


  



 
 

الحمد هلل الذي ىداني ووفقني إلنجاز ىذا العمؿ والصالة والسالـ عمى نبينا محمد عميو الذي 
 :كاف لنا قدوة وطريؽ الدرب الصحيح، أمَّا بعد أىدي ثمرة ىذا العمؿ المتواضع

 .رحمو اهلل" البخاري حمانة"إلى األستاذ الراحؿ والقدير
إلى مف ساندتني في صالتيا ودعائيا الذي ىو سر ... إلى مف سيرت الميالي لتنير دربي

 .حفظيا اهلل" أمي العزيزة"نجاحي 
وسالحيا العمـ والمعرفة، إلى الذي لـ يبخؿ عمّي بأي ... إلى مف عممني أفَّ الدنيا كفاح

 .رعاؾ اهلل" أبي العزيز"إلى مف سعى ألجؿ راحتي ونجاحي ... شيء
 .فجزآؾ اهلل كؿ خير" يوسؼ"إلى مف حفزني في مشواري الدراسي أخي العزيز 

 ".إسحاؽ"و" عمر"، "دعاء"إلى إخوتي الذيف ىـ سندي في الحياة 
 .وجميع األحباب" جدتي الغالية"و" يمينة"وابنة خالتي " جمعية" إلى خالتي 

لى كؿ األساتذة واألحباب واألصدقاء بدوف استثناء  .إلى كافة زمالء الدراسة وا 
 إلى كؿ ىؤالء أىدي ىذا البحث المتواضع
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بعد شكر وحمد اهلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمـ، 
التي تقبمت " بوصوار نجمة"فإني أتقدـ بالشكر الجزيؿ والتقدير العميؽ إلى الدكتورة الفاضمة 

بصدر رحب اإلشراؼ عمى ىاتو المذكرة، وكذلؾ عمى ما قامت بو مف جيد، إذ منحتني مف 
وقتيا الكثير ولـ تبخؿ عمي بنصح أو إرشاد أو توجيو مف ما كاف لو أثر إيجابي وفّعاؿ عمى 

كما أتوجو بفيض الشكر . فجزاؾ اهلل خيرًا وأطاؿ اهلل في عمرؾ لخدمة العمـ. مسيرة البحث
الذي لـ يبخؿ عمي بتوجيياتو وتقديـ النصائح " قواسمي مراد"والعرفاف إلى الدكتور الفاضؿ 

 .والمعمومات التي كانت عونًا لي في إتماـ ىذه المذكرة، فمؾ مني الشكر كمو والتقدير
كما أتقدـ بشكري الجزيؿ إلى أساتذتي الموقريف في لجنة المناقشة رئاسة وأعضاء عمى صبرىـ 

 .لقراءة ىذه المذكرة ومناقشتيا
كما أتقدـ بالشكر والعرفاف إلى كؿ أساتذة قسـ الفمسفة الذيف رافقوني طيمة الموسـ الجامعي 

 .بدوف استثناء
لى كؿ مف ساعدني مف قريب أو بعيد في إنجاز ىذا العمؿ  .  وا 
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 :مـــقــدمـــة
بال ريب أف ما يحدث اآلف في الساحة العربية مف تحوالت عنيفة وتغيرات سياسية 

جوىرية ىو حراؾ اجتماعي صاعد، وتوؽ غير مسبوؽ إلى التمتع بالحقوؽ ومطالبة مستمرة 
، في زمف حديث ارتبط بإرادة 1بممارسة فمسفية لمحريات، لقد سمي ىذا الحدث بالثورات العربية

الحياة والتعطش إلى الديمقراطية والحياة المدنية والتعددية، ولذا كانت رغبة الثوار في البداية ىو 
إحداث قطعية مع االرتداد نحو الماضوية واالنعتاؽ مف نبر التبعية نحو الثقافة الغربية المييمنة 

 .والسياسات الظالمة لمعولمة
مف نافؿ القوؿ بوجود تأثير واضح لمفكر الفمسفي في المسار الثوري في البمداف العربية 

واآلية عمى ذلؾ أف معظـ االحتجاجات التي اندلعت في الدوؿ العربية تميزت عف غيرىا بتقدـ 
ممحوظ في الوعي والتعميـ والثقافة والتمدف والتشجيع عمى تعميـ الفمسفة، إذ عرفت تجارب 

 .تحديثية وقامت بإصالحات قانونية واجتيادات دينية ومحاوالت لزرع الحداثة والتنوير
ولكؿ ذلؾ كانت الثورة صدامًا وصراعًا بيف العقوؿ واألفكار واإلرادات قبؿ أف تكوف قتااًل 
باألسمحة وبيف الجيوش، فالثورة ومف منظور سياسي واجتماعي ىي الحدث الذي يشيد تغيرات 

كبيرة ومفاجئة وقد تصؿ لحالة العنؼ أو تكوف بشكؿ سممي، وقد أصبح ىذا المفيـو يشكؿ 
 .تحديًا لألنظمة السياسية في أيامنا المعاصرة

وما يعترؼ بو منذ الوىمة األولى أف تجربة الثورة ليست مجرد فكرة طوباوية وال مف خطأ 
الفالسفة بؿ مف اختصاصيـ المميز وشغميـ الشاغؿ وحمميـ الدائـ يزيدوف في لييبيا كؿ واتت 
الظروؼ ويسمحوف ليا باالنتقاؿ مف وضع منكمش إلى آخر متفجر فيكتفوف فقط بالتنظير ليا 
بشكؿ مسبؽ والمشاركة فييا بطريقة معينة وعالوة عمى ذلؾ يعتبروف أحداثيا ومجريات أمورىا 

ونتيجة ليذا جعؿ الكثير مف الفالسفة مفيـو . ومآليا المادة المفضمة لمتفمسؼ واستخالص العبر
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الثورة مفيومًا مركزيا في إنتاجاتيـ وبحوثيـ وممارستيـ النظرية انطالقا مف تجاربيـ الواقعية 
. ومرجعياتيـ األساسية

 1BOUKHARI**زمف الفالسفة الذيف اىتموا بالفكر الثوري الدكتورالبخاري حمانة
HAMMANA أحد أعالـ الفالسفة الجزائرييف الذي عبر عنو الكثير عف مكانتو الميمة في  

الفكر الجزائري المعاصر، شخصية مميزة وال يمكف أف تتكرر أبدًا خاصة وأنو أبدع في دراسة 
 .فمسفة الثورة الجزائرية وحمميا تحمياًل عميقًا وفؽ تجربتو الخاصة وىو ما يشكؿ محور دراستنا

انطمؽ المفكر البخاري حمانة بمسماه الفمسفي الثوري في محاولة تقديـ مشروع حضاري 
تكوف بمثابة عمؿ فكري يستطيع مف خاللو تحرير الوعي اإلنساني إلعادة بناء حضارة وجودية 

تنطمؽ مف تصور أشكااًل لمحياة والعالقات اإلنسانية، وقد تميز بإنتاجو الفكري المتميز 
والمشغوؿ بالنيضة العربية واإلسالمية وبما يتميز بو مف عمؽ وتجديد األمر الذي دفعو إلى 

. إعادة تعريؼ الكثير مف المفاىيـ والمصطمحات، بما في ذلؾ الفمسفة والثورة
ولقد كاف مشروع حمانة يستند إلى البراغماتية رغـ أنو لـ يكف براغماتيا، كما أنو يستند 

. إلى ماركس رغـ أنو لـ يكف ماركسياً 
انطالقًا مف ىذا التصور المعرفي والفكري، كانت اإلشكالية الرئيسية لموضوعنا عمى 

: النحو التالي
. ؟كيف استطاع المفكر حمانة بوخاري أن يؤسس لمفهوم فمسفي لمثورة الجزائرية  

: وتتفرع ىذه اإلشكالية الرئيسية إلى عّدة تساؤالت فرعية منيا
 وكيف عاش وعالج تجربة ؟وماهي أسس فكر الحمانة بخاري من هو البخاري حمانة؟ * 

 .وقضية الثورة الجزائرية ؟ 
ماهي أهم االبعاد الفكرية والفمسفية واالنسانية التي يرمي إليها مفهومه عمى الثورة * 

.  ؟الجزائرية 
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في كونو يتناوؿ فكر نقدي " فمسفة الثورة في فكر البخاري حمانة"تكمف أىمية موضوع 
عمى خالؼ ما ىو سائد في الفكر المعاصر، إلى جانب ذلؾ يبرز لنا شخصية وأسموب المفكر 

البخاري حمانة بأبعادىا المتعددة، وبحياتو وما قدمو مف أفكار ورؤى لمعالـ اإلسالمي عامة 
مف المواضيع التي شغمت فكره،وأنارت دربو " فمسفة الثورة"والجزائر خاصة، حيث يعد موضوع 

. وأسالت حبر قممو، بوجية نظره الجديدة والعميقة
كما تتجمى قيمة ىذا الموضوع في كونو يبرز لنا فكر فيمسوؼ قد أبدع في دراسة الثورة 
وحمميا تحمياًل دقيقًا، مستندًا في ذلؾ عمى تجاربو التي عايشيا خالؿ فترة االستعمار الفرنسي 
لمجزائر، فكاف مف أبرز الباحثيف األكاديمييف الذي كانت لو القرة عمى إبراز األسس الفمسفية 

والذي يعد " بفمسفة الثورة الجزائرية"لمثورة الجزائرية ويتمحور ىذا فيما قدمو في كتابو الموسـو 
واحدًا مف أىـ األعماؿ الفمسفية التي صدرت في الجزائر حيث يراجع فيو المفيـو الفمسفي 
... ويقارف بيف ىذا المفيـو ومفاىيـ أخرى متداخمة فيما بينيا مثؿ االنقالب والعصياف والتمرد

كما ييدؼ ىذا الكتاب إلى منح الثورة قداسيتيا وقيمتيا وأىميتيا .وغيرىا مف المفاىيـ األخرى
مف خالؿ الوصوؿ ال إلى التاريخ التاريخي الذي ييتـ باألسباب والنتائج، بؿ إلى التاريخ 

الفمسفي أو البحث النقدي الذي يبحث في األفكار المتوازنة والمتكاممة التي قادت الشعب إلى 
. تحقيؽ الحرية واالستقالؿ، وىذا األخير ال تصور لفيـ حقيقة أي ثورة في غيابو

كما أف ىذا الموضوع يبرز لنا الثورة في الفكر البخاري، باعتبار أف حمانة كاف مف 
المفكريف العرب القالئؿ الذيف تناولوا مفيـو الثورة ونظروا ليا مف عدة جوانب خاصة الثورة 

الجزائرية، لذلؾ ُعني األستاذ البخاري حمانة باالىتماـ بيذا الموضوع، وذلؾ مف خالؿ تحميمو 
. وفؽ أيديولوجيتو اإلسالمية الخاصة

وأّما عف األسباب الذاتية الختيار ىذا الموضوع فتتمثؿ في ميولي الشخصي لتناوؿ دراسة 
فكر البخاري حمانة الذي يعتبر مف الباحثيف والمفكريف المتميزيف الذيف لـ تمنعيـ مف ترؾ 
ثراء الفكر العربي،والتأكيد عمى حضور ىوية جزائرية إسالمية، إلى جانب ىذا  بصماتيـ وا 

بوجية نظر جديدة مف طرؼ مفكر عربي " فمسفة الثورة"رغبتنا الممّحة في معالجة موضوع 
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واإلعجاب بأفكاره وشخصيتو الذي مازاؿ يجيميا البعض وذلؾ بسبب التيميش الذي لقيو ولقيتو 
. شخصيات أخرى مثمو في بمدىـ الجزائر

أّما عف االعتبارات الموضوعية فتعود إلى قمة الدراسات التي تناولت فكر البخاري حمانة 
مف الجانب الفمسفي، واختيارنا لموضوع فمسفة الثورة لمبخاري حمانة بالذات فذلؾ لما لمسناه 

بداع فكري، فضاًل عف أف فكر البخاري في تقديرنا لـ يحظى باالىتماـ  عنده مف تجديد وا 
. والدراسة كثيراً 

ولتحديد اليدؼ المرجو مف البحث فقد اعتمدت عمى المنيج التحميمي والتاريخي الوصفي 
والمقارف، فالمنيج التحميمي فقد استخدمتو في تحميؿ آراء وأفكار ألقواؿ البخاري حمانة مف 
المصادر التي تناولت موضوع فمسفة الثورة، والتاريخ الوصفي فقد اعتمدت عميو في عرض 

الوقائع التاريخية المتعمقة بموضوع الدراسة وأّما الوصفي فساعدني لمتعرؼ أكثر عمى شخصية 
المفكر البخاري حمانة بكؿ أبعادىا وتجمياتيا وكؿ ما يتعمؽ بطبيعة حياتو وما عاشو مف آماؿ 
وآالـ ووصؼ مواقفو التي كانت حاضرة في أفكاره التي جمعت بيف األصالة والمعاصرة، وأما 
المقارنة فيتمثؿ  بيف ما يذكره حمانة وبيف غيره ممف لو رأي في أية مسألة مف المسائؿ التي 

. عرضيا عامة وفمسفة الثورة بصفة خاصة
: ولذا ارتأينا تقسيـ خطة البحث عمى النحو التالي

إلى فصميف تتصدرىما مقدمة أبرزت " فمسفة الثورة عند البخاري حمانة"لقد قسمت موضوع 
شكالية الدراسة والصعوبات  فييا التعريؼ بالموضوع وأىميتو وأسباب اختياره والمنيج المتبع وا 

. التي واجيتني أثناء إنجاز ىذا الموضوع
قسمتو إلى ثالث مباحث، " الثورة تجربة وجودية"فيما يتعمؽ الفصؿ األوؿ، عنونتو بػػ 

تناولت في المبحث األوؿ الثورة مف حيث النشأة ومف الناحية اإليتمولوجية، أّما المبحث الثاني 
تطرقت فيو إلى إبراز عالقة الثورة بالحرية، وختمت ىذا الفصؿ بمبحث ثالث عرجت فيو إلى 

براز عالقتيا بالفمسفة . الثورة في الفمسفات الكبرى وا 
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" البخاري حمانة وفمسفة الثورة الجزائرية"أمَّا الفصؿ الثاني واألخير الذي كاف معنونًا بػ 
قسمتو إلى ثالث مباحث، تطرقت في المبحث األوؿ إلى األسس الفمسفية لمثورة الجزائرية عند 
البخاري حمانة، أّما المبحث الثاني فقد تناولت فيو خصائص وأبعاد فمسفة الثورة الجزائرية عند 
. البخاري حمانة، وختمت بمبحث أخير عرضت فيو نظرتو النقدية لمثورة عند ىذا المفكر المميز

. وختمت ىذا الموضوع بخاتمة تضمنت عدة استنتاجات مستخمصة مف ىذه الدراسة
وعف الصعوبات التي واجيتني أثناء إنجاز ىذا البحث، ىو أفَّ ىذا الموضوع متشابؾ 

نظرا لكونو يتعمؽ بالسياسة التي تدير شؤوف حياتنا مف جية، وبفمسفة التاريخ مف جية أخرى، 
باإلضافة إلى صعوبة الوقوؼ عمى فكر البخاري مف خالؿ تحميؿ لنصوصو المعرفية التي 

تميزت بالتكرار في أعمالو، ناىيؾ عف قمة الدراسات السابقة ما شكمت أمامي عائقًا كبيرًا في 
عدـ قدرة اإللماـ بفكره واستخالصو، خاصة أفَّ موقفو كاف يختمط مع نظريات اآلخريف، إضافة 
إلى كوف ىذه الشخصية حية لـ تتناوؿ بالدراسة الكافية ولعؿ وفاتو سوؼ تفتح أبوابًا لالجتياد 

. والبحث فيو
بالنسبة لمموضوع بصفة عامة يمكف التوسع فيو كموضوع لمبحث في دراسات التخرج وما 
بعد التخرج مستقبال، وذلؾ في ظؿ توفر المادة العممية الكافية التي تعني بدراسة فكر البخاري 

. حمانة ومناىجو المعتمدة في دراساتو
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 :تمهيد
يكتسي مفيـو الثورة أىمية بارزة في الدراسات الفمسفية عمى حد السواء، عبر فترات 

التاريخ اإلنساني، وىذا ما يدؿ عمى حجـ القراءات والكتابات المتنوعة بيف السياسة والفمسفة، 
كما يتداخؿ مفيـو الثورة في األدب السياسي بشدة مع مفاىيـ أخرى مقاربة كاالنقالب 

واالنتفاضة والعنؼ والتمرد، كما تمتد جذورىا كظاىرة إنسانية عميقًا في تاريخ اإلنسانية وىي 
مالزمة عمى الدواـ لنشأة النظـ السياسية، فالثورة كمفيـو نظري يرمز إلى عممية تحويؿ جذري 

لوضع معيف، وقد أصبح في أيامنا المعاصرة يشكؿ تحديًا لألنظمة السياسية القائمة لدرجة 
تصؿ لتغير أنظمة الحكـ وىكذا نستطيع القوؿ بأف الثورة ظاىرة ميمة في الفكر والتاريخ 

اإلنساني، يحاوؿ الشعب مف خالليا عبر حركة سياسية ما إخراج السمطة المستبدة، ثـ إف 
أغمب الثورات اجتماعية كانت أـ سياسية ىي ثورات ترغب في التغيير والتأسيس حاكمة بالحؽ 

والعدؿ والعقؿ معايير لسياسة جديدة يصبح فييا المواطف مسؤوال أماـ القوانيف ال أماـ 
 .األشخاص

 .وفي ىذا السياؽ كاف البد مف تتبع مفيـو الثورة مف حيث الداللة والنشأة والتطور
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 المبحث األول
  الثورة داللة ومفهوم

 :الثورة-1
إف اإلشكالية التي تواجو الباحث في موضوع تعريؼ الثورة ىو تعريؼ الكممة ذاتو وذلؾ 
بسبب التنوع واالختالؼ في وجية النظر بيف الدراسيف السابقيف والمفكريف حوؿ ماىية المفيـو 
ومدى اقترابيـ منو، باإلضافة إلى ما مر بو المفيـو مف تطور تاريخي، فيناؾ مف يرى الثورة 
داللة عمى التغيير المفاجئ في األحواؿ السياسية سواء كانت بوسائؿ سممية أو عنيفة، وىناؾ 

 .مف يراه أعـّ يتجاوز المجاؿ السياسي ليطاؿ التغيير الجذري في الفف والعمـو والثقافة
ومف أجؿ دراسة مفيـو الثورة دراسة موضوعية سنحاوؿ ابتداء معالجتو كما ورد في 

المعاجـ والمراجع باإلضافة إلى الوقوؼ عمى سياقو التاريخي كما يأعمؿ عمى اإلشارة إلى البعد 
 .الفمسفي لممصطمح

 :الثورة لغة
تجمع لفظة الثورة، القمب واالنتشار والغضب واليياج والوثوب والظيور في سياؽ واحد، 

البقرة _"ال ذلوؿ تثير األرض : "ويقوؿ تعالى" ثار يثور ثورانا إذا انتشر في األفؽ" يقوؿ الطبري 
كانوا أشد ميـ قوة "، و(أي ال تقمبيا بالحرث القمب الذي يغيرىا فيجعؿ عالييا سافميا)_ 71

ثار "، وورد في لساف العرب (أي قمبوىا وبمغوا عمقيا)_ 9الرـو_"وأثاروا األرض وعمروىا
وثار الدخاف وغيرىما يثور ... وثار إليو ثورًا وثورًا وثورانًا وثب... الشيء ثورًا وثورانًا وتثور ىاج
 .1"ثورًا وثؤورًا وثورانًا ظير وسطع
مظيرة "فكانت اصطالحًا فمكيًا ومعناىا الالتيني الدقيؽ Révolutionأّما في المغة الالتينية 

وقد احتفظ ": نيكوالس كويرنيكوس"وأخذ أىمية مف خالؿ العالـ الفمكي " الحركة الدائرية لمنجـو

                                       
 . صبري محمد، مفيـو الثورة بيف الفمسفة والعمـ والديفخميؿ (1

http://www.sudaneseonline.com/arabic/permaline/3373.html 
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بيذا االستخداـ المعنى الالتيني الدقيقي لمكممة، مظيرة الحركة الدائرية االعتيادية لمنجـو التي ال 
تقاـو مف اإلنساف عمى اعتبار أنيا خارج تأثيره، وتشير إلى حركة دائرية متكررة وقد استخدـ 

 1.المصطمح في السياسة عمى سبيؿ التشبيو
وقد حاوؿ قاموس إكسفورد أف يحصر الحقؿ الداللي لكممة الثورة فأورد استخدامات عديدة 

الثورة جيشاف أو تغيير سياسي متطرؼ، تفيـ أصاًل عبر استعارة فمكية، فالثورات : "لمكممة مثالً 
Revolutionsاالستبداد، المقاومة، الحرب :  كانت عمميات دورية تتحرؾ عبر أربع مراحؿ

األىمية ثـ االستجابة، في األزمنة الحديثة عتـ المصطمح تمؾ اإلشارة وأصبح يدؿ عمى تغير 
في الدستور، نظاـ الحكـ،والنظاـ االجتماعي، التغير المقصود ومبرمج، يتخذ وفؽ برىاف 

إيديولوجي يعتبر النظاـ القديـ استبداديًا فاسدًا وقمعيًا ويعد بحصر جديد ويبرر األثماف الباىظة 
 .2"التي تدفع عادة

الثورة عمى أنيا تغيير جوىري في أوضاع المجتمع "وأّما المعجـ الفمسفي لصميبا فقد عرؼ 
مصطمح : " وأّما أندري الالند فقد عرفيا في موسوعتو عمى أنيا3"ال تتبع فيو طرؽ دستورية

سياسي يعني الخروج مف الوضع الراىف وتغييره سواء إلى وضع أفضؿ أو أسوء، باندفاع 
 . 4"يحركو عدـ الرضا، التطمع إلى األفضؿ أو حتى الغضب

ومف خالؿ ىذه التعاريؼ يتضح لنا أف الثورة ومف منظور سياسي واجتماعي ىي الحدث 
الذي يشيد تغييرات كبيرة ومفاجئة وىو مصطمح ذو معاني عّدة مرتبطة بعضيا ببعض، وتطمؽ 

عادة عمى الوقائع التاريخية التي يتـ فييا القضاء عمى نظاـ سياسي كامؿ أو تطمؽ عمى 
إحداث تغيرات جذرية في النظاـ االقتصادي والسياسي واالجتماعي، سواء مصحوبة بقوة أو 

                                       
 .57 ص 2008، 1حنة أرندت، في الثورة، تػ عطاعية الوىاب، مركز دراسات الوحدة، بيروت، ط (1
 .219نجيب الحصادي، المكتب الوطني لمبحث والتطوير لينا، ص: ، تر1ىوندرتش، دليؿ أكسفورد لمفمسفة ج(2
 . 381جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجميزية والالتينية، دار الكتاب المبناني، بيروت، ص (3
 .145، ص2001خميؿ أحمد خميؿ، منشورات عويدات، بيروت : ، تر3أندري الالند، موسوعة الالند الفمسفية، مجمد (4
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واضحة في إطار ثورة، وىنا يتضح أّف لمثورات نماذج عّدة سممية أو غير سممية ولكؿ منيا 
 . منطقيا ومناصرييا

تغيرات فجائية وجذرية، تتـ في :"وأّما الموسوعة السياسية فقد عرفت الثورة عمى أنيا
الظروؼ االجتماعية والسياسية، أي عندما يتـ تغيير حكـ قائـ والنظاـ االجتماعي والقانوني 

: ، وفي المعجـ الفمسفي عرؼ الثورة1"المصاحب لو، بصورة فجائية وأحيانًا عنيفة بحكـ آخر
حالؿ نظاـ تقدمي جديد محمو، وىي " عمى أّنيا نقطة تحوؿ في حياة المجتمع لقمب النظاـ وا 

 .  2"بيذا التمييز مف االنقالب الذي يتمخص في نقؿ السمطة مف يد إلى أخرى

 : الثورة إصططحاً 
 مف بيف الفالسفة الذيف طرحوا موضوع السياسة بحيث يرى في كتابو *يعد أرسطو

 **أف أنماط الحكـ المعرضة لمثورة بما فييا نمط الحكـ األساسياف وىما األوليغاركيو" السياسة"
، ورأى أرسطو أف في األوليغاركيو والديمقراطية عناصر مف العدالة ولكف كاّلً ***والديمقراطية 

منيما يصبح معرضًا لخطر الثورة عندما يتالءـ نصيب الحكاـ أو الشعب مف الحكـ مع 
نوع يؤدي إلى تغيير الدستور : تصورىـ المسبؽ عنو بحيث يقسـ أرسطو الثورات إلى نوعيف

 .3القائـ فينتقؿ مف نظاـ الحكـ إلى نظاـ آخر ونوع يغير الحكـ في إطار بنية النظاـ القائـ
تحوؿ شبو طبيعي في شكؿ مف "وكاف أفالطوف قد أعطى تعريفًا خاصًا عندما رأى أنيا 

ولقد كاف أثر أفالطوف المباشر كبيرًا عمى مف جاء بعده مف "، 4"أشكاؿ الحكومة إلى شكؿ آخر

                                       
 . 870عبد الوىاب الكيالي، موسوعة السياسية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، لبناف، دط، ص (1
 . 59، ص1983 إبراىيـ مذكور، المعجـ الفمسفي، الييئة العامة لشؤوف المطابع األميرية، القاىرة، (2
  أنظر التعرؼ في المالحؽ ص*

  أنظر التعرؼ في المالحؽ ص**
  أنظر التعرؼ في المالحؽ ص***

 .2،ص2011، أغسطس1عزمي بشارة، في الثورة والقابمية لمثورة، المركز العربي لألبحاث والدراسات، الدوجة، ط(3
  حداد نجيب، مقالة حوار المفاىيـ حوؿ الثورة واالنقالب واالنتفاضة(4

http://all4syria.info/archive/. 
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فالسفة السياسة، ففي القرف الثامف عشر تأثر روسو تأثرًا بالغًا بأفالطوف، فقد استوحى روسو 
 .1"تشوؽ أفالطوف إلى التربية المفرطة في البساطة في صياغة مذىبو عف الحياة

وقد تناولت النظرية الماركسية أيضًا تاريخ الثورات بالفيـ والتحميؿ واالستنتاج، وقد كاف 
:  الثورة*، وقد عّرؼ ماركس2لثورات القرف التأثير األكبر في تطوير النظرية الماركسية الثورية

ىي إحدى وسائؿ النمو والتطور االجتماعي وتيدؼ الثورة االشتراكية عنده إلى التخمص مف "
 . 3"الرأسمالية والقضاء عمى استغالؿ اإلنساف ألخيو اإلنساف

وبإعادة التوازف  (البروليتاريا)فالثورة في االتجاه الماركسي قد ربطتيا بالطبقة العاممة 
وتجاوز االختالالت القائمة بيف عالقات اإلنتاج مف جية وأدواتو مف جية أخرى والقضاء عمى 

 .حكـ الفرد
نكار ماىو قائـ ": "العقؿ والثورة"في كتابو " ىيغؿ"كما أشار  إّف الثورة حركة تسـ برفض وا 

 . 4"فعاًل وأنيا إعادة لتنظيـ العالقة بيف الدولة والمجتمع عمى أساس عقالني
الدولة وجعميا تسمو مرتبة ومقامًا عمى األفراد المكونيف ليا وىي طبقًا " ىيغؿ"ولقد مجد 

لمجدوؿ الييغميمي غاية ونياية النظر التاريخي، فيي تتحكـ في المواطنيف بصورة تكاد ال تترؾ 
 . 5"ليـ أي قدر مف الحرية الفردية

ورأى أف عالج خطأ الدولة التي ابتعدت عف " تحدث عف الثورة " إسبينور"كذلؾ نجد 
العقؿ، إنما يتـ بواسطة الثورة، والثورة حينئذ يكوف ليا دعامة قانونية ألنيا تطيح بالحكومة التي 

 . 6"تفشؿ في إبعاد الخروؼ وتحقيؽ الحرية لممواطنيف وتوفير الحياة المطمئنة ليـ
                                       

، 2001، 1 فضؿ اهلل محمد اسماعيؿ، األصوؿ اليونانية لمفكر السياسي الغربي الحديث، دار سبات المعرفة، مصر،ط(1
 .16ص

 .4أشرؼ عمر، مركز الدراسات االشتراكية، دط، دت،ص: توني كميؼ، عصر الثورة الماركسية في األلفية الجديدة، تر(2
  أنظر التعرؼ في المالحؽ ص*
 .59 إبراىيـ مذكور، المعجـ الفمسفي، المرجع السابؽ، ص(3
 . 176عطا عبد الوىاب، مرجع سابؽ، ص:  حنة أرندت، في الثورة، ت(4
 .36 فضؿ اهلل محمد اسماعيؿ، األصوؿ اليونانية لمفكر السياسي الغربي الحديث، المرجع السابؽ ص(5
 .37 فضؿ اهلل محمد اسماعيؿ، األصوؿ اليونانية لمفكر السياسي الغربي الحديث، المرجع السابؽ ص(6
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إذا لـ تتحقؽ لمشعب مطالبو، كاف عمى كؿ فرد أف يحمؿ : "يقوؿ" جوف لوؾ"وأّما 
 . 1"السالح، وأف تقـو الثورة لحماية حقوؽ األفراد المشروعة في الحياة والحرية الممكية

عممية حركية ديناميكية تتميز "فيرى بأنيا " تشريح الثورة"وأما كريف برنتونرفي كتابو 
باالنتقاؿ مف بنياف اجتماعي إلى آخر، وأنيا تغيير عنيؼ في الحكومة القائمة بشكؿ يتجاوز 

 .2"الحد القانوني
عمـ تغيير المجتمع تغييرًا جذريًا شاماًل واالنتقاؿ : "وعّرفيا محمد عمارة عمى أف الثورة ىي

بو مف مرحمة تطورية معينة إلى أخرى أكثر تقدمًا، فتصنع الحياة األكثر مالئمة وتمكينًا لرفاىية 
 .3"وسعادة اإلنساف

التغير خارج إطار : "وىناؾ مف درس تعريؼ الثورة مف حيث عالقتيا بالقانوف وقاؿ أنيا
نظاـ قانوني ال تتوافر فيو إمكانية التغيير، فيي تغيير فجائي يتـ خارج إطار نظاـ قانوني ال 

 .4"تتوافر لو الشرعية
بمعنى " الخروج"إّف أقرب كممة إلى مفيـو الثورة المعاصرة ىي : "وأّما عزمي بشارة فيرى

الخروج لطمب الحؽ، وىو خروج إلى الناس طمبًا لمحؽ، إنو خروج إلى المجاؿ العاـ طمبًا 
 .5"إلحقاؽ حؽ أو دفع ظمـ، وىو أواًل خروج مف البيت إلى الضارع أو الميداف

الثورة ىي محاولة تجاوز الفرؽ  " *ومف حيث دراسة الثورة اجتماعيًا فقد رأى توكغيؿ
، فيي مساواة بيف المحكوميف، ومساواة بينيـ وبيف  الشاسع القائـ بيف الحاكـ والمحكـو

                                       
 .37 فضؿ اهلل محمد اسماعيؿ، األصوؿ اليونانية لمفكر السياسي الغربي الحديث، المرجع السابؽ ص(1
 .31،ص2009سمير الجبمي، دار الفرابي لبناف، د،ط،: برنتوف كريف، تشريح الثورة، ت(2
 . 10،ص1988، 3 عمارة محمد، اإلسالـ والثورة، دار الشروؽ، ط(3
 .خميؿ صبري محمد، مفيـو الثورة بيف الفمسفة والعمـ والديف، المرجع السابؽ(4
 .10 بشارة عزمي، في الثورة والقابمية لمثورة، المرجع السابؽ ص(5
  أنظر التعريؼ بو في المالحؽ *
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الحاكميف، عبر إعادة االعتبار لمعقد االجتماعي، فالعقد الموقع بيف طرفي يعني تساوي ىذيف 
 . 1"الطرفيف تمامًا وأنيما جميعًا تحت قانوف العدالة العاـ الذي ال يستثني أحدًا كائنًا مف كاف

ومف خالؿ ىذه المفاىيـ المقدمة عف الثورة، نرى بأف التعريفات الفمسفية ليذا المفيـو 
مختمفة باختالؼ المفكريف والفالسفة، فيناؾ مف ينظر إلييا نظرة سوسيولوجية وىناؾ مف ينظر 

إلييا نظرة اقتصادية، وىناؾ مف ينظر إلييا نظرة سياسية ويرجع اختالؼ تغيير ىذا المفيـو 
، في 1660إلى اختالؼ مجاالت البحث، وقد استخدـ ىذا المصطمح لممرة األولى في عاـ 

بريطانيا بيدؼ استعادة النظاـ الممكي، وقد عرؼ حينيا عمى الشكؿ التالي، حركة سياسية 
عنيفة أو محاولة إحداث تغيير مفاجئ في الييكؿ السياسي واالجتماعي لمدولة، ثـ ظيرت 

الممارسة الثورية في القرف الثامف عشر ولتظير أكبر ثورتيف في ىذا القرف وىما الثورة الفرنسية 
 .  2والثورة األمريكية

ف الثورة مف حيث ىي ظاىرة تاريخية ومفيـو مجرد تنتمي إلى العصر الحديث، وترتبط  وا 
ارتباطًا عضويًا بمشروع الحداثة التي شيدتيا أوروبا منذ بزوغ فجر النيضة في القرف الرابع 

أالف )عشر ميالدي، وكاف العصر األوروبي يعج بالحركة والتغييرات، وفي تعريؼ الفرنسي 
إف فكرة الحداثة في شكميا األعظـ طموحًا كانت : "بقولو" نقد الحداثة"لمحداثة في كتابو  (توريف

وىكذا كانت الحداثة مشروعًا إنسانيًا تاريخيًا إلعادة ..." التأكيد عمى أف اإلنساف ىو ما يصنعو
 . 3صياغة الحياة االجتماعية وبناء المجتمع

وبيذا لـ يقتصر استخداـ مصطمح الثورة عمى التغييرات في النظـ القانونية فحسب، بؿ 
استخدمو بعض المفكريف لمتعبير عف التغيير الجذري في مجاالت غير سياسية كالعمـ والفف 

                                       
 .36، ص2012، بيروت، 1العودة سميماف، أسئمة الثورة، مركز حماد لمدراسات والبحوث، ط(1
 http://www.ra2ej:com/336582 ماىي الثورة؟ (2
 www.ahewar.org/debet/show.art.asp./article قاسـ المحبشي، مقاؿ الثورة، تحوالت وسياقات المعنى (3
 أنظر التعريؼ بو في المالحؽ *
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والثقافة، وفي مجاالت أخرى كعمـ االجتماع السياسي وذلؾ لإلشارة إلى التأثيرات المتبادلة 
 .لمتغييرات الجذرية والمفاجئة لمظروؼ واألوضاع االجتماعية والسياسية

 :معنى جديد لمفهوم الثورة
 *ىنالؾ الكثير مف األشياء التي تندرج تحت معنى الثورة، وقد ناقش البخاري حمانة

المعنى الحقيقي الذي يمكف أف تستوفيو الثورة حتى تصبح كذلؾ، وتساءؿ عف معناىا الحقيقي 
تعني الثورة اصطالحًا خاصة في المغات " :"فمسفة الثورة الجزائرية"حيث عرفيا في كتابو 

كما ... األجنبية الغربية منيا ومف ضمنيا الفرنسية واإلنجميزية والعممانية، العودة إلى الذات
تعني كذلؾ اإلعادة لما كاف مف قبؿ، إف ربط الثورة بالعودة ما كاف، ال يعني السمب أو 

، ويعود 1"النكوص، بؿ التطور العائد في حركة دورانية ومكررة لنفسيا، مثؿ حركة الطبيعة
عف " طيماوس"حمانة بخاري في ىذا التعريؼ إلى  ما فعمو أفالطوف حيف تحدث في كتابو 

ضرورة عودة اإلنسانية خالؿ العمؿ عمى خالصيا الروحي ال الجسدي إلى عيدىا األوؿ الذي 
كاف فيو الناس سعداء ألنيـ لـ يعرفوا فيو الشرور أو الحروب أو النزاعات باإلضافة إلى ذلؾ 

الذي تبنى في كتابو مدنية الرب والذي اعتبر بدوره الثورة " أغسطس"ما فعمو أيضًا القديس 
 .2بمثابة القطيعة مع رموز الشرؾ، وصواًل إلى العودة إلى اإليماف األوؿ

إذا : "ولقد اعتبر البخاري حمانة مف خالؿ تأثره بالقرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة بأنو
كاف التعريؼ الشائع لمثورة بأنيا تبدؿ عنيؼ في السياسة وفي نظاـ الحكـ، فإّف التعريؼ األكثر 
شمولية واألقرب إلى المفيـو القرآني لمثورة ىو ذلؾ الذي يرى أف الثورة انفصاـ في التاريخ أو 

خط يقسـ األزماف واألفكار والعادات والتقاليد ومواضيع االىتماـ والقوانيف وأساليب التفكير 
اآللية : وما نكتشفو مف قراءة ىذا المفيـو ىو أف المفكر حمانة ينطمؽ مف آليتيف. 3والتعبير

األولى ىي االنطالؽ مف ماىو شائع وسائد وما يفرضو الواقع والثقافات المشتركة بيف الشعوب، 
                                       

 41،ص2012، 1 حمانة بخاري، فمسفة الثورة الجزائرية، دار الروافد الثقافية لمنشر والتوزيع، بيروت لبناف، ط(1
 .42-41 حمانة بخاري، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (2
، 2012، 1 حمانة البخاري، تأمالت في الدنيا والديف، مخبر األبعاد القيمية لمتحوالت السياسية والفكر في الجزائر، ط(3

 .23ص
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فتقريب األفكار والمفاىيـ يفرض مراعاة المعطيات العالمية، أما اآللية الثانية فيي إعطاء مفيـو 
 .خاص لمثورة مف خالؿ القرآف الكريـ باعتبار ىذا األخير المصدر األكثر تشاركًا بيف المسمميف

أّف تعريؼ المقدـ يحمؿ خصوصية معينة، فيو أقرب إلى " وباإلضافة إلى ذلؾ ىو 
التعريؼ الماركسي الذي يعتبر الثورة مجرد حالة تغيير أو تبدؿ في األوضاع والمقامات، أو 

حالة انفصاـ بيف لحظتيف متناقضتيف وفؽ جدلية تاريخية، تعمؿ ضمف نطاؽ اجتماعي مادي 
ف كاف يميؿ إلى التعريؼ الماركسي الشائع، فيو يحاوؿ أف يصبغو  محض، بيد أف البخاري وا 
برؤية غير ماركسية وذلؾ مف خالؿ إضفاء ميزات عمى التعريؼ السابؽ بحيث تصبح الثورة 

 .  1أقرب ما تكوف إلى روح النص القرآني كما يمثمو ويؤولو
فضاًل عف طابعو _إف ميزة ىذا التعريؼ تتمثؿ في أنو يرى الثورة  : "ويضيؼ حمانة

... ظاىرة تتميز عف غيرىا مف الحركات التغيرية األخرى المسمحة وغير المسمحة_ الشمولي
الذيف يكتفوف  (la révolte)والتمرد(l’insurrection)والعصياف (le coupe d’état)مثؿ االنقالب 

 La)وعف اإلصالح... لمواقع السياسي واالجتماعي القائـ دوف مخطط واضح لتغييره (ال)بقوؿ 

reforme)ويعني .2"الذي يظؿ بالرغـ مف إيجابياتو الرسمية يدرج التغيير في إطار المحافظة
حمانة بذلؾ أف الثورة ىي ليست انتفاضة أو إصالح أو حالة غضب، إنما ىي ظاىرة مميزة 
عف غيرىا مف أشكاؿ التعبير الرفضي لمواقع المعيشي، بؿ ىي أكبر مف ذلؾ، فيي تحمؿ 

 .فمسفة ورؤية ىادفة لموجود
كذلؾ : "وفي ىذا السياؽ يضيؼ حمانة بأف الثورة ال ترتبط بالبعد العسكري أو السياسي

فإّف ميزة ىذا التعريؼ تتمثؿ في أنو ال يحصر مفيـو الثورة في اإلطار السياسي أو العسكري، 
حيث أف الثورة أصبحت تطمؽ اليـو عمى مجاالت ال صمة ليا مباشرة عمى األقؿ بالسياسة 

، 3"الخ...والثقافية ...بالقوة، العنؼ مثؿ الثورة العممية والطبية والفضائية والقانونية واإلعالمية
                                       

 .2013 فبراير 22 عبد القادر بوعرفة، جدلية الثورة والتغيير في القرآف في فمسفة البخاري حمانة، الجمعة (1
Fah .blogopot.com/article. 

 .23 حمانة البخاري، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر السابؽ، ص(2
 .24 حمانة البخاري، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر نفسو، ص(3
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فال يمكننا الحديث عف الثورة عند حمانة إاّل حيف يحدث التغيير ويكوف بمعنى بداية جديدة، 
فتغيير النفس يعتبر الثورة الحقيقية التي تتأسس "وىذا التغيير يكمف في البعد الروحي والمعنوي، 

عمييا جميع الثورات فيما بعد، كما أف أعظـ الثورات في العالـ ىي التي ارتبطت بالعمـ والطب 
 .  1..."واإلعالـ

مفيـو الثورة عند حمانة يرتبط مف حيث الماىية بمفيـو التغيير نحو األفضؿ، "وبيذا فإّف 
وىو تغيير يحاوؿ أف يحدث قطيعة فعمية بيف األزماف الثالثة لإلنساف، كما تقترف الثورة بروح 
النص القرآني، بؿ يذىب البخاري أبعد مف ذلؾ حيف يعمف أف جوىر القرآف ذاتو ىو الثورة، 

إّف القرآف ذاتو : "، وفي ذات السياؽ يقوؿ البخاري2"فالقرآف الكريـ يؤمف بالتغيير اإليجابي الكّمي
ثورة، ألّف القرآف جاء في شكمو وفي مضمونو ثورة عمى الماضي وعمى الحاضر ودعوة صريحة 

ألر،كتاب أنزلناه إليؾ لتخرج الناس مف الظممات إلى النور يإذف »ومّمحة لمتغيير نحو األفضؿ، 
 .3(01اآلية -سورة إبراىيـ)  «ربيـ إلى صراط العزيز الحميد

فالقرآف ثورة في إعجازه وفي مضمونو، تمؾ الثورة غيرت مسار ومصير اإلنسانية في 
مختمؼ المجاالت، فالعالـ العربي واإلسالمي شيد فترات نعـ بيا بالحرية كفترة عمر بف 

، وليس "متى استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ أمياتيـ أحرار"الخطاب وال ننسى مقولتو الشييرة 
العرب فقط فأمريكا الالتينية مثاًل عرفت ممة مف التحوالت والثورات في القرف العشريف، أفضت 

 .لسقوط األنظمة الدكتاتورية وتكريس الحرية
إّف التغيير ضروري في نظر القرآف ألنو الوسيمة : "وغير بعيد عف ىذا، يقوؿ البخاري

إّف اهلل : "ألّف القرآف يؤكد... وىو ممكف كذلؾ... الوحيدة لتطور اإلنساف ولرقيو المادي والروحي
في ىذا التغيير المذكور في  (11سورة الرعد، اآلية ).4"ال يغير ما بقـو حّتى يغّيروا ما بأنفسيـ

                                       
 . عبد القادر بوعرفة، جدلية الثورة والتغيير في القرآف في فمسفة البخاري حمانة، المرجع السابؽ(1
 . عبد القادر بوعرفة، جدلية الثورة والتغيير في فمسفة البخاري حمانة ، المرجع السابؽ(2
 .24 حمانة بخاري، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر السابؽ، ص(3
 .25حمانة بخاري، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر السابؽ، ص(4
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التعريؼ )القرآف يتقارب مع التعريؼ السابؽ الذي ذكره في كتابو فمسفة الثورة الجزائرية، 
ّف البخاري  (االصطالحي يحاوؿ مف ىذا أف يربط التعريؼ السابؽ بالقرآف الكريـ، حيث أف "وا 

ىذا األخير يعتبر الثورة ىي العودة إلى الذات، فالماضي يعتبر خيرًا وفطرة سوية، كما ىو دعوة 
في الوقت نفسو إلى العودة إلى إبراىيـ األمة في غمار الحاضر والمستقبؿ، إذ يرسـ القرآف 
الكريـ لمثورة منحى رياضيًا صرفًا، فالثورة تبدأ مف العالـ األصغر الموسـو باإلنساف وتنتيي 

، وبيف العالميف تحدث (أنا ربكـ األعمى: السمطة)بالثورة عمى العالـ األكبر الموسـو بالنظاـ 
 .1"عّدة ثورات تخضع لمسنف الكوف وأخرى اجتماعية تاريخية

 :مفاهيم ترتبط بالثورة
إّف لفظ الثورة في العالـ العربي يحمؿ بعدًا إيجابيًا، وتطمعًا لممستقبؿ، والحقيقة أف ىنالؾ 
عدد مف المفاىيـ المرتبطة بالثورة منيا ما لو عالقة بيا مف حيث االشتراؾ ببعض الظروؼ 
والمقدمات ومنيا ما ىو معاكس ليا، وسنستعرض فيما يمي بعض المفاىيـ المرتبطة بالثورة 

 :ونحاوؿ إيضاح العالقة بينيا وبيف مفيـو الثورة
 :la comptotالثورة واالنقطب - 1

يعد مصطمح االنقالب أكثر المصطمحات التي ترتبط بمفيـو الثورة، فقد استعممت الكثير 
مف القوى العسكرية مصطمح الثورة إلضفاء شرعية عمى قياميا بالسيطرة عمى الدولة وتغيير 

نظاـ الحكـ بالقوة، ويحمؿ التاريخ المعاصر بكثير مف االنقالبات التي ألبست اسـ الثورة لتحقيؽ 
زالة العقبات سواء خارجية أو داخمية، وقد عّرفو البخاري حمانة عمى أنو االنقالب : "أىدافيا وا 
 .2"حركة رافضة وىادفة إلى اإلستالء عمى السمطة السياسية بوسائؿ غير مشروعة

فالثورة تكوف ضد فئة معينة نتيجة التعرض لمظمـ بعيدًا : "وىناؾ فرؽ بيف الثورة واإلنقالب
عف التفكير بتولي الحكـ مف قبؿ الثائريف، وأىدافيا استرداد الحقوؽ المسموبة ورفع الظمـ عمى 

المواطنيف بعيدًا عف استخداـ أي نوع مف أنواع العنؼ، لكف مفيـو االنقالب أساسًا مجموعة مف 

                                       
 .عبد القادر بوعرفة، جدلية الثورة والتغيير في فمسفة البخاري حمانة ، المرجع السابؽ(1
 .45 حمانة بخاري، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ ص(2
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األشخاص يريدوف اإلطاحة بنظاـ سياسي حاكـ بيدؼ سمب الحكـ إلييـ دوف إحداث أي تغيير 
بنظاـ البمد، ويستخدـ اإلنقالبيوف شتى أنواع العنؼ دوف االعتماد عمى مبدأ السالـ وعادة ما 

 .1"يكوف االنقالب ممثاًل بالفئة العسكرية لمدولة
وما نستخمصو مف ىذا التعريؼ ىو أّف االنقالب ليس فكرة أو إيديولوجية تحمؿ مطالب 

نما االستحواذ عمى السمطة ىو ىدؼ االنقالب وغايتو، عمى عكس الثورة التي تيدؼ  الشعب، وا 
إلى تغيير النظاـ ليصبح وطنيًا مع إحداث تغيير جذري في النظـ واألوضاع سواء كانت 

 .   سياسية أو اجتماعية أو غيرىا
أّف ىناؾ مخاطر ومشاكؿ " مف الدكتاتورية إلى الديمقراطية"ويرى جيف شارب في كتابو 

كثيرة في اعتماد االنقالب كوسيمة مف وسائؿ التغيير نحو الحرية والديمقراطية، ألنيا ال تغير 
في مساوئ توزيع السمطات بيف الشعب وبيف الفئة التي استممت السمطة وتتحكـ في القوة 
بداليا بمجموعة أخرى فقط، كما أّف ىذه  العسكرية وذلؾ يعني إزاحة مجموعة حاكمة وا 

المجموعة الجديدة عندما تعزز مركزىا فإنيا قد تتحوؿ إلى نظاـ أكثر ىمجية وطموحًا مف 
 .2"النظاـ السابؽ

  la Réforme: الثورة واإلصطح-2

تغيير : "يعد اإلصالح مف المفاىيـ المرتبطة بالثورة، وتعرفو الموسوعة السياسية عمى أنو
.  3"غير جذري في شكؿ الحكـ العالقات االجتماعية دوف المساس بيا

أنو عممية تغيير جذري " : "فمسفة الثورة الجزائرية"في كتابو " البخاري حمانة"وقد عّرفو 
تدريجي لألوضاع السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو األخالقية أو الدينية أو الثقافية، 

                                       
 .2016http://hyatok.com-04-17 قراءات نظرية الثورات السياسية، مفيـو األبعاد، المعيد المصري لمدراسات ، (1
 .13، د،ت،دت،ص2 جيف شارب، مف الدكتاتورية إلى الدمقراطية، إطار تصوري لمتحرر، تر، خالد دار عمر، ط(2
 .206، المرجع السابؽ، ص1 عبد الوىاب الكيالي وآخروف، موسوعة سياسية ج(3
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تغيير يظؿ في النياية محتفظًا في الوقت نفسو باإلطار العاـ الذي وّلد تمؾ األوضاع أو ذلؾ 
. 1"مف خالؿ محافظتو عمى األسس الكبرى ليا

وقد جاءت فكرة اإلصالح مف حركة اإلصالح الديني البروتستانتي، حيث أدت تمؾ 
الحركة التي انتشرت في أوروبا إلى تقويض الدولة الرومانية المقدسة عبر حروب عّدة خاضتيا 

ألكثر مف مئة عاـ انتيت في آخر المطاؼ باعتراؼ الكنيسة بالكنائس المنشقة وظيور فكرة 
المساواة أماـ اهلل وعدـ وجود واسطة أو منزلة بينيـ، بمعنى اختفاء طبقة األكميروس، ثـ انتقؿ 

المفيـو إلى المجاؿ السياسي واالقتصادي عبر الحركة االشتراكية الديمقراطية والحركة العممانية 
في أوروبا وانحسار خياراتيـ ما بيف اإلصالح والثورة، ورأى االشتراكيوف إمكانية إلصالح 

النظاـ الرأسمالي عبر التدرج وتحصيؿ طبقة وسطى بيف طبقتي الرأسمالييف والعماؿ، وجاء ىذا 
التوجو مخالؼ ألصوات أخرى بارزة في المجتمع العمالي وأدى ىذا االستقطاب إلى انشقاؽ 

وعد ذلؾ أوؿ  (الشيوعييف)وبيف الثورييف  (االشتراكييف)الحركات العمالية ما بيف اإلصالحييف 
 .    2مقابمة بيف المشروعيف

يقوؿ غوستاؼ لوريف في معرض سرده ألحداث الثورة الفرنسية في مرحمة إلغاء امتيازات 
ولو أقمع األمر الشرفاء عف امتيازاتيـ قبؿ ذلؾ ببضع سنيف الجتنبت "الشرفاء واإلقطاعييف 

الثورة الفرنسية، ولكف ما العمؿ وقد تـ ذلؾ بعد أوانو، وال يفيد ترؾ الحقوؽ كرىًا غير زيادة ، 
غائب مف تركت ألجميـ في فيجب في عالـ السياسة كشؼ عواقب األمور وتمبية المطالب 

.  3"طوعًا قبؿ أف يحؿ وقت الذي تتـ فيو كرىاً 
وىناؾ مف ذىب إلى اعتبار أف المعنى الحديث لمثورة يعني اإلصالح حيث اكتسب 
المفيـو النظري لمثورة في العصر الحديث مفيومًا جديدًا يتعمؽ بالتجديد السياسي والفكري 

لغاء الرؽ، لكف ليس ضد الممؾ بؿ أحيانًا بالتحالؼ معو، وىو االتجاه  واالجتماعي والديني وا 

                                       
 .50 البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص(1
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الذي قاده فيمسوؼ األنوار كونو ربييو، فالثورة عنده مرادفة لإلصالح وىو المفيـو الذي ساد 
 . 17891حتى قياـ الثورة الفرنسية 

إاّل أّنو عمى الرغـ مف وجود ارتباط بيف مفيومي الثورة واإلصالح، عمى أساس أف الثوري 
البد أف يكوف إصالحًا بال نياية، وأف اإلصالحي يمكف أف يقدـ تحواًل ثوريًا، إاّل أف ثمة فرؽ 

ذا كنا نعمـ جميعًا مدى أىمية الدور الذي يؤديو : "بيف المفيوميف إذ يقوؿ حمانة البخاري وا 
يقاظ العقوؿ، فإّف ذلؾ ال يمنعنا مف المالحظة أف حقائؽ التاريخ  اإلصالح في تيذيب النفوس وا 

تؤكد كميا أف التغيرات السياسية واالجتماعية والدينية والعممية واالقتصادية والثقافية الكبرى، 
 . 2"كانت وليدة الثورة ال اإلصالح

ويعني حمانة بذلؾ أف الثورة ىي ليست إصالح بالرغـ ما يحممو المفيـو مف إيجابية 
نسبية حسبو، فالثورة ىي ظاىرة متميزة عف غيرىا مف أشكاؿ التعبير الرافضة لمواقع المعاش، 

 .والثورة التي قصدىا ىي ثورة نوفمبر التحريرية
وبالتالي ىنالؾ فرؽ بيف المفيوميف، فالحديث عف مفيـو اإلصالح ىو تغيير في بيئة 

النظاـ القائـ، ويقـو بيا النظاـ نفسو، وقد تكوف بضبط شعبي كما أنيا يمكف أف تكوف بناء عمى 
ضغوطات خارجية، أّما الثورة فتمثؿ تغييرًا جذريًا ينيي النظاـ ويحؿ محمو نظاـ آخر بفعؿ 
شعبي، ثـ إّف النظـ االستبدادية تستخدـ مفيـو اإلصالح كوجو أو كستار لخداع الشعوب، 
 .ولذلؾ نرى تشوييًا ونفورًا مف مفيـو اإلصالح، خاصًة إذا كاف مطروحًا مف جانب السمطة

 (la soulèvement)الثورة واالنتفاضة الشعبية - 3
تعرؼ االنتفاضة بأنيا حركة تمرد جماىيرية موجية في الغالب ضد الظمـ بمختمؼ أشكالو 

االنتفاضة الفمسطينية )، (1705انتفاضة كاتالونيا، إسبانيا )السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
 (.1987عاـ 
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وألف االنتفاضة كذلؾ فإنيا ال تصؿ في الغالب، ونظرًا القتصارىا عمى رفض الواقع القائـ 
وىذا عمى الرغـ مف كؿ أنواع القمع الذي ... إلى مستوى الثورة، بؿ تظؿ فقط بمثابة المميد ليا

 . 1تواجيو بيا السمطة القائمة
وىناؾ فرؽ بيف الثورة واالنتفاضة، فالثورة بمفيوميا الخاص ظاىرة اجتماعية ذات عالقة 

تغيير األنظمة السياسية عبر الفعؿ االجتماعي العاـ، وىي تختمؼ عف االنتفاضة بسبب 
األىداؼ والمياديف، ولكف االنتفاضة قد تتطور لتصبح ىبة أو ثورة حسب رّدة الفعؿ السياسي 

 . 2واستجابة الناس
والثورة ىي عممية حركية ديناميكية، تتميز باالنتقاؿ مف بنياف اجتماعي إلى بنياف 

اجتماعي آخر، أّما االنتفاضة فيتحدد مفيوميا في كونيا عممية لممطالبة برحيؿ المتغيرات التي 
ال جذور شرعية ليا، كما أنيا عفوية وتمقائية، وقد تكوف لسبب طارئ أو حدث ما ثـ تنتيي مع 

الزمف أو مع التخمص مف ذلؾ السبب وقد تتكرر لعّدة مرات، ولكف الثورة لمرة واحدة تطيح 
 .3بالنظاـ القائـ

وبالتالي فاالنتفاضة ىي حركة شعبية تيدؼ إلى مقاومة الظمـ واالحتالؿ وأّما الثورة فيي 
. التغيير الكامؿ في نظاـ الدولة ودستورىا مف نظاـ فاشي أو فاسد إلى نظاـ عادؿ

  (L’insoumission)الثورة والعصيان-4

يعّرؼ العصياف عمى أنو انتفاضة مسمحة ضد السمطة القائمة دونما مشروع سياسي أو 
 .اجتماعي واضح بديؿ لمشروع تمؾ السمطة

وألف العصياف كذلؾ فإنو يختمؼ عف الثورة ألنو ييدؼ إلى مجرد تغيير السمطة بسمطة 
إّف ذلؾ االختالؼ بيف الثورة والعصياف ىو ما عممت وتعمؿ كؿ سمطة استبدادية عمى . أخرى

توظيفو لصالحيا وذلؾ مف خالؿ تقديميا عمى أنيا مجرد عصياف بيدؼ التقميؿ مف شأنيا ومف 
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شأف ردود األفعااللتي قد تنجـ عف ضربيا ليا بعد ذلؾ، عمى أف كؿ ذلؾ ال ينفي تمؾ الحقيقة 
 . 1التاريخية التي تؤكد أف العصياف كثيرًا ما شكؿ المرحمة األولى لمثورة

 (La Révolte): الثورة والتمرد-5
يعرؼ التمرد بأنو عصياف موجو مف طرؼ فرد أو جماعة ما ضد السمطة القائمة ورفض 
عنيؼ أو سممي لمظروؼ الوجودية، وعمى الرغـ مف أف التمرد يؤدي مثؿ العصياف واالنتفاضة 

فإف : "دور المميد لمثورة، ذلؾ الدور الذي يحولو بالتالي إلى محرؾ لمتاريخ، كما يؤكد ىيغؿ
  .االختالؼ بينو وبيف الثورة يظؿ مع ذلؾ كبيراً 

إف ذلؾ االختالؼ بيف الثورة والتمرد ال يرجع إلى التفرؽ والتمزؽ الذي يطيع التمرد،  
الثورة )فالعديد مف الثورات التي عرفتيا اإلنسانية لـ تسمـ بدورىا مف مثؿ ذلؾ التفرؽ والتمزؽ 

 .2"(الفرنسية مثالً 
ىو أف الثورة ال تكتفي برفض الواقع أو باستعماؿ : وكذلؾ ما يميز الثورة عف التمرد

العنؼ تجاىو فحسب بؿ تطرح كذلؾ في الوقت نفسو مشروعًا سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا بدياًل، 
لو مف دوف اقديـ " ال"في حيف يكتفي التمرد سياسيًا كاف أو اجتماعيًا أو فمسفيًا بنفيو ويقوؿ 

البديؿ لمثؿ ذلؾ المشروع، وبيذا يبقى التمرد حتى في حالة نجاحو عاجزًا عف تحقيؽ مثؿ ذلؾ 
 .3الحد أو الفاصؿ

  (Violence)الثورة ةالعنف - 6

يعد مصطمح العنؼ مف بيف المصطمحات المتعمقة بالجانب السياسي الذي يرتبط بعدة 
 .مفاىيـ كالثورة أو االحتجاج أو التمرد أو العصياف وغيرىا
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بأف العنؼ معناىا الخرؽ باألمر وقمة الرفؽ بو، : "وقد جاء في لساف العرب إلبف منظور
وىو ضد الرفؽ وىو عنيؼ إذا لـ يكف رفيقًا في أمره، وعنؼ بو وعميو تعنيفًا وعنافة، أخذه بشدة 

 .وقسوة والمو واعتنؼ األمر أخذه بقوة
العنؼ مضاد لمرفؽ ومرادؼ لمشدة القسوة والتعنيؼ : "وأّما جميؿ صميبا فيعرفو عمى أف

(violence) ،ىو المتصؼ بالعنؼ والتعنيؼ مف الميوؿ اليوى الشديد الذي تنقير أمامو اإلرادة 
، فمصطمح 1والعنؼ عمومًا ىو استخداـ القوة استخدامًا غير مشروع وغير مطابؽ لمقانوف

العنؼ مضاد لمرفؽ فيو االكراه المادي الواقع عمى شخص إلجباره عمى سموؾ أو التزاـ وىناؾ 
العنؼ البدني،والعنؼ الشفوي، والعنؼ بالتسمط عمى اآلخريف إلحداث نتائج : أنواع مف العنؼ

 .اقتصادية ونفسية وعقمية
ّف العنؼ ظاىرة مركبة ليا أبعاد متعددة وحصر النظر في جانبيا السياسي المتمثؿ في  وا 
معارضة النظاـ االستبدادي، ىو خمؿ في اإلدراؾ وفقر في أىميتو تصور مشروع الثورة، كما لو 

مظاىر متعمقة بالسياسة واالقتصاد واالجتماع والتاريخ والحضارة، وفي ذات السياؽ تقوؿ 
ال يمكف أف تكوف ىناؾ ثورة بدوف استخداـ عنؼ، وىذا ما دفع العديد إلى القوؿ بأف : "أرندت

العنؼ ىو وجو مف وجوه السياسة ألنو يحقؽ أىدافًا سياسية، سواء كاف عنفًا رسميًا تستخدمو 
السمطة ضد المتظاىريف مف أجؿ تأميف استقرار النظاـ مف خطر التغيير أو عنؼ غير رسمي 

 . 2"تقوده حركات المعارضة لتحقيؽ أىداؼ متعمقة بإسقاط النظاـ
العنؼ العسكري والقمع الداخمي، والعنؼ : وقد ميزت أرندت ثالث أصناؼ مف العنؼ

المترتب عمى التقدـ التكنولوجي وتذىب إلى أف األخير أكثرىا تيديدًا لمحرية ألنو يترتب عميو 
فضاء ىيـر عمى الحرية بصفة عامة، وحرية الفكر بصفة خاصة، إذ توجو معظـ األبحاث 

 .3لخدمة ما ىو عسكري
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 (contre-révolution)الثورة والثورة المضادة - 7

الحركات التي ترفض ثورة ما، وتعمؿ عمى إعادة األمور : "تعرؼ الثورة المضادة بأنيا
والمبادئ السابقة إلى ما كانت عميو قبؿ الحقبة الثورية، فيي ثورة ضد أوضاع ناتجة عف ثورة 
أخرى والعودة إلى الوضع السائد قبؿ الثورة األولى كما حدث في أوروبا في القرف التاسع عشر 

 .1"حيث عاد النظاـ الممكي إلى عدة بمداف بعد اإلطاحة بو
القوى السياسية العسكرية التي تحمؿ السالح في وجو : "وعرفتيا الموسوعة السياسية بأنيا

ثورة سبقتيا بيدؼ القضاء عمى انجازاتيا عف طريؽ إعادة إحياء المؤسسات السياسية 
واالقتصادية التي كانت قائمة قبؿ الثورة، واسترداد االمتيازات االجتماعية التي كانت تتمتع بيا 

الطبقات المييمنة، وذلؾ ضمف الحدود التي تسمح بيا الظروؼ المستجدة كما تكوف الثورة 
المضادة أحيانًا سممية ومف أشير األمثمة عمى الثورة المضادة حركة الرّدة التي عرفتيا إنجمترا 

 . 2("1815-1814)والرّدة البوريوتية التي عرفتيا فرنسا 
والحاؿ  (...)إّف الثورة المضادة وقائية إلى حد كبير بصفة عامة : "ويقوؿ ىربرت ماكيوز

أف الخوؼ مف الثورة ىذا ىو الذي يوحد مع ذلؾ بيف المصالح ويربط شتى مراحؿ الثورة 
، ويضيؼ أيضًا في سياؽ حديثو عف صعوبة قياـ التغيير عف طريؽ الثورة 3"المضادة وأشكالو

لمف الخرؽ تمامًا أف نبحث عف العوالـ النوعية لمتغيير الثوري في البمداف الرأسمالية : "أنو
المتقدمة، سوؼ تثب القوى الثورية خالؿ مسيرة التغيير في مجراه نفسو، ولممراس السياسي يعود 

األمر في تحويؿ المحتمؿ إلى واقعي والممارسة السياسية ال تستطيع أكثر مّما يستطيع الفكر 
 .4"النقدي أف تتأسس عمى مفيـو الثورة
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فالثورة حسب ماركيوز ال بد أف تكوف ثورة واعية وىادفة الستبداؿ سمطة نظاـ المستبد 
الطاغ بسمطة جديدة غايتيا إظيار النتائج ومدى تأثيرىا في الطبقات االجتماعية، إذف فالثورة 

في فكر ماركيوز أساسيا التحوؿ والتغيير في المجتمعات وىذا التغيير يشمؿ كؿ مجاالت 
 .الحياة

 :أسباب الثورة
 :مف بيف األسباب الدافعة لمثورة والمحفزة عمى استمرارىا وتحقيؽ أىدافيا

: تعد بيئة الثورة ىي الغضب المتراكـ بسبب: التخمؼ والفقر والبؤس والظمـ واالستبداد- 1
الفساد والبطالة، والفقر وىشاشة األماف االجتماعي واإلنساني، وجحيمية الحياة اليومية، 

والحرماف االجتماعي والسياسي، واإلىانة وانعداـ الحريات، وسوء تعامؿ أجيزة األمف مع الناس 
ذالؿ المواطف كطريقة عادية لمعالقة بيف األفراد وجياز الدولة، مما يؤدي ذلؾ إلى إحداث  وا 

 .1نقمة شعبية عارمة معروفة األسباب وغير واضحة األىداؼ إال ما كاف منيا عاماً 
وال تحسبف الظمـ إنما ىو أخذ الماؿ أو الممؾ مف يد مالكو : "يقوؿ ابف خمدوف في مقدمتو

دوف عوض وال سبب كما ىو مشيور، بؿ الظمـ أعممف ذلؾ، وكؿ مف أخذ ممؾ أحد وأغضبو 
في عممو أو طالبو بغي حؽ أو فرض عميو حقًا لـ يفرضو الشرع فقد ظممو، فحياة األمواؿ بغير 
حؽ ظممة، والمعتدوف عمييا ظممة، والمنبيوف ليا ظممة، والمانعوف لحؽ الناس ظممة، وغّصاب 

 .  2"األمالؾ عمى العمـو ظممة، ووباؿ ذلؾ كمو عائد إلى الدولة بخراب العمراف
الثورة تحث في مجتمع تسوده عالقات ظالمة ويعـ فيو فساد يكاد يكوف شامؿ، بحيث - 2

تكوف حرية السواد أعظـ مف أفراده غير مصانة، ضائعة، أو أف تكوف مجرد شعار يرفعو مف 
يقمع ىذه الحرية، وليس الظمـ عندما يعـ يكوف عدؿ كما يشيعو الظالموف، إنما يكوف أحد 

 3.أسباب ثورة ىذه الجماعة لرفع ىذا الظمـ

                                       
 .42 سمماف العودة، أسئمة الثورة، المرجع السابؽ، ص(1
 .41 ابف خمدوف، المقدمة، دار الجبؿ، بيروت، لبناف، ص(2
 http://w.w.w.alhandasa.net/shoheread.php مفيـو الثورة، منتديات اليندسة،(3
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غياب المشروع المشترؾ الذي تتجمع فيو السمطة والشعب معًا، فال يوجد ىدؼ قاصد -3
يتفؽ عميو الناس تتطرؽ بو السبؿ، ويتحوؿ البعد الوطني إلى البعد الشخصي أو المصمحي، 
وتكوف المصالح متعارضة، فالبد مف أف يكسب الجميع يغدو مكسب طرؼ خسارة وحرمانًا 

 1.آلخريف
فالبعض مف يصؼ الثورة بأنيا نوع مف : توفر الوسائؿ لمتواصؿ والتأثير والعدوى- 4

أحيانًا ونكسة  (ىذياف)الحّمى ليا نذر ودالالت ويعرفيا الطبيب المختص وليس كأحد ويصحبيا 
ونكسات، أو يكتسب المريض مناعة لفترة، ويؤدي توافر وسائؿ لمتواصؿ بيف مجتمع الميمشيف 
مكانيتيـ المدخرة، فمذلؾ يعد تطور وسائؿ اإلعالـ الحديثة مف األسباب  إلى إدراؾ أىميتيـ وا 

 2.(...الفيسبوؾ، تويتر)التي تؤدي إلى الثورات كاإلعالـ الجديد 
تجاوز حالة الخوؼ واستعداد الناس لمتضحية، وىي تحدث بشكؿ تدريجي متصاعد - 5

بمعنى يكوف كسر حاجز الخوؼ بشكؿ تدريجي، ويمـز في مرحمة تجاوز الخوؼ وجرد فرصة 
 3.مواتية إلشعاؿ الثورة

 
 

 :خصائص الثورة
ىنالؾ عدة خصائص وسمات تميز الثورة عف باقي التغييرات السياسية واألحداث التي 

 :يمكف أف تحدث في سياؽ الدولة والمجتمع ومف بيف ىذه الخصائص نذكر منيا
 االنتشار واالنتقاؿ بيف المجتمعات وعبر الدوؿ، أي تتكرر وسريعة االنتقاؿ والتاريخ •

 ـ 1824-1820الموجة األولى بيف األعواـ : خير شاىد عمى موجات المد الثوري في العالـ
في إسبانيا ونابولي واليوناف، ثـ ثورات موازية في أمريكا الالتينية، فتحررت غالبية دوؿ أمريكا 

                                       
 .41 سمماف العودة، أسئمة الثورة، المرجع السابؽ، ص(1
 .44 سمماف العودة، أسئمة الثورة، المرجع السابؽ، ص(2
 .45 سمماف العودة، أسئمة الثورة، المرجع السابؽ، ص(3
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ربيع "ـ والتي سمية 1848ـ ثـ الموجة الثورية األكبر عاـ 1830الجنوبية، والموجة الثانية عاـ 
 1.في أوروبا الشرقية والعالـ العربي في عصر الثورات الديمقراطية" الشعوب
 الثورة تمثؿ عممية تغيير اجتماعي وسياسي وىي شاممة ليا أىدافيا الواضحة والمعروفة •

وحيث إنيا تغيير جذري فال تقتصر أىدافيا عمى تغيير نظاـ الحكـ فقط بؿ يمتد إلى تغيير 
 2.فمسفة الحكـ وطرؽ العيش وأساليب الحياة

 لكؿ ثورة خصوصيتيا وتفردىا، وال يمكف لثورة أف تطابؽ مع ثورة أخرى، فمكؿ ثورة •
 .بصمتيا الخاصة فيما يتعمؽ بزمانيا ومكانيا وظروؼ انطالقيا

وتتميز الثورة بمبدأ التراكمية، حيث تتراكـ عوامميا عبر الزمف ولفترات طويمة :  التراكـ •
 .فتتحوؿ التغيرات الكمية إلى كيفية وتنفجر الثورة بعد نضج الظروؼ المواتية ليا

تعبر الثورة عف تطمعات الشرائح األوسع مف المجتمع ولذا فإف الثورة يجب :  الجماىيرية•
 .أف تكوف جماىيرية وىي تقـو ضد فئة قميمة استحوذت عمى السمطة والقوة والثروة في البالد

غالبًا ما تأخذ الثورة طابع التغيير الجذري العميؽ في مختمؼ مكونات :  الراديكالية•
المجتمع وىي تتجاوز حد اإلصالح لتحدث تغييرًا جوىريًا جذريًا انقالبيًا في بنية المجتمع 

 3.سياسيًا واقتصادياً 
فالثورة غالبًا ما تكوف سريعة وخاطفة ومفاجئة وغير متوقعة كما حدث في :  الفجائية•

تونس وفي مختمؼ األقطار العربية في اآلونة األخيرة، حيث فاقت الثورات العربية حدود التوقع 
 .وكانت سريعة خاطفة ومفاجئة وسريعة االنتشار بيف الجماىير

 :أنماط الثورات
لقد أخذت الثورة أنماط مختمفة وأنواع عديدة، وترتكز عممية تحديد نمط الثورة عمى طبيعة 

 :التغيير الذي يتحقؽ في المجتمع وحجمو، وسأحاوؿ في ىذا استعراض البعض منيا

                                       
 .64 عزمي بشارة، في الثورة والقابمية لمثورة، المرجع السابؽ، ص(1
 .100، ص2007مولود زايد الطيب، عمـ االجتماع السياسي، دار الكتب الوطنية، ليبيا،  (2
 . 76مولود زايد الطيب، عمـ االجتماع السياسي، المرجع السابؽ، ص (3
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  Révolution industrielle: الثورة الصناعية- 1
تغيير جذري وانقالب في طريقة اإلنتاج في : "وقد عّرفتيا الموسوعة السياسية عمى أنيا

أوروبا تمخض عف االكتشافات العممية والسيما المحرؾ البخاري والتطور التقني في القرف 
الثامف عشر، نقؿ ىذا التغيير المجتمعات اإلنسانية مف مرحمة اإلنتاج اليدوي إلى مجتمعات 

 . 1"رأسمالية صناعية تعتمد عمى اإلنتاج بواسطة اآلالت
كما شيد ىذا القرف تطورًا عمميًا كبيرًا في أوروبا مما تمخضت عنو إختراعات عممية 

عديدة حمت محؿ األيدي العاممة في مجاؿ الصناعة في القرف التاسع عشر وشممت مجاالت 
عديدة أخرى مما كاف لو أثر كبير في كافة األصعدة في أوروبا والعالـ بشكؿ عاـ، وبدأت الثورة 

 2.في إنجمترا نظرًا لقوتيا االقتصادية الكبيرة
 :وقد نتج عف ىذه الثورة العديد مف النتائج التي شممت نواحي الحياة ومنيا

 ظيور طبقة جديدة، الطبقة العاممة أو البروليتاريا وما يتمخض عنيا مف مؤسسات •
ثـ نشوء الدولة القومية  (ليبرالية، اشتراكية، فاشية، نازية)وعقائد واتجاىات فمسفية وفكرية 

 .واألحزاب المتصارعة
 استثمار الماؿ وازدياد أىمية التجارة الخارجية وبالتالي الظاىرة اإلمبريالية في العصر •
 .الحديث
 .     خمؽ روح التنافس الرأسمالي، وتسخير العمـ والصناعة في خدمة تطوير اآللة الحربية•

 (Révolution sociale): الثورة االجتماعية- 2

تغير نوعي في الحياة االقتصادية والسياسية : "وتعرفيا الموسوعة السياسية عمى أنيا
والفكرية لممجتمع، عبر انييار النظاـ القديـ، وصعود نظاـ اجتماعي جديد أكثر تقدمًا مكانو 

عف طريؽ تفجر الصراع وحسمو لصالح التقدـ، ولمثورة االجتماعية أبعادىا الشاممة والمتكاممة 

                                       
 .903عبد الوىاب الكيالي وآخروف، الموسوعة السياسية، المرجع السابؽ، ص (1
 http://elaph.com.web/phwriter/2009/3/4.8178htmمفيـو الثورة فمسفيًا وتاريخيًا  (2
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التي تنعكس عمى مختمؼ نواحي النشاط والعالقات بيف البشر ابتداًء مف عالقات اإلنتاج 
 .1"والتمركز االجتماعي والمؤسسات االجتماعية وانتياء بالمقاييس الجمالية لممجتمع

... أو بتعريؼ آخر ىي التي تتصارع فييا مكونات المجتمع، أحزاب، مؤسسات، شرائح
رساء دعائـ العدؿ والمساواة داخؿ إطار وطف يضـ  لتغيير العالقات الظالمة السائدة فيو وا 

، وىناؾ مف يعتبر الثورة االجتماعية عادة مف أحد نتاجات شكميا االجتماعي حيث تبدأ 2الجميع
الثورة مجاالتيا السياسية لتطور شكميا االجتماعي مسببة العديد مف االشتباكات والخالفات بيف 

 .المجموعات المختمفة في اآلراء
ويرى سورو كيف أف الثورة االجتماعية تنفجر بفعؿ مجموعة مف العالقات االجتماعية 

االجتماعي _والطبيعية الموضوعية لمثورة، وال يمكف تحديدىا دوف الرجوع إلى النظاـ االقتصادي
 3.لممجتمع

معتبرًا أف لكؿ شعب مف شعوب " فمسفة الثورة"وقد أكد جماؿ عبد الناصر في كتابو 
ثورة سياسية يسترد فييا حقو في حكـ نفسو بنفسو مف يد طاغية، فرض عميو : األرض ثورتاف

مف جيش معتد أقاـ في أرضو دوف رضاه، وثورة اجتماعية تتصارع فييا طبقاتو، ثـ تستقر 
 4.األمر عمى ما يحقؽ العدالة ألبناء الوطف الواحد

ثـ إّف نمط ىذه الثورة ال يتوقؼ عمى عدد المشتركيف الشعبييف بقدر ما يتوقؼ عمى 
التكويف الطبقي والوزف النسبي لمطبقات والشرائح المختمفة، وعمى درجة وعييا االجتماعي 

والسياسي وعمى العالقة بينيما، وىدفيا ىو إحداث تغيير جذري في البناء االجتماعي وما يرتبط 
 5.بو مف وظائؼ وعالقات وشعبي ىذه الثورات دائمًا إلى تحقيؽ العدالة االجتماعية

 (Révolution politique)الثورة السياسية - 3

                                       
 .875عبد الوىاب الكيالي وآخروف، الموسوعة السياسية، المرجع السابؽ، ص (1
 .355، ص1977الحسيني، السيد محمد وآخروف، دراسات في التنمية االجتماعية، دار المعارؼ، مصر، د، ط،  (2
 .46، ص2003شعباف الفاىر األسود، عمـ االجتماع السياسي، قضايا العنؼ السياسي لمثورة، الدار المصرية، القاىرة،  (3
 .جماؿ عبد الناصر، فمسفة الثورة، مجمة مسارات الثقافية (4
 .22شعباف الظاىر األسود، عمـ االجتماع السياسي، قضايا العنؼ السياسي لمثورة، المرجع السابؽ، ص (5
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نعني بالثورة السياسية التغيير المفاجئ الذي يطرأ عمى المؤسسات والبنى السياسية، وال " 
يقتصر ذلؾ عمى تغيير نظاـ الحكـ، الذي يعد مف أولويات ىذه الثورة، بؿ يتعداه إلى تبديؿ 
حداث  التنسيؽ السياسي الذي كاف سائدًا في المجتمع وتبديؿ ميكانيزمات عمؿ مؤسساتو، وا 

ويرجع سبب حدوث ىذا النوع مف . 1"تغييرات جذرية في إيديولوجية وفمسفة النظاـ السياسي
الثورات عند شروع الدولة يإجراء حقبة مف التغييرات والتطويرات عمى الصعيد االقتصادي 

 .واالجتماعي
فإف مثؿ ىذا النوع مف الثورات تسعى إلى تغيير الفئة الحاكمة دوف " باإلضافة إلى ذلؾ 

أف يكوف ىدفيا إحداث تغيير جذري وشامؿ في األوضاع االجتماعية، فالثورات السياسية تشمؿ 
عمميات التغيير المفاجئة والجذرية التي تحدث ألنظمة الحكـ واإلدارة والتنظيـ في المجتمعات 
والتي يقـو بيا الشعب تحت لواء بعض الجماعات واألفراد إلصالح الفساد اإلداري والقضاء 

 . 2"عمى السمطات الحاكمة المستبدة التي ال تتسـ بالعدالة
إف : "ويبرز مفيـو الثورة كأحد أنماط التغيير السياسي في العالـ وفؽ عمي حرب فيقوؿ

الثورة متعددة األبعاد إذ ىي سياسية بقدر ماىي فكرية وتقنية، ماىي ثقافية وخمقية بقدر ماىي 
 .اقتصادية، أنيا تجسد والدة فاعؿ جديد عمى المسرح القادر عمى التغيير

 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .101الطيب مولود زايد، عمـ االجتماع السياسي، المرجع السابؽ، ص (1
 .876، المرجع السابؽ، ص1عبد الوىاب الكيالي وآخروف، موسوعة السياسية، ج (2
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 المبحث الثاني
 الثورة والحرية

إفَّ ما يشيده العالـ العربي مف التحوالت التي تطاؿ األنظمة السياسية يثير إشكالية 
السمطة بقدر ما يحممنا عمى إعادة النظر في العناويف التي طرحتيا الثورات الراىنة، سيما ما 

 .1 ومضالتيا*يتعمؽ منيا بقضية الحرية
إذ تعتبر الحرية مفيـو مف المفاىيـ الكبرى التي تحكـ وعي اإلنساف، وىي لذلؾ مف 

المفاىيـ التي يصعب تحديدىا تحديدا جامعا ومانعا، نظرا لتأثرىا بالخبرة االجتماعية وارتباط 
معانييا بجممة مف المفاىيـ المساوقة، فميا مفاىيـ عدة تختمؼ عمى حسب زاوية الرؤية التي 

 وليذا البد مف طرح سؤاؿ أساسي وىو ما المقصود بالحرية؟. ينظر منيا ليذا المصطمح
 :تعريف الحرية- 1

الُحر : "وحسب ابف منظور. ىي مشتقة مف الفعؿ حرر أي أعتؽ وصار حراً : الحرية لغة
بالضـ نقيض العبد والجمع أحرار والحرة نقيض األمة، والحر مف الناس أخيارىـ وأفضاليـ 

 . 2"وحرية العرب أشرافيـ
مشتقة Libertéوىذا المعنى يقترب كذلؾ مف وضع الكممة في المغات األخرى، بالفرنسية 

أي حر كشأف المغة Freeالمشتقة مف الصفة Freedom وفي اإلنجميزية Liberمف الصفة حر 
 وكؿ ىذه المصطمحات في ىذه المغات ،Freiمشتقة مف الصفة حر Freiheitاأللمانية فنجد 

 .3تشير إلى المكانة والمنزلة الرفيعة، الوضع االجتماعي
الحرية ىي حالة ذلؾ الذي يفعؿ ما يشاء وليس ما : "ولقد عرفيا الالند: الحرية اصططحا

نَّيا غياب إكراه خارجي ، والتعريؼ ىذا يشير إلى أفَّ الحرية ىي 4"يريده شخص آخر سواه، وا 
                                       

 أنظر التعريؼ بو في المالحؽ*
 . 131عمي حرب، ثورات القوة الناعمة في العالـ العربي، المرجع السابؽ، ص(1
 .117ابف منظور، لساف العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص (2
 .www.altasamoh.netيمنى الخولي، نظرية الحرية في الفمسفة السياسية األوروبية، مجمة التسامح  (3
 .727أندري الالند، الموسوعة الفمسفية، المرجع السابؽ، ص (4

http://www.altasamoh.net/
http://www.altasamoh.net/
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الوضعية التي يكوف عمييا كائف ال يخضع إلكراه، بحيث يتصرؼ حسب ما تمميو عميو إرادتو 
 .وطبيعتو

وىناؾ مف يعرفيا بأنَّيا مقولة فمسفية تعبر عف العالقة بيف النشاط البشري والقوانيف 
الموضوعة لمطبيعة والمجتمع، ويعتبرىا الفالسفة ىي تقرير الروح لمصيرىا وحرية اإلرشادات 

مكانية التصرؼ وفؽ إدارة ال تحدىا الظروؼ الخارجية  . 1وا 

أفَّ الباحث إذا يمـ وجيو نحو المعاجـ : "ويؤكد زكريا إبراىيـ أثناء حديثو عف الحرية
الفمسفية منقبا عف معنى منضبط لمفيـو الحرية فإنَّو سيجد مف المعاني ما ال حصر لو، بحيث 

قد يكوف مف المستحيؿ أف نتقبؿ تعريفا واحدا باعتباره تعريفا عاما يصدؽ عمى سائر صور 
ولكنو أورد تعريفا ليا اصطمح عميو التقميد الفمسفي وارتبط بتعريفيا عمى المستوى . 2"الحرية

اختيار الفعؿ عف روّية مع استطاعة عدـ اختياره أو استطاعة اختياره : "المغوي وىو أنيا تعني
ممكة خاصة تميز الكائف الناطؽ مف : "ليرى بعدىا بأفَّ الحرية بمعناىا الفمسفي العاـ". ضده

وىذا تقريبا ىو . 3"حيث ىو موجود عاقؿ يصدر عف إرادتو ىو، ال عف أية إرادة أخرى غريبة
، واإلرادة الغريبة المشار إلييا ىي قد تتمثؿ في قيود بشرية تكره (الالند)نفس التعريؼ السابؽ 

 .اإلنساف عمى عمؿ ما ال يريد ليكوف غياب اإلكراه شرطا مف شروط الوجودية

اتخذت كممة حرية معاني : "وأما عبد الرحمف البدوي فإنَّو حيف أراد أف يعرؼ الحرية قاؿ
عدة شديدة االختالؼ عمى مدى التاريخ البشري، ليذا ال مجاؿ لحصرىا إالَّ عمى أساس 

 .4"ظيورىا في التاريخ

                                       
، دار الطميعة، لبناف، ط: الموسوعة الفمسفية، وضع لجنة مف العمماء السوفييت، ت (1  .129، ص1997، 7سمير كـر
 .13، ص2017، 1ناصر سعيد بف سيؼ السيؼ، أسس الحرية في الفكر الغربي، شبكة األلوكة لمنشر والتوزيع، ط (2
 .18، ص1983، القاىرة، 3زكريا إبراىيـ، مشكالت فمسفية، مشكمة الحرية، مكتبة مصر، ط (3
 .458، ص1996عبد الرحمف البدوي، موسوعة الفمسفة،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، دط،  (4
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التخمص مف كؿ قيد مادي أو "ويرى رفاعة الطيطاوي أيضا في تعريفو لمحرية بأنَّيا 
معنوي وىي القدرة عمى فعؿ الشيء بدوف سبب سوى وجود القدرة عميو وىو ما يسمى بحرية 

 .1"الالمباالة
الحرية قبؿ كؿ : "بأفَّ " مف الحريات إلى التحرر"بينما عرفيا محمد عزيز لحبابي في كتابو 

شيء ىي التقّيد بحيث ال يفيـ مدلوليا إال إذا تنازلت عف االستقالؿ الكمي والتزمت التحديد، إذ 
بقدر ما تضع صيغتيا المطمقة وتتخمى عف اتساعيا الكمي المجرد بقدر ما تكتسب معنى 

 . 2"واقعيا
بأنَّيا تتضمف عددا مف : "ولعؿ ىذا الرأي يتناسب مع كوف الحرية ضمف ىذا التعريؼ

الحقوؽ المكتسبة المعترؼ فييا مف اآلخريف، والمكرسة في إطارات ومؤسسات ذات طابع 
اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي يؤدي مف خالليا األفراد واجباتيـ مقابؿ الحصوؿ عمى 

وىذا ما يقودنا إلى الوقوؼ عمى حرية االعتقاد، وحرية الفكر وحرية . 3"حرياتيـ المختمفة
التعبير، وحرية العمؿ، وحرية الصحافة وغيرىا مف الحريات وذلؾ في إطار الحريات السياسية 

 .والفكرية، واالقتصادية واالجتماعية
وأما اسبينوزا قد ركز عمى الحرية الفردية باعتبارىا الغاية القصوى لممجتمع، وما يعنيو 
اسبينوزا بالحرية ىو الحياة وفؽ العقؿ وليس الحياة وفؽ الطبيعة ونوازعيا كما ذىب إلى ذلؾ 

والحؽ أفَّ اسبينوزا قد كّرس حياتو كميا لبياف أىمية الحرية في الفكر والقوؿ معا، . الفكر الرواقي
ورأى أفَّ مف حؽ كؿ فرد أف يفكر وأف يتأمؿ كما يشاء، وأف يعبر عف تفكيره وينقؿ أفكاره إلى 

 .4اآلخريف بالطريقة التي يريد

                                       
 .17، ص1980رفاعة الطيطاوي، مقاالت في قضية الحرية، مؤسسة ناصر الثقافة، بيروت،  (1
 .17، ص1973، مصر، 1محمد عبد العزيز لحبابي، مف الحريات إلى التحرر، دار المعارؼ، ط (2
 .347عبد الوىاب الكيالي، موسوعة السياسة، المرجع السابؽ، ص (3
 .37فضؿ اهلل محمد إسماعيؿ، األصوؿ اليونانية لمفكر السياسي الغربي الحديث، المرجع السابؽ، ص (4
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بأفَّ الحرية ىو أف ال تكوف أية ممانعة بدوف ضرورة بوجو أي عمؿ : "إال أفَّ ىويز يرى
يريد اإلنساف أف يقـو بو طبقا لمقانوف الطبيعي، أي أال تكوف ىناؾ أية عرقمة في طريؽ الحرية 

 .1"الطبيعية، ما لـ يكف ذلؾ ضروريا لخير المجتمع والدولة
الحرية ىي ما يميز اإلنساف غيره، ويتمكف بيا مف : "وىي كما عرفيا وىبة الزحيمي

أو " ممارسة أفعالو وأقوالو وتصرفاتو بإرادتو واختياره مف غير إجبار وال إكراه في حدود معينة
الحؽ فيما يسمح بو القانوف، والمواطف الذي يبيح لنفسو ما ال يبيحو : "ىي كما عرفيا مونشكيو

 . 2"لو القانوف لف يتمتع بحريتو ألف باقي المواطنيف سيكوف ليـ نفس القوة
أفَّ الحرية ال تعني أف يفعؿ اإلنساف كؿ "ولعؿ مونشكيو قد اتفؽ مع جف لوؾ عندما رأى 

ما يريد، ولكف تعني أف يفعؿ الفرد ما يريد في حدود ما تسمح بو القوانيف، فالحرية عند 
إذ يقوؿ في كتابو . 3"مونشكيو مستمدة مف سمطة القوانيف، وسمطة القوانيف تعني حرية الشعب

تقـو الحرية الفمسفية عمى ممارسة اإلنساف إرادتو أو عمى الرأي الذي يكوف ": "روح الشرائع"
اإلنساف عميو حيف ممارسة إرادتو عمى األقؿ، وتقـو الحرية السياسية عمى السالمة أو عمى 
الرأي الذي يكوف لدى اإلنساف حوؿ سالمتو عمى األقؿ، والحؽ أفَّ روح الشرائع روح عالية 
نسانية يديف الظمـ واالعتداء ويسير بقارئيو إلى مثؿ الثورة الفرنسية األعمى، يسيرىـ إلى  وا 

 . 4"خالصة ىذا المثؿ الحرية والمساواة واإلخاء
وكذلؾ فقد اتفؽ روسو مع اسبينوزا ولوؾ عندما رأى أفَّ الحرية تتمثؿ في طاعة القانوف، 
فالفرد ليس حرًا إالَّ في نطاؽ المجتمع السياسي، واإلنساف يمتمؾ حريتو بإطاعة القوانيف، أما 

ىيغؿ فقد اختمؼ مع ىؤالء جميعا عندما رأى أفَّ الحرية ىي حرية الدولة أي تحقيؽ ذات الفرد 

                                       
عبد الرحمف العموي، دار اليادي لمطباعة : عمي المحمودي، نظرية الحرية في الفمسفة السياسية مف منظور ىويز، ت (1

 .27، ص2004، 1والنشر، ط
 .39، ص2000وىبة الزحيمي، حؽ الحرية في العالـ، دار الفكر المعاصر، سوريا،  (2
 .37-36فضؿ اهلل محمد إسماعيؿ، األصوؿ اليونانية لمفكر السياسي الغربي الحديث، المرجع السابؽ، ص (3
 .304-26، ص1953المجنة الدولية لترجمة الروائع، القاىرة، دط، : عادؿ زعيتر: ، ت1مونشكيو، روح الشرائع ج (4
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داخؿ الدولة، وذلؾ عف طريؽ فرض القيود عمى األفراد حتى يندمجوا في الدولة، فالحرية عنده 
 .1تعني أف ينصير الفرد في الدولة ويخضع ليا كمية

ويحتؿ موضوع الحرية أىمية خاصة في الفمسفة الوجودية وعند فالسفة الوجود عمى 
أفَّ ": "الكينونة والعدـ" في كتابو *اختالؼ مذاىبيـ ومعتقداتيـ، إذ يعرفيا جوف بوؿ سارتر

الحرية ليست إحدى ممكات النفس اإلنسانية، التي يمكف مقاربتيا ووصفيا بمعزؿ عف غيرىا، 
إفَّ ما كنا نحاوؿ تحديده، إنَّما ىو كينونة اإلنساف مف حيث ىي شرط لظيور العدـ، وقد بدا لنا 

ىي شرط الـز لظيور : وىذا يعني أف الحرية بالنسبة لسارتر. 2"أفَّ ىذه كينونة ىي حريتو
العدـ، ألفَّ الحرية سابقة عمى الماىية اإلنسانية، بؿ اإلنساف جوىره الحرية اإلنسانية، وىكذا 

فإف سارتر يربط بيف الوجود اإلنساني والعدـ ألفَّ الوجود الـز إلفراز العدـ، وىو يربط مف جية 
ثانية بيف الوجود اإلنساني وبيف الحرية مف حيث أفَّ الحرية ىي في صميـ الوجود، وبواسطتيا 

وأنَّنا إذ نريد أف : "ويعرفيا أيضا بأنَّيا ىدؼ يسعى اإلنساف إليو. يعبر عف وجوده وقمقو وعدمو
نجعؿ حريتنا ىدفا نسعى إليو فعمينا أف نعتبر حرية اآلخريف ىدفا ىو أيضا نسعى إليو، فإذا 

اعتبرنا أف الفرد ال يستطيع في مختمؼ مراحؿ حياتو وكافة مواقفو إالَّ أف يختار حريتو سبيال، 
 فيكذا تجعؿ 3"إذا صح بالتالي أف أعتبر أفَّ اإلنساف ال يستطيع إالَّ أف يختار حرية الغير

الوجودية اإلنساف خالؽ وجوده، لكف ليذه الحرية ثمف أال وىو المسؤولية، فإذا كاف اإلنساف حرا 
فيو مسؤوؿ عف أفعالو وعف خياراتو وىذا يفرض بالتالي مسألة األخالقيات والواجب، وبما أنَّو 

 .حر، فيو بالتالي مسؤوؿ عف مواقفو أماـ نفسو وأماـ اآلخريف
إفَّ تخمي : "وأما روسو فيعتقد بأفَّ معنى الحرية ىي الصفة اإلنسانية ذاتيا ولذلؾ يقوؿ

المرء عف حريتو، إنَّما ىو تخمي عف صفتو كإنساف، وعف حقوؽ اإلنسانية عف واجباتيا، وليس 
                                       

 .38فضؿ اهلل محمد إسماعيؿ، األصوؿ اليونانية لمفكر السياسي الغربي الحديث، المرجع نفسو، ص (1
 . أنظر التعريؼ بو في المالحؽ ص*
، 1نقوالمتيني، مراجعة عبد العزيز العبادي، المنظمة العربية لمترجمة، بيروت، ط: جاف بوؿ سارتر، الكينونة والعدـ ت (2

 .73، ص2009
 .83-82، ص2003، 1كماؿ الحاج، دار الطميعة، ط: جوف بوؿ سارتر، الوجودية مذىب إنساني، ت (3
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مف تعويض ممكف ألي تخمي عف كؿ شيء، إفَّ مثؿ ىذا التخمي يتنافر مع طبيعة اإلنساف 
إفَّ ما : " ويضيؼ أيضا1"فتجريد إرادتو مف كؿ حرية ىو تجريد ألفعالو مف كؿ صفة أخالقية

يفقده اإلنساف بالعقد االجتماعي ىو حريتو الطبيعية وحقا ال محدودا في كؿ ما يغريو وما 
يستطيع بموغو، أمَّا ما يكسبو فيو الحرية المدنية التي وحدىا تجعؿ اإلنساف سيد نفسو حقيقة، 

، وبيذا فقد شكمت 2"إذ أفَّ نزوة الشيوة وحدىا عبودية، وطاعة القانوف الذي نسنو ألنفسنا حرية
الحرية ركنًا أساسيا لفمسفتو السياسية، ولذلؾ نذر الكثير مف كتاباتو لمدفاع عف الحرية، 

 .وباألخص في كتابو العقد االجتماعي الذي أصبح إنجيؿ الثورة الفرنسية بعد وفاتو
فإفَّ الثورات الجديدة ىي بمثابة رد اعتبار أو فعؿ اعتراؼ عمى المستوى الوجودي "وليذا 

إذ ىي تعني استعادة المرء ثقتو في نظر نفسو بقدر ما تعني ممارسة جدارتو واشراع االعتراؼ 
بمشروعيتو في نظر اآلخر والعالـ، فاإلنساف يثور وينتفض أو يقاتؿ مف أجؿ أف يعترؼ بو 

 . 3"شأنو شأف مف الناس ككائف لو قيمتو وكرامتو وحريتو وحقوقو
ويؤكد عبد اهلل العروي في مسألة التشبث بالحرية عند الفرد داخؿ المجتمع أنَّو يحتاج إلى 

األوؿ إثبات الحرية كحؽ أصمي ضروري بدييي ال يقبؿ النقاش أو المنازعة، : "أمريف اثنيف
والثاني ىدؼ تتعيف فيو الحرية المجردة المطمقة، وىذاف األمراف متوفراف لدى شخص مف خالؿ 

تجربتو اليومية، ال حاجة إلى التحميؿ عمى أفَّ الحرية حؽ طبيعي ما دامت الحياة تستمزميا 
 .4"وتحتميا

ولذلؾ البد لكؿ حرية أف تكوف مناضمة وأف تشارؾ فعميا في الطاقة التي بفضميا يمكف 
إذا ما أحسف المرء استعماليا أف يتحرر مف الحرماف واالستيالب، وأف ينتصر عمى مصيره 

 .  5"المادي والمعنوي ذلؾ ىو التحرر، يحقؽ الحريات تحقيقا ماديا ممموسا ويحنييا تاريخيا
                                       

 .www.maaber.org، 2011سبتمبر23يحيى بوافي، مفيـو الحرية في فمسفة روسو السياسية، الجمعة  (1
 .يحيى يوافي، مفيـو الحرية في فمسفة روسو السياسية، المرجع نفسو (2
 .118-117عمي حرب، ثورات القوة الناعمة في العالـ العربي، المرجع السابؽ، ص (3
 . 17، ص2002، 6عبد اهلل العروي، مفيـو الحرية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط (4
 .186محمد عزيز لحبابي، مف الحريات إلى التحرر، المرجع السابؽ، ص (5
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وليذا تسعى الثورات الحديثة إلى التحرر مف قمع الحرية الذي يشبو في ىذه الحالة كبح 
حركة األجساـ والتحرر ىذا ينشئ حمـ الحرية، ولكف الحرية السياسية االجتماعية التي تمارس 
عبر المشاركة في تقرير المصير وفي صنع القرار فيي البعد الثاني الذي يحوؿ الحرية مف 

حرية سالبة إلى حرية موجبة، ومف ىنا فإفَّ أي نظاـ ديمقراطي يتألؼ أواًل مف الحريات المدنية 
، وىذا يعني الحقوؽ السياسية التي تقـو ببناء "الحرية"وثانيا مف " التحرر مف"التي تتضمف فكرة 

الحرية في الدولة خالؿ المؤسسات التي تضمف ممارستيا، وليس مف حؽ ىذه المؤسسات أف 
 .1تمنع الحريات السياسية، فمبرر وجودىا ىو أف تنظميا

فالحرية تتطمب مف اإلنساف التحرر مف كؿ القيود الخارجية ومف سائر الحدود 
الموضوعية، وعندما تصؿ الذات إلى التحرر فعال مف كؿ العبودية، فإنَّيا عندئذ قد تستطيع أف 
تعمو عمى نفسيا وأف تصؿ بالتالي إلى درجة االنتصار الروحي، ومعنى ىذا أف تحقيؽ الذات 
يستمـز العمؿ عمى التحرر، والتحرر ىو السبيؿ األوحد لموصوؿ إلى مستوى الحياة الروحية 
الصحيحة، وما الحرية في النياية سوى تمؾ الروح التي تنبثؽ في اإلنساف حينما يصؿ إلى 

 .2"التحرر مف قيود الطبيعة
 إذ *وغالب ما يربط المفكروف والفالسفة بيف الثورة والحرية وىذا ىو حاؿ كوند روسيو

 وتمؾ ىي الغاية 3"إفَّ كممة الثورة ال تنطبؽ إالَّ عمى الثورات التي يكوف ىدفيا الحرية: "يقوؿ
 لمثورة إذ تقوؿ إفَّ القضية التي تشكؿ حقيقة السياسة ىي قضية **التي تعمنيا حنة أرندت

 .الحرية في مواجية االستبداد وتضيؼ بأف الثورة ىي الحرية ذاتيا
مف األمور الجوىرية جدا في أي فيـ لمثورات في العصر : "وفي ذات السياؽ تقوؿ أرندت

الحديث، أف تتزامف فكرة الحرية مع التجربة لبداية جديدة، وبما أفَّ الفكرة الحاضرة لمعالـ الحر 
                                       

  .http://www.maghress.com/chourapress/1901تحوالت وسياقات المعنى، : قاسـ المحيشي، مقاؿ الثورة (1
 .240زكريا إبراىيـ، مشكالت فمسفية، مشكمة الحرية، المرجع السابؽ، ص (2
 . أنظر التعريؼ بو في المالحؽ ص*
 .38حنة أرندت، في الثورة، المرجع السابؽ، ص (3

 . أنظر التعريؼ بو في المالحؽ ص**

http://www.maghress.com/chourapress/1901
http://www.maghress.com/chourapress/1901
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ىي أفَّ الحرية وليس العدالة والعظمة تمثؿ المعيار األعمى لمحكـ عمى الييئات السياسية، فإنَّو 
ليس فيمنا لمثورة وحده بؿ مفيومنا كذلؾ لمحرية الذي ىو ثوري األصؿ، ىما المذاف يتوقؼ 

 وبحسب ما تذىب إليو أردنت ىو أفَّ الثورة بداية لقصة 1"عمييما قبولنا ورفضنا لذلؾ التزامف
جديدة لـ تر مف قبؿ، بداية باألساس تولد الحرية مف مخاضيا وىذا عكس ما ذىب إليو 

 .مونشكيو
 2"إفَّ السبب الوحيد الذي يمكف أف يبرر الحرب ىو القضية الثورية لمحرية: "وترى أيضا

والحرية حسب أرندت ليست ظاىرة سياسية، بؿ ىي مجموعة مف األفعاؿ الغير سياسية التي 
 .ينتجيا كياف سياسي معيف، وتكوف مضمونة مف طرؼ األفراد الذيف يؤسسوف ىذا الكياف

إفَّ الحرية ال تعني سوى التحرر مف الكبح الذي ال مبرر لو، فيي بيذه : "وتمعني قائمة
الصفة تماثؿ مف حيث الجوىر حرية الحركة والقدرة عمى التنقؿ مف دوف احتجاز أو كبح إال 
وفقا لمقانوف، فامتالؾ القدرة عمى التنقؿ ىو حقا شرط الحرية، فما مف أحد يتمكف أبدا مف أف 

نَّو لمف الصعب جدًا  يصؿ إلى مكاف تسود فيو الحرية إف لـ يكف قادرا عمى الحركة بال كبح، وا 
القوؿ أيف تنتيي الرغبة بالتحرر وفي أف تكوف حرًا مف االضطياد، وأيف تبدأ الرغبة بالحرية 

 .3"بصفتيا الطريقة السياسية لمحياة
وتمثؿ الثورة عند المنظرة والفيمسوفة أرندت أعظـ ظاىرة شيدتيا العصور الحديثة، حيث 
راحت تبحث في الجذور الثورية الحديثة، وما تمخضت عنو مف مفاىيـ وأحداث غيرت العصر 

إفَّ الثورات ىي األحداث السياسية الوحيدة التي تواجينا : "الحديث إذ تقوؿ في ىذا السياؽ
مباشرة بشكؿ ال مناص منو بمسألة البداية، ذلؾ أفَّ الثورات ميما حاولنا تعريفيا ليست مجرد 

 ومف ىذا المنظور، فإفَّ الثورة في نظر 4"تغييرات وىذا ينطبؽ عمى الثورات العممية والفنية أيضاً 

                                       
 .39-38حنة أرندت، في الثورة، المرجع السابؽ، ص (1
 .28حنة أرندت، في الثورة، المرجع نفسو، ص (2
 .44حنة أرندت، في الثورة، المرجع نفسو، ص (3
 . 30عزمي بشارة، في الثورة والقابمية لمثورة، المرجع السابؽ، ص (4
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حنة أرندت ال يمكف أف تحدث إالَّ حيف يحدث التغيير بمعنى بداية جديدة، وييدؼ التحرر مف 
إفَّ الروح الثورية في : "قائمة" في الثورة"االضطياد إلى تكويف الحرية إذ تضيؼ في كتابيا 

لى بناء بيت جديد حيث يمكف أف تستوطنو الحرية، ىي  القروف األخيرة أي التوؽ إلى التحرر وا 
 ومف ىنا يمكننا القوؿ بأفَّ الثورة ومف زاوية أرندتية 1"روح ال مثيؿ ليا في التاريخ السابؽ بأسره

 .ىي تمؾ الثورة التي تيدؼ إلى تغيير واقعا استبداديا طمبا لمحرية
وتشير أرندت ومف خالؿ دراستيا التاريخية لممصطمح إلى أفَّ الثورات الحديثة ال تشترؾ 

 كما ال يمكننا «الخصاـ األىمي»بشيء يذكره مع ما كاف يسمى في التاريخ الروماني القديـ بػ
تحوؿ شبو طبيعي في شكؿ مف أشكاؿ الحكومة إلى "تشبيو الثورات بتعريؼ أفالطوف ليا بأنَّيا 

شكؿ آخر، فيذا التغيير كاف تكراريا دائريا ال يأتي بجديد عمومًا، ولقد كانت العصور القديمة 
عمى معرفة بالتغيير السياسي والعنؼ الذي يصاحب التغيير، ولكف تمؾ العصور لـ تكف ترى 

 . 2"أفَّ ذلؾ التغيير والعنؼ مف شأنيما اإلتياف بشيء جديد تماما
وترى أرندت بأفَّ ىناؾ عالقة متداخمة بيف الحرب والثورة وىي عالقة اطراد متزايد، كما 
أفَّ التأكيد في العالقة قد انتقؿ تدريجيا مف الحرب إلى الثورة، إفَّ ىذه العالقة ليست ظاىرة 

جديدة، إنَّيا قديمة قدـ الثورات ذاتيا، والتي كانت إمَّا مسبوقة ومصحوبة بحرب لمتحرير كالثورة 
مَّا أّدت إلى حروب دفاعية وعدوانية كالثورة الفرنسية  .3األمريكية وا 

ولـ يكف تفكير أرندت في الحرية جزءا مف عمؿ فمسفي تقميدي ينظر إلييا بوصفيا مفيوما 
فمسفيا بامتياز، بؿ ىو تفكير فييا بوصفيا القضية التي تشكؿ في حقيقة األمر وجود السياسة 

 ومف ثـ يرتبط طرح مسألة الحرية بالتفكير في جوىر السياسة مف حيث ىي فعؿ حر، 4.ذاتو

                                       
 .47حنة أرندت، في الثورة، المرجع السابؽ، ص (1
 .31عزمي بشارة، في الثورة والقابمية لمثورة، المرجع السابؽ، ص (2
 .22-21حنة أرندت، في الثورة، المرجع السابؽ، ص(3
 .13حنة أرندت، في الثورة، المرجع نفسو، ص (4
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وبيذا المعنى تجاوزت أرندت التفكير في مسألة الحرية فمسفيا مف خالؿ مقوالت اإلدارة 
 .واالختيار والسببية

فَّ فيـ الثورة لتجربة سياسية يقتضي إدراكيا تأسيسا لمحرية، ويجب أف تكوف الغاية مف  وا 
كؿ ثورة ىي الحرية السياسية وتأسيس فضاء لمحرية ولمفعؿ، ليذا فكممة الثورة ال تنطبؽ إال 

والحاؿ أفَّ أرندت تجد في الثورة األمريكية مثاال تقيس . 1عمى الثورات التي يكوف ىدفيا الحرية
عميو تعريفيا لمثورة بأنَّيا بدء جديد ال يتوسؿ العنؼ، ألنَّو يحّوليا مف تأسيس حر إلى حرب 

 .يكوف ىدفيا امتالؾ السمطة
 عيوف كؿ األمـ األوروبية تقريبا، *فتحت الثورة األمريكية: "وفي ذات السياؽ تقوؿ أرندت

فَّ روح الحرية المتساوية تظير منتشرة في كؿ مكاف  وىذا يعبر عف إعجابيا بانشداد 2"وا 
نقاذىـ مف البؤس  المجتمع األمريكي إلى الحرية، وألنَّيا لـ تنصرؼ إلى تحقيؽ سعادة الفقراء وا 

قامة مؤسسات دائمة عبر التحرر مف  االجتماعي، والتزاـ الثورة األمريكية بتأسيس الحرية وا 
 .االستبداد السياسي
كانت الثورة األمريكية ترى في قياـ الجميورية تأسيسا لمحرية وليس بفعؿ : "وتضيؼ قائمة

ف . 3"ضرورة تاريخية، وال بفعؿ تطور عضوي، بؿ جاءت بفعؿ معتمد أال وىو تأسيس الحرية وا 
تصور أرندت لمثورة ىو في جوىرىا نقد لماركس الذي لـ يضع الحرية غاية كؿ ثورة، بؿ ربط 
نجاح الثورة بتحقؽ المطالب االجتماعية لمبروليتاريا عبر ديكتاتوريتيا التي تمكنيا مف السيطرة 
عمى أجيزت الدولة، وتماىييا مع العنؼ في نظرىا ألنَّيا بقيت محكومة بيا حسب الضرورة 

 .وىو االستغالؿ االجتماعي الذي يتعرض لو العماؿ

                                       
 .38حنة أرندت، في الثورة، المرجع السابؽ، ص (1
 . أنظر التعريؼ بو في المالحؽ، ص*
 .91حنة أرندت، في الثورة، المرجع السابؽ، ص (2
 .317حنة أرندت، في الثورة، المرجع نفسو، ص (3
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: وقد ناقش البخاري حمانة أيضا التصور الفمسفي لمحرية والمعنى الحقيقي ليا إذ عرفيا
، إنَّما (أي حرية القوؿ والفعؿ)أو سياسية  (أي حرية اإلرادة)إفَّ الحرية سواء أكانت فمسفية "

تعني انعداـ أي إكراه خارجي لمذات، وبالتالي فيي تشكؿ جوىر الوجود اإلنساني وروح روحو 
لى تجديد ذلؾ الوجود ف مثؿ 1"والشرط األوؿ، لكؿ فعؿ إنساني مبدع وىادؼ إلى تجسيد وا  ، وا 

ىذا التصور في نظره ىو تحميمو لمعالقة بيف الحرية الفمسفية باعتبارىا مجرد قدرة عمى االختيار 
بيف إمكانيف أو أكثر، وعدـ مجاوزتيا لحدود حرية التفكير والتأمؿ، وبيف الحرية السياسية 
المرتبطة بالفعؿ والكالـ والعالـ والمجسدة في حرية الكالـ والحوار والمساواة واحتراـ اآلخر 

 .وتجاوز العنؼ
إف العالقة التاريخية والجدلية بيف الحرية والفمسفة ىي التي جعمت كؿ : "ويضيؼ قائالً 

حديث خاصة في الغرب األوروبي ومف لؼ لفو، عف الحرية حديثًا عف الفمسفة، وكؿ حديث 
عف الفمسفة حديثًا عف الحرية، وتمؾ ىي بعض جوانب الدرس األفالطوني حوؿ العالقة بيف 

، وليذا فاستعماؿ مفيـو الحرية والفمسفة ىو مرادؼ لمتأويؿ الذي منحتو 2"الحرية والفمسفة
ف المشكؿ األساسي لمفمسفة ىو الحرية اإلنسانية التي  الفمسفة منذ أفالطوف إلى اليـو لمحرية وا 

 .تسعى لمدفاع عنيا وتمثميا في مختمؼ صورىا وأشكاليا الممكنة
أف مثؿ ىذا الدرس قد غاب بشكؿ كبير خاصة في العالـ "وفي ذات السياؽ يرى حمانة 

، وذلؾ راجع باألساس إلى التغريب  اإلسالمي باألمس وفي العالـ العربي واإلسالمي اليـو
المستمر وباسـ شعارات دينية مف طرؼ معظـ الحكاـ المسمموف والعرب الذيف تموا عصر 

لـ يبؽ عمميًا منيا، ... الخالفة بيف اإلنساف واإلنساف، بؿ بيف حرية إليية وبيف حرية إنسانية
 . 3"سوى الشكؿ مثمما حوؿ الفمسفة في الكثير مف األحياف إلى مرادفة لمزندقة والكفر

                                       
، 359، دار المنظومة لمنشر والتوزيع، العدد 1البخاري حمانة، عف الفمسفة وعف الحرية في القرف الحادي والعشريف، المجمد (1

 .http://search.mandumanach.com/record/724335،129، ص2009يناير

 .132البخاري حمانة، عف الفمسفة وعف الحرية في القرف الحادي والعشريف، المصدر نفسو، ص (2
 .538البخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر السابؽ، ص (3
 . أنظر التعريؼ بو في المالحؽ*

http://search.mandumanach.com/record/724335
http://search.mandumanach.com/record/724335
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في نظر حمانة أف العالـ الثالث ومف ضمنو العالـ العربي واإلسالمي، إذا كاف قد استعاد 
استقاللو السياسي مف المستعمر األوروبي، لكنو قد فقد بعد ذلؾ حريتو السياسية عمى يد العديد 

مف حكامو، والذيف لـ يفعؿ معظميـ في النياية سوى إغراقيا أكثر فأكثر في الفقر والقير 
 . 1" والعنؼ*دافعيف بذلؾ في نظره شبابيا دفعًا ال إلى اليجرة فحسب بؿ إلى اإلجراـ واإلرىاب

بؿ مطمبًا متجددًا، أي مشروع متجدد كما يقوؿ : فإفَّ الحرية ليست مكسبًا نيائياً "ولذا 
الوجوديوف، وأفَّ األصعب بالنسبة لإلنساف ليس التحرر بؿ المعرفة التي تمكنو مف أف يكوف 

المسرح والصانعيف األوليف لتمؾ ... دومًا حرًا، وبذلؾ كانت أوروبا والغرب الحديثيف والمعاصريف
التي  (1789)وذلؾ مف خالؿ الثورة الفرنسية ... الثورات السياسية الحديثة المطالبة بالحرية

 .2"رافعة قواًل وعماًل لشعار حرية وكرامة وحقوؽ اإلنساف (1776)جاءت بعد الثورة األمريكية 
إفَّ الحرية ىي القوة المحركة الكامنة في أعمؽ أعماؽ : "ويؤكد ماركيوز ذلؾ في قولو

الوجود، وأف يقس عممية الوجود في عالـ غير حر إنَّما ىي السمب المستمر لما ييدد بإنكار 
 .3"الحرية

ويضيؼ حمانة عمى أفَّ الحرية ومف منظور إسالمي ىي حرية جياد والتزاـ فردي 
وجماعي متبادؿ وليس تسمطا فرديا أو جماعيا أو إباحية فردية، وأفَّ مثؿ ىذه الحرية التي نادى 

وحارب مف أجميا ال يمكنيا أف تذوب يوما إذا ما أحسف استعماليا وفيميا في  (ص)بيا النبي
أي ديكتاتورية جماعية أو تضيع وسط أي نزعة فردية أو أنانية كما ضاعت حريات كثيرة أماـ 

الفاشستية والنازية والفوضوية والعدمية وتالشت أماـ فمسفات العبث والضياع األوروبية 
 .4المعاصرة

                                                                                                                           
 . أنظر التعريؼ بو في المالحؽ*
 .543البخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر السابؽ، ص(1
 .130البخاري حمانة، عف الفمسفة وعف الحرية في القرف الحادي والعشريف، المصدر السابؽ، ص (2
 .20ىربرت ماركيوز، العقؿ والثورة، المرجع السابؽ، ص (3
 .212البخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر السابؽ، ص (4



 ةـــــــوديــــــــة وجــــــربــــــتج: ورةــــــــثـــل األول    الــــــصـــــالف
 

 
43 

ال حرية بدوف تحرر، وألفَّ الفمسفة تعني وبدورىا مف بيف ما تعني "ليؤكد بعد ذلؾ بأنَّو 
المعرفة الحرة والمحررة لإلنساف وصواًل إلى تمكينو لتحقيؽ كماؿ وجوده، وذلؾ مف خالؿ 
نَّيا كانت وال ... تعميميا إياه الكيفية أو الكيفيات التي تمكنو مف التحكـ في ذاتو وفي محيطو، وا 

، في مقدمة كؿ معارؾ الحرية، دينية  لى اليـو تزاؿ خاصة في العالـ المتقدـ وىذا منذ سقراط، وا 
 .1"كانت أو سياسية أخالقية كانت أو اجتماعية

كما يقتصر مفيـو الثورة عمى الجانب السياسي فقط، فقد أصبح مف الشائع أف يطمؽ عمى 
أنماط أخرى كالثورة التكنولوجية أو ثورة االتصاالت أو الثورات الفيزيائية والبيولوجية، فمثؿ ىذه 
الحقائؽ وغيرىا مف الثورات تزداد كؿ يـو ارتباطا بالعولمة، وىي التي كانت وال تزاؿ وراء تمؾ 

االىتزازات التي يعرفيا اليـو العمـ ومفاىيمو وحقائقو ونتائجو وراء الفوضى والعمى المذيف غرقت 
 . 2"فييما المعرفة اإلنسانية بصورة عامة

ولذلؾ فإفَّ الحديث عف الثورة والحرية يدعو إلى بياف أىـ الحريات التي كممتيا الشرائع 
السماوية والقوانيف الوضعية، فعمى سبيؿ المثاؿ كفمت الشريعة اإلسالمية بالحريات العامة 

عالف حقوؽ اإلنساف1215لإلنساف، ونادت وثيقة الميثاؽ الكبير اإلنجميزية عاـ   األمريكي * وا 
عالف حقوؽ اإلنساف الفرنسي عاـ 1776عاـ  ، وغيرىا الكثير مف المواثيؽ التي 1789 وا 

أكدت عمى الحؽ في الحرية بجميع أشكاليا كالحرية الدينية، وحرية التفكير واالعتقاد، وحرية 
 .3االنتماء وغيرىا مف الحريات

فأف يثور الشعب ضد السمطة ىو أمر، وأف يثور مف أجؿ الحرية أمٌر آخر، فالثورة ضد 
السمطة ال تعني بالضرورة الوصوؿ إلى الحرية، فقد تكوف النتيجة مجرد استبداؿ شكمي لسمطة 

 . بسمطة أخرى، مع بقاء مضاميف االستبداد والظمـ والقمع

                                       
 .537البخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر نفسو، ص(1
 .547البخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر السابؽ، ص(2
 . أنظر التعريؼ بو في المالحؽ، *
 .http://ar.wikipedia.org/wikiتاريخ حقوؽ اإلنساف،  (3
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حالؿ سمطة أخرى مكانيا،  أما الثورة مف أجؿ الحرية، يكوف فييا إسقاط السمطة القائمة وا 
مجرد تفصيؿ صغير في بنياف الثورة، ألفَّ الثورة في التعريؼ كما سبؽ ذكرىا ىي عممية تغيير 

جذري، تستيدؼ إسقاط كؿ أنواع السُّمط التي تييمف عمى حياة األفراد الثقافية واالجتماعية 
واالقتصادية والسياسية، والتحرر مف رقبة العبودية ليا، وبالتالي فالحرية تمثؿ نقطة تحوؿ في 

 .مسار وتوجو الثورات ىدفيا األوؿ واألخير ىو الحرية كمطمب شعبي
وليذا تـ التركيز في الثورات الجديدة عمى قيـ الحرية والعدالة والكرامة، لكي تتراجع 

شعارات التحرير والممانعة والتأكيد عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف بوصفيا قيما عالمية، وىذا ما 
، إذ ما 1789يحدث بنوع خاص في فرنسا التي صّدرت لمعالـ أوؿ ثورة تنويرية تحررية حديثة 

 .1الحرية، مساواة، إخاء: مف ثورة أتت بعدىا إالَّ وتأثرت نوعا ما بشعارىا المثمث
ولذلؾ فالشباب العربي اليـو حريص عمى التمتع بالحرية، والنيوض ببمدانيـ بالرغـ مف 
كؿ التحديات والسياسة الخارجية المعادية، وذلؾ بغرض حممو المنشود في العيش بكرامة ال 

تحت الذؿ، فما يحدث في العالـ مف تحوالت وتغيرات رىيبة، يعود في األصؿ إلى التصورات 
، والتي ما فتأت تنبأ بموجات مف الثروات  التي انبثقت في النصؼ األخير مف القرف المنصـر
والحروب التي ستشيدىا الدوؿ النامية بالخصوص، حيث ركزت تمؾ التصورات عمى مفاىيـ 
الديمقراطية والعدالة والحرية ستصنع جيال مف الشباب سيعشؽ الحرية والتغيير، وسيعمؿ عمى 

 . 2تغيير األنظمة السياسية وبعض القيـ االجتماعية عمى السواء
فَّ الثورات التي تحدث في العالـ العربي اليـو ىي الوسيمة الوحيدة التي تستطيع فييا  وا 
الشعوب العربية أف تخمص نفسيا مف القير واالستغالؿ واالستبداد وذلؾ السترجاع الحريات 

المسموبة، فعمى سبيؿ المثاؿ الثورة التونسية بالذات التي نراىا فرصة تاريخية لتقدـ العالـ العربي 
المتعطش لمحرية والديمقراطية، فال حرية بدوف ديمقراطية، فمنو غياب الديمقراطية تغيب 

                                       
 .35-31عمي حرب، ثورات القوة الناعمة في العالـ العربي، المرجع السابؽ، ص (1
 .عبد القادر بوعرفة، جدلية الثورة والتغيير في القرآف في فمسفة البخاري حمانة، المرجع السابؽ (2
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الحريات، فيي السبيؿ الوحيد لتحقيؽ آماؿ الشعوب في حياة كريمة وضماف حريات التعبير 
 .والفكر والمعتقد

إذ يشكؿ االلتزاـ العمني بالدفاع عف الحرية والديمقراطية في العالـ واالعتراؼ بخطأ 
السياسات القديمة، القائمة عمى تعزيز النظـ االستبدادية شرفا كبيرا في نظاـ القير الذي يتخذ 

 ولذا كاف لعنصر الحرية وتفاعالتو سواء 1أكثر فأكثر صفة النظاـ العالمي الواحد أو المتكامؿ
 .في العصر الحديث أو القديـ دور كبير في إحداث ثورات مف أجؿ االستقالؿ

ذا كانت الثورة قد ىدفت فقط إلى ضماف الحقوؽ المدنية، فيي إذا ما كانت تيدؼ إلى  وا 
نَّما إلى التحرر مف الحكومات التي تجاوزت سمطتيا وانتيكت الحقوؽ القديمة الثابتة،  الحرية وا 
فإفَّ الثورة في العصر الحديث معنية بالتحرر والحرية معا، وبذلؾ ال يمكف الحديث عف الثورة 

إفَّ الثورات أكثر : "إال عندما يحدث التغيير ويكوف حقا بداية جديدة وىذا ما أكدت عميو أرندت
مف تمردات ناجحة، وليس لدينا ما يبرر تسمية كؿ انقالب يجري بأنَّو ثورة، وال أف نتممس ثورة 

 . 2"في كؿ حرب أىمية تحدث، إفَّ الشعوب المضطيدة غالبا ما تقـ بتمرد
لذلؾ فإفَّ إطالؽ صفة الثورة عمى جميع الظواىر وما وقع بعدىا مف تغيرات، يحتاج 

انطالقا مف المفاىيـ المختمفة لمحرية، ومف ارتباط الحرية بالثورة يحتاج إلى دراسة متأنية لكؿ 
تجربة منيا عمى حدى بكؿ ما فييا مف عناصر وتفاصيؿ وعالقات تمؾ العناصر بمقوالت 

 .الحرية والتغيير وما صارت إليو
ذا كانت الحرية الديمقراطية ثمرة مف ثمار التنوير األوروبية، التي أحدثت صدى طبيا  وا 

ذا كانت الشعوب العربية تريد حقا أف تعيش في 19في نيضة الشعوب العربية منذ القرف  ، وا 
فضاء الديمقراطية، فإنَّو البد لحركة التنوير العربية مف استئناؼ التفكير في الحرية الديمقراطية 

 .3في ضوء المستجدات التي تعيشيا حركة التغيير في البمداف العربية

                                       
 .09، ص2006، 5برىاف غميوف، بياف مف أجؿ الديمقراطية، المركز الثقافي العربي، لبناف، ط (1
 .maaber/5omegs.com//april18/editorial:htm/articlإيميؿ جعبري، في مقوالت الحرية والثورة  (2
 .14، ص2016يناير23عزيز العرباوي، مطمب الحرية والثورة العربية المعاصرة، مجمة الحرية، مؤمنوف بال حدود  (3
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فَّ الشعوب العربية التي ثارت عمى أنظمتيا الحاكمة كانت بحاجة إلى الحرية، وجاء  وا 
 ليكرس ىذه الحرية، وتحرير الشعوب مف الركود السياسي والفكري، وانعداـ *الربيع العربي

األفؽ االقتصادي، فقد انتيى عصر اإليديولوجيات السياسية والفكرية، وبدأ عصر جديد يبنيو 
اإلنساف العربي بنفسو دوف تكريس لمنمطية التي عاشيا في ظؿ أنظمة استبدادية ظالمة لمدة 

 . 1عقود مف الزمف
فقد أصبح الربيع العربي اليـو يكتسي حّمة الرمز إلطالؽ الفعؿ التحريري، وذلؾ ببناء 
منيج تحرري يصمح البنايات المتحكمة في السمطة داخؿ البمداف العربية التي عرفت ىذه 

االنتفاضات، وبذلؾ فإفَّ الشروط الموضوعية والسياسية التي توافرت في عدد مف الدوؿ العربية، 
دفعت الشباب إلى توظيؼ التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة إلشعاؿ فتيؿ الحراؾ ضد الظمـ 
واالستبداد والفساد واإلىانة، وقد كانت بحؽ انتفاضات مف أجؿ الكرامة طرحت مطالب العدالة 

 .2االجتماعية، والكرامة والحرية رافضة بذلؾ االستبداد وطبائعو المختمفة
وبذلؾ يرتبط مفيـو الحرية واالستقالؿ بالجماىير وتتحوؿ الثورة بالتالي إلى ظاىرة 

ديمقراطية، تتجاوز الرفض الفردي الفوضوي وغير الفاعؿ لمواقع االستعماري القائـ نحو الرفض 
لى مصدر وحيد بالتالي لتمؾ السمطة الجديدة المتولدة عف مثؿ ذلؾ  الجماعي الفاعؿ والمنظـ، وا 

 .                                     3الرفض
 
 
 
 

 
                                                                                                                           

 .أنظر التعريؼ بو في المالحؽ، ص*
 .15عزيز العرباوي، مطمب الحرية والثورة العربية المعاصرة، المرجع نفسو، ص (1
 .16، ص2016يناير23عزيز العرباوي، مطمب الحرية والثورة العربية المعاصرة، مجمة الحرية، مؤمنوف بال حدود (2
 .36البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (3
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 المبحث الثالث
 الثورة في الفمسفات الكبرى

إف الخوض في موضوع الثورة ال يتأسس إال بالعودة إلى ظروؼ نشأتيا وىي ذات تاريخ 
طويؿ قد انتقمت مع الزمف مف معنى إلى آخر، فالثورة لـ تكف مجرد حركة إصالحية إنما 

ضرورة تاريخية فرضتيا المرحمة التاريخية المزرية، التي كانت تمر بيا أوروبا في تمؾ الفترة، 
ولقد تطرقنا في ىذا المبحث إلى مسألة الثورة في الفمسفة باعتبارىا دورًا أساسيًا ىامًا مف أسس 

 .التفكير الفمسفي
وقد سبؽ )فالثورة كمصطمح وممارسة ظيرت قبؿ عند الفالسفة اليوناف مف بينيـ أرسطو 

، الذي يعد مف بيف الفالسفة الذيف طرحوا موضوع السياسة مرورًا بذلؾ إلى (اإلشارة إلى ذلؾ
القروف الوسطى والتي مرت ىذه األخيرة بمراحؿ قاسية نتيجة طغياف رجاؿ الكنيسة وىيمنتيـ 

فمنذ أف ظير ىذا الوجود ما "عمى جميع النواحي الدينية، االقتصادية، السياسية والعممية، 
 ـ والكنيسة تمارس الطغياف الديني واإلرىاب في أبشع 325يسمى بالمسيحية الرسمية في عاـ

، وىنا نرى رجاؿ الديف الذيف تحولوا إلى طواغيت ومستبديف تحت ستار الديف، مع 1"صوره
 .فرض الكنيسة سمطتيا عمى الحياة السياسية

ف تسمط واستبداد رجاؿ الديف عمى الحياة السياسية نتج عنو تدمر واستياء كبير لمموؾ  وا 
كانت األسرار الحاكمة في أوروبا تستمد بقائيا مف صمتيا النسبية بأحد : "أوروبا إذ يقوؿ فيشر

، وقد ظمت 2"القديسيف فيرثوف منو قداستو وال يبالي الشعب بعد ذلؾ بتصرفاتيـ ألنيـ مقدسوف
 .فمسفة القروف الوسطى متأثرة بأقواؿ آباء الكنيسة ومناىج بحثيـ في الديف واإليماف

وقد قامت فمسفة الصر الوسيط عمى إنكار قيـ رئيسية في حياة اإلنساف منيا العقؿ والروح 
والجسد وحاربت المـو واالكتشافات العممي، وسبب ىذا االنحطاط ظيرت فمسفة عصر النيضة 

                                       
، 1سفر عبد الرحمف الحوالي، العممانية نشأتيا وتطورىا وآثارىا في الحياة اإلسالمية المعاصرة، دار اليجرة، ط (1

 .128،ص1982
 .134سفر عبد الرحمف الحوالي، العممانية نشأتيا وتطورىا وآثارىا في الحياة اإلسالمية المعاصرة، المرجع نفسو، ص (2
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لتثور عمى جممة القيـ التي قامت عمييا العصر الوسيط، حيث كّرس الفالسفة في ىذه الفترة 
جيودىـ الكتشاؼ ذات اإلنساف والكوف، حيث أّدت ىذه النظرة الجديدة لإلنساف والكوف إلى 

لتطور "تغيرات بنية المجتمعات الغربية بما فييا االجتماعية واالقتصادية والسياسية وقد كاف 
النظـ السياسية أثره في سحب البساط مف تحت أقداـ الكنيسة بعد أف كانت عمى امتداد العصر 

الوسيط قوة إيديولوجية مييمنة، ويعد تراجع النفوذ الكنسي نتيجة حتمية لمحركات اإلصالحية 
 . 1"التي جاء بيا النظاـ البرجوازي الوليد مف رحـ النظاـ اإلقطاعي

 :الثورة العممية

ارتبطت الثورة العممية بتغيير بنية العقؿ، فحاربت الكنيسة االكتشافات العممية وذلؾ بسبب 
نمو البحث العممي المضاد لمفكر الكنسي، كؿ ىذا أدى إلى محاربة العمـ والعمماء وفي مقدمة 

ىي النظرية التي "نظرية كويرنيكس الفمكية التي نشرىا في كتابو أجراـ سماوية "ىذه الكشوؼ 
ىزت الكنيسة ألوؿ مرة، فقبؿ نظرية كويرنيكس الفمكية كانت الكنيسة ىي التي تمثؿ المصدر 

لممعرفة وكانت فمسفتيا تعتنؼ نظرية بطميموس التي تجعؿ األرض مركز الكزف وتقوؿ أف 
فنظرية كويرنيكس الفمكية جاءت بأفكارىا مخالفة تمامًا لما . 2"األجراـ السماوية كافة تدور حوليا

فمما ظير كويرنيكس بنظرية قائمة بعكس ذلؾ، وأثبت تأف األرض "كانت تدعي إليو الكنيسة 
، فالنظرية تقتضي 3"متحركة وتدور حوؿ الشمس كاف جديرًا بأف يقع في قبضة محاكـ التفتيش

 .بأف الشمس ىي مركز الكوف وأف األرض تدور حوليا
وقد كاف مف استتباعات ىذه الثورة أف حطمت نظرية العالـ ذي البنية المتنامية واستبدلتو "

بفكرة العالـ المفتوح أو الالمتناىي الذي ال فروؽ بيف مكوناتو بخالؼ النظرة التي كانت تقسـ 
، ثـ تبنى العالـ الفمكي غاليمو غاليمي النظرية الفمكية السابقة 4"العالـ إلى عالـ األرض والسماء

فاخترع غاليو جيازه الخطير المرقب أو التمسكوب فأيد "وخطا بيا خطوة واسعة إلى األماـ، 
                                       

 .3عبد المنعـ شيخة، الثورة في الفمسفة، مؤسسة دراسات واألبحاث مؤمنوف بال حدود، ص (1
 .150سفر عبد الرحمف الحوالي، العممانية نشأتيا وتطورىا وآثارىا في الحياة اإلسالمية المعاصرة، المرجع نفسو، ص (2
 .46، ص2006، 1عبد الشافي محمد عبد المطيؼ، العممانية في الفكر اإلسالمي، دار السالـ، مصر، القاىرة، ط (3
 . 4عبد المنعـ شيخة، الثورة في الفمسفة، المرجع السابؽ، ص (4
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أثار  (...)تجريبيا ما نادى بو كويرنيكس وبرنو نظريًا مف قبؿ، حيث كاف لنظرية كويرنيكس 
واسعة ظمت راسخة في الفمسفة األوروبية عامة فقد أفقدت الكثيريف ثقتيـ في الكنيسة وأدت إلى 

كما أنيا أعطت األولوية لمتجربة والبحث العقمي في  (...)التشكيؾ في سالمة معموماتيا 
 .، وىذا ما أدى إلى انفجار الثورة إلى مذاىب منيا العقمية والتجريبية1"الوصوؿ إلى الحقائؽ

فظيرت ثورات في األوساط العممية بيف العمماء فييا ما تنادي بالتجديد وذلؾ برفع العقؿ 
إلى مرتبة التقديس وحيازتو عمى المعرفة المطمقة عمى سبيؿ المثاؿ المذىب الديكارتي العقمي 
والذي يعد مف أبرز المذاىب الفمسفية في العصر الحديث وىو المذىب الذي يؤكد عمى أف 

 .  العقؿ ىو المصدر الوحيد لممعرفة اليقينية الصحيحية
 :الثورة الفرنسية•

إّف األحداث السياسية والتطورات الفكرية التي كّنت بصدد ذكرىا ىي التي أدت إلى قياـ 
أف النظاـ االجتماعي "، كانت ثورة عمى الطغياف اإلقطاعي، إذ 1789الثورة الفرنسية سنة 

الذي ىيمف عمى الحياة األوروبية طيمة القروف الوسطى ىو النظاـ اإلقطاع، وربما كاف أبشع 
وىي الفترة التي كاف الشرؽ المسمـ ينعـ الحياة فيظؿ  (...)وأظمـ النظـ االجتماعية في التاريخ 

 . 2"أفضؿ وأعدؿ مجتمع عرفو التاريخ كاف الغرب المسيحي يرزخ تحت ىذا النظاـ البغيض
وبالتالي كانت ثورة ضد النظاـ اإلقطاعي وضد الظمـ الذي كاف يتسنى بو الحكاـ ورجاؿ 

 عمى النظاـ الممكي ووضع حد 1789فقد قضت الثورة الفرنسية التي قامت في عاـ "الديف، 
، والواقع أف فرنسا قد عاشت فترة زمنية مف 3"لمعالقة الوثيقة بيف الكنيسة الكاثوليكية والدولة

جاف جاؾ "الفوضى في العالقة بيف السياسة والدولة ، إذ نجد مف أبرز ممثمي ىذه الثورة 
، والذي يعد مف بيف الفالسفة الذيف ولوا اىتمامًا كبيرًا "العقد االجتماعي"صاحب كتاب " روسو

                                       
 .152-151سفر عبد الرحمف الحوالي، العممانية نشأتيا وتطورىا وآثارىا في الحياة اإلسالمية المعاصرة، المرجع نفسو، ص (1
 . 165سفر عبد الرحمف الحوالي، العممانية نشأتيا وتطورىا وآثارىا في الحياة اإلسالمية المعاصرة، المرجع نفسو، ص (2
ندى السيد، الشبكة االجتماعية العربية لألبحاث والنشر، بيروت، : أحمدت كورو، العممانية وسياسية الدولة تجاه الديف، تر (3

 .211، ص2012، 1لبناف، ط
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بمسألة الثورة، ونّصب اىتمامو عمى مجاؿ الدراسات السياسية، وقد كانت أفكاره تدعي العودة 
إلى الطبيعة والتخمي عف المدنية باعتبارىا الشر المطمؽ في نظره فيو يريد القوؿ بالتخمي عف 

عادة بناءه مف جديد  السمطة التقميدية التي نمت جذورىا عير القروف، وقمب النظاـ االجتماعي وا 
 .1"وليذا يمثؿ كتابو العقد االجتماعي أحد منطمقات الثورة الفرنسية (...)

يولد اإلنساف حرًا، ويوجد اإلنساف : "فيو يفتح كتابو العقد االجتماعي بالعبارات الشييرة
مقيدًا في كؿ مكاف، وىو يظف أنو سيد اآلخريف، وىو يظؿ عبدًا أكثر منيـ وكيؼ وقع ىذا 

، ومف 2"التحوؿ؟ أجيؿ ذلؾ، وما الذي يمكف أف يجعمو شرعًا؟ أراني قادرًا عمى حؿ ىذه المسألة
خالؿ ىذه العبارة يضع روسو المشكمة السياسية في صورتيا األكثر راديكالية ويقترح في الوقت 

 .نفسو، المبدأ الثوري الذي يذىب إلى أفَّ كؿ أنظمة الحكـ الموجودة غير مشروعة
فالمجتمع المدني في رأيو يكبؿ اإلنساف ويجعمو مقيدا لمقانوف ولألشخاص برغـ مف أفَّ 
فَّ طبيعة اإلنساف عند روسو ىو أنَّو  اإلنساف وحد حرًا، ولو الحؽ أف يعيش كما يحمو لو، وا 

كاف يشعر بأنَّو غريب في العالـ، غريب بيف البشر، وىذا الشعور بالغربة جعمو يتصور إنسانية "
 .    3"مف نوع آخر

لقد بحثت طواؿ حياتي عف إنساف فمـ : "وقد كاف ىمو الوحيد محبة الناس لذلؾ يقوؿ
 .4"أعثر عميو  كانت نفسي ظمأى إلى الحب، ولـ يكف كياني كمو سوى محبة لإلنسانية

ويرى أيضًا عمى أّف اإلنساف ال يحصؿ بسيولة عمى حاجاتو الضرورية بعيدًا عف القانوف 
والسمطة والظمـ، ألف األفراد يعيشوف عمى فطرتيـ البريئة، ثـ اضطر تحت ضغط الظروؼ 

وتستتبع الزراعة تقييـ األراضي فيزداد التفاوت ويتفاقـ الخصاـ "الطبيعية أف يتعاوف مع البعض 
ويتفؽ األقوياء األغنياء عمى تدعيـ مكانيـ فيضعوف أنظمة عامة تصوف لكؿ ممكو ويذعف 

                                       
 . 44، ص1999، 1عمي فيـ خشيـ، الفمسفة والسمطة، الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع، ليبيا، ط (1
عادؿ زعيتر، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، لبناف، : جاف جاؾ روسو، العقد االجتماعي أو مبادئ القانوف السياسي، تر (2
 .29،ص1995، 2ط
 .101، ص1982عيسى عصفور، منشورات عويدات، بيروت، دط، :برنار غروتويزف، فمسفة الثورة الفرنسية، تر (3
 .203، دس، ص5برنار غروتيزف، فمسفة الثورة الفرنسية، دار المعارؼ القاىرة، ط (4
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الفقراء الضعفاء ليذه القوانيف كي يدفعوا الشر عف أنفسيـ ىنا تبدأ الحالة المدنية المنظمة 
 . 1"بالقوانيف

الحرية والمساواة التي : وقد نادى روسو بالحقوؽ الطبيعية والتي تتضمف أىـ حقيف ىما
تعتبر ضرورية بالنسبة لإلنساف، وىي قيـ رئيسة رفعتيا ىذه الثورة، الحرية ىي التعبير عف 

ولد : "اإلرادة، فاإلنساف يولد حرًا وعند ممارسة حريتو فالبتالي ىو يمارس حقًا طبيعيًا إذ يقوؿ
 . 2"اإلنساف حراً 

فالحرية تتطمب "فالمساواة والعدؿ تعتبر مف األسس التي تطمبيا طبيعة اإلنساف الحرة 
مساواة بيف كؿ الناس وعداًل قويًا لتحقيؽ ذلؾ وفرضو، وقوانيف يمتـز بيا الجميع، وىذا ما 

 وتصبح بالتالي 3"يجعمنا نتحدث مع عف الثورة الفرنسية وعف التصور الحقوقي لحرية اإلنساف
 .المطالبة بالحرية والمساواة والعدؿ مف المطالب األساسية لمثورة الفرنسية

 : فولتير•
يتمحور المشروع الفمسفي لفولتير حوؿ النيضة واإلصالح ودعوتو إلى المساواة والكرامة 

أنا حر أستطيع أف أفعؿ ما : "كاف لبالده بمثابة النيضة واإلصالح، إذ يقوؿ في ىذا الصدد
أريد ولكني ممـز بأف أريد ما أريد، أي أنني ال أستطيع أف أريد دوف سبب، وكؿ ما عدا ذلؾ 

 .، وما يحاوؿ قولو ىو أفَّ الناس ال يممكوف نفس المساواة4"مستحيؿ
لقد عاد كؿ إنساف إلى جميع الحقوؽ "وقد أكد فولتير عمى أفَّ التقدـ السياسي يكوف برأيو 

الطبيعية التي فقدىا في ظؿ معظـ األنظمة الممكية وىذه الحقوؽ ىي الحرية المطمقة في 
التصرؼ بشخصو وأمالكو والتحدث إلى األمة عف طريؽ قممو، وعدـ محاكمتو، وأنو ثمة نوعاف 

، أمَّا (...)مف القوانيف، القوانيف الطبيعية وىي مشتركة ونافعة لمجميع مثؿ احتراـ الوالديف 
القوانيف األخرى التي يجب تعديميا عمى ضوء المبادئ التالية قد تضمحؿ الفضائؿ اإلنسانية 

                                       
، تاريخ الفمسفة الحديثة، دار المعارؼ، القاىرة، ط (1  .203س، ص.، د5يوسؼ كـر
 .29جاف جاؾ روسو، العقد االجتماعي، المرجع السابؽ، ص (2
 .07عبد المنعـ شيخة، الثورة في الفمسفة، المرجع السابؽ، ص (3
 .80-79، ص1984، 2صباح محي الديف، منشورات عويدات، بيروت، ط: أنديو كريستوف، فولتير حياتو، آثاره، تر (4
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إننا لـ نعيش في زمف الرسؿ، ولكننا ما : "وتذىب المذاىب، ولكف الحقوؽ الدولية باقية إذ يقوؿ
زلنا في زمف المواطنيف، فالقضية قضية حقوقيـ وحريتيـ الطبيعية، وتنفيذ القوانيف الشرعية 

 .1"والعيود المقطوعة ومصمحة الجنس البشري
أثر "إفَّ كؿ مف فولتير وروسو كاف ليما أثر كبير في الثورة الفرنسية بحيث كاف ليما 

كبير في االنتقاؿ السياسي واالقتصادي الكبير مف حكـ النظاـ األرستقراطي اإلقطاعي إلى حكـ 
 . 2"وساعد في صنع البارود (...)وحارب الفساد والخرافات (...)الطبقة المتوسطة

مدافعا عف اإلصالح االجتماعي وكاف طموحو بأف يرقى بالحياة العقمية "وقد كاف فولتير 
الخمقية واالجتماعية إلى مستوى الفمسفة وأف يحرر اإلنساف مف األحكاـ المسبقة التي ىي عمة 

 كما كاف يسعى إلى إيجاد الحموؿ واإلصالحات، إذ يقولفي ىذا 3"شقائو وعماده في ذلؾ التنوير
، إفَّ (...)كؿ شيء أراه ينبؤ عف بذور ثورة ال مفر مف وقوعيا في يـو مف األياـ: " الصدد

الفرنسيوف يأتوف متأخريف جدا دائما، ولكنيـ يأتوف في النياية، إفَّ الضوء يمتد مف الجيراف إلى 
الجيراف وسيحدث انفجار ثوري عظيـ في أوؿ فرصة ويعقبو ىياج نادر بسعادة الشباب ألنو 

 وبالتالي كانت ىذه اإلصالحات مف خالؿ طرحو لألفكار التي نادى 4"سيشاىدوف أشياء بديعة
 .بيا

وتجدر اإلشارة إلى أفَّ فولتير قد سعى إلى نشر أفكاره وتعميميا وما يمكف مالحظتو أنَّو 
القوانيف الطبيعية والحقوؽ الطبيعية باعتبارىا محفورة في قموب الناس فإنَّيا تنتمي "رجع إلى 

بكؿ وضوح إلى مممكتو الطبيعية المختمفة عف مممكة العادة وفييا تتغير القوانيف كما يتغير كؿ 

                                       
 .83-83أنظر، أندريو كريستوف، فولتير حياتو، آثاره، المرجع السابؽ، ص (1
، 6فتح اهلل محمد المشعشع، مكتبة المعارؼ، بيروت، ط: ويؿ ديورانت، قصة الفمسفة مف أفالطوف إلى جوف ديوي، تر (2

 .250، ص1988
 .179، ص1981جورج طرابيشي، دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت، د،ط، : إميؿ رىيبة، تاريخ الفمسفة، تر (3
 .307ويؿ ديورانت، قصة الفمسفة، المرجع السابؽ، ص (4
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، وليذا فإفَّ اإلرادة الحرة في نظر فولتير ىي المصدر الوحيد ألفعالنا 1"شيء آخر تغيرا كبيرا
 .وىذه اإلرادة ال تتأثر بالميوؿ واألىواء التي توحي بيا حواسنا

أسموب فولتير العقمي ومذىب روسو "ومف خالؿ ىذا المنطؽ أيدت الطبقة البرجوازية 
الطبيعي فقد دعا األوؿ إلى التخمص مف الخرافات والتقاليد البالية، وىاجـ الثاني القوانيف المدنية 

 .2"ودعا إلى العودة إلى الطبيعة
فكالىما يشتركاف في إبراز قمة ما ىو إنساني عمى وجو العمـو وكالىما يييئ الفكرة التي 

لقد دمر "، ولقد قاؿ عنيما لويس السادس عشر نتيجة أعماليما 3ستكونيا الثورة عف اإلنساف
 .4"ىذاف الرجالف فرنسا، ويعني بذلؾ تدمير وتدمير النظاـ الممكي في فرنسا

 : إيديولوجية الثورة في الفكر الماركسي•
    إفَّ معظـ الثورات السابقة ومف بينيا الثورة الفرنسية وفؽ كارؿ ماركس ىي مجرد 
لكف "ثورات محدودة في التاريخ لـ تحقؽ إالَّ بعض المكاسب االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
عالقات اإلنتاج بقيت دوف ذلؾ وبقيت األكثرية مكبمة بعالقات إلنتاج ظالمة لذلؾ عدت 

الماركسية ىذه الثورات مجرد ثورات جزئية أو ثورات سياسية ال يتحرر مف خالليا إال القميؿ مف 
 .5"األفراد والجماعات لتدعي بعد ذلؾ أنَّيا تمثؿ مصالح المجتمع بأكممو

مف خالؿ ىذا سعى ماركس إلى تحقيؽ الثورة وانطالقا مف الشريحة العاممة في المجتمع 
والكادحة في مختمؼ المجاالت والتي استيالب حقوقيا مف طرؼ الطبقة البرجوازية فيي تتور 

فكاف " يا عماؿ العالـ اتحدوا"مف أجؿ استرجاع الحقوؽ الميضومة ومف خالؿ شعار العماؿ 
بمثابة الدعوة إلى ثورة شاممة لمعماؿ والتي مف خالليا يستطيع عماؿ العالـ استرجاع حقوقيـ 

                                       
أحمد حمدي محمود، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، دط، : ، تر2ؿ ماومر، الفكر األوروبي الحديث ج_فرانكميف (1

 .95، ص1977
 .251ويؿ ديورانت، قصة الفمسفة، المرجع السابؽ، ص (2
 .125برنار غروتويزف، فمسفة الثورة الفرنسية، المرجع السابؽ، ص (3
 .251ويؿ ديورانت، قصة الفمسفة، المرجع السابؽ، ص (4
 .08عبد المنعـ شيخة، الثورة في الفمسفة، المرجع السابؽ، ص (5
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مف  (...)البد مف تشكيؿ البروليتاريا "المسموبة مف طرؼ الطبقة البرجوازية إذ يقوؿ ماركس 
 .، وىذه الطبقة ماىي إال طبقة البروليتاريا1"أجؿ نجاح الثورة التي ىدفيا األسمى إلغاء الطبقات
 ويدعي أف ىذه الطبقة التي تستطيع 1844حيث طرح ماركس ىذه األطروحة منذ سنة 

ويتوجب عمييا أف تتولى ميمة تحرير الشعب األلماني وتحويؿ النظاـ االجتماعي، ال يمكف أف 
 تكوف غير البروليتاريا لماذا؟

ألنيا الطبقة التي يتجسد في شروط حياتيا المجتمع البرجوازي المعاصر، فميس ثمة مف 
طبقة أخرى تحتؿ في السمـ االجتماعي مرتبة أدنى مف تمؾ التي تحتميا البروليتاريا وليس ثمة 

مف طبقة أخرى تتحمؿ مثميا وظأ كؿ المجتمع الباقي، في حيف يقـو وجود سائؿ الطبقات 
نيا ال تفتقر إال  األخرى عمى الممكية الفردية فنجد البروليتاريا نفسيا محرومة مف تمؾ الممكية وا 
لى الفمسفة ولسوؼ تغدو مرتكز الحركة التحريرية قاطبة محورىا  وفي رسالتيا أي إلى العمـ وا 
ذا استوعب الدور العظيـ الذي يؤوؿ  ذا فيمت شروط تحررىا وا  بذلؾ الوعي وبتمؾ الفمسفة وا 

 . 2"إلييا
يرى ماركس أف الطبقة العاممة ىي أدنى طبقات المجتمع، ألف حقوقيا ميضومة، ىي 

الطبقة التي مف بيف كؿ طبقات المجتمع تعيش كميًا مف بيف عمميا فقط، ال مف أرباح أي نوع "
مف أنواع رأس الماؿ وال تتوقؼ معيشتيا بوجودىا ذاتو عمى مدى حاجة المجتمع إلى عمميا، 
أي رىينة فترات األزمة واالزدىار الصناعي وتقمبات المنافسة الجامحة فيي الطبقة الكادحة 

 . 3"لعصرنا

                                       
 . 55، ص1960، 2معز الراجحي وعبد المطمب، موسكو، ط:كارؿ ماركس، نظاـ الشغيمة األممية، تر (1
 .22جورج طرابيشي، دار الطميعة، بيروت، د،ط، س، ص: أنظر رياز لفوؼ، محاضرات في تاريخ الماركسية، تر( 2
 . 1، ص1848فريدريؾ إنجمز، مبادئ الشيوعية، دار التقدـ، موسكو، د،ط،  (3
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وليذا فإف الماركسية تؤمف بأف البروليتاريا ىي التي تقـو بالثورة عمى الرأسمالية وتحقيؽ 
إسقاط ىيمنة البرجوازية واستيالء البروليتاريا عف "المساواة في المجتمع فيدفيا الرئيسي ىو 

 .1"السمطة السياسية
ف اليدؼ مف الثورة ىو أف تحرر المجتمع بأسره ال تقتصر عمى طبقة دوف غيرىا ويؤكد  وا 

المجتمع بأسره، إنيا تتجمى عمى  (...)إف الطبقة الثورية تمثؿ مف البداية : "مارس ذلؾ بقولو
، والطبقة الثورية ىي طبقة البروليتاريا 2"أنيا الكتمة الكاممة لممجتمع في مواجية الطبقة السائدة

فإف ىؤالء المالييف مف البروليتارييف يروف رأيًا مخالفًا في ىذه المسألة وسوؼ : "إذ يقوؿ ماركس
يثبتوف ذلؾ في الوقت المناسب عندما يجعموف وجودىـ متناغمًا مع ماىيتيـ بطريقة عممية 

 .3"بواسطة الثورة
فالثورة وفؽ المنظور الماركسي ىي ظاىرة اجتماعية، لذلؾ فيي ترتبط بالبنية االقتصادية 
في المجتمعات وىنا يترسخ الوعي، فماركس في تحديده لموعي لـ ينطمؽ مف الذات اإلنسانية أو 
نما انطمؽ مف نمط اإلنتاج وعالقتو أو مف البنية االجتماعية ألف الفرد  أي جوىر آخر مفارؽ، وا 
في نظره ىو حصيمة العالقات االجتماعية أو أنماط اإلنتاج، فالتاريخ ليس مف صنع الذات بؿ 

تتبعو لمصراع الطبقي في المجتمع، إذ أف فمسفة ماركس تؤكد عمى واقعية الوعي اإلنساني 
وليس مثاليتو فيو نتاج التغيرات التي تحدث في المجتمع وعالقاتو وأنماط إنتاجو في ظؿ 

 .صراع القديـ مع الجديد في المجتمع
 :ثورة الفمسفة الوجودية •

                                       
 .12عصاـ أميف، دوف دار النشر، د،ط، د،س،ص: ، تر1848فردريؾ إنجمز، كارؿ ماركس، البياف الشيوعي،  (1
 .57فؤاد أيوب، المطبعة العربية لدار دمشؽ،د،ط،د،س، ص: كارؿ ماركس، فريدريؾ إنجمز، اإلديولوجية األلمانية، تر (2
 .54كارؿ ماركس، فريدريؾ إنجمز، المرجع نفسو، ص(3
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تتميز الوجودية بميميا إلى الوجود فيي ال تبالي بماىيات األشياء وجواىرىا، كما ال تبالي 
بما يسمى بالوجود الممكف والصور الذىنية المجردة، إف غرضيا األساسي ىو كؿ وجود، أو 

 .1"بتعبير آخر ىو وجود كؿ ما ىو موجود في الواقع والحقيقة
كما تعتبر الفمسفة الوجودية ثورة ضد فمسفة أوروبا التقميدية، حيث يرى الوجوديوف مف 

أف المعرفة :"أمثاؿ كيركافرد وجاف بوؿ سارتر، وألبير كامي، وكارؿ ياسبرز، ومارتف ىايدغر 
الموضوعية العامة ىي مثؿ أعمى ال يمكف الوصوؿ إليو وىـ يؤكدوف أف كؿ فرد ميما بمغت 
معارفو وتجاربو حتى إف الفيمسوؼ أو العالـ الذي يبحث عف المعرفة المطمقة ىو مجرد كائف 

، فالوجوديوف يروف أف الحياة ما ىي إال ثورة مستمرة تكفميا مجموعة 2"بشري محدود ال غير
قرارات، وعمى الشخص أف يقرر باستمرار عمى ما ىو صحيح و ما ىو زائؼ، وما ىو حقيقي 

وما ىو خاطئ، ولكف توجد معايير موضوعية يمكف أف يمجأ إلييا الشخص لإلجابة عف 
 .مشكالت االختيار

وباإلضافة إلى ذلؾ، إف ما يؤكده الوجوديوف منذ البداية ىو أف االختيار اإلنساني عممية 
ذاتية،حيث أف الثورة تكمف في ممارسة اختياراتيـ دوف تأثير مف المعايير الخارجية، فيـ 

مسؤوليف عف اختياراتيـ، وبالتالي فالحرية ىي وجود اإلنساف، وفي ذات السياؽ يحدد سارتر 
إف اختيار حريتؾ في عالـ الفعؿ أو النشاط االجتماعي أو السياسي أو : "معنى الحرية قائالً 

 . 3"الخمؽ الفني شيء، واختيارىا في فعؿ الفيـ واالكتشاؼ شيء آخر
ولقد تطور موقؼ سارتر تجاه الثورة الجزائرية في بداية الستينات، إذ دعـ فكرة الحرية 
التي كاف ينادي بيا أثناء الحرب العالمية الثانية، ولذلؾ يؤكد عبد المجيد عمراني عف موقؼ 

ىو التنديد بشدة توحشية " بفكرة الحرية"حقيقة أف مف بيف التزاماتو : "سارتر تجاه ىذه الثورة قائال
لكي يبيف " سجناء الطونا"الجيش الفرنسي في الجزائر، حيث كتب سارتر في نياية الخمسينيات 

                                       
 .12جوف بوؿ سارتر، كيركغارد، معنى الوجودية، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبناف، د،ط،د،س، ص (1
 .12أنظر عبد المنعـ شيخة، الثورة في الفمسفة، المرجع السابؽ، ص(2
 .16عبد المجيد عمراني، جوف بوؿ سارتر والثورة الجزائرية، مكتبة مدبولي لمنشر، د،ط،د،س، ص (3
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رأي العاـ كيؼ يمارس التعذيب عمى الشعب الجزائري عمى الرغـ مف أفَّ صحتو النفسية كانت 
متدىورة حسب سيموف دي بوفوار، وقد صرح معمنا مساندتو وتأييده ال لنضاؿ الشعب الجزائري 

 شارؾ سارتر في 1961فقط، بؿ أعمف تأييده لمحركات التحررية في العالـ الثالث، وفي نوفمبر 
أكتوبر 17مظاىرة سممية احتجاجا ضد القمع والقتؿ الجماعي لمعماؿ الجزائرييف المتظاىريف في 

 .1"بباريس والتي حققت نجاحا سياسيا لمثورة الجزائرية
وفي دفاعو عف الثورة الجزائرية أكد سارتر بأفَّ مف العوامؿ المزيفة والمخادعة أف نصؼ 
جبية التحرير الوطني بالجبية اإلرىابية ألفَّ األسباب األساسية التي دفعتيـ إلى استعماؿ القوة 
والعنؼ ىو أسموب االستعمار الذي يركز عمى العنؼ، إذ يؤكد ذلؾ في كتابو الوجود والعدـ 

إني أرفع لكـ صوت التحذير والتدبر مف وسائؿ االستعمار الجديدة فاالستعماريوف : "قائال
 .2"فئة صالحة وأخرى طالحة شريرة: المحدثوف يقسموف المستعمريف إلى فئتيف

 :الفمسفة والثورة
  إفَّ الحديث عف الثورة حالة انتقالية رابطة بيف مرحمة أخرى، وتصّور فعميا في التاريخ 
وقدراتيا عمى قمب األسس القديمة ورّج الثوابت التي اعتادىا الناس، يعيدنا إلى بعض ثوابت 

ذاتو باعتبار وعي الفمسفة األكيد بحّدة المتناقضات التي ترتبط (philosopher)فعؿ التفمسؼ 
بمصير اإلنساف ووجوده وتفكيرىا ىي ما قد يعترض اإلنسانية مف عراقيؿ وصعوبات، بؿ 

الظريؼ أفَّ قراءة تاريخ الفمسفة يبرز لنا أفَّ الثورات ىي الجمية الوحيدة لإلنساف ولمتاريخ ولمفكر 
 .البشري ككؿ

فقد حدثت خالؿ األشير األخيرة موجة ثورات وانتفاضات واضطرابات في عدد كبير مف 
األقطار العربية تيدؼ إلى تحقيؽ الديمقراطية ولما كانت الثورة صداما وصراعا بيف العقوؿ 

واألفكار واإلرادات قبؿ أف تكوف قتاال بيف األسمحة والجيوش، وألفَّ الثورة ال تتحقؽ إال 
بالجماىير الواعية بواقعيا وبالواقع الجديد الذي تنشده وتريد استبدالو بالوسائؿ الكفيمة بذلؾ، فإف 

                                       
 .143عبد المجيد عمراني، جوف بوؿ سارتر، المرجع السابؽ، ص (1
 .03س، ص.ط، د.مصطفى السباعي، الدار القومية لمطباعة والنشر، د: جاف بوؿ سارتر، الوجود والعدـ، تر (2
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فمسفة الثورة تعد مف بيف أىـ فروع الفمسفة التي تعكس بصورة مباشرة الخصائص النفسية 
والفكرية والوجودية لمشعب النابعة منو تمامًا، كما تعد كذلؾ السبيؿ األمثؿ لموقوؼ عمى 
 .1"إبداعاتو السياسية والفكرية والثقافية، وعمى القيـ والمبادئ التي حركت مسيرتو عبر التاريخ

وىذا ما ذىب إليو البخاري حمانة أثناء دراستو لألسس الفمسفية لمثورة الجزائرية، وبتحديده 
أواًل لكؿ مف مفيومي الفمسفة والثورة وصواًل إلى تمييز الثورة مف كؿ األشكاؿ األخرى الرافضة 

تمؾ النظرة المتميزة : "لمواقع، والفمسفة عف غيرىا مف أنواع التأمؿ إذ عّرؼ الفمسفة عمى أنيا
والنقدية لمعالـ أي لمواقع، واليادفة بالتالي ال إلى مجرد تأممو بؿ إلى إعادة صنعو مف جديد، أو 
لكي تحقؽ الفمسفة مثؿ تمؾ النظرة النقدية واألصمية لمواقع، الكفيمة وحدىا بتمكينيا مف إعادة 

صنعو فإنو يجب أف تبمغ درجة مف العمؽ في تمثميا لو ويجعميا قادرة في النياية عمى إحداث 
ىزة عنيفة، إف تمؾ اليزة ىي التي تحوؿ الحياة اإلنسانية مف حياة أو وجود مف أجؿ الموت، 

إلى وجود مف أجؿ تحقيؽ الذات نظر إلى أف اإلنساف ىو وحده الكائف " ىايدغر"كما ذىب 
 . 2"بؿ تحقيؽ ذاتو كمايال حظ ريموف آروف... المدرؾ وبأف ىذه المغامرة الوجودية ليست الموت

وباإلضافة إلى ذلؾ يؤكد البخاري حمانة بأف الثورة مشروع أواًل يجب أف يتجسد بعد ذلؾ 
الواقع وعمى أنقاضو حتى يتحوؿ إلى حقيقة، إف الفمسفة التي تريدىا ىذه الدراسة وتقصدىا  ىي 

 . 3"تمؾ المتمثمة نقديًا وبعمؽ لمواقع، والعاممة في الوقت نفسو عمى تغييره بواقع أفضؿ
كانت الثورة الحقيقية عبارة عف انتقاؿ نوعي وكمي بالوعي الفردي والجماعي "ولكؿ ذلؾ 

الكائف إلى الواقع الثوري الوطني، الذي  (االستبدادي)عمى حد سواء، مف الواقع االستعماري أو 
، "يمكف ويجب أف يكوف، ودفف لمقديـ في الجديدة وليس مجرد تركيب ليما كما ذىب ىيغؿ

وبالتالي فإف الثورة حسب حمانة ىي تمؾ التي تشكؿ قطيعة في صورة المجتمع، وأف تكوف 
جذرية شاممة لتجعؿ ما قبميا مختمفًا عّما بعدىا، وذلؾ مف خالؿ ارتقائيا بالوعي الفردي 

                                       
 . 7أنظر يوسيؼ ليمى، الفمسفة والثورة، مخبر الفينومينولوجيا وتطبيقاتيا، العدد الثاني،ص (1
 .34البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص (2
 .39-38البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص(3
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والجماعي ارتقاء ال يحوؿ الواقع لديو واقع شاذ ومرفوض إال لكي يدفعو بعد ذلؾ إلى العمؿ 
 .عمى تغييره وتجاوزه

إف التغيير ال يحصر : "ويشكؿ التغيير اليدؼ األوؿ واألخير لمثورة بالنسبة لمبخاري قائالً 
الثورة أو يقيدىا بمخططات نظرية غير واقعية وجامدة ال تقبؿ نقاشًا أو نقدًا، بؿ يجعؿ منيا 

ودونما تعنت أو ... عممية مرنة قابمة لتعديؿ أخطائيا دونما تأثير يذكر عمى مسيرتيا العامة
 . 1"إرىاب أو عنؼ في الوقت نفسو وبالتالي فيو اليدؼ النيائي لكؿ ثورة

ذا كاف ىذا التغيير خاصة الثوري منو، ال تصور لو إال في الواقع فإنو ال تصور لو  وا 
كذلؾ إال بفكر متمثؿ لذلؾ الواقع، والواقع ىذا ليس فقط خاصية الشيء المعطى او الموجود ، 
بؿ أنو خاصية لفكر مدرؾ لو، كذلؾ وفي الوقت نفسو حيث أنو إذا كاف ال تصور لوجود أي 

شيء في غياب فكر مدرؾ لو، فإنو ال تصور لفكر ثوري خاصة إال متمثاًل ومدركًا لمواقع 
، ومف ىنا يتبيف بأف الفكر الذي يقصده ليس مجرد ممكة الفيـ باعتبارىا *المزري المتواجد فيو

أساس الذاكرة وأداة المعرفة، بؿ الفكر المتفاعؿ إيجابيًا مع الوقع المتواجد فيو، حيث أف الفكر 
الفمسفي والثوري منو خاصة ال يمكف أف يكوف وكما توىـ البعض مف الفالسفة أمثاؿ فيتجشتايف 

 . 2وىوسرؿ وغيرىـ محايدًا تجاه الواقع
وقد حاوؿ البخاري حمانة أف يبرر موقفو ىذا مف خالؿ دراستو مفيـو الفمسفة الثورية إذ 

إف تبني ىذه الدراسة ليذا المفيـو لمفمسفة الثورية يجد مبرراتو في تمؾ الحقيقة التاريخية : "يقوؿ
 .3"التي تؤكد أف عمود ازدىار األمـ والشعوب ىي ذاتيا عمود ازدىار الفمسفة فييا

وبالتالي العودة إلى الفمسفة باعتبارىا ىي التفكير في التفكير، فالتفكير ىو الثورة ضد عالـ 
غير مفكر وىذه ىي الثورة الراديكالية لمفمسفة، تسعى الفمسفة إليجاد طريقة لجعؿ العالـ مكانًا 

                                       
 .43البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص (1
 . أنظر التعريؼ بو في المالحؽ، ص*
 .55البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص (2
 .39البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص (3



 ةـــــــوديــــــــة وجــــــربــــــتج: ورةــــــــثـــل األول    الــــــصـــــالف
 

 
60 

أفضؿ، وىذا بالضبط ما يستدعي قياـ ثورة، أو جوىر الثورات عمى اختالؼ أنماطيا ىو تغيير 
، وعميو ندرؾ أف الفمسفة الثورة ىي دراسة اجتماعية 1"العالـ مف مكاف سمبي إلى مكاف إيجابي

 .لمنطمؽ تحرؾ جماىيري يسعى إلى تغيير نظاـ الحاكـ المستبد
ف  ويشير مراد وىبة بأف مف ميمة الفيمسوؼ، ينبغي عميو أف يكوف متفاعاًل مع المجتمع وا 

فيمسوؼ يحافظ عمى الوضع القائـ وآخر يريد أف يغيره باحضار : ىناؾ نوعاف مف الفالسفة
وضع قادـ وىذا ما يحدث في ثالث ثورات عالمية مف قبؿ الثورة الفرنسية والثورة االنجميزية 

 2.والثورة األمريكية
وقد أكد البخاري حمانة عمى دور الفمسفة في حياة اإلنسانية ومف خالؿ تقديمو إلى بعض 

في إذكاء الشعب " فيحتو"وما الدور الذي أدتو فمسفة "األمثمة الفمسفية عمى أرض الواقع 
في مقاومتو األحتالؿ البريطاني " غاندي"األلماني ضد االجتياح النابميوني ألراضيو، وفمسفة 

لميند، وفمسفة النيضة العربية اإلسالمية في التمييد لمثورة التحريرية التي قادىا العالـ العربي 
واإلسالمي ضد االستعمار األوروبي، والفمسفة الغربية في النيضة العممية الثقافية واالجتماعية 
، وىذا ما ىو دليؿ عمى دور الفمسفة في الحياة  واالقتصادية والعسكرية التي تعرفيا أوروبا اليـو

 .3"اإلنسانية
 : فيما يمي*ويمخص البخاري حمانة أىداؼ الفمسفة في نظر الفيمسوؼ عثماف أميف

 تزكية الوعي اإلنساني باآلنية الذاتية لموصوؿ إلى الرؤية الواعية الواضحة لألشياء •
 .ومجاوزة المظاىر إلى المخبر

 . تحقيؽ اإلمكانيات المحققة لدى كؿ فرد•

                                       
1 )https://www.egyres.com 
2 )http://middle.east.online.com 
 .40البخاري حمانة، فمسفة الثورة الفرنسية، المصدر السابؽ، ص (3
 . أنظر التعريؼ في المالحؽ ص*
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 استثمار الروح في العمؿ الصالح لممجتمع اإلسالمي بصورة خاصة واإلنساني •
بصورة عامة لتحقيؽ األفضؿ وبالتالي فيي فمسفة أساسيا الوعي، ووسيمتيا الطاقة الروحية، 
وىدفيا الوصوؿ باإلنساف لتحقيؽ أسمى ما فيو مف مثالية وقيـ، وقد يظف البعض أنيا فمسفة 

 .1"مغرقة في المثالية إلى حد تنسى وتيمؿ فيو العمؿ والواقع
 تدعو إلى العمؿ البناء **بأف الجيوانية"وىذا ما ينبينا الفقيد إليو ويحذرنا منو حيف يؤكد 

وتزكية الحرية اإلنسانية وىي مف حيث ىي في صميميا وعي ... المؤسس عمى النظر الواعي
 ورأت ىذا المبدأ «األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر»قد اتخذت لنفسيا الشعار اإلسالمي 

فرض عيف ال فرض كفاية وجعمتو مبدأ مف مبادئ الوعي اإلنساني، ولذلؾ نجد بأف الفقيد قد 
حرص عمى تطبيؽ ىذه الفمسفة في مختمؼ المجاالت التي حددىا ليا ابتداء مف دراسة المغة 
لى  يجازىا ودعوتيا إلى الحركة في نفس الوقت إلى األخالؽ اإلسالمية وا  العربية لغة القرآف وا 

 .2"الكرامة والعفة والحرية والشعور بالمسؤولية وصفاء الضمير
إف عالقة الفمسفة بالثورة بصورة خاصة : "وأما عف تجمي عالقة الفمسفة بالثورة يقوؿ حمانة

 «لينيف»يشكؿ وكما نعمـ محرؾ كؿ تقدـ وكؿ تاريخ، تتجمى بصورة أكبر حينما نذكر بمقولة 
وذلؾ باعتبار مسألة الثورة أساسًا رئيسيًا مف . 3"والتي تؤكد استحالة الثورة مف دوف نظرية ثورية

أسس التفكير الفمسفي، فال تطور في الفمسفة دوف ثورة، وال تغيير دونيما، وال حرية إال معيا وال 
إنسانية عميقة إال في حضورىا، والثورة التي تقصدىا الفمسفة ىي ثورة فكرية عميقة تضع القيـ 

 .اإلنسانية ومبادئيا موضع مسألة وتفكير
إف : "ويبيف البخاري حمانة موقفو تجاه الفمسفة الثورية مخالفًا الفمسفة الييجيمية قائالً 

الفمسفة الثورية لو كانت مجرد مطابقة اعتباطية لمواقع ومعطياتو مع العقؿ كما ذىب ىيغؿ، 
                                       

البخاري حمانة، عثماف أميف فيمسوفًا، منشورات وزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ، تممساف، مقاؿ كتبيبمجمة األصالة،  (1
 . 95، ص2011، 01العدد
  أنظر التعريؼ بو في المالحؽ، ص**
 .96-95البخاري حمانة، عثماف أميف فيمسوؼ، المصدر السابؽ، ص (2
 .40البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (3
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بحجة أف كؿ ما ىو واقعي عقمي، لما برزت ال معقولية ذلؾ الواقع أصاًل أو ضرورة الثورة عميو 
 .1"والستحاؿ بالتالي تصور الثورة ذاتيا

الفمسفة الثورية الحقيقية فمسفة مستبقة لممستقبؿ وذلؾ مف خالؿ تجاوزىا "ولكؿ ذلؾ كانت 
 .2"لمحاضر ولمواقع المستجد لو

وىكذا تخرج الفمسفة مف خالؿ الثورة، ومف ذلؾ الموقؼ الالمبالي وغير الفاعؿ الذي 
توىمو ليا البعض تجاه الواقع، لترتبط بو وبالتاريخ المتجسد مف خالليا، ارتباطا يجعميا بالتالي، 

 ال في بداية ذلؾ التاريخ أو في نيايتو أو خارجو، بؿ في كؿ فترة مف «كروتشو»وكما يالحظ 
فتراتو، بقدر ما يضفي عمى التاريخ بدوره وعمى أحداثو، ذلؾ الطابع المنطقي والفمسفي، الذي 

كما إنَّيا ىي التي تجعؿ كؿ فمسفة  (...)بفضمو يأخذ صفة المعقولية ويبتعد عف العشوائية
لمتاريخ ال تتطور إالَّ مف خالؿ حركية متجددة ومتنقمة باستمرار مف الحياة إلى الوعي ومف 

 .3الوعي إلى الفكر، ومف الفكر إلى اإلرادة، ومف اإلرادة إلى العمؿ المجسد ليا
وىذا ما يميز الثورة في الفكر الفمسفي مف خالؿ أنَّيا حركة في التاريخ قادرة عمى توجيو 
مساره وتحت كياف التحديث فيو والسيما أنَّيا تتخذ في أحاييف كثيرة أسموب الصراع الذي يعبر 
عمى رفضيا ورغبتيا في التغيير، فأغمب الثورات اجتماعية كانت أـ سياسية ىي ثورات ترغب 
في التأسيس ومعاييره، حاكمة بالحؽ والعدؿ والعقؿ معايير لسياسة جديدة يصبح فييا المواطف 

 .مسئوال أماـ القوانيف ال أماـ األشخاص وىذا ما طالبت بو الثورة الفرنسية
إفَّ الثورة عمى اختالؼ النظر إلييا يمكف أف تأخذ أبعادا كونية ماداـ : وحاصؿ القوؿ

الوجود قائما عمى التغير والتجدد، وما دامت حاممة في ذاتيا بذرة التغير والتطورات، أما يميز 
الفمسفة فيو أنَّيا ثورة في حّد ذاتيا تختمؼ أفكارىا وأنساقيا وجدلياتيا وتتضارب وتتناقض، ومف 

خالؿ ذلؾ يتمكف الفيمسوؼ مف أف يجعؿ عصارة ىذه األفكار موضوع عمؿ يمتصؽ بو مف 
                                       

 .38البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص (1
 .35البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص (2
 .37البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص(3
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الناس والواقع ويسعى إلى تغييرىـ والتأثير فييـ ممتزما في ذلؾ موقفا يفكر مف منطمقو في 
 . الناس ليغير، ولف يكوف ىذا التغيير وفؽ الفمسفة الماركسية إالَّ مف خالؿ الثورة وبالثورة
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 :تمهيد
إفَّ الثورة التحريرية الجزائرية التي شكمت خالصة نضاؿ ثوري ومتفرد ضد االستعمار 

االستيطاني الفرنسي، لـ تكف في مشكميا وطبيعتيا وفمسفتيا شبيية بما ألفتو القوى االستعمارية 
في مناطؽ شتى مف العالـ الخاضع لمييمنة والعبودية، فيي أسموب مبتكر ومميز في معارؾ 

حيث كانت غايتيا تحرير . التحرير الوطني في بنيتيا وفي مبادئيا وأىدافيا وامتدادات تأثيرىا
عادة بناء الدولة عبر تغيير جذري لمنظاـ االستعماري في أبعاده السياسية  األرض واإلنساف وا 

واالقتصادية والثقافية، ذلؾ التي تفردت بو الثورة الجزائرية التي امتد تأثيرىا عمى طبيعة وفمسفة 
وذلؾ ببناء جسر . معارؾ الثورات الالحقة ضد األنظمة االستعمارية األوروبية في إفريقيا

 .لمتواصؿ والتضامف بيف حركات التحرير اإلفريقية وىذا ما أدى إلى االنييار المحمي لالستعمار
مآؿ حتمي آمنت بو الثورة التحريػػريػػة الجزائػػريػػػة وكاف األفارقة الذيف ينشدوف اإلنعتاؽ 
عمى أثرىا كذلؾ، فكاف كؿ انتصار جزائري يشكؿ نكبة لممستعمر في الجزائر وفي إفريقيا، 

ويعزز روح التضامف ويوقظ الضمير الوطني اإلفريقي أكثر فأكثر، وبيذا شكمت ىذه المضاميف 
فمسفة التحرر التي انتيجتيا الثورة، التي ما انفؾ أف تجاوز حينيا الحدود ولقي االستجابة 

والعرفاف مف قبؿ الحركات التحرريػػػة في العػػػالػػـ عػػمػػومػػا وفػي إفريقيا عمى وجو الخصوص، 
وىو التأثير الذي عدَّ لجسور التأييد والتضامف بيف شعوب القارة وحركتيا التحررية بطريقة 

تفاعمية تضامنية لتقويض الوجود االستعماري متعدد الجنسيات في إفريقيا، فكانت نصرة القضايا 
 .اإلفريقية مسألة أكثر مف مقدسة لحشد التأييد والمساندة لمثورة في المحافؿ الدولية
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 المبحث األول
 األسس الفمسفية لمثورة الجزائرية

 
لقد أدركت الشعوب ومف خالؿ تجربتيا ومعيشتيا المريرة مع االستعمار أف ىذا األخير 

ميما اختمفت سياستو في كؿ مستعمرة إال أنو ييدؼ لجعؿ ىذه الشعوب منحطة فاتخذت شعارا 
 .أفَّ ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة، وىذا ما تـ تجسيده في عدة ثورات مف أجؿ التحرر

وليذا حاوؿ المفكر البخاري حمانة أف ينظر إلى ىذه المحاوالت الثورية مف وجية جديدة، 
 ففي ما تمثمت وجيتو؟

وضمػف طيات ىذا الفصؿ سوؼ نحاوؿ التعرؼ عمى أىـ األسس الفػمػسػػفػيػػة لمثػػورة 
الجزائرية التي بني عمييا البخاري حمانة موقفو؟ فما ىي أىـ األركاف األساسية التي تقـو 

لػػى أي مدى يمكننا األخذ بمفيومو لمثورة وما يػحػػمػمػػو  لى أي حػػد وفػػؽ فػي مػقػػاربػتػػػو؟ وا  عمييا؟ وا 
 .  مػف مػػمػيزات وأبعاد كمرجع لمثورة الجزائرية ولفيـ ثورات العالـ المعاصر؟

 فقد مثمت ثورة أوؿ نوفمبر حدثًا بارزًا ليس فقط في تاريخ الشعب الجزائري بؿ في تاريخ 
سالمية مسمحة وحدت العالـ العربي واإلسالمي : الشعوب األخرى وكانت أوؿ ثورة عربية وا 

وغيرت مف صورتو المزرية وأسيمت في تحرير شعوب شقيقة وصػػديػػقػػػة في أكثر مف مػكػػاف 
 .في العالـ العربي واإلسالمي مف العالـ الثالث

وليذا فقد ركز البخاري حمانة عمى فمسفة الػثػػورة في أطروحتو لمدكتوراه، وىذا ارتباطًا بما 
الحػػدث أو بخاصة حينما يكوف تاريخًا "يشغمو وأيضًا انطػالقػػػًا مػف مػعػػطػػى ذكػػره وىػو أف 

، وىذا بػشػيػػػادة أعػػدائػػيا قبؿ أصدقائيا، (تشريف الثاني)كالحػػػػػدث الذي شكمتػػػػػػو ثورة أوؿ نوفمبر 
ال يمكف أف يتـ تػػػػػػمقائيػػػػػًا لسبب بسيط وىو أف الوقائػػػػػػع التي تحمؿ صفػػػػػة التاريخيػػػػػة ال يمكف 
أف تتحقػػػػػػؽ بدوف قصػػػػػػػد أوعقػػػػػؿ، بؿ ال بد أف تكوف مف ورائيا فكرة، كما يؤكد كولينغودوألف 
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الفكرة ثورية كانت أو غير ثورية، وليدة العقؿ والضمير تمامًا، كما أف الفعؿ أي الحدث المتولد 
 .1" إف التاريخ يمثؿ أعمى صور العقؿ*عنيا وليد الحرية واإلرادة، فإف نقوؿ مع دلتاي

بأفَّ ميمتو إعادة كتابة التاريخ الثوري، وسّر ذلؾ فشؿ العديد مف المحاوالت : "وقد أضاؼ
 وليذا 2"والكتابات السردية العاطفية، لبموغ النضج العممي ومرتبة التاريخ العممي اإلستراتيجي

فإفَّ المتتبع ليذه المواقؼ والدراسات سيالحظ أفَّ الكثير منيا لـ تخرج مف إطار وحيز السرد 
ألحداثيا التاريخية،مما أدى ذلؾ إلى ابتعادىا عف الدراسات الموضوعية والتي تحاوؿ الكشؼ 

عف حقائقيا، وليذا ظيرت بذلؾ دراسة تعتبر الدراسة األولى والفريدة والمتميزة مف نوعيا مقارنة 
مع بقية الدراسات األخرى في قراءة ىذه الثورات قراءة مبنية عمى الروح العممية وعمى التأمؿ 

 ".بخاري حمانة"الفمسفي والفكري والتي تعود باألساس إلى الدكتور 
حدث نوفمبر قد شكؿ بالنسبة إلى الشعب الجزائري دعوة جديدة "وقد ذكر كذلؾ بأفَّ 

وجػػػػػادة لو، ليس فقػػػط لوضع حد لمييمنة االستعمارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية أكثر 
مف قرف وربع قرف بؿ كذلؾ العمؿ عمى استعادة دولة الوطنية، ولـ تكف فكرة نوفمبر وليدة 

معطيػػػات غربية وال شرقية، بؿ كانت وليدة عبقرية الشعب الجزائري وثمرة مقاوماتو المتعددة 
التي ظؿ يواجو بيا المستعمر وذلؾ مف خالؿ الكفاح المسمح أواًل ثـ مف خالؿ الكفاح السياسي 

والديني واالجتماعي والثقافي المتمثؿ في العديد مف الزوايا والمنظمات االجتماعية الكشفية 
وغيرىا والتي ازدىرت في األربعينات وأسيمت كميا في بمورة الفكرة الوطنية ... والطالبية

 .3"الجزائرية الحديثة عامة وفكرة أوؿ نوفمبر خاصة
 يـو غضػػػب الرصاصػػػػة الغاضبة في الجزائر، وتحديدًا 1954فقػػػػد كػػػػػػاف أوؿ نوفمبػػػػػر 

في منطقة باتنة، حيث رفض الشعب الجزائري االستعمار وقرر أف يستعيد اعتباره ككياف 

                                       
  أنظر التعريؼ بو في المالحؽ *
 .16-15البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (1
 .238البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص (2
 .118;117;90 البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص(3
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منفصؿ عف فرنسا وذو سيادة في األرض، فرفض االتفاقيات الدبموماسية والمعاىدات الدولية 
التي أرادت إحباط الثورة والتحرير، وبيذا فقد أظيرت ىذه الثورة صدى البطولة الجزائرية، 

وكذلؾ والءىـ ألرضيـ وخمقيـ الجيد في الدفاع عنيا، بغض النظر عف أعراقيـ ومستوياتيـ 
 .1"وأعمارىـ

سالمية مسمحة وحّدت العالـ العربي واإلسالمي وغيرت  وبذلؾ فقد كانت أوؿ ثورة عربية وا 
مف صورتو المزرية وأسيمت في تحرير شعوب شقيقة وصديقة في أكثر مف مكاف في العالـ 
العربي واإلسالمي مف العالـ الثالث، حيث سارعت فرنسا بمنح االستقالؿ إلى الشقيقيف تونس 

 .2"والمغرب لتتفرغ لمقضاء عمى الثورة الجزائرية
فبالرغـ مف تدني األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية لمجزائر، إال أفَّ ىذا ىو "

الذي جػعػميػػا تقـو بإصالحات جذرية وتغييرات تتماشى مع وضعيا االجتماعي والسياسي، 
وعمى ىذا األساس فنصيبيا يفرض عمى الجزائر أف تتبنى االشتراكية عند استرجاع سيادتيا 

 .3"الوطنية
وليذا فإف المتأمؿ في الثورة الجزائرية ينتيي إلى أّنيا شكمت خالصة تجارب الجياد 

والمقاومة واالنتفاضات، وأنيا في اندالعيا رفض وقطيعة لسياسات االستعمار ووجوده، وقد أكد 
وعمى ذلؾ األساس لـ تتوقؼ مقاومة الشعب الجزائري لمدخيؿ : "ذلؾ البخاري حمانة في قولو

ف خبت في بعض الفترات فإنَّيا لـ تنقطع وحافظت  االستعماري طيمة وجوده في الجزائر، وا 
عمى شعمة الصمود والجياد بيف األجياؿ، إلى أف بمغت جيؿ نوفمبر وثورتو التي فّوضت 

فريقيا  .4"مضاجع االستعمار الفرنسي في الجزائر وفي دوؿ أخرى عربية وا 

                                       
 .https://makaleh.comثورة التحرير الجزائرية، مقاؿ خصائص الثورة الجزائرية  (1
 .224البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (2
 .66عبد المجيد عمراني، جاؾ بوؿ سارنز والثورة الجزائرية، مكتبة مديولي، باتنة، دط، دت، ص (3
 .13البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، ص (4
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وليذا فمـ تكف الثورة التحريرية الجزائرية وليدة العدـ، بؿ تمتمؾ جذورًا عميقة تمتد إلى أياـ 
ونالحػػػظػػػػػػيا مف ردود األفعػػػػػاؿ الجزائرية . 1830الغػػػزو األولػػػػػػػى لمدولػػػػػػػة الفرنسيػػػػػػػػة سنػػػػػػة 

عمييا مف مقاومات سياسيػػػػػػػػػػػػػة وعسكريػػػػػػػػة، فيي عديدة وحدثت في مناطؽ مختمفة مف الوطف 
 مف التراب %70وشممت حوالي  (1916-1830)أما عف المقاومات العسكرية فامتدت مف 

، مقاومة األمير (1848-1830)مقاومة الشيخ أحمد باي : الجزائري وعرفت عدة ثورات منيا
، ولـ تخمد ىذه 1 وىي كثيرة1871، ثورة المقراني والحداد(1847-1832)عبد القادر 

المقاومات إالَّ في بدايات القرف العشريف، وذلؾ لمجوء الشعب الجزائري إلى المقاومات 
 .السياسية

أفَّ الحركة الوطنية قد ظيرت في شكؿ منظمة مف العماؿ "ويذكر أبو قاسـ سعد اهلل 
، ىذا ما جعؿ 1926المياجريف في فرنسا وىي منظمة نجـ الشماؿ اإلفريقي التي نشأت سنة 

السمطات الفرنسية تقوؿ بأفَّ الوطنية الجزائرية بكؿ أشكاليا ىي أداة بمشفية، فنجـ الشماؿ 
اإلفريقي أوؿ منظمة جزائرية وطنية كانت منخرطة في بدايتيا بالحركة الشيوعية ولـ تدـ فييا 

 بيا، وأصبح نجـ الشماؿ اإلفريقي مستقؿ االرتباط عنيا بعد وقت قصير مف انفصمتفقد 
. 2"ويحمؿ راية فكرة االستقالؿ الجزائري

بأف فكرة نوفمبر لـ تكف بداية الفكرة الوطنية تمامًا "وتجسيدًا لذلؾ يؤكد البخاري حمانة 
كالثورة التي تجسدت مف خالليا، بؿ كانت بمثابة النتيجة الطبيعية لجيود فكرية وروحية وطنية 

، وتضرب 1830 الفرنسي لمجزائر عاـ االحتالؿمتواصمة تمتد جذورىا البعيدة في أعماؽ 
. 3"جذورىا البعيدة في أعماؽ تاريخ الجزائر البعيدة

                                       
، 1980، 1يحيى بوعزير، ثورات الجزائر في القرنيف التاسع عشر والعشريف، دار البعث لمطباعة والنشر، قسنطينة، ط (1

 .245;15ص
 .109، ص1996، 1، دار الغرب اإلسالمي، لبناف، ط3سعد اهلل أبو قاسـ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ج (2
 .58البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (3
 . أنظر التعريؼ بو في المالحؽ، ص*
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ىو مؤسس الحركة الوطنية * ر خالدػػػػػػػػػػػى أفَّ األميػػػػػوف عؿػػػػػػف المؤرخػػػػؽ العديد ـػػػػػؼػػػػويت"
شبعو بالقيـ العربية تألمير خالد بدوره كمحصمة ؿؿفي الجزائر، فمقد جاء المشروع الوطني 

لى أىميا، واعتزازه بيا وبيـ، ولمعطيات  واإلسالمية، تمؾ القيـ التي لـ يخؼ انتماؤه إػمييا وا 
 في تمؾ الوضعية المأساوية التي آؿ إلييا يسواقعو وعصره كذلؾ، وفي الوقت نفسو المتمثمة ؿ

I( 1914-1918 ).ع.الشعب الجزائري فحسب، بؿ في تمؾ اإلفرازات التي ترتبت عنيا الح
. 1"والتي أكدت أف االستعمار يستند بدوره إلى المبادئ نفسيا التي تستند إلييا الفاشية

 القائـ عمى فكرة (1921-1919)ولقد ظير برنامج األمير خالد اإلصالحي في فترة "
ف والفرنسييف ومّثؿ الجزائرييف في المجمس الوطني الفرنسي، ومنح يالمساواة بيف الجزائري

. 2" لمبرلماف الفرنسياالنتخابيةلممسمميف الجزائرييف كؿ الحقوؽ 
 ومنيا جمعية العمماء 1954كما عرفت الجزائر عدة تنظيمات سياسية قبؿ عاـ "

 والتي ركزت 1931عاـ ** أىا عبد الحميد ابف باديسػػػػػػػػػػػػف التي أنشػػػػػػػػػػف الجزائرييػػػػػػػػػػالمسممي
عمى اإلصالح الديني والحفاظ عمى الشخصية الوطنية وتعميـ الجزائرييف وتصحيح عقيدتيـ 

ثبات أنيا لـ تخضع االستعمار الفرنسي بأي شكؿ مف األشكاؿ، فكانت  الدينية والحفاظ عمييا وا 
تحاوؿ قدر اإلمكاف بالحفاظ عمى اليوية والوطنية الجزائرية، ونشر العمـ والمعرفة بيف أوساط 

. 3"الجزائرييف
فقد كاف الشيخ عبد الحميد ابف باديس حريصًا بالدفاع عف مقومات الشخصية الوطنية "

فَّ أىـ ما ركز عميو ىو نشر العقائد الصحيحة  الجزائرية، وعمى رفض االندماج والتجنيس، وا 

                                       
 .73البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (1
 .209، ص1992، 4، دار الغرب اإلسالمي، لبناف، ط2ج (1930-1900)سعد اهلل أبو القاسـ، تاريخ الحركة الوطنية  (2

 .  أنظر التعريؼ بو في المالحؽ، ص**
 .84، المرجع نفسو، ص3سعد اهلل أبو القاسـ، الحركة الوطنية ج (3
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والعمـو الدينية والدنيوية والتمسؾ بمبادئ اليوية الوطنية والتاريخية ومحاربة البدع والخرافات 
. 1"وبناء المدارس الحرة والمساجد وتأسيس النوادي والجرائد

ولذلؾ فإفَّ بمثؿ ىذه المقاربة لمواقع العربي واإلسالمي ىي التي ستنتيي بالتالي بالنيضة "
بمختمؼ أجنحتيا إلى االقتصار عف البحث عف الوسائؿ الفكرية والثقافية الكفيمة بتمكيف 

الجماىير العربية اإلسالمية مف تمثؿ النموذج الغربي انطالقا مف معطياتيا الدينية والوطنية 
. 2"والثقافية واالجتماعية

بأفَّ المغة العربية كذلؾ، ىي األخرى القادرة أو كما فعمت "اؼ البخاري حمانة ػػػػػوقد أض
 وتجديد، ال ديف وعقؿ الشعب الجزائري فحسب، بؿ اإلنسانية بأكمميا، ةمف قبؿ عمى خدـ

ثؿ ىذه المقاربة لمواقع االستعماري خولت جمعية العمماء المغة العربية إلى وطف الكينونة، ـفب
شعب إلى اؿبالنسبة  (1982)« مارتف ىايدغر»وىذا عمى حد تعبير الفيمسوؼ األلماني 

. 3"الجزائري
: في ثورة نوفمبر وفمسفتها

ال تستند "* شعبوية"لقد انتقد الكثير مف الكتاب األجانب ثورة نوفمبر مف حيث أنيا كانت "
ويصفيـ بقاصري النظر وعدـ " البخاري" أو فمسفة وال تمييد فكري، فيرد عمييـ يرإلى أي تنظ

والسبب األساسي . ىو الرد عمى أصواتيـ" فمسفة الثورة: "فيـ فمسفة الثورة، بؿ ويعتبر أف كتابو
. 4"لتأليفو كاف ألجؿ توضيح المبس وتفنيد النافييف لوجود فكرة قابعة خمؼ الحدث النوفمبري

تعتبر فمسفة الثورة الفمسفة الوحيدة مف بيف كؿ فروع ": "البخاري"وفي ىذا الصدد يقوؿ 
الفمسفة األخرى التي تعكس بصورة مباشرة واضحة وعممية، تاريخ وحضارة وتطمعات وقيـ األمة 

                                       
 .230-229، المرجع نفسو، ص3سعد اهلل أبو القاسـ، الحركة الوطنية ج (1
 .82البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (2
 .83البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص (3
 . أنظر التعريؼ بو في المالحؽ ص*
 .4، ص7، العدد4أحمد عطار، بخاري حمانة فمسفة الثورة الجزائرية،مجمة العمـو االجتماعية، المجمد (4
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ولذا كانت فمسفة الثورة أصدؽ دليؿ لألمة وأنجع فعؿ ليا في مسيرتيا نحو  (...)النابعة منيا 
. 1"انبعاثيا وتحيدىا المستمريفنحو مستقبميا و

بالعديد مف المقاربات التي حاولت التعرؼ " البخاري حمانة"وقد تميزت ثورة نوفمبر حسب 
عمى ما تمثمو مف استمرارية أو قطيعة أو ابداع أو أتباع تمؾ األفكار والتيارات اإليديولوجية 

: الفمسفية الوطنية منيا والعالمية، وقد لخصيا في ثالثة أنواع وىي
يؤكد كؿ رموز الفكر اإلسالمي في الجزائر المعاصرة ومف "*: المقاربات اإلسطمية واإلسطموية- 1

ضمنيـ العديد مف رجاالت جمعية العمماء، ومف قادة الحركة اإلسالمية في الجزائر اليـو أف 
، وليذا فالتيار اإلسالمي 2"فمسفة نوفمبر كانت شكاًل ومضمونًا، فمسفة إسالمي ثورية جيادية

. والجياد" اهلل أكبر"يعتبر فمسفة نوفمبر إسالمية شعارىا 
ذا نجحت ثورات كبرى في العالـ بالصراع الطبقي وعقائد وضعية فإف الثورة الجزائرية " وا 

. 3"وىي عقيدة ذات أصؿ إليي أي روحي (الجياد)نجحت بعقيدة 
أف ثورة نوفمبر "حيف يشير إلى " مالؾ بف نبي"وىذه المقاربة تظير واضحة لدى المفكر 

 أصالة الثورة عفقد استمدت روحيا مف تاريخنا اإلسالمي المجيد وأنو ال حاجة لمحديث 
سالميتيا ألنو يكفينا دلياًل أف كؿ فرد جزائري كاف يعمـ أف ثورة نوفمبر إسالمية شعارىا  اهلل "وا 

.   4"الكفار"وروادىا مجاىدوف وعدوىـ " أكبر
ىذه المقاربة إلى جزء كبير مف المشاكؿ " مالؾ بف نبي"وضمف ىذا المنظور سيرجع "
ى مستوى النظر والعمؿ والتي أفقدتيا ػػػػػػ، وىذا عؿ1958ورة منذ سنة ػػػػػػىا الثػػػي بدأت تعرؼػػػػػػالت

                                       
 .179البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (1
 . أنظر التعريؼ بو في المالحؽ ص*
 .186البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص (2
 .54، ص1982، 1أحمد بف نعماف، الجياد وثورة االستقالؿ، دار البعث لمطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، ط (3
 .187البخاري حمانة، المصدر السابؽ، ص (4
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ف مبادئيا األولى عطرادىا إلى أف أبعدتيا إىا وصفتيا وػػرًا مف روحػػػػػػرًا كبيػػػػة شطػػػػىايػػػي الفػػػؼ
. 1"وفي مقدمتيا المبادئ اإلسالمية

إّف البمد بعد االستقالؿ انحرؼ ": "بيف الرشاد والنية"ولذلؾ يقوؿ مالؾ بف نبي في كتابو 
. 2"عف منطمقاتو وابتعد عف اإلسالـ نحو تيار تغريبي ال عالقة لو بمعتقدات الشعب الجزائري

وفي إطار ىذه المقاربة يدمج حمانة رموز الحركة اإلسالمية المعاصرة في الجزائر اليـو 
أف الحدث المعمف عف ميالد ثورة نوفمبر قد انطمقت شرارتو باهلل أكبر " بدورىـ االذيف رأو

 وذلؾ عف طريؽ فئة قميمة صادقة مف المؤمنيف الذيف وىبوا أنفسيـ إلعالء ديف اهلل «الجياد»و
 .3"في ىذه األرض الطيبة

ولذلؾ كانت فمسفة نوفمبر، استمرار لمفمسفة الجيادية اإلسالمية التي كانت دومًا وراء "
العمؿ عمى المكيف لإلسالـ في ىذه : الحركة الوطنية بأكمميا، وكما أّكد ذلؾ بيانيا األوؿ

 4."الديار
ثـ الذيف يعيبوف اليـو عمى السمطة الجزائرية انحرافيا عف تمؾ الروح اإلسالمية واستبداليا "

بأيديولوجيات غربية ال عالقة ليا بالشعب الجزائري، سوى عالقة الدمار والضياع الروحي 
، والتي ال حّؿ ليا إاّل بالعودة  والفكري، كما أكدت ذلؾ المشاكؿ واألزمات التي تعصؼ بو اليـو

لى تطبيؽ مبادئو مف كتاب زعيـ الجبية " البخاري حمانة"، وىذا الرأي قد نقمو 5"إلى اإلسالـ وا 
أزمة الفكر الحديث ومبررات الحؿ "في كتابو " عباس مدني"اإلسالمية لإلنقاذ، الدكتور 

 ".اإلسالمي

                                       
 .188-187البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (1
 .27-26، ص2002، 2مالؾ بف نبي، بيف الرشاد والنية، دار الفكر المعاصر، لبناف، ط (2
 .188البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية،المصدر السابؽ، ص (3
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أّف ثورة نوفمبر كحدث، شأنيا شأف أي حدث "وترى ىذه المقاربة :ة والعممانيةياربات العممـــالمق-2
ة عبر تاريخو ياؿنضثوري آخر، لـ يولد مف فراغ، بؿ كاف وليد جيود الشعب الجزائري اؿ

. 1-"كما أّكد ذلؾ بياف أوؿ نوفمبر–الطويؿ، والنتائج المباشرة لمحركة الوطنية التي كانت 
 (...)فجبية التحرير الوطني التي جسدىا نوفمبر وجسدتو، ىي بنت المبادرة الشعبية "

وامتداد أيديولوجي لحزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية، وىي لـ تفعؿ في الحقيقة 
.   2"سوى إحياء النضاؿ القاعدي مف خالؿ مضافة إمكانيات وعدد األقمية الفاعمة فييا

ذا كاف نوفمبر الحدث، كذلؾ فإّف فمسفتو التي جاءت مثؿ فمسفة الحركة الوطنية الثورية " وا 
بمثابة التعبير الصادؽ عف رغبة الشعب الجزائري التي كانت وبدورىا في ما يراه الباحثوف، 

فمسفة نضاؿ، أو كفاح مسمح مضاد لالستعمار، ومف أجؿ الحرية والتحرير السياسي 
 .3"واالجتماعي في الوقت نفسو

أّف ثورة نوفمبر امتداد تمقائي وانعكاس "وترى ىذه المقاربة : المقاربة الشعبوية والماركسية- 3
، وىي بحكـ التناقض االستعماري ليست (...)باىت لفمسفات شعبوية واشتراكية وماركسية 

مجرد حركة ثورية وطنية واجتماعية في نفس الوقت، حركة ذات مضموف شعبوي في مفيومو 
 وتفسر ىذه المقاربة ببساطة عمى أنيا 4"الروسي تارة، مضافًا إليو نبرة عربية إسالمية تارة أخرى

 .ثورة بروليتارية ضد البرجوازية الغربية
وكذلؾ إف فمسفة نوفمبر ليست فقط استمرارية لمفمسفة االشتراكية، بؿ إّنيا فمسفة "

ماركسية، ذلؾ ما يؤكده عمى أي حاؿ وكما يضيفوف بمجوئيا إلى منيج العنؼ الثوري كوسيمة 
 .5"لمقاومة االستعمار ومضادتيا العمنية والعممية لإلمبريالية
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وتسعى كؿ مقاربة مف المقاربات السابقة لفيـ فمسفة الثورة فيمًا خاصًا بيا، لكنيا تشترؾ 
في امتالكيا جزء مف الحقيقة، كما تشترؾ فيوضع فمسفة نوفمبر في سياؽ تاريخي يفسر جانبًا 

مف ىويتيا خاصة مف ناحية السبب والمسبب، المقدمة والنتيجة، ورغـ تبايف ىذه المقاربات 
أّف فمسفة الثورة جمعت كؿ التيارات والصبغات يحذوىا أمؿ محو الوضع ": البخاري"يقوؿ 

 .1"الظالـ، مثؿ أي ثورة عادلة كانت في تفاعمية جدلية داخميًا وخارجياً 
فيؿ يعني ذلؾ :"حوؿ ثورة نوفمبر وسابقاتيا قائالً " حمانة"وأمػػػػػػػػػػػاـ ىذه المقاربات يتساءؿ 

أّف فمسفة نوفمبر لـ تكف في النياية سوى تكرار رديء لمفمسفات األيديولوجية الوطنية والعالمية 
 .2"التي سبقتيا وعاصرتيا؟

إنو لػػػػو كػػػاف األمػػػػػػر كذلؾ لمػػػػػا كػػػاف ىنػػػاؾ مبرر أو حاجة إلى مثؿ : "ويجيػػػػػػػػب قائػػػػالً 
ىذه الدراسػػػػػػة والدراسػػػػػات األخػػرى المماثمة، إذًا الميـ ليس نفي أو إثبات مثؿ تمؾ االستمرارية 
أو القطيعػػػػػػػة، وذلؾ باعتبػػػػػار أف ثورة نوفمبر شأنيا شأف الحدث المجسد ليا إذا كانت لـ تولد 
مف العػػػػدـ، بؿ مف إيديولوجيػػة الحركة الوطنية الخاصة، فإف ذلؾ ال يعني أّنيا لـ تمثؿ نوعًا 

 .3"مف القطيعة منيا
بأّف فمسفة ثورة نوفمبر إذا كانت قد تغذت مف الفكرة الوطنية الجزائرية النابعة "ويؤكد ذلؾ 

مف اإلسالـ، فإنيا لـ تمبث بحكـ تفاعميا مع الواقع إف أخذت إلى جانب ذلؾ أبعادًا سياسية 
 .4"وفكرية جديدة، مكنت ليا مف الوصوؿ بالشعب الجزائري إلى الحرية واالستقالؿ

وبمثمو كذلؾ، أكدت تمؾ الفمسفة أف الشعب الجزائري لـ يكف مدفوعا في ثورتو تمؾ "
باعتبارات دينية فحيب، بؿ إنو كاف مدفوعًا كذلؾ وفي الوقت نفسو باعتبارات اجتماعية 

                                       
 .5أحمد عطار، بخاري حمانة، الثورة الجزائرية، المرجعالسابؽ، ص  (1
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، وبذلؾ تجاوزت فكرة العمؿ السياسي النظري والتقميدي الذي تبنتو الحركات 1"وسياسية وثقافية
اختمطت وامتزجت فييا النزاعات اإلسالمية " حمانة"السابقة، وكانت ثورة شعبوية بالفعؿ حسب 

وغيرىا، وتأثرت بالثورات العالمية، لكف كانت ليا خصوصية ... واالشتراكية والماركسية والقومية
 . وتفرد تميزىا عف بقية الثورات األخرى

ثػػـ إّف األيػػديولوجية االستعمارية، سواء اكتست شكؿ الميبرالية أو العممانية أو المسيحية "
أو االشتراكية أو حتى الشيوعية، تبقى جذورىا عميقة في الثقافة األوروبية التقميدية ونجد أثر 

 .2"ذلؾ في كتب التاريخ
ولذا لقد كاف العـز عمى النيوض باألمة ىو المسيطر عمى الخالفات الداخمية وراء كؿ "

  .3"التمزقات وكاف اندفاع الجماىير نحو الحرية والكرامة ينمو بنمو الثورة السكانية
يبّيف البخػػػػػػػػاري بأّف وحدة الشعب واألرض، الشماؿ والجنوب، الريػػػػؼ ": أســس فمسفـــــــــــة نـــوفمبــــر

كميا أسس ومبادئ متعارؼ عمييا في كؿ ... والمدينة، األغنياء والفقراء والماضي والمستقبؿ 
ثورة، وقد تميزت ثورة نوفمبر حيبو عمى مستوى النظر والممارسة بأسس أخرى ومبادئ متميزة 

 : وجعميا في خمسة محاور أساسية وىي4"بالنسبة إلى العديد مف تمؾ الفمسفات الثورية األخرى
لعّؿ أوؿ أساس مف أسس فمسفة الثورة الجزائرية يتمثؿ في نظرتيا المتفائمة ": التفـــــاؤل- 1

والواعيػػػػػػػػة لإلنسػػػػػػػػاف والكػػػػػػػػػوف، لقد أرادت ىذه الفمسفة أف تكوف أماـ ذلؾ الواقع االستعماري 
 .5"الذي كاف يتخبط فيو الشعب الجزائري

فيي فمسفة أمؿ وكانت بالفعؿ كذلؾ، وألّف ىذا األمؿ كاف بالنسبة ليا أقرب إلى اإليماف "
لى استعادتيا  الراسخ بإمكانية تمؾ الحرية التي ظمت أجياؿ الشعب الجزائري تتوقؼ إلييا وا 

باستػػػػػمػػػػػػػػرار منو، إلػػػى الرغبػػػػػػػػة الغامضػػػػػػػة والغير المحددة الوسػػػػػائػػػػػػؿ، فػػػػػػػإّف ىػػػذه الفمػػػػػػسػػػػػػػفػػػػػػة 
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، وليذا فقد عبر البخاري عف التفاؤؿ باألمؿ 1"قد رأت وعمى العكس مف كؿ الفمسفات المتشائمة
 .واإليماف الواسع والحرية، وجعؿ التفاؤؿ أوؿ أساس ليذه الفمسفة، فيي بصيص أمؿ ونور

اإلنساف ليس حصيمة ما ىو كائف أو ما كاف فحسب، بؿ إنو قبؿ كؿ شيء "ويضيؼ أف 
ثمرة لما يريد، ويمكف أف يكوف وألنو كذلؾ فإف التاريخ اإلنساني ليس وليد قدر أبمو أو حتمية 
عمػػػػيػػػػػػػػاء، بؿ إنػػػػػػػو أواًل وأخيػػػػػػػػػػػرًا ثمرة إرادتو وجيوده في ذلؾ التاريخ، ولذلؾ رأت ىذه الفمسفة 

أف التاريخ يجب أف يتحمؿ، فالشعوب ال تصبح ضحية ماضييا إاّل حينما ترفض النظر 
المسؤوؿ إلى المستقبؿ، إّف مثؿ ىذه الثغرة المتفائمة لإلنساف ىي التي مكّنت ىذه الفمسفة عشية 

 .2"ـ مف الوثوؽ في قدرة الشعب الجزائري1954أوؿ نوفمبر 
ّف انعداـ ىذا التفاؤؿ بشكؿ كمي أو جزئي لدى األحزاب الوطنية السابقة ىو الذي " وا 

جعميا ال ترى الشعب الجزائري إاّل مف خالؿ حاضر االستعمار المزري، لذلؾ لـ تطرح قضية 
الثورة المسمحػػػة كإمكانية أو عدـ إمكانية، فيحيف طرحتيا فمسفة نوفمبر كحتمية يجب البحث 

 .3"عف أفضؿ طرؽ لإلسراع مف نيايتيا
إف تجػػػػػػارب الشػػػػعػػػػػب الجػػػػػزائري المريرة مع المستعمر قد أكدت ليذه وال شؾ ": الوضــــــوح- 2

أنػػػػيا قػػػػػػد أكػػػػػدت لغيرىا مف الفمسفات الثورية األخرى، أف الشعوب ال يمكف أف تأمؿ فضاًل 
عمى أف تتفاعؿ أو تطالب إاّل بوضوح أي وعي ويفكر متمثميف بعمؽ لمعطيات الواقع 

 .4"المتواجديف فيو ولذاتيما ولسموكيما تجاىو في الوقت نفسو
ذلؾ أف أعظـ الوعود الثورية بالحرية والعادلة والديمقراطية تظؿ بدوف ذلؾ المضموف "

الواضػػػػػح، مػػػجػػػػػرد كممػػػػػػػات بػػػػػػدوف محػػػتوى حتى ال نقوؿ خداعات، بالنسبة لألفراد والشعوب، 
وال تستطيع بالتالي أف تثير فييـ ذلؾ الحماس الضروري الكفيؿ بتحويميا إلى طاقات التحرير، 

                                       
 .215البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص  (1
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ولذلؾ الػػػتزمػػػػت ىػػػػػذه الػػػػػػفمسػػػػػفػػػػػة منػػػػذ أوؿ لحظة ثورتيا بالوضوح باعتباره الحقيقي ألي ثورة 
جديرة بيذا االسـ، كما أدركت أف الميـ في ىذه الثورة ليس مجرد دفع الجماىير إلييا، بؿ الميـ 

وليذا كانت غاية أوؿ .1"ىو تمكيف حركتيا الثورية الرافضة تمؾ مف االرتفاع إلى مستوى الثورة
 .نوفمبر ىي الوعد بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة االجتماعية

إّف ىذا الوضوح الثوري بكؿ أبعاده وبكؿ الشجاعة والصدؽ ىو الذي "وباإلضافة إلى ذلؾ 
جعؿ ىذه الفمسفة ال تتالعب باأللفاظ أو تيّوف مف جسامة العمؿ المطموب مف الشعب لموصوؿ 

، وفي استقالؿ «إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الحرة»إلى حريتػػػػػو، وىدفػػػػػػػػو المػػتػػػػمثػػػؿ في 
، وليذا يعتبر الوضوح مف حيث األىداؼ والوسائؿ في أي ثورة أساسًا 2"كؿ الشعوب المستعمرة

 .مشروطًا لكي يتفادى العمؿ الثوري االنحراؼ
ينبغي عمى الثورة لتفادي اإلبياـ أف ترسـ خطًا واضحًا : "ولقد فسر ذلؾ بف نبي قائالً 

حوؿ موضوع التغيير حتى ال يبقى مجااًل لمخمط، أمّا إذا أسممت األمور إلى الغموض والضباب 
_ بدوف أف تػػعػػػمـ_فإّف أي انحراؼ يكوف متوقعًا، وسوؼ تظؿ الثورة معرضة ألف تترؾ مكانيا 

، وىذا يدؿ عمى أف بف نبي 3"لشبػػػو تستبدؿ بالكيؼ والكـ، وبالتغيير الضروري إلى شبو التغيير
 .كذلؾ أقّر بالوضوح كميزة وشرط أساسي ألي عمؿ ثوري

ولذا يجب عمى الثورة أف تحافظ عمى صفاء لغتيا، حتى تحافظ عمى قدرتيا عمى تغيير "
، فالػثػػػػػػورة ال تػسػػػػػتػػػػطيع الوصوؿ إلى أىدافيا، إذًا ىي لـ تغير اإلنساف بطريؽ (...)اإلنسػػػػػػاف 

 .4"ال رجعية فييا مف حيث سموكو وأفكاره وكمماتو
إذا كاف مف البدييي أف يكوف العمؿ الثوري المباشر اليدؼ النيائي لذلؾ التفاعؿ ": العمــــل- 3

الواعػػػػي والوضػػػػػوح المػػػػمتـز ىو وحده القادر عمى صنع الثورة وعمى الحيمولة مف دوف تحوؿ 
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ذلؾ التفاؤؿ إلى وىـ وذلؾ الوضوح إلى ىموسة، فإننا نفيـ بالتالي سّر حرص فمسفة نوفمبر 
عمػػػػى تجػػػػػنػػػػب أي تػػػػػبػػػػػاعد بيػػػػػػف الفكرة الثورية الحاممة ليا وبيف تطبيقيا، إدراكًا منيا بأف تمؾ 
االستمراريػػػػػػػة الجػػػػػدليػػػة بيف النظر وبيف العمؿ ىي قادرة وحدىا عمى تمكيف الشعب الجزائري 

 ، وبيذا فقد عّبر حمانة عف الوضوح والعمؿ 1"مف استعادة شخصيتو وحريتو المغتصبيف
باإلدراؾ الػػػجػػػدي لمنظر والعمؿ أي تجنب كؿ تباعد بيف الفكرة الثورية الحاممة ليذه الفمسفة 

 .وبيف تطبيقيا
إف ذلؾ يعني أف الميـ بالنسبة نوفمبر ولرجاالتيا األوائؿ، ليس مجرد : "ويضيؼ قائالً 

التوقؼ عند التنظير ليذه الثورة فحسب بؿ العمؿ كذلؾ في الوقت نفسو عمى تجسيدىا فوؽ 
 .2"أرض الواقع

ويذىب الفالسفة إلى أف العمؿ ىـ مخطط يدعو إلى التنفيذ، وتوقع يدفع إلى اإلنجاز "
وقصد سبؽ الفعؿ، وباطف اإلنساف يتحوؿ إلى ظاىر يزداد بواسطتو اإلنساف خصوبة وتعرفًا 

، تمؾ الرابطة الجوىرية التي تمثؿ الوحدة المجسدة لكؿ كائف عف طريؽ «أناه»عمى ذاتو 
  .3"تحقيقيا لوحدتو الشعورية مع الكؿ

وألجؿ تحقيؽ ىذا العمؿ، انصيرت جدليًا في لييب الكفاح ، الوسيمة والغاية انصيارًا "
وتػػػػحػػػػولػػػػت الجػػػػػمػػػػػاىير بدورىا إلى وسيمة لتمؾ الثورة مؤكدة بذلؾ ومف خالؿ التزاميا الثوري، 
أّف األخػػػػػػالؽ الحػػػػقيػػػػػقيػػػػػػة ليػػػػػسػػػػت تمؾ الغػػػػػارقػػػػة في المثالية التي ال تربطيا بالواقع، بؿ إنَّيا 
تمؾ الػػػػتي تتغذى مف الواقػػػػػػػػػػع المعػػػاش والممتيب لتمؾ الجماىير والتي ال يتحقؽ فييا اإلنساف 

  .4"إالَّ بالكفاح والعمؿ
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 مؤتمر الصوماـ، وبحرب 1955 أغسطس 20بأحداث "ويضرب حمانة أمثمة لذلؾ 
وبتحويؿ العنؼ الفردي اليامشي والفوضوي إلى عنؼ جماعي منظـ  (...)العصابات الخاطفة 

وسيػػػػػػػػاسػػػػػي ىـز التفوؽ المػػػػػػػػػػػػػادي لممستعمر، فيكذا جسدت ىذه الفمسفة عمميات تمؾ الشمولية 
 .1"في الكفاح عمى مستوى الوطف، وأعادت لمشعب وحدتو وثقتو مف جديد في نفسو

في تحرير الشعب الفرنسي ذاتو مف فاشية عسكرية مؤكدة، " كما مّثؿ ىذا العمؿ فاعميتو 
وبإسراع المستعمر في منح كؿ مف تونس والمغرب االستقالؿ بيدؼ التفرغ لسحؽ الثورة، وليذا 

سالمية مسّمحة وحدت عمميًا العالـ العربي  كانت ثورة أوؿ نوفمبر أوؿ ثورة عربية وا 
 .2"واإلسالمي

إفَّ الديمػػػػقراطيػػػػػػػػػػة في ىذه الفمسفة ليست مجرد رغبة في االعتراؼ المتكافئ  ":الديمقـــراطيـــة-4
لمديمقراطية الغربية، " الحمقة المفقودة" بأنو وجد « فوكوياما»أو الػػػمتعػػػادؿ، حسب ما اعتقػػػػػػده 

 .3"بؿ ىي انتقاؿ ليذا االعتراؼ المتكافئ إلى فعؿ ثوري جماىيري مجسد في الميداف
" ألثيموس"إفَّ محرؾ التاريخ بالنسبة إلى فمسفة نوفمبر ليس، وكما توىـ البعض مثؿ "ثـ 

" ىاجس الوجود"أي العقؿ أو " الػػمػوغػػػوس"في مفيومو األفػالطػػػوني الالعقالني، كما أنو ليس 
أي االشتغاؿ بالوجود في معناه الميتافيزيقي، بؿ إنو ظاىرة " البرومثيووس"كما ذىب آخروف، أو 

أي قمة اإلحساس بقوة الحرية والسيادة الكاممتيف، ذلؾ اإلحساس الذي " السوبيرانوس"أقرب إلى 
يماف بالحرية  تروي األساطير اليونانية القديمة، وبذلؾ أكدت فمسفة نوفمبر أف الحرية إحساس وا 

محولة بذلؾ مفيـو االستقالؿ إلى حقيقة حية ومعاشة بصورة مباشرة مف طرؼ الجماىير 
 .4"الجزائرية
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ويمثؿ ىذه الديمقراطية، استطاعت الثورة الجزائرية أف تمفظ بشكؿ نيائي عبادة "
األشخاص، وأف تقّر مبدئيا القيادة الجماعية، وحرية الرأي، وكذلؾ استطاعت أف تصحح نفسيا 
بنفسيا، وأف تؤكد في الوقت نفسو صديقتيا لمعدو قبؿ الصديؽ، وبمثميا امتزجت حرب التحرير 
الوطنية في فمسفة نوفمبر، بالثورة الديمقراطية، محققة بذلؾ التكامؿ الذي قّؿ أف نجحت ثورة 

 .      1"معاصرة في تحقيقو
وكما أف تمؾ الديػػمػػقػػراطػػيػػػػة لػـ تػقػتػصػػر عػػمى الشػعػػػب الجػػػػػػزائػػػػري فحػػسب، بػؿ امتدت 

لى كؿ الشعوب المضطيدة في العالـ، وذلؾ  إلى المستعمريف المدنػييف األوروبػيػػيػػف أنفسيـ، وا 
 أنيا جاءت ألجؿ تحرير اإلنجميز فقط « جورج الثالث»ما لـ تفعمو الثورة االنجميزية التي أعمف 

أو الثورة األمريكية التي أخرجت الزنوج والينود الحمر مف تمؾ الحرية، فضاًل عف الثورة 
الفرنسية التي سخرت مبادئ حقوؽ اإلنساف والتي تفاخرت بيا طوياًل كغطاء الغتصاب حقوؽ 

 ولذا جسدت فمسفة 2"أكثر مف شعب في العالـ العربي، وفي العالـ الثالث، بؿ في أوروبا نفسيا
الثورة أفكارىا، فيي ليست مجرد شعارات، وعنفيا ىو مشروعًا كرد طبيعي عمى عنؼ 

 .المستعمر
لكػؿ ذلؾ كػػػانت الثػػػػػػورة الجػػػػػػػزائػػػػػػرية واحدة مف الثورات اإلنسانية القميمة التي استطاعت "

أف تجسد عمميًا مبدأ حؽ الشعب في الحرية، ال فوؽ أرضيا فحسب، بؿ فوؽ كؿ أرض 
مكافحة مف أجؿ تمؾ الحرية، وليذا كانت ليا تمؾ األصداء وتمؾ اآلثار المتجددة في العالـ 

 . 3"عامًة وفي العالـ الثالث خاصةً 
ىو ذلؾ المبدأ الذي يؤكد شأف غيره مف المبادئ األخرى التي سبؽ الحديث ": التكــــامل- 5

عنيا، ومف خالؿ تمؾ الكمية والشمولية، وذلؾ الترابط المحكـ بيف مختمؼ جوانب المشروع 
الثوري ليذه الفمسفة ومدى تشبعيا بقيـ أمتيا العربية واإلسالمية وبنظرتيا المتكاممة لإلنساف 
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والحياة، فإّف المتتبع ليذه الفمسفة والثورة التي انبثقت عنيا ال يجب أف يندىش لمدى عمؽ 
تواجد تمؾ النظرة التكاممية التي تميزت بيا والتي لـ تفصؿ بيف تحرير الذات وتحرير اآلخريف، 

 . 1"بيف الواقع الوطني والواقع العربي اإلسالمي وواقع العالـ الثالث
وبيذا فيي أوؿ ثورة متكاممة جمعت بيف الروح وبيف الجسد وبيف الديف والدنيا في توسط "

واتزاف ال يحصر اإلنساف في ظالـ المادة، وال يغرقو في الوقت نفسو في متاىات الروحانية 
المحضػػة كمػػا فعمػػت المػػسػيػحػية والمثالية، كما أنيا أوؿ ثورة جمعت بيف المبدأ وبيف التطبيؽ 

فمـ تكف ثػػػػػػورة شػػعارات فقط مثؿ الكثير مف الثورات القديمة والحديثة والمعاصرة، ولـ تكف خالية 
كما ىو الحاؿ في كؿ الثورات الطوباوية ابتداءا ... ال صمة ليا بالواقع وال إمكانية ليا لمتطبيؽ

  (Campanella) إلى كمامبانيمال (Mr. Morelly)مف أفالطوف وجميورية المثالية إلى موريمي 
ّف ىذا التكامؿ المقصود حسب حمانة يحصؿ في االتزاف . 2"وميدنػػػػػػة الشػػػػمػػػػػس المػػػػػػاورائية وا 

بيف مطالب الدنيا والديف معًا، ولف يحدث ذلؾ التوازف إاّل مف خالؿ التغيير اإليجابي وتوجيو 
 .الصحوة أو النيضة اإلسالمية المعاصرة نحو قيـ اإلسالـ واإلنسانية

فبذلؾ يتحقؽ التكامؿ في ىذه الصحوة بيف الديف والدنيا، : " وفي السياؽ ذاتو يضيؼ قائالً 
بيف الماضي والحاضر، بيف األصالى والمعاصرة، بيف الخصوصية والعالمية، بيف الشكؿ 
والمضموف، ألّف الصحوة التي نريدىا، نريدىا متكاممة لتكوف قادرة بالتالي عمى نقمنا بقوة 

وأصالة فوؽ فوىات قروف مف التخمؼ والجمود وتصمنا بقوة بواقعنا في الوقت الذي ترسخ فيو 
جذورنا بعمؽ في ماضينا بمثؿ ىذه الصحوة وبمثميا وحدىا يمكف لألمة اإلسالمية تجاوز 
خالفاتيا واستعادة مجدىا وتحقيؽ حياتيا مف خالؿ مجتمع إسالمي نظيؼ وقوي متكامؿ 

ومتضامف، يتفاعؿ إيجابيًا مع كؿ المعطيات السياسية والعسكرية والحضارية والثقافية لعصره 
 .  3"دوف تحجز باسـ الوفاء لماضي أو ذوباف في اآلخر بحجة االشتغاؿ بالمستقبؿ

                                       
 .234-233 البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص (1
 .156 البخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر نفسو، ص (2
 .156 البخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر نفسو، ص (3
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، (مادية وروحية معاً )فيي ثورة أصػمػػية مبنية عمى أسس وطنية ودينية متكاممة "وبذلؾ 
كما أّف أوؿ نوفمبر ىو حدث مف كبريات األحداث التي شيدىا الشعب الجزائري ألّنو بمثابة 

:  في قولو«(ص)أي ثائر أنت يا محمد » ويؤكد حمانة ذلؾ في مقالو 1"فجر لالنبعاث واألمؿ
وألف الثورة في مفيـو رسالتؾ ال يمكف أف تكوف إاّل متكاممة إاّل إذا كانت روحية وأخالقية "

 . 2"ومادية في نفس الوقت فإّف ثورتؾ لـ تعرؼ اإلرىاب أو العنؼ الذي عرفتو الثورات المختمفة 
، ألّف الثورة «الجذرية»ويضاؼ إلى ىذه المبادئ السابقة المشكمة لفمسفة الثورة مفيـو "

يئست مف تحسف الوضع، ولـ تؤمف بجدوى التغيير التدريجي لمتاريخ، إمّا باإلصالح 
، «المصػػالييف» أو النضاؿ السياسي عند «جمعية العمماء المسمميف»االجتماعي كما اعتقدت 

أو حتى اإلدماج كما اعتقد آخروف، لذلؾ كانت الثورة تغييرًا مفاجئ وعنيؼ وحّتى سريع 
 .  3"لمواقع
إّف مثؿ ىذه النظرة الشمولية المتكاممة ىي التي مكنت ىذه الفمسفة مف جعؿ كؿ تمؾ "

 .4"األسس والمبادئ والقيـ واألفعاؿ تتالقى وتتفاعؿ وتتكامؿ في تمؾ الثورة التحريرية
ىو ذلؾ التوازف الذي أحدثتو الثورة في انطالقيا " التكامؿ"بمفيـو " البخاري"وما يقصده 

إّف إف التطرؼ ىو نزعة : "ومسيرتيا وعدـ التطرؼ واالنحراؼ، وفي حديثو عف التطرؼ يقوؿ
أو اتجاه نحو اختيار اآلراء الدينية أو السياسية أو االقتصادية أو األفكار األكثر تشددًا، فيو 
يمثؿ أسموبػػػػػػًا مغمقػػػػػػػًا في التفكير وعجػػػػػػػزًا عف الحوار مع أي رأي أو معتقد ديني أو سيػػػػاسػػػػػي 
أو مذىبي مخالؼ ويمثؿ تباعدًا بيف تعقد الواقع وبيف بساطة تصوراتو، كما أنو قد يكوف سمبيًا 

                                       
 .122-54، ص 1983، 1 أحمد بف نعماف، الجياد وثورة االستقالؿ، دار البعث لمطباعة والنشر، الجزائر، ط(1
 .211البخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر نفسو، ص  (2
 .7-6أحمد عطار، بخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المرجع السابؽ، ص  (3
 .234البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص  (4
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خاصًة حينما يتوشح بالديف ويتحوؿ إلى مصدر اإلرىاب والعنؼ الدموي واليمجي الموجو 
 . 1"أساسًا ضد المدنييف األبرياء كما ىو الحاؿ باألمس وباليـو

إّف مجموعة مف المظالـ االجتماعية تستطيع : " في ىذا الصدد«مالؾ بف نبي»يقوؿ 
تخزيف طاقة ثورية ىائمة ولكف إف انفجرت ىذه الطاقة وىي تنفجر في ظرؼ استثنائي، فميس 

. 2"مف المؤكد أف تمسؾ الثورة اتجاىيا وأال يطرأ فييا انحراؼ الستمرار إذف مقتضى مشروطاً 
وما يتضح قولو مف ىذا ىو نجاح الثورة عند مالؾ بف نبي مرىوف بمدى استمرارىا وثباتيا 

 .وتوازنيا حتى ال يقع االنحراؼ
إّف سّر الصػػدقػػيػة التي ميزت ىذه الفػػمسفة والثورة ىو أّنيا لـ تفصؿ بيف الثورة الشعب، "

بؿ رمت بالثورة داخؿ الشعب ودمجت الشعب داخؿ الثورة، وىذه الصػػػػػػدقيػػػػػػة ىي التي مكػػػػػػنتػػػػيا 
مف تفجير الطاقات الثورية الواسعة، وبإدماج الشعب الجزائري في حركة واحدة وموحدة، 
ومتجاوزة بذلؾ الفوارؽ السياسية واالجتماعية والجنسية والجيوية والقبمية، نحو ذلؾ الفعؿ 

 .3"الوطني الثوري الواحد الشامؿ والمتكامؿ
وبذلؾ ضػػػػػمنت ىذه الفمسفة لثورتيا عمال متوازنًا ومتكاماًل حاؿ دونيا ودوف التطرؼ "

التي ال تزاؿ تصػػػػػػػػػػػػطدـ بو الكػػػػػػػػػػػثير مف الثورات، وأتاح ليا في الوقت نفسو فرصة االستفادة 
مف التجارب الثورية المفيدة مف عقدة النقص ومف دوف انجرار كذلؾ وفي الوقت نفسو وراء 

 .  4"األيديولوجيات الحاممة ليا
 
 

 

                                       
 .10، ص 2018 جانفي 05، العدد2البخاري حمانة، عف التطرؼ وعف اإلرىاب، مجمة أبعاد مختبر األبعاد القيمية، وىراف (1
 .50مالؾ بف نبي، بيف الرشاد والتيو، المرجع السابؽ، ص  (2
 .235البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية ، المصدر السابؽ، ص  (3
 .236البخاري حمانة ، لمصدر نفسو، ص  (4
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 المبحث الثاني
 حول خصائص وأبعاد فمسفة الثورة الجزائرية

 
لقد أعمنت فمسفة نوفمبر أفَّ الميمة التاريخية لمثورة المجسدة ليا : "يقوؿ البخاري حمانة

 وذلؾ مف 1"تتمثؿ بالتالي في التحطيـ النيائي ومف دوف رجعة، لمنظاـ االستعماري الفرنسي
خالؿ أف حرية الشعب الجزائري تبنى وتتجسد مف طرؼ جماىيره وال تتوقؼ عمى إرادة 

 .الحكومات الفرنسية
القطيعة التي أحدثتيا : "وفي ىذا الصدد يرى حمانة بأفَّ الخاصية الكبرى ليذه الفمسفة ىي

 .2"تمؾ الفمسفة مع النظاـ االستعماري الفرنسي
ويرجع البخاري حمانة نجاح ثورة نوفمبر عف غيرىا مف الفمسفات الثورية إلى خمسة 

 :خصائص أو باألحرى إلى خمسة أسباب، فيجمميا في ما يمي
لعؿ أىـ خاصية لفمسفة نوفمبر ولمثورة المجسدة ليا، قد ": أصالة نظرتها إلى الواقع الوطني/ أوالً 

تمثمت في أصالة نظرتيا إلى الواقع الوطني الجزائري، تمؾ الخاصية التي تشكؿ وكما سبؽ أف 
رأينا المعيار الحقيقي لكؿ فمسفة جديرة بيذا االسـ أو التي ال تصّور ليا، أو لممشروع الثوري 

 .3"الحاممة لو لو لـ تكف تمؾ الفمسفة نابعة مف أعماؽ الشعب ومعبرة عف آالمو وآمالو
إفَّ تمؾ األصالة ىي التي جعمت فمسفة نوفمبر تتجاوز معطيات الواقع االستعماري " 

المزري لمشعب الجزائري وتنظر إليو نظرة مختمفة تماما عف نظرة كؿ األحزاب السياسية 
 . 4"الوطنية، فضال عف نظرة المستعمر لو

                                       
 .218البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (1
 .238البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص (2
 .241البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص (3
 .241البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص(4
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تمؾ الثورة المجسدة ليا  (...)وبذلؾ ارتفعت فمسفة نوفمبر بالشعب الجزائري، ومف خالؿ "
فوؽ واقعو المأساوي لتعانؽ معو ذلؾ المستقبؿ الذي ما انفؾ يرنوا إليو والذي آمنت أنو قادر 

 . 1"عمى صنعو
وبذلؾ أكدت فمسفة نوفمبر أف تمؾ الثورة التي جاءت مجسدة ليا، والتي فاجأت الكثيريف "

لـ تكف حدثًا مجانيا أو عفويا، بؿ كانت النياية الطبيعية الخاطفة والعنيفة لنضاؿ ظمت أجيااًل 
 . 2"وأجيااًل مف الشعب الجزائري تقوده ضد المستعمر

فيذه الخاصية متولدة عف الخاصية : "وىي الخاصية الثانية لفمسفة نوفمبر: وحدة القيادة/ ثانيا
األولى، فتتمثؿ في توحيدىا وألوؿ مرة في تاريخ الجزائر الوسيط منو والحديث والمعاصر، ومف 

 «جبية وجيش التحرير الوطني»خالؿ الكفاح المسمح بقيادة الحركة الوطنية المتمثمة في قيادة 
التي تحولت وبعد فترة قصيرة مف اندالع الثورة إلى السمطة المركزية القوية والوحيدة، والتي ما 

 .3"لبثت أف انصيرت داخميا كؿ األحزاب السياسية الوطنية
في أنيا ىي التي  (...)إفَّ أىمية تمؾ السمطة الثورية الوطنية المركزية تتجمى بدورىا "ثـ 

مكنت فمسفة نوفمبر مف إعادة البعث التدريجي لمدولة الجزائرية، في مظير مختمؼ تمامًا، ال 
عف مظير حكومات الّدايات فحسب، بؿ عف مظير أشكاؿ الدوؿ التي عرفتيا الجزائر طيمة 

 .4"تاريخيا القديـ منو والوسيط والحديث
وبذلؾ جسدت فمسفة نوفمبر، وفي النياية، ىدفيا األوؿ واألساسي الذي أعمنت عنو في "

بياف أوؿ نوفمبر، والمتمثؿ في استعادة الدولة الجزائرية سيادتيا، مستميمة في ذلؾ ماضييا 
 .5"اإلسالمي العريؽ ومعطيات عصرىا الحاضر كذلؾ في الوقت نفسو

                                       
 .242البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (1
 .242البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص (2
 .242البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص (3
 .243البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص(4
 .243البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص(5
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ذا كاف البعض قد عابوا عمى تمؾ الفمسفة ما وصفوه بػػ " ، « الطابع الديني التعصبي»وا 
مرة أخرى، إف ذلؾ التعصب إف كاف قد وجد، فإنو لـ يكف : لتمؾ الدولة المنتظرة فإننا نقوؿ

 . 1"سوى الرّد الطبيعي عمى عصب ديني وجنسي واجتماعي وسياسي استعماري أشكؿ وأخطر
فيذه الخاصية الثالثة ىي األخرى متولدة عف ": توحيد الشعب الجزائري من خطل الكفاح المسمح/ ثالثاً 

الخاصية الثانية، والمتمثمة في تحقيؽ فمسفة نوفمبر لوحدة الشعب مف خالؿ الكفاح المسمح، ثـ 
إف أىمية ىذا االنجاز اآلخر ليا يتجمى بدورىا حينما نذكر بأف غياب مثؿ تمؾ الوحدة الشعبية 
 في الكفاح الوطني ضد المستعمر ىو الذي كاف بدوره كذلؾ واحدًا مف أبرز العوامؿ التي أّدت
إلى فشؿ كؿ المقاومات الوطنية الماضية وىذا ابتداء مف مقاومة األمير عبد القادر وانتياء 

 .2"بانتفاضة األوراس وغيرىا
 بصورة خاصة، أّنيا المجسدة 1955وبذلؾ أكدت فمسفة نوفمبر، ومنذ أحداث أغسطس " 

إلرادة الشعب الجزائري، والتعبير الصادؽ عف طموحاتو، والتجسيد الحي لتضحياتو، التي ال 
، وألجؿ ذلؾ يعتبر البخاري حمانة أّف ثورة نوفمبر ىي ثورة 3"تحصى، مف أجؿ حريتو وكرامتو

تحريرية أخذت في بدايتيا شكؿ المقاومة، شأف كؿ ثورة ترفض أف تبقى بعد ذلؾ عند حدودىا 
 .كما فعمت العديد مف االنتفاضات الوطنية التي سبقتيا

وليذا فإفَّ المتأمؿ في بياف أوؿ نوفمبر يجد مدى النضج الثوري الذي وصؿ إليو مفجروا "
الثورة عبر المراحؿ النضالية التي تكونوا خالليا داخؿ إطار الحركة الوطنية بريادة الشعب 

فمف خالؿ ىذا نقوؿ بأف ثورة نوفمبر ىي الثورة التي أعادت لمشعب الجزائري ثقتو . 4"الجزائري
في نفسو، والتأكيد عمى أصالتو التاريخية، وبيذا كانت الثورة ذو طابع جماىيري لدرجة وصفيا 

 .بالشعبوية
                                       

 .244البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (1
 .245البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص (2
 .246البخاري حمانة،المصدر نفسو، ص  (3
محمد لحسف زغيدي، البعد الثوري لمحركة الوطنية والثورة التحريرية، الذاكرة مجمة الدراسات التاريخية لممقاومة والثورة،  (4

 .75، الجزائر، ص 1955خريؼ _المتحؼ الوطني لممجاىد، السنة الثانية، العدد الثالث
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وبذلؾ أرست فمسفة نوفمبر مبدأ تمؾ الديمقراطية السياسية واالجتماعية الجديدة بيف كؿ "
أفراد الشعب الجزائري، محققة بذلؾ النقمة الحضارية النوعية التي فّشمت كؿ مف فمسفة الثورة 
الفرنسية التي بدأت شعبية وانتيت برجوازية، والثورة اإلنجميزية التي بدأت وانتيت أرستقراطية، 

 .1"والثورة االشتراكية التي بدأت اشتراكية وانتيت بروليتارية في تحقيقيا
في أفَّ تمؾ الفمسفة قد عممت عمى االمتداد  (...)ولذا فإفَّ أىمية ذلؾ اإلنجاز يتجمى "

بتمؾ الوحدة الشعبية في النضاؿ إلى كؿ شعوب المغرب العربي بخاصة، والشعوب العربية 
فريقيا وغيرىا مف شعوب العالـ الثالث الرازحة تحت االستعمار عامة  .2"وا 

وقد مثمت ىذه الثورة أصدؽ دليؿ لألمة وأنجع فعؿ ليا في مسيرتيا نحو مستقبميا ونحو "
انبعاثيا وتجددىا المستمريف، وعكست نفسية الشعب وذلؾ بقدرتيا عمى تجاوز محنو وعمى 
النيوض قتااًل وتضحية مف كبواتيا الحضارية وعمى العودة مف جديد إلى الفعؿ المؤثر في 

التاريخ، ذلؾ الفعؿ القادر وحده عمى إعادة تنظيميا معو بعد أف توىـ أعدائيا المستعمريف أنيـ 
 .3"قد نجحوا في إبعادىا بقوة الحديد والنار عنو نيائيا

ىي الخاصية الرابعة، التي تميزت بيا فمسفة نوفمبر عف غيرىا ": النزعة اإلنسانية واألخطقية/رابعا
مف الفمسفات الثورية، وقد تجمت ىذه األبعاد اإلنسانية في فمسفة نوفمبر، في اتخاذىا اإلنساف 

الجزائري خاصة ولإلنساف عامة كمسممة أولى لكؿ فعؿ ثوري حقيقي، بقدر ما تتجمى كذلؾ في 
تجسيدىا لذلؾ المبدأ الذي يقوؿ إف اإلنساف ليس شيئا آخر سوى كرامتو، وأنو بدوف مثؿ تمؾ 
الكرامة في مفيوميا الذي يتجاوز مجرد التمّيز عف كؿ مف الجماد والحيواف ال يساوي شيئا 

 .4"كثيرا

                                       
 .247البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص(1
 .247البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص (2
 . 220أنظر البخاري حمانة، المصدرالسابؽ، ص(3
 .248البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص  (4
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وبذلؾ ربطت فمسفة نوفمبر الحرية اإلنسانية بالكرامة، وليس الكرامة اإلنسانية بالحرية، " 
إيمانًا منيا بأنو إذا كانت الكرامة الحقيقية ال يمكف أف تقود إاّل إلى الحرية، فإّنو ليس مف المؤكد 

إّف العدالة في بعدىا االجتماعي قد : "، ويضيؼ في السياؽ نفسو1"أف تقود كؿ حرية إلى كرامة
 .2"ال تغني باليدؼ األساسي لإلنساف أال وىو الكرامة

ال تفنى باليدؼ األساسي لإلنساف أال  (روسو)وكما أف العدالة في بعدىا االجتماعي " 
 فإنيا حيف تطبؽ في بعض األحياف قد تفقد اإلنساف أساس كرامتو (La dignité)وىو الكرامة 

، وليذا يعتبر البخاري بأف 3"(والمالؾ والخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو... السارؽ)
الثورة التي ال تحمؿ قيمًا إنسانية ال يمكف أف نصنفيا بالثورة، فيي مجرد تمّرد أو عصياف أو 

شغب عنيؼ، فالثورة حسبو ىي البحث عف الغد المأموؿ والواقع المعقوؿ وذلؾ ضمف التعايش 
 .األفضؿ لمكؿ دوف تمييز بيف الناس

وبذلؾ أدرجت فمسؼ نوفمبر ومف خالؿ تأكيداتيا المتكررة، أف اليدؼ األوؿ لتمؾ الثورة "
التي جاءت مجسدة ليا يتمثؿ أساسًا في تحطيـ االستعمار الفرنسي وتعويض كؿ ركائزه ال في 
الجزائر فحسب بؿ في كؿ مكاف متواجد فيو ضمف كفاح اإلنسانية عامة والعالـ الثالث بخاصة، 

وبالتالي فيي فمسفة ثورية معادية لالستعمار بأشكالو . 4"مف أجؿ حرية اإلنساف وكرامتو
ومضامينو، كما أنيا قد شكمت بفضؿ أصالة مقاربتيا لمواقع االستعماري في الجزائر بإعادة أىـ 

 .المبادئ اإلنسانية أال وىي الحرية والكرامة
وقد يقوؿ البعض أف فمسفة نوفمبر لـ تكف الوحيدة في ذلؾ، وأف كال مف فمسفة الثورة "

إذا  (...)الفرنسية وفمسفة الثورة الفيتنامية مثاًل، قد فعمتا ذلؾ وقبميا بكثير، وردًا عف ذلؾ نقوؿ 
كانت فمسفة الثورة الفرنسية األولى فعاًل التي رفعت شعار كرامة اإلنساف وحريتو، فإنيا كانت 

                                       
 248البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص  (1
، وىراف الجزائر، 1البخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، مخبر األبعاد القيمية لمتحوالت السياسية والفكر بالجزائر، ط (2

 .  530، ص 2012
 .531البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص (3
 .249البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص (4
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األولى كذلؾ التي خانت عمميًا ذلؾ الشعار بعد ذلؾ، ذلؾ ما يؤكد إعادة نابميوف بونابرت لنظاـ 
 .1"الرؽ في أكثر مف بمد إفريقي وأمريكي جنوبي

لقد كانت : "في ىذا الشأف_ صاحب كتاب كراىية الديمقراطية _«جاؾ رانسيبر»يقوؿ 
الثورة الفرنسية إرىابية ليس ألنيا تجاىمت حقوؽ األفراد بؿ عمى العكس ألنيا كّرستيا، ىذه 

الثورة المضادة غداة الثورة الفرنسية، وتناوب عمييا ا القراءة السائدة التي بدأىا منظرو
 .2"19االشتراكيوف الطوباويوف في النصؼ األوؿ لمقرف 

وفي معرض حديثو عف خاصية النزعة اإلنسانية لفمسفة نوفمبر يشير حمانة إلى أحد 
فالسفة القرف العشريف وبالضبط إلى فمسفة بوؿ ريكور باعتباره بالنسبة لو واحد مف الفالسفة 
ومف المثقفيف الذيف ساندوا الكثير مف قضايا العدالة في العالـ وعمى رأسيا الثورة الحريرية 

إّف فمسفة ريكور تعمؿ عمى تمكيف اإلنساف مف التعبير المستمر لذاتو : " الجزائرية إذ يقوؿ
ولمجتمعو وإلنسانيتو نحو األفضؿ وصواًل إلى تحقيؽ تعاليمو انطالًقا مف مسؤوليتو وأخالقيتو 
وحريتو وكرامتو، وبذلؾ يصبح فعؿ الفمسفة عند بوؿ ريكور ىو ذاتو فعؿ الحياة وليس العقؿ 

 . 3"العائؽ أو المضاد ال كما يوىـ البعض
مسؤوليتيا عف : " ويضيؼ أيضا بأف بوؿ ريكور قد حدد لمفمسفة ثالث مسؤوليات كبرى

حماية التراث الذي خمفو الفكر اإلنساني عبر التاريخ وعف االستعماؿ األفضؿ لو، ومسؤوليتيا 
عف االستمرار في التفتح خاصة عمى العمـو اإلنسانية والتجريبية بعيدًا عف أي غمو عمماني أو 
عقائدي، ومسؤوليتيا عف التوطيد المستمر والمتجدد لممسار األخالقي واإلنساني لإلنساف بعيدًا 

وىذه المسؤوليات كاف كانط قد سبؽ أف وضع . 4"عف أي تطرؼ ديني أو عقمي أو أخالقي
جذورىا الكبرى والمتجسدة اليـو في دورىا في العمؿ عمى توطيد حقوؽ اإلنساف وفي ترسيخ قيـ 

                                       
 .249البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص ( 1
 . 24، ص2012، لبناف 1جاؾ رانسبير، كراىية الديمقراطية، تػ أحمد حساف، دار التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع، ط (2
بوؿ ريكور ومسؤوليات الفمسفة في القرف الحادي والعشريف، محمية دراسات إنسانية واجتماعية، : البخاري حمانة، مقاؿ (3

 ف.12، ص 2014، جانفي 4جامعة وىراف، العدد 
 .47-46بوؿ ريكور ومسؤوليات الفمسفة في القرف الحادي والعشريف، المرج السابؽ، ص : البخاري حمانة، مقاؿ (4
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الحرية والديمقراطية والعدالة واألخالؽ، وأنسنة العولمة والثورة الرقمية وتوجيييما وجية أكثر 
 .إنسانية

فالثورة اإلنساني ىي التي تجمع بيف ثورة الحرية وبيف ثورة المساواة، فمـ تكف ثورة " وبيذا 
حرية سياسية عمى حساب الحرية االجتماعية كما حدث في الثورة الفرنسية، كما لـ تكف ثورة 

 .1"مساواة اجتماعية عمى حساب الحرية السياسية كما أكدت بعض الثورات االشتراكية
ذا كانت تمؾ ىي بعض جوانب فمسفة نوفمبر اإلنسانية حسب حمانة  فإف جوانبيا "وا 

األخالقية تتجمى بدورىا في تأكيدىا عمى أخالقية الثورة، وعمى ثورية األخالؽ، كذلؾ في الوقت 
نفسو إيمانًا منيا أف الثورة، بخاصة التحريرية إّما أف تكوف أخالقية أوال تكوف، تمامًا كما أف 
األخالؽ خاصة النضالية منيا، إّما أف تكوف ثورة أو ال تكوف، فال ثور خارج األخالؽ وال 

نسانيًا . 2"أخالؽ ثورية خارج الثورة وىذا ما مّكف الشعب الجزائري مف ىزيمة مستعمره أخالقيًا وا 
 .قبؿ ىزيمتو عسكرياً 

لفظت فمسفة نوفمبر شكاًل ومضمونًا المبدأ الميكيافيمي القائؿ بتبرير الغاية لموسيمة "لذلؾ 
وذلؾ انطالقًا مف قناعتيا  بأّف كؿ فعؿ أخالقي يحوؿ صاحبو وكما أكد اإلسالـ ذلؾ، ومف 

، إلى مشروع اإلنسانية كميا، وأّف الغاية إذا كانت ال تتجسد إاّل مف خالؿ الوسيمة، «كانط»بعده 
 .3"فإّف الوسيمة ال تتحدد أخالقيًا إاّل مف خالؿ الغاية التي تنشدىا

وبذلؾ تجاوزت فمسفة نوفمبر بالشعب الجزائري مرحمة رد الفعؿ السمبي والغير المجدي "
وتجاوزىا أيضًا أخالقيًا  (...)تجاه واقعو االستعماري إلى مرحمة الفعؿ الثوري العقالني المؤثر 

 .4"حدود الجزائر، مضفية بذلؾ عمى ثورتيا ذلؾ البد الكوني

                                       
 .4-46البخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر السابؽ، ص (1
 .250البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص  (2
 .250البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص ( 3
 .251البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص ( 4



 الفــــصـــــل الثـــــانــــي                         حـــــمـــــانــــة وفــــمـــســــفـــة الثـــــــورة الجـــــــزائــــــريــة
 

 
92 

وىي المتمثمة في التزاـ فمسفة الثورة بكؿ ": االلتزام الطمشروط بكل قضايا الحرية في العالم/ خامساً 
قضايا الحرية في العالـ عامة وفي العالـ الثالث خاصة، ويتجمى ذلؾ االلتزاـ في تأكيدىا عمى 
أحد أىدافيا األساسية وىو تدمير كؿ ركائز االستعمار، ال في الجزائر فحسب بؿ في كؿ مكاف 

فريقيا  .1"تتواجد فيو خاصة في العالـ العربي وا 
وىذا االلتزاـ الالمشروط والعممي تجاه قضايا الحرية في العالـ الثالث بخاصة، وفي "

فريقيا، يجد أسسو الموضوعية في العديد مف معطيات ماضي الجزائر  مقدمتو العالـ العربي وا 
وحاضرىا فيي أمة تشبعت بالثقافة العربية تشبعًا صير شخصيتيا، وبمور وعييا، وكّوف فكرىا، 

 .2"وفتؽ عبقريتيا ووّحد شعبيا
قد أمّدت كؿ الشعوب المكافحة مف أجؿ حريتيا بعّدة دروس منيا استحالة "وىي بذلؾ 

قير إرادة الشعوب المصممة عمى الحرية واالستقالؿ ميما كانت قوة العدو وحتمية انتصار 
، ولـ تكتؼ (...)الجماىير المناضمة والممتفة حوؿ ىدؼ واحد ميما شؽ الكفاح وطاؿ أمده 

ثورة نوفمبر إلى كشؼ حقيقة االستعمار الفرنسي ودوره التدميري في إفريقيا، بؿ عممت كذلؾ 
 . 3"وفي الوقت نفسو عمى قمب اإلستراتيجية االستعمارية رأسًا عمى عقب

وبيذا أدركت اإلنسانية أخيرًا، خاصة تمؾ التي ليا تقاليد عريقة في الحرية والعمـ، بأّف "
الحرية ليست مكسبًا نيائيًا، بؿ مطمبًا متجددًا، أي مشروع متجدد كما يقوؿ الوجوديوف، وأّف 

 . 4"األصعب بالنسبة لإلنساف ليس التحرر بؿ المعرفة التي تمكنو مف أف يكوف دومًا حراً 
ثورة تؤكد كؿ الوقائع : "ونمخص جميع تمؾ الخصائص في النص التالي لمبخاري حمانة

الحالية أنيا كانت و ستظؿ أفضؿ طريؽ إلنقاذ العالـ مف مياوي اليمجية الجديدة ومف 
االستبداد والظمـ واالستغالؿ، المذيف تردت فييما البشرية وصواًل إلى إعادة المصالحة مع ذاتو 

                                       
 .251البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص (1
 .252البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص (2
 .253البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص  (3
 .550بخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر السابؽ، ص  (4
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وبيذا فكؿ ىاتو الخصائص عبرت عف الواقع المزري لمشعب الجزائري وآالمو، . 1"ومع عصره
فتمخضت عنيا ثورة مجيدة قادتو نحو االستقالؿ أو حققت االندماج الحاصؿ بيف الشعب 

 .والثورة
كانت ثورة نوفمبر أوؿ ثورة عربية : "وعف األبعاد العربية لمثورة الجزائرية يقوؿ حمانة

سالمية حديثة دحرت سياسيًا وعسكريًا، االحتالؿ العسكري الغربي، وىذا منذ الحروب  وا 
 . 2"الصميبية إلى اليـو

وقد أكدت ىذه الثورة عمى عّدة حقائؽ نضالية وأمّدت كؿ الشعوب المكافحة مف أجؿ 
 :"حريتيا بعّدة دروس ويمخصيا حمانة في النقاط اآلتية

 . إستحالة قير إرادة الشعوب المصممة عمى الحرية واالستقالؿ .1
 جسامة التضحيات التي تتطمبيا معركة الحرية والكرامة، تمؾ التضحيات التي ال  .2

 .ينبغي ألي شعب مضطيد أف يتردد أو يتراجع أماميا
أف االستقالؿ ليس مجرد أعالـ أو أناشيد ولكنو قبؿ كؿ شيء عمؿ جدي  .3

 .3"ومتواصؿ لتجسيد التطمعات المشروعة لمجماىير نحو الحرية والحياة الكريمة
 أف تتعدى حدود الجزائر وأف تمتد 1954استطاعت ثورة الفاتح مف نوفمبر "وبيذه النتائج 

فريقيا وأف تأخذ بالتالي تمؾ األبعاد التي عرفيا العالـ وما يراه حمانة ىو . 4"إلى العالـ العربي وا 
أف تمؾ األبعاد ىي التي ميزت ثورة نوفمبر عف غيرىا مف الثورات، والتي ال يمكف فصميا عمى 

 .الرغـ مف أىميتيا، عف عّدة عوامؿ أخرى ال تقؿ أىمية عنده

                                       
 .49بخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر السابؽ، ص( 1
 .237 البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص (2
 .238البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص (3
 .239البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص  (4
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وبسبب تمؾ المكانة اإلستراتيجية الجغرافية واالقتصادية كانت : "وفي ىذا الصدد يقوؿ
الجزائر دومًا ىدفًا لمطامعيف والمغامريف مف الروماف إلى الونداؿ والبزنطييف وانتياء 

 . 1"بالفرنسييف
وليذا لقد بذؿ االستعمار كؿ ما في وسعو لخنؽ الثورة والقضاء عمييا بقوة السالح، لكّنو "

لـ يتمكف مف ذلؾ، وعميو فإّنو لجأ بعد االستقالؿ إلى أساليب التشويو والتزييؼ والتحريؼ 
وذلؾ مف خالؿ تجنيد وسائؿ اإلعالـ إلثبات مقولة ديغوؿ ىو الذي  (...)لمقضاء عمييا معنويًا 

 .2"تصدؽ عمى الجزائر باستقالليا، وتحريؼ كؿ المآثر والبطوالت التي شكمت معجزة الثورة 
إذا كاف لكؿ ثورة رجاؿ عمموا قبؿ اندالعيا مف أجؿ اإلعداد ليا فكريًا وسياسيًا "ولكف 

 لـ تدشف عف ىذه القاعدة، فيذه الثورة العظيمة التي قوضت 1954ونفسيًا فإف ثورة نوفمبر 
أركاف االستعمار ونسقت أكذوبة الجزائر فرنسية ما كاف ليا أف تكوف لوال جيود وتضحيات 

 .3"الرجاؿ
إلى أّف طبيعة االستعمار الذي تعرضت لو الجزائر ىو الذي : "ويذىب البخاري حمانة

 . 4"أعطى لمثورة الجزائرية تمؾ األبعاد دوف غيرىا مف األقطار العربية األخرى
ويضيؼ أيضًا بأف لمثورة الجزائرية بعض المميزات وىذه األخيرة ىي التي جعمتيا تتميز 
عف غيرىا مف االنتفاضات والثورات التي قاـ بيا الشعب الجزائري مف قبؿ فحسب بؿ وحتى 

 :عف الثورات الحديثة التي رفتيا دوؿ العالـ الثالث، وىذه المميزات يمكف إجماليا فيمايمي
  تحد لموقؼ سياسي دولي مجمع عمى اعتبار الجزائر امتدادًا إفريقيًا لمتراب

 .الفرنسي

                                       
 .239البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص  (1
 .16، ص 1984، قسنطينة، 1محمد العربي الزبيري، الثورة الجزائرية في عاميا األوؿ، دار البعث لمطباعة والنش، ط (2
، الشبكة المغاربية لمدراسات الفمسفية واإلنسانية، د ط، (محمد البشير اإلبراىيمي نموذجاً ) محمد بف ساعوا الثورة أفقًا لمحرية  (3

 .288، ص 2017الجزائر 
 .245البخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر السابؽ، ص  (4
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  تحد لحؽ دولي أكد العالـ كمو جازمًا، شرقو وغربو، عدـ مالءمتو الندالع أو نجاح
 .مثؿ ىذه الثورة

  صرار عمى مواجية قوة استعمارية يعترؼ الجميع بقوة ترسانتيا الحربية تصميـ وا 
 .وبجيوشيا 

  لحاؽ ىزائـ عسكرية بيا لـ ترفيا منذ تصد بطولي لتمؾ القوة االستعمارية العاتية وا 
 (.1954 ماي 07)، (الفيتناـ)ىزيمة دياف بياف فو 

  إجبار العدو تحت ضغطيا العسكري عمى اإلسراع بمنح االستقالؿ لكؿ مف
لى التخمي عف مستعمراتيا اإلفريقية   . 1البمديف الشقيقيف تونس والمغرب وا 

... وأماـ تمؾ اآلثار التي ولدتيا ىذه الثورة اىتزت الجماىير العربية"إلى جانب ذلؾ 
واإلسالمية وأحاطتيا بتضامف خالد لـ ينسو الشعب الجزائري مطمقًا ألنو كاف وسيظؿ دومًا 

 .2"إحدى المظاىر المجسدة لوحدة المصير العربي
وبفضؿ ىذه الثورة، استرجعت ليبيا ناحية قّزاف بسرعة، فعجمت فرنسا بمنح االستقالؿ "

الذاتي لممغرب وتونس ثـ االستقالؿ لتتفرغ لحرب الجزائر، وقد كانت الثورة الجزائرية معتمدة 
وىذا يعتبر واحد . 3"عمى استمرار الكفاح المشترؾ إلرغاـ فرنسا عمى التنازؿ بسرعة وبأقؿ ثمف

 .مف آثار الثورة الجزائرية في مسار األحداث بالمغرب اإليجابي
وبذلؾ كاف نوفمبر بالنسبة إلى المستعمر أشبو باليزة النفسية العنيفة المؤذنة ببداية مرحمة 
جديدة مف ىزات فكرية ونفسية، قبؿ أف تكوف عسكرية وسياسية، جاءت منذرة بالتقويض النيائي 

                                       
 .245البخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر السابؽ، ص (1
 .245البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص  (2
، دار النعماف لمطباعة والنشر والتوزيع، د ط، ( ومعالميا األساسية1954ثورة أوؿ نوفمبر )بوعالـ حمودة، الثورة الجزائرية  (3

 .187، ص 2012الجزائر، 



 الفــــصـــــل الثـــــانــــي                         حـــــمـــــانــــة وفــــمـــســــفـــة الثـــــــورة الجـــــــزائــــــريــة
 

 
96 

لعالمو، وبميالد عالـ جديد عمى أنقاضو، ال في الجزائر فحسب بؿ في كؿ مكاف كاف قد نجح 
 . 1في فرض وجوده فيو، وبخاصة في إفريقيا والعالـ العربي

مف آثار الثورة الجزائرية عمى الشعب الجزائري أنيا : "حيث جاءت في وثيقة الصوماـ أنو
عجمت بنضجو السياسي، فقد شحذت ذىنو وأذكت فيو روح النقد والتمحيص وأبدت لو عمى 

وذلؾ مف خالؿ النيضة الثورية . 2"ضوء التجربة الحاسمة، تجربة النضاؿ في سبيؿ الحرية
والتجارب النضالية السابقة، ومعاناتو اليومية التي كاف يعيشيا مع المحتؿ، وىذا ما عّجؿ 

 .بنضجو السياسي السترجاع الكرامة والحرية
تجاوزت عظمة ثورة نوفمبر التحريرية أبعادىا، حدود القارات والمحيطات واستفادت "فميذا 

منيا مئات المالييف مف أبناء البشر، وكاف االنتثار األعظـ الذي حققتو الثورة الجزائرية ىو 
 .3"الجياد

فمـ تكف ثورة الفاتح مف نوفمبر بدعة في تاريخ الجزائر، وحّتى الثورات الشعبية عمى غرار 
نَّما ىو تاريخ 4تمؾ التي خاضيا األمير عبد القادر الجزائري إّباف االحتالؿ الفرنسي لبالدنا ، وا 

ثوري متجذِّر يرجع إلى زىاء خمسة وعشريف قرنا خمت مف الزمف، مما يؤكد ذلؾ تماسؾ البناء 
 . 5االجتماعي المبني عمى النضج في التعامؿ السياسي، انطالقا مف القرف الثالث قبؿ الميالد

وبذلؾ كاف لثورة نوفمبر ولمفمسفة التي كانت مف ورائيا، ذلؾ التميز في األسموب وفي "
النتائج، ال بالنسبة إلى كؿ المقاومات واالنتفاضات الوطنية التي سبقتيا فحسب، بؿ وبالنسبة 

 . 6"إلى العديد مف الثورات التحريرية المعاصرة ليا

                                       
 . 118البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص  (1
 .78محمد لحسف زغيدي، البد الثوري لمحركة الوطنية والثورة التحريرية، المرجع السابؽ، ص  (2
 .45، ص 1982، الجزائر 1أحمد بف نعماف، الجياد وثورة االستقالؿ، دار البعث لمطباعة والنشر، ط (3
 .155-111مجاىد مسعود، تاريخ الجزائر، الجزء األوؿ، الجزائر، دط، دت، ص (4
فضيمة الحميـ، دار الحداثة لمطباعة والنشر : عبد القادر جغموؿ، مقدمات في تاريخ المغرب العربي القديـ والوسيط، ت (5

 . 6، ص 1988، 2والتوزيع، بيروت، لبناف، ط
 .176-175البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (6
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كما أفَّ نوفمبر بالنسبة إلى المستعمر أشبو باليزة النفسية العنيفة المؤذنة ببداية مرحمة "
جديدة مف ىزات فكرية ونفسية، قبؿ أف تكوف عسكرية وسياسية جديدة، جاءت منذرة بالتقويض 

 .1"النيائي لعالمو، وبميالد عالـ جديد عمى أنقاضو، العالـ الشعوب
نوفمبر )بفضؿ تمؾ الفمسفة قد شكمت ثورة تشريف الثاني "ومف خالؿ كؿ ىذا نقوؿ بأنَّو 

التحريرية مف ورائيا مكسبا لمشعب الجزائري، ومنبعا ستظؿ أجيالو تستميـ منو، جياًل  (1954
فكصورة بطولية شكمت تمؾ الثورة، وتمؾ الفمسفة تطابؽ شعب ... بعد جيؿ، مبدأ بقائيا وتطورىا

مع الحرية، وكقفزة نوعية عمى مستوى التاريخ فإنَّيا قد شكمت الحاضف اإليديولوجي والروحي 
لممجتمع الجزائري الجديد، كما أصبحت تمؾ الفمسفة التي كانت وراء تمؾ الثورة، بمثابة الممر 

  .    2"اإلجباري لكؿ محاولة لفيـ أو لبناء أي شيء في الجزائر اليـو

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                       
 .116البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص  (1
 .28البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص  (2
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 المبحث الثالث
 في ضرورة النظرة النقدية لفمسفة الثورة

 
أف النظرة النقدية لمثورة ال تنقص مف قدرىا، بؿ تنزليا مف ألوىيتيا " البخاري حمانة"يعتقد "

" أرموا الثورة إلى الشارع يحتضنيا الشعب: "المثالية وتعيدىا إلى جماىيرىا األولى أو كما قيؿ
يف الذيف يإنو تخميص الثورة مف المتاحؼ والصالونات والتوظيفات السياسوية ومف االنتياز

رجاعيا إلى حاضنتيا وبيئتيا األولى المميزة ليا، وعندما ننظر إلييا بعفوية  يقتانوف منيا، وا 
وأصالة نتفيـ زالتيا، فعمى سبيؿ المثاؿ حاالت التصفية الجسدية أثناء حرب التحرير أو كما 
سميت بأكؿ الثورة ألبنائيا المخمصيف وارتكاب أخطاء، وىي حالة موجودة في كؿ الثورات 

 .1"العالمية
لقد كانت الثورات دائمًا مف صنع الطالئع التي : "وفي ذات السياؽ يقوؿ العربي زبيري

تميد وتقرر ثـ تخطط وتجر الجماىير بالتدريج، إلى أف تقتنع بالفكرة، عندىا فقط يكوف التبني 
واالحتضاف المذاف البد منيما لتحقيؽ النصر، ألجؿ ذلؾ قاؿ الشييد العربي بف مييدي 

 .2"ساعدوني عمى إنزاؿ الثورة إلى الشارع وأنا أضمف ليا النجاح"
التحدي الذي يجعميا بيف الميراث والتراث، " ما بعد الثورة"والمعضؿ األساس ىي في "

وبيف روحيا وتركتيا المادية، فيناؾ محاوالت لجمع ماضييا المادي ألرشفتو كاألدوات 
والمخطوطات فتجمد في المتاحؼ والنصب التذكارية والمناسبات ذات الطابع السياسي، 

وتنحصر إنجازاتيا فيما بيف جدراف المتاحؼ، وال تصؿ إلى درجة التراث، فتنزؿ قيـ الثورة عف 
الحاضر وتصبح غريبة عف األجياؿ التي لـ تعشيا، والتي ال تجد فييا عبرة وال عاطفة، بؿ 

                                       
 .7أحمد عطار، البخاري حمانة فمسفة الثورة الجزائرية، المرجع السابؽ، ص  (1
 .18محمد العربي زبيري، الثورة الجزائرية في عاميا األوؿ، المرجع السابؽ، ص  (2



 الفــــصـــــل الثـــــانــــي                         حـــــمـــــانــــة وفــــمـــســــفـــة الثـــــــورة الجـــــــزائــــــريــة
 

 
99 

ترمقيا كأداة وفريسة السترزاؽ االنتيازييف، ويعمؽ كؿ محاولة إلعادة إنتاجيا رمزيًا أو إعطائيا 
 .1"روحًا جديدة وفيمًا جديدًا، فال ىي قادرة عمى النقؿ العاطفي لمماضي وال أنارت الحاضر

وفي غياب تمؾ النظر النقدية واألصمية لمواقع االستعماري الذي يتخبط فيو الشعب، "
وغياب ذلؾ المشروع الثوري الذي ال يمكف إال أف يتولد عنيا، فإفَّ أي وضعية استعمارية يمكف 
أف تأوؿ مف طرؼ البعض تأوياًل زائفًا وتحؿ بالتالي حموؿ وىمية ال تزيد عف تمؾ الوضعية في 

 . 2"النياية إالَّ رسوخًا واستغفاالً 
ومف ىنا يتضح ما تقصده بالنظرية الثورية ليس المراىقة الثورية أو أحالـ اليقظة الثورية "

فحسب، كما يعتقد البعض، بؿ تمؾ النظرة النقدية واألصمية لمواقع االستعماري، وما تحممو مف 
رفض كمي لو، ومف قطيعة شاممة لو، ومع كؿ مشاريعو، ومف مشروع عممي كذلؾ الستبدالو، 

 .3"تمؾ النظرة ليست شيئا آخر، سوى ما نطمؽ عميو الفمسفة
أفَّ دراسة ثورة نوفمبر يجب أف تتـ وفؽ منيج يتعدى التركيز "وألجؿ ذلؾ يؤكد حمانة 

عمى العالقات السببية بيف األحداث إلى المعنى أو الداللة العامة ليا، المستمدة مف الواقع، كما 
تصوره أو عاشو، ليس فقط أولئؾ الذيف تحمموا مسؤولية تغييره، بؿ زكما عاشو وتصوره مف 

 .4"جاء بعدىـ ممف تصدوا لو بعد ذلؾ بالبحث والتحميؿ
نوفمبر الثورة /أنَّو آف األواف إلخراج الدراسات حوؿ ثورة تشريف الثاني"وليذا يعتقد حمانة 

الجزائرية مف ذلؾ التناوؿ الحماسي والعاطفي المحض ليا إلى مجاالت البحث الموضوعي ليا 
وآية في ذلؾ أف مثؿ ىذا التفسير ليذه الثورة،  (...)واليجابياتيا وسمبياتيا عمى حد السواء، 

وبخاصة ذلؾ الذي يركز عمى الترابط اآللي بيف األسباب والنتائج، سيجعمنا عاجزيف مف دوف 
شؾ عف فيـ األسباب عوامؿ استعمارية متشابية ال تؤدي إلى نتائج ثورية، وطنية وقومية 

                                       
 .7أحمد عطار، البخاري حمانة فمسفة الثورة الجزائرية، المرجع السابؽ، ص (1
 .21-20البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص  (2
 .21البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص  (3
 .24البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص (4
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،كما سيجعمنا عاجزيف كذلؾ عمى الوقوؼ عمى األسرار، التي جعمت أكثر مف ثورة 1"متشابية
تحريرية معاصرة في العالـ الثالث بصورة خاصة منبعثة مف الظروؼ االستعمارية التي انبعثت 
منيا ثورة نوفمبر، تتوصؿ إلى نتائج مختمفة عف تمؾ التي توصمت إلييا ىذه األخيرة، حيث لـ 

 .2"يفض بعضيا إالَّ إلى مجرد تغييرات شكمية في نظاـ الحكـ وبنية المجتمع
أنو يجب إخراج دراسات الثورة الجزائرية مف مجاالت : "وفي ذات السياؽ يضيؼ أيضاً 

السّرد والترديد المذاف جؿ كؿ تناوؿ جاد ليذه الثورة، يكاد يكوف مف طرؼ األعداد األمس إلى 
آفاؽ البحث الموضوعي، القادر وحده عمى ترسيخ مكانة ىذه الثورة في عقوؿ وضمائر األجياؿ 
الجزائرية الحاضرة والمقبمة، وذلؾ مف خالؿ تمكينيـ مف مقاربتيا وفقا لرؤيتيا الفكرية والثقافية 

 . 3"التي ال شؾ في أنَّيا ستكوف أكثر تنوعا وجّدة ونقدية مف رؤيتنا اليـو
وليذا فإف كاف النقد ييدؼ إلى محاولة التصحيح لمسار الفمسفة ولمثورة الفكرية أو "

السياسية أو االجتماعية المجسدة ليا، فإفَّ االنتقاد ال يفعؿ سوى محاولة النيؿ معنويًا منيا، بعد 
 .4"فشؿ المحاوالت المادية في مثؿ تمؾ العممية

 :لفمسفة الثورة في مايمي" بخاري"وتكمف ىذه االنتقادات التي وجييا 
االحتكار اإليديولوجي لمثور ولمفكرة الوطنية واحتكار الشرعية، وتيميش المثقفيف، - "1

خماد أصواتيـ النقدية، ومنو غياب ورفض كؿ معارضة موضوعية، مما سبب حرماف مف  وا 
طاقات تجديدية وتصحيحية، وبذلؾ وقعت الثورة في ذلؾ الفراغ والجمود اإليديولوجي، ذلؾ 

 .5"الفراغ وكما الحظو بعض الباحثيف إلى قصور دور المثقفيف

                                       
 .20البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص  (1
 .20البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (2
 .25البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص (3
 .212البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص  (4
 .266البخاري حمانة، المصدر نفسو، ص  (5
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فساد الجياز البيروقراطي مع اإلفراط في المركزية وبذلؾ غياب اإلستراتيجية والتنظيـ - 2
الذي ظؿ يعمؿ مف دوف قوانيف واضحة تحكمو ومف دوف إستراتيجية، وتجمي آثاره المدمرة في 

 .السرية المفرطة وفي الريبة والشؾ والمراقبة المتبادلة
تمؾ الحدود التي حّوؿ البعض منيـ فييا جيش الثورة االحتياطي، ال إلى : "ويضيؼ قائالً 

أداة ضغط ومساومة عمى غيرىـ مف تمؾ القيادة فحسب، بؿ إلى مطية لموقعو وموقع 
 . 1"المجموعة التابعة لو في الجزائر ما بعد اإلستقالؿ

لى العديد مف " ولذلؾ كاف اإلحباط الذي بدأ يتسرب وبعمؽ، إلى بعض مف أولئؾ الرواد وا 
المناضميف، وىذا في الوقت التي كانت فيو الثورة في أشد الحاجة إلى َنَفِسيـ وحماسيـ لمواجية 

ضدىا، تاركا  (1960-1958 )«ديغوؿ»التصعيد العسكري االستعماري الذي قاده الجنراؿ 
لدييـ منذ ذلؾ الوقت وحتى اليـو تمؾ الذكرى المرة عف تمؾ االنحرافات التي ال تزاؿ العديد مف 

 . 2"إفرازاتيا والمتسببيف فييا فاعمة في الحقؿ السياسي واالجتماعي والثقافي الجزائري حتى اليـو
فشؿ فمسفة الثورة في تحقيؽ ذلؾ المشروع المجتمعي األصيؿ والحديث، والذي قالت - "3

، مف طرؼ معظـ  (...)أنو يمثؿ ىدفيا األوؿ واألخير ومف ىنا تمؾ المطالبة الممّحة اليـو
لى  الحركات اإلسالمية واإلسالموية في الجزائر بالعودة الكمية إلى تمؾ المبادئ اإلسالمية، وا 

 فسقط الجميع في «1962بأزمة صيؼ »إعادة تشكيؿ الدولة الجزائرية، إضافة إلى ما عرؼ 
تناّزعات بحرب أىمية والغرؽ وسط تمؾ المتاىات اإليديولوجية األجنبية، الشرقية االشتراكية 

 .3"منيا، والغربية الرأسمالية واإلسالموية
خاصة  (...)وذلؾ ما يؤكده الفشؿ الذي منيت بو، وبالرغـ مف كؿ اإلنجازات المادية "

 في عيد الرئيس 1973 لمربع البترولي سنة ةاإلسرائيمي_أكتوبر العربية/منذ حرب تشريف األوؿ

                                       
 .267-266البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (1
 .269-268البخاري حمانة،فمسفة الثورة الجزائرية،  المصدر نفسو، ص  (2
 .270-269البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص  (3

 .أنظر التعريؼ بو في المالحؽ ص* 
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 مما أدى الجزائر إلى أحداث أكتوبر 1972 وفشؿ الثورة الزراعية سنة *الراحؿ ىواري بومديف
1988"1. 
فشؿ فمسفة الثورة، بالرغـ مف كا أحاديثيا وتأكيداتيا عف الثقافة الوطنية العربية - 4

اإلسالمية، وعف دورىا األساسي في إعادة بناء جزائر جديدة، في استعادة ىويتيا التي عمؿ 
وىذا الفشؿ يعود أساسًا إلى ذلؾ التيميش  (...)المستعمر عمى طمسيا لصالح ىويتو وثقافتو، 

 .2"بؿ تمؾ المضادة لمثقافة ولممثقفيف في الجزائر منذ ذلؾ الوقت وحتى اليـو
ومف قد كّرس ذلؾ الفراغ الثقافي تدريجيا عمى وقع أزمة اقتصادية واجتماعية بدأت آثارىا 

تتجمى بوضوح منذ منتصؼ الثمانينات مف القرف العشريف، وانتيت بفقداف العديد مف أبناء 
أكتوبر /انتفاضة تشريف األوؿ»الجزائر ما بعد االستقالؿ، بذلؾ وصمت الجزائر إلى أحداث أو 

، والذي تـ وقؼ مسارىا 1991ديسمبر / بعد التعثر الذي عرفتو انتخابات كانوف األوؿ«1988
 .3"1992يناير /بعد ذلؾ كانوف الثاني

وذلؾ ما تؤكده عمى أي حاؿ محاوالت المستعمر الفرنسي باألمس التي اتخذت مف تدمير 
، وىذا ما 4"المغة والثقافة العربية لمجزائر أداة أولى لمتمكيف مف احتاللو العسكري ليا بعد ذلؾ

 .أدى إلى فشؿ فمسفة الثورة عمى مستوى المغة واليوية والثقافة، مما أفقد الثقة لمشعب الجزائري
وبذلؾ فقدت ثورة نوفمبر استمراريتيا الجدلية مع الواقع الوطني، وتحولت بالتالي مف "

مشروع متجدد ومتفتح عمى الحاضر وعمى المستقبؿ، إلى إنجاز نيائي منغمؽ عمى نفسو في 
الماضي، ومنقمب عمى تمؾ الثورة التي كانت وراءه، وحينيا تصبح فمسفة غير حاممة ألي أمؿ 

                                       
 .271-270البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص  (1
 .272البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (2
 .273البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص  (3
 .275البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص  (4



 الفــــصـــــل الثـــــانــــي                         حـــــمـــــانــــة وفــــمـــســــفـــة الثـــــــورة الجـــــــزائــــــريــة
 

 
103 

وألي عمؿ، وىكذا تفقد أيضا عنوانيا وصفاءىا، أو ما تبقى منيما، وحينيا يتجوؿ المجتمع 
 . 1"المفتوح إلى المجتمع المغمؽ، ومجمد حوؿ شعارات ثورية إلى شعارات ديماغوجية

وليذا ال تستطيع الفمسفة ميما كانت موضوعية أسسيا وفاعمية وسائميا، اإلفالت مف "
تأثيرات العديد مف العوامؿ الظرفية، اإلنسانية منيا والمادية، فإنيا ال تمبث أف تجد نفسيا، وفي 
النياية، مف دوف العديد ممَّا كانت تتوؽ إليو مف نتائج، ومف ىنا ذلؾ النقد، وذلؾ اإلنتقاد، الذي 

 .   2"ال يمكف إال أف تتعرض ليما كؿ فمسفة عامة، وكؿ فمسفة ثورية بخاصة
ولقد فشمت فمسفة الثورة، مثؿ العديد مف الثورات األخرى في تحقيؽ القطيعة مف ذىنيات "

وممارسات األحزاب الوطنية عامة، وحزب الشعب خاصة، وفي تعميقيا داخؿ روادىا أوال، 
وداخؿ غيرىـ مف أبناء الشعب، بعد ذلؾ بدرجة كفيمة بتمكينيا مف صير تمؾ الذىنيات وتمؾ 
السموكات النيائية ضمف تمؾ النظرة الوطنية الثورة الجديدة التي جاءت حاممة ليا، وعاممة مف 

 .3"خالليا ثورتيا تمؾ عمى غرسيا في الفكر وفي الوعي الجزائري
والجدير بالذكر إف مدرسة فرانكفورت قد جعمت كذلؾ ىي األخرى مف النقد مكونا أساسيا 

ىذا االتجاه الفكري قد أخذ عمى عاتقو ميمة نقد الممارسة "لمتأمؿ الفكري الفمسفي إذ أف 
الديمقراطية داخؿ المجتمع الرأسمالي مف خالؿ فضح الييمنة الالمباشرة لمؤسسات الدولة عمى 

 .4"مسار تطور الوعي الجماعي
ولذا يبرز ىربرت ماركيوز مكانة النقد في الفكر المعاصر، وفي عالقتو بالمجتمع 

الحداثي، مستندا عمى فمسفة النفي الييجيمية التي وجد فييا المرجعية األساسية لنقد أسس 

                                       
 .277-276البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص  (1
 .212-211البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص  (2
 .265البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص (3
طاىر عالء، مدرسة فرانكفورت مف ىوركيايمر إلى ىابرماس، مدخؿ إلى نظرية النقد المعاصر، مركز اإلنماء القومي،  (4

 .05بيروت، دط، دت، ص 
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ومبادئ الفكر المعاصر، وليذا أراد ماركيوز نقد وتفكيؾ المجتمع الصناعي المعاصر باعتباره 
 . 1مجتمعا مغمقا

يبيف الواقع الذي تعيشو : "ويضيؼ حمانة وبشكؿ مفصؿ عف الفمسفة والثورة في قولو
الجزائر اليـو أف تمؾ الفمسفة وتمؾ الثورة إذا كانتا عمالقتيف في انتصاراتيما أثناء ومرحمة 

التحرير، فإنيما منيتا كذلؾ أثناء معركة التعمير بيزائـ عمالقة مف طرؼ أعدائيا الذيف وجدوا 
في بعض تمؾ السمبيات واالنحرافات لمبعض مف رجاليا فرصتيـ في التكالب عمييا مف كؿ 

 . 2"اتجاه، بيدؼ تقويضيا مف الداخؿ بعدما استحاؿ عمييـ باألمس مواجيتيا مف الخارج
فالفمسفة اليـو ال تسيـ في التفكير المدني، كما أنَّيا تحولت إلى معارؼ جيوية، "وليذا 

ولـ تعد أـ المعارؼ نظرا لمنافسة العمـو والمعارؼ األخرى غير الفمسفية ليا ومحاولة احتواء 
خطابيا، فيي اليـو ال يمكنيا أف تجاوز إال باإلجابة الكافية عمى األسئمة التي يطرحيا عمييا 
الوعي المعاصر حوؿ مسار ومصير اإلنسانية مف جية وبتجديد بنائيا األنطولوجي مف جية 

 .3"أخرى
وباإلضافة إلى ذلؾ، وبعد ىذه االنتقادات والسمبيات التي وجييا حمانة لفمسفة الثورة، يبيف لنا 

 :بعد ذلؾ بعض الحقائؽ ليذه الفمسفة
أفَّ مثؿ ىذا النقد لفمسفة نوفمبر ولثورتيا ال تفرضو تمؾ السمبيات التي سبؽ اإلشارة - "1

إلييا، بؿ يفرضو كذلؾ وقبؿ كؿ شيء، البحث الموضوعي في تمؾ الفمسفة وتمؾ الثورة، ألنو 
وحده القادر ومف خالؿ كشفو، ال عف تمؾ السمبيات فحسب، بؿ وعف أسبابيا كذلؾ في الوقت 

 . 4"نفسو، عمى تصحيح مسارىا وعمى إعادة االعتبار لتمؾ الروح التي نجحت في بمورتيا

                                       
 .77، ص1990، 1مصطفى الناوي، عيوف المقاالت، بيروت، ط: ىوركيايمرماكس، النظرية التقميدية والنظرية النقدية، ت (1
 .265البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص ( 2
 .14البخاري حمانة، بوؿ ريكور ومسؤوليات الفمسفة في القرف الحادي والعشريف، المصدر السابؽ، ص  (3
 .263لبخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص ا( 4
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إفَّ الفمسفة عامة، والفمسفة الثورية خاصة، ال يمكف فصميا عف تجسداتيا العممية، - 2
 .ممثمة في الثورة، فوؽ أرض الواقع، ونقدنا ليذه الفمسفة يكوف مف خالؿ تمؾ الثورة المجسدة ليا

إفَّ ثورة نوفمبر باعتبارىا حدثا تعبيريا مفاجئا  وقع في زمف ومكاف معيف، فإفَّ أي نقد - 3
جاء ليا إذا كاف يجب أف يأخذ بالتالي بعيف اعتبار المعطيات السياسية والثقافية واالقتصادية 

 .1واالجتماعية التي ولدت فييا تمؾ الثورة
إفَّ ذلؾ يعني أفَّ ىذا النقد إذا كاف سيتوقؼ عند البعض مف سمبيات ثورة نوفمبر - 4

وفمسفتو، فإف ذلؾ لف يجعمو يتماشى، وكما فعؿ البعض مف أعدائيا وال يزالوف يفعموف، عف 
 .إيجابياتيا أو يحّوؿ مثميـ أخطائيا وىي كثيرة إلى خطايا

كما أفَّ ىذا النقد ىو أوؿ مف أدرؾ مدى محدوديتو، وىو أوؿ مف يرحب بكؿ محاولة - 5
جادة لتصحيحو بؿ ولنقضو، ال يفعؿ ذلؾ إالَّ إليمانو أفَّ الحكـ عمى األحداث وعمى الرجاؿ 

عمى ضرورة " حمانة"وألجؿ ىذا يؤكد . 2الذيف كانوا مف ورائيا، يظؿ في النياية حكما معياريا
النظرة النقدية لمثورة، كوف الثورة في حد ذاتيا نظرة نقدية ورفض كمي وشامؿ لالستعمار، 

والتناوؿ الحماسي والعاطفي لـ يخدـ الثورة، واألساس في ىذا ىو التناوؿ الموضوعي النقدي 
 .بإيجابياتو وسمبياتو

وفيو " دفاعًا عف الفمسفة"مقااًل بعنواف " تأمالت في الدنيا والديف"وقد كتب حمانة في كتابو 
إفَّ الفمسفة ليست ليوًا أو ترفًا فكريا، كما يوىموف أو يتوىموف، ولكنيا نظرة أصيمة لمواقع : "يقوؿ

ودعوة ممحة لتغييره، وألفَّ الفمسفة كذلؾ فقد ارتبط ازدىارىا بازدىار الشعوب وانحطاطيا 
بانحطاطيـ، فمـ يسجؿ التاريخ أفَّ أمة واحدة مف األمـ استطاعة أف تحقؽ تقدميا العممي قبؿ 

، والعرب المسمموف "أرشيمدس"قبؿ أف تعرؼ " سقراط"أف تحقؽ تقدميا الفمسفي، فأثينا عرفت 
، وأوروبا عرفت "الخوارزمي"و " ابف الييثـ"قبؿ " ابف سينا"و " الفرابي"و " الكندي"عرفوا 

                                       
 .264-263البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص  (1
 .264البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص  (2
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، والشعوب التي لـ تعرؼ الفمسفة لـ "البالس"و " فارادي"قبؿ أف تعرؼ " بيكوف"و " ديكارت"
 .1"تحقؽ أي تقدـ عممي

إفَّ الفمسفة التي نريد ونقصد ال يمكف أف تكوف اعتبار لكؿ ما : "وفي السياؽ ذاتو يضيؼ
قدـ، فمسفة مف أجؿ التفمسؼ، بعيدة عف الواقع اليومي لجماىيرنا أو متعالية عف مشاكميا 

بؿ إفَّ الفمسفة التي نريد ونقصد ىي تمؾ الفمسفة النابعة  (...)اليومية، وعف طموحاتيا المقبمة 
مف أعماقنا والقادرة عمى التعبير عف أمالنا وآالمنا وعمى التوفيؽ بيف ماضينا وحاضرنا، وفمسفة 
تضمف أصالتنا وتفتحنا في الوقت نفسو، فمسفة تحيي كؿ إيجابيات ماضينا وتتفاعؿ بعمؽ مع 

 وىكذا تختمؼ الفمسفة في مفيوميا المتداوؿ 2"كؿ معطيات لتمكننا مف استيعاب عمـو عصرنا
 .والشائع عف مفيـو الفمسفة الثورية حسب حمانة

أحد أىـ مراحؿ الجزائر المعاصرة، وىي ثورة نوفمبر المجيدة " البخاري"فقد عالج "وبيذا 
التي زلزلت العالـ كمو في جوانبيا الحربية والسياسية بمقارنة فمسفية، فمربما نجد أف العديد مف 

الثورات العالمية كانت أرضيتيا ومنطمقاتيا فمسفات إنسانية كالثورة الفرنسية مثال، لكف مع الثورة 
الجزائرية لـ يكف المنطمؽ فمسفيا لكنيا أنتجت فمسفة لمتاريخ مغايرة لفمسفة التاريخ الييغمية، 
سالموية، عممية  فمسفة نوفمبر كما يسمييا، فمسفة تداخمت في ثناياىا مقاربات إسالمية وا 

 .والتي سبؽ ذكرىا.3"وعممانية، شعبوية وماركسية
فَّ أبرز النتائج التي يخرج بيا المتتبع لمختمؼ تمؾ المقاربات الميراثية والتراثية عمى حد  وا 

السواء لمثورة، ىي تمؾ التي تؤكد أنو إذا كاف التوظيؼ األيديولوجي لمتراث ال يغني الميراث 
الثوري خاصة بؿ يزيده، فإفَّ مثؿ ذلؾ التوظيؼ العاطفي لمميراث ال يؤصمو أو يؤسسو بؿ 

 .4"يحولو إلى عائؽ أماـ التراث الحقيقي الذي جاءت الثورة ليكوف ولتكوف مف خاللو

                                       
 .300-299البخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر السابؽ، ص  (1
 .305البخاري حمانة، تأمالت في الدنيا والديف، المصدر نفسو، ص (2
 .06، ص2015العربي ميمود، إمكانية الحديث عف فكر فمسفي جزائري محض، مجمة دراسات إنسانية، مستغانـ، الجزائر،  (3
 . 259-258البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص  (4
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وىذا يعني أف فمسفة نوفمبر قد أدركت أفَّ دعاة الميراث ىـ الذيف ينجحوف في النياية، 
وكما تؤكد ذلؾ وقائع التاريخ في حسـ الموقؼ لصالحيـ وعمى حساب دعاة التراث، فإنَّيـ ىـ 
الذيف يجعموف بالتالي وباسـ تمؾ الشرعية الثورية أو التاريخية، الثورة تنطوي عمى ذلؾ التناقض 

الذي سيجعميا تواجو بعد اكتماؿ مرحمتيا التحريرية، عدوا أوال في الجماىير التي كانت وراء 
 .1تحققيا

تمؾ ىي الحقيقة التي يؤكدىا تاريخ كؿ الثورات : "وفي ىذا السياؽ ذاتو يضيؼ قائال
الدينية والسياسية التي عرفتيا اإلنسانية عبر مسيرتيا الطويمة نحو حريتيا، وىي الحقيقة التي 

أفَّ الثورة يخطط ليا العقالء، وينفذىا الدىماء، "تفعؿ في النياية سوى تأكيد المقولة التي ترى 
 .، وىو األمر الذي لـ تسمـ منو ثورة نوفمبر المجيدة حسبو2"ويستغميا الدخالء

بسؤاؿ يعتقد أف اإلجابة عنو " فمسفة الثورة الجزائرية"وقد ختـ البخاري حمانة في كتابو 
ىؿ صحيح أفَّ رواد الثورات : تترؾ لمشعب الجزائري ولمشعوب األخرى، وىذا التساؤؿ ىو

، ولعؿ ىذا 3"التحريرية ىـ وكما يدعوف األكثر تأىيال مف غيرىـ لقيادة ثورات البناء والتعمير؟
التساؤؿ ىو في الحقيقة استغاثة ونداء ألجؿ استعادة روح ثورة نوفمبر وروح الجزائر مف جديد 
نجازاتيا، وصوال إلى تمؾ القراءة الصحيحة والمصححة،  عادة االستمرار لمفاىيميا وقيميا وا  وا 

 . الجديدة والمجددة لواقع الجزائر اليـو
تحرير روح نوفمبر التي حررت باألمس شعبا بأكممو مف أبشع "ومف ىنا يمكف القوؿ بأفَّ 

استعمار عرفتو اإلنسانية في عيودىا الحديثة، ال يتحقؽ إال بمثؿ الشعارات الديماغوجية 
المناقضة لتمؾ الروح ولواقع الجماىير، بؿ يتحقؽ مف خالؿ النقد الموضوعي لمرجاؿ ولمظروؼ 

كما إفَّ إنقاذ روح نوفمبر  (...)ذلؾ النقد القادر وحده عمى إعادة بمورة ذلؾ الوعي العظيـ  (...)
، بؿ العمؿ عمى إعادة  ال يتحقؽ بالحسرة والبكاء عمى ذلؾ المصير الذي آلت إليو اليـو

                                       
 .260-259البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص(1
 .260البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص (2
 .276البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص  (3
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فقناعتنا أف ثورة نوفمبر ستظؿ، ولفترة غير  (...)اكتشاؼ ذلؾ المنطؽ الحي األصيؿ والفاعؿ 
 . 1"يسيرة مف الزمف، الممر اإلجباري لكؿ إعادة بناء أو إصالح أو تجديد لمجزائر

وعمى ضوء كؿ ىذه الحقائؽ، لثورة نوفمبر التحريرية، فإننا نرى أفَّ ىذه الثورة التي 
وصفيا باحث أوروبي آخر بأنَّيا أعطت، ومف خالؿ إعادة ربطيا لمشعب الجزائري بدينامية 

كفاحو الماضي، حياة لألساطير بدال مف الواقع، وعرقمت قدر فرنسا في أفريقيا، وشوىت 
حضارة الحرية التي ضمت حتى اآلف الصورة المضيئة ليا، ما كاف يمكنيا أف تأخذ مثؿ ىذا 

وفمسفة استطاعت بفضؿ ... البعد الذي يعرفو ليا اليـو العالـ كمو، لو لـ تكف مف ورائيا فكرة
تمثؿ الجماىير الجزائرية ليا أف تحوؿ أحداثيا إلى وقائع غير عادية وأف تضفي عمييا بالتالي 

 .2"تمؾ الصفة التاريخية المميزة
ضافة إلى ذلؾ  جحاؼ الحركة الوطنية، وقوليـ بأف "وا  فإفَّ الذيف يريدوف إخفاء الحقيقة وا 

الشعب الجزائري ىو الذي أشعؿ نار الثورة، بعد أف تأكد مف أف األساليب السياسية لـ تعد 
جدية، ومف أفَّ طريؽ الكفاح المسمح وحده ىو الكفيؿ بتحقيؽ االستقالؿ الوطني ومثؿ ىذه 

األقواؿ ضرب مف التزييؼ الذي ال نجد لو اسمًا، ألفَّ التاريخ في جميع مراحمو لـ يعرؼ، في 
العالـ كمو، ثورة قامت بيا الجماىير نتيجة نضجيا وتفكيرىا ودوف أف تقودىا إلى طميعة 

 .3"معينة
ومف خالؿ كؿ ىذا، إفَّ ما يممح لو ىذا الفيمسوؼ الجزائري مف خالؿ فمسفة الثورة 

الجزائرية، ىو الدعوة كذلؾ إلى الحؽ في التفمسؼ لمجتمعنا، فميس بالضرورة أف نطرح ذات 
المفاىيـ الفمسفية الغربية ونقارب ذات الموضوعات، لكف نتفمسؼ مف خالؿ تاريخنا وحاضرنا، 

 .ساعيف ألف نغير شيئاً 

                                       
 .278-277البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص (1
 .18البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر نفسو، ص  (2
 .117محمد العربي الزبيري، الثورة الجزائرية في عاميا األوؿ، المرجع السابؽ، ص  (3
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مف تعقيداتو، مجاريف قوؿ ماركس وندائو أنو عمى الفالسفة أف يغيروا العالـ ال أف 
يفسروه، وبالفعؿ كانت فمسفة الثورة الجزائرية خير مغير لواقع مجتمع بأكممو، فحاوؿ أف يؤسس 

فمسفتو مف خالؿ جممة مف العناصر التنظيرية واإلجرائية، امتزج فييا السياسي واالجتماعي 
 .   1والثقافي، وكمو تحت بوتقة فمسفة الثورة الجزائرية أو ثورة الفمسفة الجزائرية

وبالواقع الجديد الذي  (االستعماري)وألفَّ الثورة ال تتحقؽ إالَّ بالجماىير الواعية بواقعيا "
وبالوسائؿ الكفيمة بذلؾ فإفَّ فمسفة الثورة تعد مف بيف أىـ فروع ... تشده وتريد استبدالو بو

الفمسفة التي تعكس بصورة مباشرة الخصائص النفسية والفكرية والوجودية لمشعب النابعة منو، 
وعمى القيـ ... كما تعد كذلؾ السبيؿ األمثؿ لموقوؼ عمى إبداعاتو السياسية والفكرية والثقافية

والمبادئ التي حركت مسيرتو عبر التاريخ، واألىداؼ واإلرادات والجيود التي كانت وراء تمؾ 
 ولذلؾ تستطيع القوؿ بأنَّو قد استطاعت فمسفة الثورة ىذه التأثير داخميا وخارجيا، 2"المسيرة

واستطاع الشعب الجزائري أف يجعؿ مف ثورتو تمؾ، وبفضؿ الفمسفة الجديدة والمجددة واحدة مف 
 . أبرز األحداث الكبرى في تاريخ اإلنسانية

 
 

                                       
 .07العربي ميمود، إمكانية الحديث عمى فكر فمسفي جزائري محض، المرجع السابؽ، ص  (1
 .17البخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المصدر السابؽ، ص  (2



 

 

 

 خـــــاتــمــــــة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خـــــاتـــــمـــــة
 

 
111 

 خــــاتــمـــة
 :وفي ختاـ دراسة ىذا الموضوع توصمت إلى مجموعة مف النتائج مف بينيا

  أف البخاري حمانة موسوعة في الفمسفة وقامة في الصحافة، فيمسوفًا كبيرًا وباحثًا مقتدرًا
عف جوىر المعرفة واألخالؽ، لو مكانة ىامة في المشيد الفكري الجزائري والعربي وحتى 
الدولي، حيث أنو يممؾ في رصيده الكثير مف الكتابات القيمة والمقاالت الجادة التي كمما 

 . ترجمت نظرتو االستشراقية الثاقبة وتحميالتو البعيدة الصائبة في جؿ التخصصات
  مفكر جزائري عاش ظروفًا صعبة في بيئتيف مختمفتيف جمع فييا بيف األصالة

والمعاصرة، ونذر حياتو لمعمـ والقمـ فيما يتعمؽ بقضايا األمة اإلسالمية التي شغمت فكره وأرقت 
 .جفنو
  لقد ساىمت مصادر عديدة ومتنوعة في صياغة وتكويف فكر البخاري حمانة وصقؿ

شخصيتو ونضج وعيو وتكونت لديو رؤى وأفكار شاممة لما يحدث مف حوؿ، ترجمت ىذه 
 .األفكار في عّدة مؤلفات تمددت مشاربيا وألمت بعدة قضايا مف العالـ اإلسالمي

  يعتبر كتاب فمسفة الثورة الجزائرية مف أعظـ مؤلفاتو وأجودىا ألنو استطاع مف خاللو أف
يعطي لثورة نوفمبر بعدًا فمسفيًا وأف ال يجعميا مجرد ثورة عابرة دوف مرجعية أو دعائـ فكرية، 

وقد استطاع أف يبيف البعد اإلسالمي والعربي والبعد الوطني والثقافي، ثـ البعد العالمي لحركات 
التحرر العالمية فتوصؿ إلى أف الثورة الجزائرية ىي ثورة مركبة مف عّدة مرجعيات متنوعة 

 .ومختمفة ومتضادة في بعض األحياف
  إف الثورة عامؿ ضروري في تغيير المجتمعات التي لـ تتخمص مف االستعمار بشتى

 .أنواعو ونجاحيا مرىوف بمدى ما تحتفظ بو مف مبادئ وشعارات وأخالقيات ىادفة
  تعتبر الثورة عند البخاري حمانة ضرورة حتمية لمتغيير، وال تتحقؽ ىذه األخيرة إال

 .بالجماىير الواعية وبالواقع الجديد الذي ينشده وتريد استبدالو بو
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  اعتبر البخاري حمانة أف الثورة ال تستطيع الوصوؿ إلى أىدافيا إذا لـ يتغير اإلنساف
مف حيث سموكو وأفكاره، وىذا التغيير ضروري في نظر القرآف ألنو الوسيمة الوحيدة لتطور 

إف اهلل ال يغير ما بقـو حتى : "اإلنساف ورقيو المادي والروحي ويجب أف تسير وفؽ قولو تعالى
 ".يغيروا ما بأنفسيـ

  جعؿ البخاري حمانة ثورة الرسوؿ عميو الصالة والسالـ النموذج األسمى والثورة المثالية
التي يجب عمى كؿ الثورات االقتناء بيا ألنيا حررت طاقات إنسانية كانت مكبمة وفجرت 

 .عبقريات كانت مجمدة وبمورت أىدافًا كانت حتى ذلؾ الوقت منعدمة 
  حمؿ البخاري حمانة ظاىرة الثورة تحميال اجتماعيا إسالميا متجاوز أو بعيدًا بذلؾ عف

كؿ المدارس االجتماعية األخرى وتمكف مف فيـ الثورة أحسف ألف منيجيتو كانت متحررة مف 
 .المذاىب واألفكار السابقة

  تعتبر ىذه الدراسة األولى والفريدة والمتميزة مف نوعيا مقارنة مع بنية الدراسات األخرى
 .في قراءة ىذه الثورات قراءة مبنية عمى الروح العممية وعمى التأمؿ الفمسفي والفكري

  إفَّ مثؿ ىذه الدراسة والتي تعود باألساس إلى المفكر البخاري حمانة ىي أوؿ مف
يعترؼ بأفَّ ما استيدفتو ىو محاولة الوقوؼ عمى روح تمؾ الفمسفة وعمى إبراز البعض مف 

 .أسسيا وخصائصيا ونتائجيا النظرية والعممية
  إفَّ البخاري حمانة مف الذيف اشتغموا عمى الواقع بتحدياتو والتاريخ بتقمباتو، ربط الفمسفة

 .بالعممي ونزؿ بالتجديد إلى المجسد وعّرج المجسد نحو المجرد
  إفَّ نجاح تمؾ الفمسفة وتمؾ الثورة المجسدة ليا بالنسبة لمبخاري حمانة كانت بالحؽ ثورة

ضد المستحيؿ كما أنَّيا مثمت بذلؾ أبرز حدث في تاريخ الجزائر الحديث منو ولمعاصر عمى 
 .حد السواء
  إفَّ تفرد وتميز الثورة الجزائرية في فمسفتيا جعؿ صيتيا يتجاوز الحدود ويصنع نموذجا

لإلقتداء، ولذلؾ استطاعة فمسفة نوفمبر أف تحطـ جؿ المشاريع االستعمارية وذلؾ بعد نجاحيا 
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 يحوؿ مف دوف اإلنساف 1945في تحطيـ الحاجز النفسي الذي ظؿ خاصة بعد مجازر ماي 
الجزائري ومف دوف إيمانو بقدرتو عمى استعادة حريتو السياسية مف ذلؾ المستعمر، محررة بذلؾ 

 .نفسيا وبصورة نيائية الشعب الجزائري ورابطة إياه مف جديد بمسيرة أمتو العربية اإلسالمية
  اعتبر البخاري حمانة بأفَّ فمسفة نوفمبر قد شكمت بفضؿ أصالة مقاربتيا لمواقع

االستعماري في الجزائر وخارجيا وتميز أسموبيا في مواجيتيا العممية لذلؾ الواقع، استطاعت 
أف تعيد مبادئ الحرية والكرامة والشعب وأف تعطي لمحرية داللتيا وأف توظفيا ومف جديد في 

التكريس العممي لقيـ الحؽ والحرية والكرامة، وفي تحقيؽ الطريؽ نحو ذلؾ المشروع المجتمعي 
 .الجديد والحديث واألصيؿ

  إفَّ حفاظ الشعب الجزائري عمى مقومات الشخصية الوطنية وعدـ تفريطو في أرضو
 .وىيتو وتسميمو بأمر الواقع مكّنو ىذا في فشؿ المشاريع واألطروحات االستعمارية

  نجاح الثورة التحريرية بقياميا عمى فمسفة التحرر الكامؿ واسترجاع السيادة الوطنية كامؿ
 .إلعادة ربط الحاضر بالماضي

  إفَّ كؿ النتائج وغيرىا التي انتيت إلييا فمسفة نوفمبر والثورة المجسدة ليا بالنسبة
لمبخاري حمانة ما كانت لتحقؽ لوال التحاـ الشعب الجزائري حوؿ تمؾ الفمسفة وحوؿ تمؾ الثورة 

 .المجسدة ليا
  فريقيا منح إفَّ التفاعؿ بيف الثورة التحريرية وحركات التحرر في الوطف العربي وا 

التضامف واإلفادة واالستفادة والمراىنة عمى التعاوف والتكامؿ لمقضاء عمى الفقر والتخمؼ 
 .والتبعية االستعمارية

  إفَّ التزاـ الثورة الجزائرية بمبادئيا ومطالبيا اإلنسانية وآليتيا العقمية جعؿ منيا موقفا
 .واعيا ومسئوال وىو ما يعيدنا قسرًا إلى خاصية مف أىـ خصائص الفمسفة وىي االلتزاـ الفمسفي
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  لقد ظؿ الشعب الجزائري وفيا لتقاليده العريقة في التضحية والفداء والنضاؿ، وذلؾ
بإيمانو بواجب االستشياد والعطاء مف أجؿ الوطف بالرغـ مف قسوة ذلؾ االختبار وحّدة تمؾ 

 .التجربة
  إفَّ انطالؽ البخاري حمانة بمسماه الفمسفي الثوري ىو في حد ذاتو محاولة لتقديـ مشروع

حضاري تكوف بمثابة عمؿ فكري إرشادي يستطيع مف خاللو تحرير الوعي اإلنساني إلعادة 
دوره الفعاؿ في بناء الحضارة، حضارة تنطمؽ مف تصور أشكاال لمحياة والعالقات اإلنسانية 

 .السائدة
  لكؿ ذلؾ فإفَّ الثورات ال قيمة ليا بوف تطيير فكري لشعوبيا وبدوف فمسفة راسخة تجمع

ىؤالء الطامحيف في التغيير، فالفمسفة ىي التفكير في التفكير والتفكير في حد ذاتو ثورة، وىذه 
ىي النواة الراديكالية لمفمسفة، وبيذا تكوف فمسفة الثورة ىي دراسة اجتماعية وبيئة لمنطؽ تحرؾ 

 .الجماىير وفاعميتيـ ضد النظاـ الحاكـ
  ،لقد استطاعت فمسفة الثورة الجزائرية البحث في تطو المعنى الثوري الوطني الجزائري

وذلؾ مف خالؿ األفكار والمبادئ الثورية الوطنية أوال والعالمية بعد ذلؾ وصوال إلى توضيح 
كيؼ تحولت مف خالليا مف أفكار ومبادئ مجردة إلى أفكار ومبادئ حية وفاعمة في الواقع 

 .ومجسدة بالتالي آماؿ وطموحات األجياؿ الجزائرية التي عاشت ظمـ وظالـ االستعمار
  تعتبر الثورة عند البخاري حمانة فكرة ىادفة وعاممة عمى تجاوز الواقع ، وليذا فقد ربط

حمانة مفيـو الفمسفة بالواقع مف خالؿ مفيـو الثورة والتي تعني في األساس كؿ حركة تؤدي 
 .إلى تغيير جذري في المجتمع دوف عنؼ أو قير

  إف التغيير المبني عمى تمؾ الركائز الثالثة ضروري لتأسيس الحرية، فالتغيير يؤدي
 .بالضرورة إلى ظيور كؿ ما ىو جديد وما ال تغيير لو ال تاريخ لو
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  لقد شكمت الثورة بفضؿ تمؾ الفمسفة التي كانت وراءىا مكسبًا لمشعوب ومنبعًا ستظؿ
أجيالو تستميـ منو، جياًل بعد جيؿ، فقد شكمت تطابؽ الشعب مع الحرية، وكقفزة نوعية عمى 

 .مستوى التاريخ فإنيا قد شكمت الحاضر األيديولوجي والروحي لممجتمع العربي
  فنجاح الثورة الجزائرية ىو نجاؿ الوعي الشعبي الذي فيـ ظروفو تمامُا وتفاعؿ مع واقعو

 .وأحدث تغييرًا في عالمو
  وكاستنتاج عاـ نستطيع القوؿ بأف المنطمؽ الفكري لمبخاري حمانة جعمو ينظر إلى ىذه

الثورة مف زاوية مختمفة سعى فييا إلى ممارسة نفسية فمسفية متحمصة، بغية الولوج إلى حقيقتيا 
وجوىرىا، فيو يرى أف دراسة أي ثورة أو حادثة تاريخية أخرى بعيدًا عف جذورىا الفكرية 

وذلؾ ألف كؿ تاريخ أيًا . واألسس الفمسفية التي ميدت ليا وكانت وراءىا ىي دراسة غير مجدية
 .كانت طبيعة أحداثو إنما ىي وليدة الفكر قبؿ كؿ شيء



 

 

البخاري حمانة
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 :التعريف بالمفكر والفيمسوف الجزائري البخاري حمانة
 

، مفكر وأستاذ 1937جنوب الجزائر عاـ _ وادي سوؼ_ولد البخاري حمانة بمدينة قمار 
التعميـ العالي بقسـ الفمسفة جامعة وىراف، بدأ مرحمتو االبتدائية بمسقط رأسو، ثـ انتقؿ إلى 

، وقد كانت (الشعبية العصرية)تونس حيث زاوؿ دراستو المتوسطة والثانوية بالجامعة الزيتونية 
ىذه المدرسة جعمتو يتمسؾ بأصالتو اإلسالمية العريقة في التاريخ، وتمّكنو مف اكتساب المساف 
العربي الفصيح، ثـ سافر إلى مصر ليواصؿ فييا مشواره الجامعي بجامعة القاىرة وفييا درس 

 .1بقسـ الفمسفة
 :تقمد عّدة مناصب مف بينيا

 1955كاف عضوًا فاعاًل في اإلتحاد العاـ لمطمبة المسمميف الجزائرييف بتونس بيف 
، وتولى رئاسة مكتب القاىرة ثـ عضوية المجنة التنفيذية لذات اإلتحاد، كما عما موظفا 1960و

، كما عمؿ في 1966 و1964متعاقدًا بقسـ الجامعة العربية بالسفارة الجزائرية بالقاىرة بيف 
مينة الصحافة، حيث شغؿ منصب مدير مكتب وكالة األنباء الجزائرية بالقاىرة والمشرؽ العربي 

 2".الجميورية"، كما عمؿ صحفيًا متمّرسًا بجريدة 1972 إلى 1966مف 
حصولو عمى شيادة ليسانس في األدب مف : ومف األعماؿ العممية والرسائؿ التي تركيا

ـ، كما حصؿ عمى شيادة 1964قسـ الدراسات الفمسفية بقسـ الفمسفة بجامعة القاىرة سنة 
ـ، ودكتوراه الحمقة الثالثة في الفمسفة مف 1977الدراسات المعمقة في عمـ النفس بجامعة وىراف 

 وحاز عمى شيادة الدكتوراه « التعمـ عند الغزالي»ـ، برسالة عنوانيا1980جامعة الجزائر سنة 

                                       
 .2020 فيفري 05أسامة إفراح، يومية الشعب الجزائرية، البخاري حمانة، رحيؿ مفّكر متّفرد، األربعاء  (1
 .أسامة إفراح، يومية الشعب الجزائرية، المرجع نفسو (2
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 كما يعتبر مؤسس «فمسفة الثورة الجزائرية»ـ بأطروحة عنوانيا 1955الدولة مف جامعة وىراف 
 1.ـ1990لمعيد الفمسفة بجامعة وىراف عاـ 

تـ طبعو أوؿ مرة سنة " فمسفة الثورة الجزائرية"وقد ألؼ العشرات مف الكتب أشيرىا 
 بمختبر األبعاد الذي كاف عضوًا بو، ثـ تـ طبعيمرة ثانية مف قبؿ دار الغرب، ثـ بدار 2005

، وىو كتاب جمع فيو أغمب 2012سنة" تأمالت في الدنيا والديف"الروافد البنانية، ونشر كتاب 
مقاالتو ومداخالتو في الممتقيات الدولية وخاصة تمؾ المقاالت التي تركت صدى وقتيا كمقالة 

والذي بنى عمى مضمونو الثوري والفمسفي جعؿ آية اهلل الخميني يستضيفو " القرآف والثورة"
كتبو بعد رؤيتو لمنبي " أي ثائر أنت يا محمد"، ومقاؿ آخر سماه 1980ويستقبمو بإيراف سنة 

، ونشر كتابيف بالمغة الفرنسية، األوؿ حوؿ الكتابات الصحفية الجزائرية حوؿ فمسطيف (ص)
"Ecrits sur la Palestine" والثاني جمع فيو أغمب محاضراتو بالمغة الفرنسية 
"EcritsPhilosophiques " وتدور أغمبيا حوؿ الفمسفة الغربية، وبعض القضايا الكبرى التي ،

 2.تثير جداًل بيف أنصار الفرنكفونية والعربية
، 1986سنة " ابف خمدوف حياتو وأثره"فألؼ كتابًا سماه " ابف خمدوف"كما أعجب بشخصية 

فيمسوؼ الشرؽ : ابف رشد"كما شارؾ في التأليؼ الجماعي، مف أشير تمؾ الكتب الجماعية 
، وغيرىا مف الكتب، وشرع في السنوات األخيرة "أراء حوؿ الفكر العربي المعاصر"و " والغرب

وقد كاف ". ذكريات شاىد قرنيف"في تحرير مسودة كتاب يتعرض لسيرتو الذاتية، وسماىا 
البخاري حمانة عضوا بالجمعية الفمسفية العربية، عماف، األردف، وتـ قبوؿ عضويتو بالجمعية 

، دوف أف نغفؿ عضويتو بػ 1988أ سنة .ـ.الدولية لمفمسفة البراغماتية بيارفارد الو
L’association des sociétés philosophie de langue française.3 

                                       
، مركز البحث الوطني 1ج (1990-1960)بف مزياف شرقي وآخروف، معجـ المشتغميف بالفمسفة في الجزائر الجيؿ األوؿ  (1

 .28، ص 2013، 1في األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية، الجزائر، ط
  http://blog .aljazeera.met/blogs/2018/12/10بوعرفةعبد القادر، ومضات مف سيرة فيمسوؼ الثورة بخاريحمانة (2
 .بوعرفة عبد القادر، ومضات مف سيرة فيمسوؼ الثورة البخاري حمانة، المرجع نفسو( 3
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وقد اىتـ بالبراغماتية وسعى إلي تبّيف ما يعضدىا في المرجعية اإلسالمية وحاضر عف 
اهلل في اإلسالـ ليس ذلؾ الموجود الفارؽ في تأمؿ ذاتو، الذي ال : "العمؿ في اإلسالـ، فقاؿ

شأف لو بالعالـ أو باإلنساف،كما ذىب أرسطو، بؿ إفَّ مف أىـ خصائصو الخمؽ باليد بالذات 
 .1"واإلبداع

وىذا " عمـ قائـ عمى التجربة والبرىاف"كما ذكر خصائص العمـ في القرآف الكريـ أنَّو 
الحس جعمو ينظر إلى الموت نظرة افتتح بيا كممتو في ندوة نظمت عقب وفاة أستاذه عثماف 

ذا كاف يستطيع "أميف فقاؿ  إذا كاف الموت ىو الصخرة التي تتحطـ عمييا آماؿ اإلنساف، وا 
باعتباره إمكانية االستحالة عمى حد تعبيرىايدسيس، أف يحوؿ بالتالي حياتنا إلى مصير، كما 
يقوؿ مالرنو، إمكانياتنا المتعددة والالمحدودة إلى استحالة مطمقة، فإفَّ أفضؿ وسيمة إنسانية 

ممكنة لمواجيتو ىو عدـ كؼ اإلنساف ولو لمحظة واحدة عف التفكير فيو، كما يالحظ الفيمسوؼ 
 .2"اليوناني سينيؾ

وفيو طرح أىـ " اإلدراؾ الحسي عند الغزالي"كما تأثر بشخصية الغزالي فألؼ كتابًا سماه 
مسألة وىي كيؼ نحقؽ التقدـ ونحافظ في نفس الوقت عمى األصالة؟، وكانت اإلجابة مف 

لى  منظوره ىي العودة إلى الينابيع األولى مف الفمسفة اإلسالمية والثورة إلى الفكر اإلسالمي وا 
الغزالي بالذات داللة عمى أف الفكر اإلسالمي اىتـ بالمتعمـ والتعمـ وىذا ما كاف يسعى إليو 

لقد كاف الغزالي ظاىرة في التاريخي اإلنساني : "الفيمسوؼ الزاىد البخاري حمانة، حيث قاؿ
عامة واإلسالمي خاصة، ال يزاؿ أثرىا متجددا إلى اليـو وككؿ العباقرة والعظماء، فقد أعجب 
بو أقواـ فرفعوه إلى السماء وعارضو آخروف إلى درجة الحقد، وبيف ىذا اإلسراؼ في التقدير 

                                       
، 530، ص 2011، منشورات وزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ، تممساف،01 مجمد البخاري حمانة،فمسفة العمؿ في اإلسالـ،(1

 . مقاؿ كتبو بمجمة األصالة
، 2011،منشورات وزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ، تممساف، مجمو األصالة، 01 البخاري حمانة، عثماف أميف فيمسوفا، المجمد(2

 .  93ص
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وذلؾ اإلجحاؼ في التقييـ تبقى حقيقتو يقرىا خصـو الغزالي قبؿ أنصاره، وىي أفَّ الغزالي يمثؿ 
 .   1"قمة كبرى في تاريخ الفكر اإلسالمي

وما يمكننا اإلشادة بو أيضا ىو أف البخاري حمانة كاف مف أبرز المناضميف قبؿ وبعد 
الثورة التحريرية، حيث التقى بشخصيات عديدة ليا وزف كبير كجماؿ عبد الناصر، وأنور 

السادات، وياسر عرفات، وتيتو، والسّيد قطب وغيرىـ مف الشخصيات األخرى، والتي بعدىا 
، حيث ترؾ الصحافة، واشتغؿ أستاذ بقسـ عمـ النفس بجامعة 1972عاد إلى الجزائر سنة 

وميمو القوي لمفمسفة جعمو  (1980-1972)وىراف، ثـ ترأس دائرة عمـ النفس وعمـو التربية 
 أف يؤسس أوؿ دائرة لمفمسفة 1983يناضؿ مف أجؿ فتح دائرة الفمسفة بوىراف واستطاع سنة 

. 2 وكاف ذلؾ مف أكبر إنجازاتو التاريخية1991بجامعة وىراف، ثـ يحوليا إلى معيد عاـ 
باإلضافة إلى ىذا قد أشرؼ عمى مئات رسائؿ الماجستير والدكتوراه وتخرج عمى يديو مئات 

 .األساتذة والمتخصصيف في الفكر الفمسفي
 قد حظي بتكريـ مف طرؼ جامعة 2017كما ساىـ في تعريب تعميـ الفمسفة، وفي ماي 

 .وىراف تقديرًا وعرفانًا لمساىمتو العممية وتطوير التعميـ والفمسفة في الجزائر
 سنة، بالمؤسسة اإلستشفائية الجامعية 81 عف عمر يناىز 2018 ديسمبر 05توفي يـو 

 .        3بوىراف" 1954أوؿ نوفمبر "
 

 
 

                                       
، 2013، 2دار القدس العربي لمنشر والتوزيع، وىراف، ط (دراسة نفسية مقارنة) البخاري حمانة، اإلدراؾ الحسي عند الغزالي (1

 .13ص
. 2018/07:17www.eljoumhouria.dz./art.phpديسمبر/1 كانوف05جريدة الجميورية، وكالة األنباء الجزائرية، األربعاء  (2
. 2018/07:17www.eljoumhouria.dz./art.phpديسمبر/1 كانوف05جريدة الجميورية، وكالة األنباء الجزائرية، األربعاء (3
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 :التعريف بأهم المصطمحات األساسية/ أوال

تغيير جوىري في أوضاع المجتمع ال تتبع فيو طرؽ دستورية والفرؽ بيف الثورة وقمب : الثورة*
نظاـ الحكـ، أفَّ الثورة يقـو بيا الشعب عمى حيف أفَّ قمب نظاـ الحكـ تقـو بو بعض رجاؿ 

 .1الدولة، وىدؼ الثورة تغيير النظاـ السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي
الحرية النسبية والحرية المطمقة، : ىي الخموص مف الشوائب أو الرؽ، وىي قسماف: الحرية*

الحرية النسبية وىي الخموص مف القسوة واإلكراه االجتماعي والحر ىو الذي يأتمر بو أمر بو 
القانوف ويمتنع عما نيى عنو، أما الحرية المطمقة فيي حؽ الفرد في االستقالؿ عف الجماعة 

 . 2التي انخرط في سمكيا
أعماؿ ووسائؿ وممارسات غير مبررة تمارسيا منظمات أو دوؿ تستثير رعب : اإلرهاب*

 .3الجميور أو مجموعة مف الناس ألسباب سياسية يصرؼ النظر عف براعتو المختمفة
مضاد لمرفؽ ومرادؼ لمشدة والقسوة والعنيؼ ىو المتصؼ بالعنؼ فكؿ فعؿ شديد : العنف*

يخالؼ طبيعة الشيء ويكوف مفروضا عميو مف الخارج فيو بمعنى ما فعؿ عنيؼ، وجممة القوؿ 
 .4أفَّ العنؼ ىو استخداـ القوة استخداما غير مشروع، أو غير مطابؽ لمقانوف

 (كراتوس)ومعناه الشعب واآلخر (ديموس)لفظ مؤلؼ مف لفظيف يونانييف أحدىما: الديمقراطية*
ومعناه السيادة، فمعنى الديمقراطية ىي سيادة الشعب وىي نظاـ سيسي تكوف فيو السيادة لجميع 

 .5المواطنيف ال لفرد أو لطبقة واحدة
نظاـ سياسي عرؼ في العصر اإلغريقي القديـ خاصة في مدف طربية : األوليغارشية*

سبرطة ثـ أثينا وذلؾ في القرنيف الرابع والخامس قبؿ الميالد، وينفرد ىذا النظاـ بكونو يجمع  وا 

                                       
 .381، ص1997، دار الكتاب المبناني، بيروت، 1جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي ج(1
 . 462-461، المرجع نفسو، ص1جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي ج(2

3
) http://www.almaany.com. 

 .113-112، المرجع السابؽ، ص2جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي ج(4
 . 570-569، المرجع نفسو، ص2جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي ج(5
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بكافة السمطات بيف أيدي أقمية تمتمؾ األراضي والثروات، ويرادؼ في معناه غالب االستبداد 
 .1والحكـ المطمؽ

-1789)ثورة شعبية ضخمة اندلعت في دولة فرنسا خالؿ فترة ما بيف: الثورة الفرنسية*
 .2كاف ليا أثر كبير عمى العالـ كمو كما تعتبر أوؿ ثورة ليبرالية في التاريخ (1799

ثورة المستعمريف فييا ىـز الوطنيوف األمريكيوف في (: 1783-1765)الثورة األمريكية *
بمساعدة فرنسا  (1783-1775)المستعمرات الثالث عشر البريطانييف في حرب الثورة الكبرى 

 . 3ظافريف باالستقالؿ مف بريطانيا العظمى ومؤسسيف الو ـ أ
مجموعة الحقوؽ نصت عمييا المواثيؽ الدولية والتي يتمتع بيا اإلنساف وال : حقوق اإلنسان*

يجوز تدريجو منيا ألي سبب كاف بصرؼ النظر عف كؿ مظاىر التمييز مثؿ الديف والمغة 
 .4والموف واألصؿ والعرؽ والجنس وغير ذلؾ

أو ما يعرؼ بالحراؾ العربي أو الربيع العربي وىي حركة احتجاجية سممية : الثورات العربية*
 متأثرة بالثورة التونسية التي 2011 ومطمع 2010ضخمة انطمقت في كؿ البمداف العربية أواخر 

" الشعب يريد إسقاط النظاـ"و " ارحؿ"اندلعت بسبب إحراؽ محمد البوعزيزي نفسو، رافعة شعار
ىدفيا بناء نظاـ سياسي متحرر مف التبعية ولكنيا لـ تخمو مف الدماء كما أنَّيا استطاعت ىذه 

 . 5الثورات باإلطاحة بأربعة أنظمة سياسية في تونس مصر ليبيا اليمف
فمسفة تحاوؿ أف ترى األشخاص واألشياء رؤية روحية، بمعنى أف تنظر إلى :الجيوانية*

وأف تبحث عف  (بالظاىر)دوف أف تقتنع  (الباطف)وأف تمتمس  (المظير)والتقؼ عند  (المخبر)
لى  (الخارج)بعد مالحظة  (الداخؿ) لى القيمة وا  لى الكيؼ وا  وأف تمتفت دائمًا إلى المعنى وا 

                                       
 .219 المرجع السابؽ، صعبد الوىاب الكيالي، موسوعة السياسة،(1
 .580 المرجع نفسو، صعبد الوىاب الكيالي، موسوعة السياسة،(2

3
) http. 3://ar.wikipedia.org. 

 .المرجع نفسو (4
 .10، ص2001، 1 وفاء لطفي، الثورة والربيع العربي، الجامعة اإلسالمية، القاىرة، ط(5



 المـــــطحــــــــــــــق

 

 
124 

لى الروح مف وراء المفظ والكـ والمشاىدة والعرض والعياف وىي فمسفة تدعو إلى العمؿ  الماىية وا 
 .1البناء المؤسس عمى النظر الواعي

لمكممة معاني عديدة وغامضة كوف استعماليا متعدد وغالبًا سمبي، فيعتبرىا : الشعبوية*
البعض نوع مف األيديولوجيا التي تتالعب بعواطؼ الجماىير ويعتبرىا البعض اآلخر كحركات 

 . 2شعبية ينقصيا تأطير النخب المثقفة
 .3ىي حركة سياسية تتخذ مف اإلسالـ ومف استعادة دولتو منطمقًا ليا وىدفاً : اإلسطموية*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .2020، 526 خالد حربي، المجمة العربية، دار المجمة العربية لمنشر والترجمة العدد (1
 . أحمد عطار، بخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المرجع السابؽ(2
 .186 بخاري حمانة، فمسفة الثورة الجزائرية، المرجع السابؽ، ص (3
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 :التعريف بأهم األعطم الواردة في المذكرة/ ثانياً 

أعظـ فيمسوؼ يوناني جامع لكؿ فروع المعرفة اإلنسانية في :(م. ق384-م.ق322) أرسطو *
تاريخ البشرية كميا ويمتاز عمى أستاذه أفالطوف بدقة المنيج واستقامة البراىيف واالستناد إلى 
التجربة الواقعية وىو واضع عمـ المنطؽ كمو تقريبًا ومف ىنا لقب بالمعمـ األوؿ ولو وؤلفات 

المقوالت، العبارة، التحميالت األولى، ما بعد الطبيعة، في النفس، في : عديدة ومتنوعة مف بينيا
 .1وغيرىا مف المؤلفات... الكوف وفي السياسة

مؤسس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، مف أسرة ذات : (م1940-م1889) ابن باديس *
، 1912جاه، مف قبيمة الصيناجية، وتخرج بشيادة التطويع مف جامعة الزيتونة بتونس عاـ 

المنتقد، الصراط، الشريعة، البصائر،  )عمؿ في الصحافة وأصدر عّدة صحؼ ومجالت 
تفسير ابف باديس، عقيدة التوحيد، رسالة : مف مؤلفاتو (الشياب، ونشر الكتب اإلسالمية السمفية

 .2في األصوؿ 
، سياسي 1875حفيد األمير عبد القادر، ولد بمدينة دمشؽ، سوريا، عاـ :  األمير خالد*

 . 3جزائري مف رواد العمؿ السياسي السممي أثناء االستعمار الفرنسي الجزائري
 1831 في والية السيف، سافر إلى أمريكا عاـ 1705مؤرخ فرنسي ولد سنة :  توكفيل*

الذي يعتبر " الديمقراطية األمريكية"لدراسة أحواؿ السجوف وراح يجمع المعمومات في كتابو 
 1849كتاب موضوعي في تمؾ البالد، يعتبر ليبراليا متزمنا في آرائو السياسية، أصبح في عاـ 

 . 18394نائبا لرئيس الجمعية الوطنية، توفي عاـ 
فيمسوفة واختصاصية في النظرية السياسية، درست الفمسفة : (م1975-م1706) حنة أرندت *

في ماريورغ وكاف مف أساتذتيا كارؿ ياسيرز وىايدخر تشغاركت في تحرير عدد مف المجالت، 

                                       
، 1884، 1، مف أ إلى س، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، ط1 عبد الرحمف البدوي، موسوعة الفمسفة ج(1

 .99-98ص
 .18، ص2006، 3 جورج طرابيشي، معجـ الفالسفة، المناطقة، المتكمموف، المتصرفوف، دار الطميعة، بيروت، ط(2

3
) http. 3://ar.wikipedia.org. 

 .37 حنة أرندت، في الثورة، مرجع سابؽ، ص(4
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تنتمي حنة أرندت إلى المأثور الكبير لمفمسفة السياسية وسائؿ تأليفيا مف جديد المفاىيـ 
في الثورة، في : السياسية األساسية مف قبيؿ الديمقراطية والسمطة والعنؼ والتسمط، مف مألفاتيا

 . 1العنؼ، أزمات الجميورية
فيمسوؼ وكاتب فرنسي يعد أحد أقطاب الوجودية : (م1980-م1905) جون بول سارتر*

الوجود والعدـ ونقد العقؿ الجدلي ولو روايات تترجـ اتجاىو منيا الغثياف : المعاصرة مف مؤلفاتو
 .2واأليادي القذرة

فيمسوؼ تاريخ وحضارة، ومؤرخ لمفمسفة، ألماني اىتـ بالتاريخ : (م1911-م1833) دلتاي *
 حصؿ عمى الدكتوراه المؤىمة لمتدريس في الجامعة، تسعى إلى 1864والفمسفة، وفي سنة 

وذلؾ بتأسيس عمـ  (ما يسمى اآلف بالعمـو اإلنسانية)إيجاد ثورة كوبرنكية في عمـو الروح 
 .3تجريبي بالظواىر الروحية

ىو أحد رواد المدرسة الفمسفية الحديثة التي أنشأىا الشيخ : (م1987-م1905) عثمان أمين *
مصطفى عبد الرزاؽ وىو معروؼ باالتجاه نحو الروحية أو الذاتية مف خالؿ فمسفتو المسماة 

تأمالت في _ محاوالت فمسفية_ رائد الفكر المصري محمد عبده: مف بيف مؤلفاتو" بالحيوانية"
 . 4رواد الوعي اإلنساني في الشرؽ اإلسالمي_ الفمسفة األولى

كاتب فرنسي بارز في الشؤوف الفمسفية والرياضية ولد مف : (م1794-م1743) كوند روسيه *
أسرة عريقة درس في ناقار وضع عدد مف الكتب في الرياضيات والفمسفة التحميمية، انتخب 

عضوا في المجتمع العممي وقؼ مع الثورة وانتخب نائبا في الجمعية التشريعية وأصبح رئيسيا 
 . 17925عاـ 

                                       
 .09 جورج طرابيشي، معجـ الفالسفة، المرجع السابؽ، ص(1
 .18مصطفى السباعي، المرجع السابؽ، ص:  جاف بوؿ سارتر، الوجودية والعدـ، تر(2
 .475، المرجع السابؽ، ص1 عبد الرحمف البدوي، موسوعة الفمسفة ج(3

4
) www.arabphilosophers.com. 

 .545 جورج طرابيشي، معجـ الفمسفة، المرجع السابؽ، ص(5
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فيمسوؼ واقتصادي ألماني، تخرج دكتورا في الفمسفة عاـ : (م1883-م1818) كارل ماركس *
:  وكاف موضوع أطروحتو الفرؽ في الفمسفة الطبيعية بيف ديمقريطس وأيقور، مف مؤلفاتو1841

العمؿ المأجور _ (بالتعاوف مع انجمز)األسرة المقدسة أو نقد النقد _ نقد فمسفة ىيغؿ في الدولة
 .  1نقد االقتصاد السياسي_ صراع الطبقات في فرنسا_ والرأسماؿ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .127، ص2002 عبد القادر تومي، وجود الفمسفة، مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر واإلشيار، الجزائر، د، ط، (1
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 :قائمة المصادر والمراجع
 . القرآف الكريـ•
 :قائمة المصادر: أ

حمانة البخاري، فمسفة الثورة الجزائرية، دار الروافد الثقافية لمنشر والتوزيع، بيروت، - 1
 .2012، 1لبناف، ط
حمانة البخاري، تأمالت في الدنيا والديف، مخبر األبعاد القيمية لمتحوالت السياسية - 2

 .2012، 1والفكر، وىراف، الجزائر، ط
 :قائمة المراجع: ب

جورج طرابيشي، دار الطميعة لمطباعة والنشر، :إيميؿ رىيبة،تاريخ الفمسفة، تر-1
 .1981بيروت، دط،

مدى السيد المكتبة العربية : أحمدت كورو، العممانية وسياسة الدولة تجاه الديف، تر- 2
 .2012، 1لألبحاث والنشر، بيروت، لبناف، ط

صباح محي الديف، منشورات عويدات، : أندريو كريستوف، فولتير حياتو،آثاره، تر- 3
 . 1984، 2بيروت، ط

 .ابف خمدوف، المقدمة، دار الجبؿ، بيروت، لبناف، دط،دت-4
أحمد بف نعماف، الجياد الثورة واالستقالؿ، دار البعث لمطباعة والنشر، قسنطينة، -5

 .1982، 1الجزائر، ط
، دار الغرب اإلسالمي، 2أبو قاسـ سعد اهلل، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج- 6
 .1996، 1لبناف، ط
، دار الغرب 2، ج1930-1900أبو قاسـ سعد اهلل، تاريخ الحركة الوطنية، - 7

 .1992، 4اإلسالمي، لبناف، ط
الحسيني السيد محمد وآخروف، دراسات في التنمية االجتماعية، دار المعرؼ، - 8

 . 1977، 1مصر، ط
، 5برىاف غميوي، بياف مف أجؿ الديمقراطية، المركز الثقافي العربي، لبناف، ط- 9
2006. 

عيسى عصوفور، منشورات عويدات، : برنار غروتويرف، فمسفة الثورة الفرنسية، تر- 10
 .1982بيروت، دط، 
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، دار ( ومعالميا األساسية1954ثورة نوفمبر )بوعالـ حمودة، الثورة الجزائرية - 11
 .2012النعماف لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دط، 

أشرؼ عمر، مركز : طوني كاليؼ، عصر الثورة الماركسية في األلفية الجديدة، تر- 12
 .الدراسات االشتراكية، دط، دت

نيقوال متيني، مراجعة عبد العزيز العبادي، : جاؾ بوؿ سارتر، الكينونة والعدـ، تر- 13
 .2009، 1المنظمة العربية لمترجمة، ط

جاؾ بوؿ سارتر، كيركفارد، معنى الوجودية، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبناف، دط، -14
 .دس

مصطفى السباعي، الدار القومية لمطباعة : جاؾ بوؿ سارتر، الكينونة والعدـ، تر-15
 .والنشر، دط، دس

خالد دار : جيف شارب، مف الدكتاتورية الديمقراطية، إطار تصوري التحرر، تر- 16
 .، دس2عمر، بيروت، ط

أحمد حساف، دار التنوير لمطباعة والنشر : جاؾ رانسيبر، كراىية الديمقراطية، تر-17
 .2012، 1والتوزيع، لبناف، ط

عادؿ زعيتر، : جاف جاؾ روسو، العقد االجتماعي أو مبادئ القانوف السياسي، تر- 18
 . 1995، 2مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، لبناف، ط

. 1حنة أرندت، في الثورة، تػ عطاعية الوىاب، مركز دراسات الوحدة، بيروت، ط-19
2008 .
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 :ممخص المذكرة

البخاري حمانة مف أعالـ الفكر اإلسالمي المعاصر الذي انكب في فيو سيكولوجية الشعب 
وىذا " فمسفة الثورة الجزائرية"الجزائري وثرائو، وذلؾ مف خالؿ طرح عدد مف الدراسات مف بينيا 

ما يحيمنا تمامًا إلى إدراؾ الجيود الفكرية التي قاـ بيا حيث كاف ذا خبرة واعية في نقمو البحث 
عف ثورة نوفمبر مف القالب التاريخي إلى القالب الفمسفي مف وجية نظرة جديدة شكمت فييا 

ثنائية الفمسفة والثورة التي حاوؿ البرىنة عمييا منطقيًا وتاريخيًا معتمدًا عمى تجربتو الشخصية 
حيث عالج قضايا وجوانبًا لـ تبحث مف قبؿ كقضية العالقة بيف التنظير والواقع، ومسألة إعادة 
قراءة التاريخ النفسي بشكؿ موضوعي وخاصة بنظرة نقدية إلعادة روح الثورة، كما مثمت الثورة 
عنده ضرورة منتمية لمتغيير فنجاح الفكرة الوطنية في استعادة سيادتيا الوطنية وبناء دولة قوية 
مستقمة لربطيا باألجياؿ الحاضرة والمقبمة وذلؾ مف خالؿ ترسيخ مكانة ىذه الثورة في عقوليـ 
وتمكينيـ مف مقاربتيا وفقًا لرؤيتيـ الفكرية والثقافية، وقد مثؿ اإلسالـ بالنسبة لو ثورة شاممة 

 .ومتكاممة غيرت اإلنساف مف حيث طبيعة سموكو وأفكاره وىي النموذج األوؿ لكؿ الثورات

 :الكممات المفتاحية

 .البخاري حمانة

 .فمسفة الثورة الجزائرية

 .الفمسفة والثورة

 .  التاريخ
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