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ماحإحوريماوٌووو م يمطلمالوري.مرتالمؼعينماض احمأخ م مايكطوتماالجؿؿوسقيم منـػومهؾقؾقو
مسك مسؾقـو مُتؼَؿكح ماظيت ماٌكؿؾػي ماالحؿفوجقِي ماظظواػِك مَعْػفؿوت مشوؼي مطوغً مظؾظوػكةمصنذا محول َض

اظواحدةمإالمأغفومتلؿعؿلمعػوػقممخمؿؾػي.مدوفمدموولم يمػ اماٌؼولمأنمنؾيمتػلرياتمظؾعؿؾقوتم
ماالحؿفوجقيم يمعومتؼدعهمعنمخصوئص.

مؼشؽلم ماىؿوػري. معنمصؽكة ماغطالضو مايكطوتماىؿوسقي ماظـظكؼوتماظيتممتمتؼعقدػو تؼوربمآخك
م مظواون مشودؿوف مطؿوب ماىؿوػري مدقؽوظوجقو م ي مظؾظواػكم=901)غشك مدلقؾوجقي مدرادي مأول )

ماىؿوػريم مؼؿصور مال مإغه مأوراو. م ي ماظؼوغون ماعضمرجول مطؿؾه معو ماغؿشور ماعد مجوء مضد مو اىؿوسقي،
ؼشؽؾفومأصكادمسودؼون،مظقسمماٌؿفوغلي؛مالماوألحكى،مؼصػفوم يمػ اماٌمظَّفماغري.جوغقيماوظضكورة

تؾقونمأِنمالمدخَلمظؾ طوءموماوظؿوظيمظؿػؽريماألصكادماٌؽوغنيممٌلؿوىمتػوػؿفممأؼيمأػؿقي.مؼفدفمػ امإدي
ظؾفؿوػري،ماصػؿفؿومخونؿنيمأدودقؿني،م يماظعؿؾقوتماىؿوسقي،مظؿؾؼىماألػؿقيمظؾعوارفماظالواسقي.م
ؼشؽلمػؽ اماضؿـو مخطقىموماٌغوالةم يماعضماظعوارفماًصوئصماٌؿقزةمظؾطواعماظؾدائيمظالضرتاحوتم

.مؼؼولمظـومشودؿوفمظواونم يمػ اماٌعـىم:م ؼؿوضفمطلمذيفورااظ ؼنمدقشؽؾونمماظيتمتصلماألصكاد
ذيءمسؾىمرؾقعيمايوصز،مومالمؼؿوضف،مطؿومػومايولمسـدماظػكدماٌـعزل،مسؾىماظعالضوتماٌوجودةم

م.انيماظػعلماٌوحىمومطؿقيماظؿػؽريماظيتمميؽنمافومعواجفيمهؼقؼه 
م مدرادي مدؿصؾح مدرادياىؿوػري م ي مهؾقالممعدجمي ماؾوعك مػكاري مدقـشك مو  اظلؾوكماىؿعي .

ؼكجعمإديماضرتاحوتم يمجموالتماظدراديماٌلؿؼؾؾقيمأطـكمممومؼكجعمإديمتػلريمزكوفمتؽوؼنمومازوغموم
مسالعيم ماألذغولماصػؿفو مإديماألػؿقيماألدودقيمهل ه ماظـظك مؼؾؼىمأنمسؾقـو مذاتفو. ماظظواػك مػ ه تطور

مإذنماالدؿكالص،م يمألولمهؾقلمظؾقكطوتماىؿوسقيمؼ دعٍماظعوعلماظؿـظقؿيم يمتػلرياته.مميؽــو
متؿونلمإديمتشكقصمعللظيم ماظللقؾوجقو،مأنماألذغولمحولم اظلؾوكماىؿعي  مظؿطور ماٌكحؾي ػ ه

مأطـكمعـهمإديماضرتاحمتػلريمحؼقؼيمهل هماظظواػك.
غظكماعضممعنمػ اماٌـظور،مدؿشؽلمدرادوتمأخكى،مغشكتم يماظلؿقـوت،معكحؾيمجدؼدة.مإذا

ممتسم مأغفو مسؾى ماالجؿؿوسقي مظؾؾـقي ماوًصوئصماظيتمؼكوغفو متػلريمايكطوتماىؿعقي اظؽؿوبمإدي
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اظعؿلماىؿعي،مإالمأنمطؿواومآخكؼنمؼؿطكضونمعؾوذكةمإديمعللظيمتػلريماظـوراتمأوماالغؿػوووتمارتطقزم
ماىؿع متػلكمهؾقالتمايكطوتماظظوػكة م اظؽؾًماظـليب . ماوظؽؾًماظ يمهؾقالتفممحولمصؽكة قي

ؼشعكماهماظػوسؾون.مغظكؼيماظـوراتماظيتمؼؼرتحفومجقؿسمدؼػسمعـولمسؾىمذظك.مؼلطكمتدمشورمأػؿقيم
اظػورقمانيمعومؼلعلماظػوسؾونم يمايصولمسؾقهموعومحيصؾونمسؾقهمصعال.معفؿومطوغًماألذؽولماٌالحظيم

تلفلماظلؾعقـوتماغؿشوراممانيمتطورماظكشؾوتمومعلؿوىماظؿؾؾقي،مصننماظؽؾًمضدمؼمديمإديماظعـف.
مدقؿؼوؼلونم مدقربز،مخالهلو،مغوسونمطؾريانمعنماظؾقوث،مطؿو مو مظؿقؾقلمايكطوتماىؿعقي. ضوؼو
مظؾؽؿقيمومتـو ماألذغولماظيتمانكتمسـفؿو:معؼورايمايكطوتماالجؿؿوسقيماىدؼدةمومعلؿؼؾلم غظكا

متعؾؽيماٌوارد.
دة مإديماظـظكمانععونمإديمأذغولمأالنمتوران،متؼودغومدراديمعلؿؼؾلم ايكطوتماالجؿؿوسقيماىدؼ

مأظربتوم مأذغول م ي ماظـظك مإععون مإدي متؼودغو مطؿو م  مجدؼدة ماجؿؿوسقي محكطوت م  مظػظي ماغؿشور عصدِر
حلىمػ ؼنماظؽوتؾنيماؿغقرياتمسؿقؼيمميؽنمم–عقؾوطشي.مؼكتؾطماكوزم محكطوتماجؿؿوسقيمجدؼدةم م
مطوغًم مايكطوتم ماقـؿو م يماجملؿؿع. االجؿؿوسقي متكاضىماٌواردماٌـؿفيم يماجملؿؿعوتمعالحظؿفو
وماالدؿفالكمممأوم اظؾعصـوسقي ،مدائكةماًدعوتمماظصـوسقي،مصنغفومتكاضى،م يماجملؿؿعوتم اٌؿؼدعي 

م) ماالجؿؿوسقي ماظكوااط م ايكطوتم9و مصنن ماالجؿؿوسقي، ماظؾـقي ممتس ماظيت ماظؿغريات مهل ه متؾعو .)
ملمتعدمتـوولمعنمأجلمادرتجو ماهلقؽلماٌوديمظإلغؿوجمطؿومضدماالجؿؿوسقيماىدؼدة ماظيتمتظفك،م

مإسودةماعؿالكماظزعنموماظػضوءتػعؾهم ايكطيماظؼدميي مغعــيم ايكطيماظعؿوظقي ،مالمتـوولمعنمأجلم
ماظػكدي ) ماظقوعي ماظوجود موؿن ماظكوااط ماظـزاسوتم (.:و معكاضؾي مأجل معن ماظضكورؼي تؿلؾىماألصعول

ـفومعنمأجلمتوازنماجملؿؿع،م يمتـوضضوتمععمسـونكمأخكىمعنماظـظوممسـدعوماهلقؽؾقيماظيتمالمادمع
م) مسؾىمغزا م;تصؾحماظؿغـرياتماظـوذييمععوطليمهلو ماسؿربتم ايكطوتماالجؿؿوسقي م تعؾريا (.مإذا

(،مإالمأنماظؽوتؾنيمالمؼؾفكنمعنمأجلم>رؾؼيم يمجمؿؿعمدقوديمعؾؿوسمو/مأوم يمتـظقمماجؿؿوسي )
مؼعورضمأالنمتوران،م يمطؿواهم محؿؿي. مإديمتصور (محقٌمؼؾلطمإرورام=)م la voix et le regardػ ا

عػفوعوتقومظؿقؾقلم ايكطوتماالجؿؿوسقي ،مؼعورضماوظضؾطماٌورطلقيماظيتمتضممتصورامظـ ايكطوتم
ظوممػقؿـيمومؼعكصفوماوألحكىمدؾوطوٍتمتصودعقيماالجؿؿوسقيماصػؿفومعظفكامظؾؿـوضضوتماٌوووسقيمظـ

ماجؿؿوسقومعوجَّفيمثؼوصقو.
م ماٌوارد  م تعؾؽي مم–تعؿرب ماالحؿفوجقي ماظؿعؾؽي مسؾى متؼوم مػي ماٌؼوراوتماظيتمم-و إحدىمأطرب

اغؿشكتم يماظلؾعقـوت.متؽؿنماظػوئدةماظؽربىمظؾدرادوتماظيتمأغؿفًمهًمػ هماظزاوؼي،م يماظؿشدؼدم
اظؿـظقؿوتمظدىماظؿعؾؽيماالحؿفوجقي.مومميؽــومسؿوعومسكضمعلوئلماظؿكصصموممسؾىمعؽوغيمومثؼل

تؿقحمػ هماظعؿؾقوتمظألصواجماٌعؾؽيماظؾفوءمإديمتؼلقممأصضلمماظؿؿفني،ماغطالضومعنماظؿػكضيماظيتمتؼقؿفو.
ماٌػوػقمماظيتمتعؿربػومؿؿعماؿففقزمتؼينمأصضل.مؼلوػممأخ ظؾؿفوم،مإديمتـظقممداخؾيمأنع،مإديماظؿ

متؽون،م ماظيت ماًونقي مإاكاز م ي ماالسؿؾور، ماعني ماالحؿفوجوت، مظدرادي موكورؼي ماٌؼوراي ػ ه
مبؼؿضوػو،مسؿؾقوتماظؿـشقطماٌـفزةمعنمركفماظؿـظقؿوتموؿنمدورػوماظؿعؾويمظؾؿوارد،معالزعًيمظؽّلم

ماحؿفوج.
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ؿـودامإديمومػ امادمدؿلخ متػلرياتمأخكىماالدرتاتقفقوتماظيتمؼوزػفوماظػوسؾونم يمايلؾون،م
م ماظػكصماظلقودقي  م اـقي معؼوراي مػـو متمطد ماالجؿؿوسي. ماظؿفقؽل  political  Opportunitiesهؾقل

Structureمعنماغطالضفو.مم مايّد م،مإعو ماظؿعؾؽي م يمتطوؼك ماٌلوػؿي متلؿطقعمإعو ماظؾـقوتماظلقودقي أن
مإديمػكاكتمطؿشؾً،مصننماحإحؿفوجوتماٌـووئيمظؾـوويماظيتمؼدردف معشقوغيمميطوظىمملماوظـلؾي و

مأنمغلخ ماعنيماالسؿؾورمسـونكمطـريةمعؽوغيمهل ام مسؾقـو معنمركفماظػوسؾنيماٌمدلوتقني. تدعٍماعُد
(.متوصكماٌواردمعـلماٌولموماألخؾورمعؿغريمػوم،معـؾؿومػيمػوعيماظؼواغنيماٌمدلوتقيماظيتم9 اهلقؽل )

ماوظطكؼ متلفقلمأومعـعمتلدسماىؿوسوتماىدؼدة. ؼيمغػلفو،مميؽنمظـؿطمتعؾويمدؾؼًمعنمذلغفو
م اظػكصم مػقؽؾي ماسؿؾور مسؾقـو ماظؿعؾؽي. معن مجدؼدة مأمنوط مظربوز مجوذب مأثك مظه مؼؽون مأن وكاؿه،

ماظلقودقي ،متؾعومالدرتاتقفقوتماظػوسؾنيماالحؿفوجقني.
إالمأغهمؼؾدومظـومأنمأؼيمغظكؼيمحولمايكطوتماالجؿؿوسقيمسوجزةممبػكدػومسنمأنمتغطيمجمؿو م

ماظوضًماٌلوئ م ي مسودػو مؼشؿد ماظيت ماىدؼدة ماٌؼوراوت متشؽل مأعربؼؼقي. مدرادي ماؽل ماًوني ل
ايووك،ماحملووالتماألطـكمجدؼيمعنمحقٌماٌلوظكماظؾقـقيماظيتمتػؿقفومومظقسمعنمأجلماظـؿوئٍم
ماظعؿؾيم ماظـشوط متػلري مسؾى مأغه مخالني، مغمطد، ماٌعـى، مػ ا م ي ماظقوم. محؿى مإظقفو اظيتمتونؾً

أنمؼـطؾقمعنماسؿؾورمتشؽقالتماظؿـوصسمانيماىؿوسوت،مسوضماالسؿؼودماؼوةماألصؽورمحولماظؿصودعيم
احإظؿزامماالحؿفوجيمظألصكادمأومظؾفقؽؾيماظلقودقيماٌػؽكمصقفوماطكؼؼيمجوعدة،مسؾىمأغفوم معػؿوحي م

ظ يماMécaniste) اؿػوديماغزالقمإواظيم)م–حلىمرأؼـومم–أوم معغؾؼي .متلؿحمدراديمػ هماظؿؾودالتم
مأنم مُتظِفك مطؿو ماالحؿفوجقي. ماىؿوسوت مسؾى معلؾؼو معوجودة مرعزؼي مإرورات مصكض مصؽكة تؿضؿـه
حلواوتماظػوسؾنيماظؼوئؿيمسؾىمضقوسمعومميؽنمأنمؼؽوغهمسؿلماآلخكؼن،مسـصكمعكطزيمظؾؿػلري.مإغفوم

متضعماظعؿلماظؿؽؿقؽيمظؾػوسؾنيم يمعكطزما مثواؿي،مظؽـفو ظؿػلري.مالمتؿصورمأذؽولماٌـوصليمسؾىمأغفو
عنمركفمػ هماظؿـظقؿوتمسؾىمأغهمسؿؾقيمأدودقيمتلفمم يمتـظقممتلقريمععـىمؼؾدومظـومإذنمأغهمميؽنم

اوظظفورمعـوصلوتفممسقـفو.مؼؾدومظـومعفؿومػـومأنمغدركمأنماىؿوسوتماالحؿفوجقيمتعؾهم،معـشغؾًيم
رمأسؿولمذيوسقيم،مطؿوم.مجيؾومذؽلماظظفورماظعؿوعيمػ ام يمادؿعؿولمراكتواسؿوعقوم يمعظفكماالحرتام

تكتؽزمسؾىماظؿلوؼالتماظيتمؼؼوممافوماظػوسؾون.مصنذامارتؽزماظعؿلماظؿػلرييمظؾؿعؾؽيماالحؿفوجقيمسؾىم
وماظؿؾودالتمانيماألصواجممممممممممممإاكازمتـظقؿوتم يمذؽلموطوالتمتعؾؽيمومط امسؾىمظعؾيماٌـوصليم

اًونقيماظيتمؼشؽل،ممبؼؿضوػو،متلقريماسؿؾورم–حلىمرأؼـومم–االحؿفوجقي،مإالمأنمسؾقهمط ظكم
ماٌعـىمسؿؾقيمأدودقيمظؿػلريماظؿعؾؽيماالحؿفوجقي.

ماـوءمهؾقلمسؿققمجيؿعمانيماظؾعدماظؿورخييمومثؼلمايؿؿقوتماالجؿؿوسقي،م ممإالمأغهمؼؾؼىمسؾقـو
مظلـنيمروؼؾي،م مػ ا مودم مرمبو مو ماحؿفوجقي متعؾؽي م يمطلمحمووظي ماظؿؽؿقؽيماٌؿواجد مانيماظعؿل و

مادؿؿكارماظؾقوثمحولماألركماظـظكؼيمظؿقؾقلمايكطوتماالجؿؿوسقي.
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