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**

اإلشؽال ،اؾػرضقات و ادلـفج

اذمرطمحبــوميفمإذؽوظقيمعضؿونماظػؽرماألٌوغيمايدؼٌ،موادؿؼصوءماألدؾوبم
اظيتمجعؾًمػذاماظػؽرمؼودممبصػيماٌـوظقي .موضدماصرتضـوميفمبداؼيمحبــومأغهمصؽرم
ورؼٌ مظؾؿـوظقي ماظقوغوغقي ،موظؽن ماظؿعؿق ميف ماٌوضوع مجعؾـو مغؽؿشف مسؿق ماظصراعم
ايضوريماٌوجودمبنيماألٌونمواظػرغلقني،معومجعؾـومغػرتضمبلنمصػيماٌـوظقيمػيم
ذؽلمعنمأذؽولماإلضصوءماٌؿورسمسؾىمصؽر،مأضلمعومؼؼولمسـهمأغهمؼػؽرمبوٌػفومم
ورمؿفد ميف مإغؿوجه موتوزقػه ميف مصمق مااجموتات ،مبدءا معن مؾقبـتز مإشم مشؾـج.م
وظؽنمعنماظصعىماإلحوريمبوظػؽرماألٌوغيمواظؿقؽممصقه مظعدةمأدؾوب،متؿعؾقمأوتام
بؾغؿه ،موثمّ مبشكصقوته ماظيت محووظـو ماتاضرتاب معـفو ،مإشم مايد ماظذي مأصؾح مصقهم
حبــو معػؿوحو مسؾى ماٌراجعي مواظؿصققح ماظدائؿني .موضد معؽــو ماٌـفٍ ماظـؼدي معنم
إجراء مضراءات معؿؼورعي موعؼورغي معن مشري ماتاطؿػوء مبوإلحؽوم ماظلوبؼي موعن مأجلم
اإلحوريممبوضوعماظؾقٌمضلؿـومحبــومإشممثالثيمصصول:
م
* ردوظي دطؿوراهمغوضشًمبؿورؼخ  02أطؿوبر  0226بؼلمماظػؾلػي،مهًمإذرافماظدطؿورمصوؼممسؾدمايؽقم.
** بوحٌمدائمميفمعرطزماظؾقٌميفماألغـروبوظوجقيماتاجؿؿوسقيموماظـؼوصقي،موػران.
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اؾػصل األول:معن ؿػفوم ادلثاؾقة واستخداؿاتفا

إنمغظرؼيماٌعرصيمتعـىمبوظؾقٌميفمذروطمإغؿوجماٌعرصي،موبوظؿوظيماظرتطقزمسؾىم
اظؼلؿي مايوصؾي مبني مسؼل موواض  ،موبني مسومل محلي م(واضعي) موسومل مروحيم
(عـوظي) .موإنمعػفوممعـوظيمدقظفرمظؾؿرةماألوشمميفماظؾغيماظػؾلػقيميفمغفوؼيماظؼرنم
 ،86محقٌ مأن مؾقبـتز مؼعورض ماٌـوظي مبوٌودي ،موضؾل مذظك مطون ماظؾوحـونم
ؼلؿكدعونمعصطؾحم"اظالعودي"مطؿومػوماظشلنمسـدمبارؽؾي .مومظؼدمأصؾقًمطؾؿيم
عـوظي متطؾق مأؼضو مسؾى ماٌذػى ماألػالصوـي ،مبوسؿؾوره معذػى ماألصؽور .مأعو معنم
حقٌماظدتاظيمصنغـومغػفممعنماٌـوظقيمحوظقوماظـزسيماظػؾلػقيماظيتمترج ماظوجودمطؾهم
إشمماظػؽر،مطؿومأغفومأؼضوماٌوضفماظذيمسمض ماظػؽرمواظلؾوكمٌـولم،Un idéalم
وصؾلػقو مػي ماظـلق ماظذي مؼرص ماظػؽر مصوق مايواس مواظؿفربي .موميؽن ماظـظر مإشمم
اٌـوظقيمغظرةمسوعي،معنمحقٌمأغفومعالزعيمظؽلمصؾلػي،مصؼدمطؿىمشوبـفور مبلنم
سؾى ماظػقؾلوف مايؼقؼي مأن مؼؽون معـوظقو .موحلى مبرـارد بورجوا مصنن ماٌـوظقيم
ػيمجوػرماظػؾلػي،موأنمطلمصؾلػيمػيمعـوظقي،مطـؿقفيمظؾؿصودرةماٌـوظقيماٌؿؿـؾيم
يف مأغه متا متوجد مععرصي مإتا مبوألصؽور .موسؿوعو مصنن معـوظقي ماظػؾلػي متؽؿن ميف مسدمم
اتاسرتافمبلنماٌـؿفيمعوجودمحؼقؼي.
أعو مصقؿو مسمص معػفوم م"اٌـوظقي ماألٌوغقي" ،مصفو مادم مسوم مأرؾق مسؾى مصمؾيم
األغلؼيماظػؾلػقيماٌطورةميفمأٌوغقوميفمغفوؼيماظؼرنم 86موبدابيماظؼرنم.87موعنمأػمم
ممـؾقفومػقخته،مشؾـج،مفقجل مواظيتمتوصفمأغلؼؿفممبوٌـوظقيماظذاتقيمواٌـوظقيم
اٌوضوسي مواٌـوظقي ماٌطؾؼي .مصفي متؿفلد ميف ماظػؾلػوت ماظيت مأرادت مأن متؿفووزم
اؾؽاـطقة ،مأي ماظػؾلػوت ماظيت مأرادت ماظؿلطقد مسؾى مإعؽوغقي موجود معقؿوصقزؼؼوم
غظرؼي،موخوصيمع مفقجل.موؼرج مؿارك ؽوػؿان معصدرماٌشروعماٌـوظيماألٌوغيم
إشمم"اظـصماحملري"ماٌعـونمبـم"أضدممبرغوعٍمغلؼيمظؾؿـوظقيماألٌوغقي"مواٌؽؿوبمإعوم
دـيم8573مأوم،8574مواظذيمؼعؿربهماظـؿرةماحملؿؿؾيمظؾؼوءمرؾؾيمثالثمػممفقجل،م
شؾـج،مفوؾدرؾني.م م
ؼؿؾنيمبوظؿوظيمأنمػـوكماخؿالصومجوػرؼومبنيمعػفومم"اٌـوظقي"ماظيتمػيمعالزعيم
بشؽلمسػويمظؽلماظػؾلػوت،موبنيمعػفومم"اٌـوظقيماألٌوغقي"مطؿشروعماذمرطمصقهم
بشؽل مضصدي موواع مسدد معن ماظشكصقوت ماظػؾلػقي ،مإتا مأن مذظك ماٌشروع مؼظلم
عرتؾطومبـصمحمري،موطلنماظذؼنمأضدعوامسؾىمطؿوبؿهمصضؾوامأنمسمػوامػوؼوتفم،م
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وطلغفممؼمدلونمظشيءم"حمرم"مأو"مممـوع"،معومرمعؾـو مغؿلوءلمعنمجدؼدمسنم
عدىمصقيموعصداضقيمػذاماظطرح.م م
ظؼد مارتؾطً ماٌـوظقي ماظيت مأيؼً محصرؼو مبوظػؽر ماألٌوغي مبوإلصالح ماظدؼين،م
وخوصيمع مغرقؼوار اؾؽبري ميفماظؼرنم،88محقٌماسؿربماظدؼنممحرطيماألذكوصم
اإلهلقنيميفماألذكوصماإلغلوغقني.موطونماإلصالحمعلؾوضومجبفدماؾؼدقس أـسؾمم
حني متلوءل مسن ماظلؾى ماظذي مجعل ما هل مؼؿقول مإشم مإغلون ،معرطزا مسؾى م"غصم
اظؿؽوؼن"،مواظذيمؼذطرمصقهمأنما هلمخؾقماإلغلونمسؾىمصورته .واعؿدماإلصالحمع م
ؾوثر م(قم)84ماظذيمأضػىمسؾىماٌؿوردوتماظدؼـقيمروبعو معـوظقوم(وووزمعؿوجرةم
اظؽـقليمع ما هل)مؼؼربفومعنماٌلقققيماظؾدائقي،مطؿومأضػىمسؾقفومروبعومسؿؾقو،م
عنمحقٌمأنمخدعيما هلمتامتؽونميفمدورماظعؾودة،موإمنومعؽوغفومػومايقوةماظدغقوؼيم
عنمخاللماظعؿلمبؽلمأذؽوظه .وظؼدمأدػرتماإلصالحوتمإشممغؿقفيمعفؿيمعػودػوم
أنممايؽؿيميفماىـونموايقوةميفماٌوت،موااجمدميفماظصؾقى .وبوادطيماٌلقققيم
أصؾحمظإلغلونمػدصونمعـوظقونمأحدػؿومأرضيمواآلخرممسووي،مصوظوصولمإشممهؼققم
اٌؿؾؽيماإلهلقيميفمضؾىماإلغلونموسؾىماألرض،مؼضؿنماظوصولمإشمماٌؿؾؽيماإلهلقيم
يف ماظعومل ماآلخر موايقوة ماٌـوظقي متـقصر ميف مايى مواظؿواض مواتابؿعود مسن مطلم
عشؿفقوتمايقوةموعؿعفو.م
وضد متعزز ماظػؽر ماٌـوظي مبػضل ماتارتؾوط مايوصل مبني ماظػؾلػي مواألدب،م
صوٌػؽرون ماألٌون متلثروا ميف ماظؾداؼي مبوألدب ماظػرغلي ماٌؿؾين مظؾؿذػى ماظؽالدقؽيم
ااجملدمظؾقرطيماظدورؼيمظؾؿورؼخ،مواظداسيمإشمماظؿؼقدمبوألصولمواظضوابطماظؾغوؼيم
اٌوروثي مسن ماظعصور ماظؼدميي ،موظؽن مبعدػو مضوي مايس ماظورين مظدؼفم ،معو موظدم
رشؾيميفماظؿقررماظـؼويف،مبوتاسؿؿودمسؾىمغظرةمخوصيمظإلرثماظقوغوغي،معنمعـطؾقم
وووز ماظعؼل مظصوحل ماظطؾقعقي ،مصظفرت ماظروعوغلقي .مو مضد مصضّل ماظػؽر ماألٌوغيم
اظعودةمإشمماٌوضيماٌؿكقل،مبدلماٌلؿؼؾلماظقوتوبيماظػرغلي .وطؿوبمروقدجير
زاػراـسؽي م Safranskiمحول م" مشقؾؾر  Schillerمأو ماخرتاع ماٌـوظقي ماألٌوغقي"،م
اظذيمصدرممبـودؾيمعرورم022مسوعومسؾىموصوةمػذاماألدؼى ،أطدمأنمأسؿوظهموخوصيم
علرحقوته مهلو متلثري مسؾى ماظرأي ماظعوم ماٌعوصر مظه ،مصفو مخمرتع ماٌـوظقي ماألٌوغقيم
وظقسمصؼطماظشوسرماظؼوعيماألدطوري،مألغهمرشممعشوطؾهماظصققيماىلقؿيمادؿطوعم
هوؼلمروضؿهماإلبداسقيممإشممعلرحقوتمضكؿيمضوبؾيمظؾؿـػقذماٌلرحي.مواٌـوظقيميفم
عػفوم مشقؾؾر متػؿح ماظطرؼق ميف ماووه مايرؼي ماإلغلوغقي موتؼرؼر ماٌصري .موطوغًم
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اإلرادةمظدؼهمأداةمظؾقرؼي،مظذظكمملمؼؼؾلمصصلمايوجيمايلقيمسنماألعرماٌطؾقم
طؿومػومسـدمؽاـط.موإنماظؿؼوءمطلمعنمفقجلمومفوؾدرؾنيمومشؾـجميفمشرصيمواحدةم
أثـوءمدرادوتفمماىوععقيمأدسمظعالضيمصرؼدةمبنيماألدبمواظػؾلػي،مبوظرتطقزمسؾىم
أػؿقي م"ايلودقي" م  La sensibilitéمو"اظلذاجي" ،ماظيت مػي ممسوت معالزعيم
ظؾطػوظي،مطؿومتعدّمأؼضومذرطمضروريمظالغػؿوحمسؾىمايؼقؼي.مإغـوممنؾكميفماظواض م
حقوتني:مايقوةماظيتمدمؾؿفومسـدماظطػوظي،مواظيتمغواصلمحؾؿفومودمنمطؾور،م
وػـوك مايقوة ماظيت مغؿؼومسفو مع ماآلخرؼن ،مأي مايقوة ماظعؿؾقي مواظـوصعي مواظيتم
ؼؽونمعكهلوماٌوت .م
وظؽن،موطؿومػومايولمبوظـلؾيمظؾقوغوغقنيمصؼدمحصلمدوءمصفممظطؾقعيماظؿػوسلم
بنيماظؿقوراتمواٌذاػىماٌؿعددة،مواظيتمطوغًمحلى مرأيمفقدجر متؿعوؼشمصقؿوم
بقـفو مبشؽل مجقد ،موإذا مطوغً مطل مغزسي مأػالصوـقة متػرق ميف مأؼوعـو مػذه مبنيم
اظواضعيمواٌـوظي،مإتامأنماظعالضيمبنيمػذؼنمايدؼنمتؾؼى مشريمعوضقي.موواضعيم
طونمػذهماظعالضيمشريمعوضقيمرمىمأنمؼدصعـومإشمماظؿػؽريميفماظػؾلػي.مأتامميؽنم
أنمتؽونماظػرضقوتماألوشممضدمررحًمبطرؼؼيمشريمجدؼي؟موتامميؽنماظؿلطدمعنمػذام
اظطرحماٌغوؼر،مإتامعنمخاللمإدراكماىوػرماظربشؿوتيمظؾػؽرماألٌوغيموررؼؼيمسؿؾه .م

اؾػصل اؾثاـي :إشؽاؾقة اؾعؼل و اؾواؼع
تؾني مظـو مأن مػـوك مإذؽوظقوت مأدودقي مدقطرت مسؾى مجمؿل ماظػؽر ماألٌوغي،م
صفـوكمإذؽوظقوتمعؿعؾؼيمبـظرؼيماٌعرصيموبػؾلػيماظعؾوم،موأخرىمعؿعؾؼيمبويرؼيم
وبوظلقودي،موأخريامإذؽوظقوتمعؿعؾؼيمبوٌقؿوصقزؼؼو.م م
وبوظـلؾيمظـ:مؾقبـتز صؼدمحوولموووزمعومتوصلمإظقهمدقؽارت (اٌقؽوغقؽو)،م
عرطزامسؾىمعؾدأماتاتصولموعؾدأماٌؿعذرممتققزهم(اظدؼـوعقؽو) .مو مطونمترطقزهمسؾىم
عؾدأ ماتاتصول مألجل ماحملوصظي مسؾى مػوؼي ماٌوجودات موثؾوتفو ،مورشم مأػؿقي مػذام
اٌؾدأمؼوجدمطذظكماظؿعددمواظؿـوعم(عؾدأماٌؿعذرممتققزه)،موظؽنمػذامتامميـ معنم
زفورمجمؿوسوتمعؿشوبفيموعـظؿيميفمأغواعمتشؽلمػوؼوتمثوبؿيم(اهلوؼي/اتاتصولم
ماظؿـوع/اتاغػصول).مأعوماظؾقٌميفمايرؼي،مصؼدمطونمحبـومعقؿوصقزؼؼومعـػصالمسنماظدوظيمواظلقودي،محقٌمأنماإلرادةمتؿؾ مدائؿوماظؿؿـالتماحملػزة،ماظواضقيمعـفوم
أوماٌؾفؿي،ماًريةمأوماظشرؼرة،مواظـوويمسنماتاغػعوتاتمواٌقول...مإغفومتؿصرفم
دائؿوممبوجىمداص  .مواظداص مدقؽونمعؿواصؼو مع ماظعومل ،مبوسؿؾورهمأصضلماظعواملم
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اٌؿؽـي،موا هلمتامسمؾقمطلمإغلونمبؼرارمعلؾقمومعـػرد،مصؽلمضرارمصرديمعرػونم
بؼرار مطؾي محول ماظعومل .موػؽذا مصنن مؾقبـتز مؼػؽر مبوٌقؿوصقزؼؼو موظؾؿقؿوصقزؼؼو،م
وطؿوبوتمؾقبـتزماظشوبمتؼدممذفودةمتادؿؾعودماظطؾقعي،محقٌمتامؼوجدميفماظواض م
أؼيمحؽؿيمومأؼيمرشؾيميفماظطؾقعي،موغظوعفوماىؿقلمآتمعنمطوغفومدوسيما هل .م
وضد محوول ؽاـط تاحؼو اتابؿعود مسن مػذا ماٌـقى ماٌقؿوصقزؼؼي ماٌؿعوظي ،موذظكم
بوظؿوصقق مبني ماٌـوظقي مواظؿفرؼؾقي ،مألن ماٌػوػقم مبدون محدوس مصورشي ،موايدوسم
بدون معػوػقم مسؿقوء .موػـوك مصرق مبني معو مغػؽر مصقه ،موبني معو مغعقشه ،مصوإلغلونم
ؼلعى مبؿػؽريه مااجمرد مإشم مهصقل ماٌعرصي ماظؽوعؾي ماظيت موعؾه مؼػفم مصمق م
األدؾوبماٌؿقؽؿيميفمزوػرةمعو،مصوصقمػذاماٌـطقمميؽـهمأنمؼصلمإشمماظشيءميفم
ذاته .موظؽـه مسؾى ماٌلؿوى ماظواضعي مرمد مغػله معرشؿو مسؾى مهوؼل ماٌػوػقم مإشمم
حدوسموععطقوتمورؼؾقيمعشروريمحبؿؿقوت،موعؾهمشريمضودرمسؾىماتاظؿؼوءمع م
اظالعشروط.مؼؿؾنيمػؽذامأنمؽاـطمؼؼقممغظرؼيمععرصيماغطالضومعنمرؤؼيمابلؿؿوظوجقيم
تلؿؾعدماٌقؿوصقزؼؼوماظؽالدقؽقيموتلؿػقدمعنماتاطؿشوصوتماظعؾؿقي،مإلخراجماظػؾلػيم
عنماظدوشؿوئقيموجعؾفومسؾؿو .موصقؿومؼؿعؾقممبوضػهمعنمايرؼي،مصويرؼيماظشوعؾيم
تؿطؾى مضوغوغو مذوعال مضودرا مسؾى مإضـوع ماىؿق مبضرورة ماتاظؿزام مبوظؼواسدم
اتاجؿؿوسقي،موإذامطونماظالتػوػممؼوصفمبلغهمذر،مصالمبدمعـهمعنمأجلمهؼققم
أصضلماظعواملماٌؿؽـي .موظؽنمذظكمتامميـحمظإلغلونمبطرؼؼيمجموغقيموعـذماظؾداؼي،م
صفومظقسمغؿوجمإرادةمإهلقي،موظؽنمسؾىماإلغلونمأنمقـاضل معنمأجلمذظك .موإنم
اػؿؿوممؽاـط بوىغراصقومؼفدفمإشممربطماإلغلونمبوألرض،معومؼدلمسؾىممتقزهمسنم
اتاػؿؿوعوتماظػؾلػقيماألخرىماظيتمعـقًمظؾؿورؼخمدورامطؾريا.مصفومؼعؾنمظؼورئهم
بلن ماظؽرة ماألرضقي مرمى مأتا مؼػؽر مصقفو مسؿودؼو معن مخالل موجفي مغظر مصؾؽقي،م
وظؽن مأصؼقو ،مبدون مأي مسالضي مع ماظلؿوء مطؿؽون مظؾؿورؼخ موظؾؿػوسل ماإلغلوغي.م
وبوظـلؾيمظؾؿقؿوصقزؼؼو،مصنغـومندميفماظعؼلماظـظريمضؾؾومجذرؼومظؾعالضيمبنيما هلم
واإلغلون،مصؼدمتؼؾصمدورما هلمصقهمإشممصؽرةمغوويمسنماظعؼلماإلغلوغي .موظؼدممتّم
اظػصلمبنيماألخالقمواظدؼن،مصوألخالقماؾؽاـطقةمذاتمغزسيمإغلوغقيمسؿقؼي،مصفيم
بوظؿوظيمغز سيمإغلوغقيمشريمعقؿوصقزؼؼقي،مؼصؾحمصقفوما هلمجمردمعلؾؿيمعنمعلؾؿوتم
اظعؼل ماظعؿؾي .وؼمدس مؽاـط مٌقؿوصقزؼؼو محموؼـي ،موعن مػـو مسـوان مطؿوبقه م"ظؽلم
عقؿوصقزؼؼومعلؿؼؾؾقيمترؼدمأنمتؽونمسؾؿو"موم"مأدسمعقؿوصقزؼؼوماألخالق" .م
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دريدّخمفقجل مبدوهمػذهماٌؽؿلؾوتماظؿـوؼرؼي،معلؿدرطومسؾى معلؿوىمغظرؼيم
اٌعرصيمذرورومجدؼدةمعـفومتـممسؾىمتطورموإٌوممبؽوصيماظشروطماٌـؿفيمظؾؿعرصي،م
وذظكمبوظرتطقزمسؾىمتغقريؼنمأدودقني :م
أوال :ماتاسؿؿود مسؾى ماٌـطق متا مسؾى ماظرؼوضقوت ،مألن مادؿعؿول ماٌؼوتاتم
اظرؼوضقي معن مأجل مهدؼد ماٌـفٍ مأو معن مأجل معضؿون ماظعؾوم ماظػؾلػقي ،مؼعينم
ا ظؾفوءمإشممإجراءمدكقف،مومرمىمسؾىماظػؾلػيمأنمتلؿعريمسـوصرػومعنماٌـطق،م
وظقسمعنماظرؼوضقوت.مألغهمإذامطوغًماظرؼوضقوتممتؾكمدؾطي،مصننمػذهماظلؾطيمتام
تمػؾفومظؾؼقوممبوظػقصماٌؿعؼلمواٌـعؽس.
ثاـقا:ماتاسؿؿودمسؾىماىدلمواظؿـوضض،مألغهمإذامطونماظؾقٌمسنم"اظشيءميفم
ذاته"مؼ ؼودغومإشمماظؿـوضضمدائؿو،مصؾؿوذامرمىمأنمغلؿـؿٍمعنمذظكمسفزماظعؼل،م
بدتامعنماسؿؾورماظؿـوضضمواظالععؼولمػؿوماىوػرماظـفوئيمظألذقوء؟مم م
وايرؼيمسـدمفقجل متؾؼىمعرػوغيمبلؾطيماظدوظي،محقٌمؼطرحمعػفومم"حقؾيم
اظعؼل"مصقؿومسمصمسالضيماظدوظيمبواجمؿؿ ماٌدغي،مصػيمحنيمؼؼدمماظدوظيمطعوملم
عن مايرؼي ،مصنغه ميف ماٌؼوبل مؼصف مااجمؿؿ ماٌدغي مبعومل ماظضرورة ،موظؽن مػذهم
اظضرورةمدؿؿؿؽنمعنمأنمتػرضمغػلفومعنمخاللموػممايرؼي .مطؿومومؼؾؼىمػؿهم
األدوديمػومتفدؼمماألدوسماألخالضيمظؾققمألغهمدؾىماظػصلمبنيماظوجود l’êtreم
واظوجود مطؿو مرمى م ...Le devoir –êtreمو مػذا معو مجعؾه مؼـؿّن موجفي مغظرم
ااجمؿؿ ماٌدغيماٌرتؾطمبوظعؿلمواٌؿؿقزمسنماظدوظي .موضدمجعلمعنمواجىماظدوظيم
إسودة متلدقس ماظوحدة موإسطوء مأدوس مدقودي مبروح معصؾقيمم
وإصالحقي  ،Réformiste et réformateurموػو مبذظك مؼلؿغل معؽؿلؾوت ماظـورةم
اظػرغلقي،موظؽنمؼؼؿصدمصقفومجبعؾفومشريمممؽـيمايصولميفماٌلؿؼؾل.مم م

اؾػصل اؾثاؾث :جوفر اؾػؽر األدلاـي
ؼرى ـقتشه أنماظػؽرماألٌوغيممموثلميفمبـوئه ظؾؿؿوػي،موعـلمػذا اظؿشكقصم
ؼمطد مظـو معن مجدؼد ماتاخؿالف ماٌوجود مبني ماظػؽر ماظػرغلي ماظذي مؼلعى مدموم
اظوضوح ،مواظػؽر ماألٌوغي ماٌدرك مأن مإذؽوظقوت ماظػؽر موايقوة مععؼدة ،موتا مميؽنم
اإلجوبي مسؾقفو ميف مطل ماألحوال مبوضوح ،موؼعرتف مؾقبـتز مصراحي مأن ماظؼدر ميفم
اظالػوت،موتؽوؼنماٌؿصلميفماظػؾلػي،مػؿومبوظػعل معؿوػؿون،موظؽنماظؾوحـنيمملم
ؼـػوامبؿوتومإعؽوغقيمإرمودمخقطمعرذدمداخؾفؿو،موأغفمماسرتصوامبوظصعوبي،موظؽـفمم
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ملمزموظواماظصعىمإشممعلؿققل .مطؿومأنماٌـولماٌـطؼيمدقؽونمبوظضرورةمإضصوءم
ظؽل ماظوضوئ ماتاحؿؿوظقي ماىوئزة مظصوحل ماظضرورة مواظعؼل ،مأي ماظؼول مأن ماٌرطزم
اظـظريمدقلخذمػقؽيماٌؿوػيماظدائرؼي.مإنمروحماٌـفٍمتؿضحمشوظؾومبودؿعورةماٌؿوػيم
واظؼصر ،ماظيت متا مند مأغػلـو مصقفؿو مإتا ممبلوسدة مخقط مآرقان .موضد متـؾه مدػقد
مسارد م David Simardميفمعؼوظهماٌعـونمبـ:م" ؽاـط مأوماحملووظيماظػوذؾيمإلغؼوذم
اٌـوظقي"،مإشممأنمػذاماألخريمؼؾفلمإشممعوممسوهمبـوظدورانماظػؽريمسـدعومؼؿعرضم
ظؾطؾقعيمعـال،مصفيمطؿومميؽنمأنمغػؽرمصقفوم(غؼدمعؾؽيمايؽم-مبعدمعقؿوصقزؼؼي)م
رؾقعيمعؾدسي،مخوظؼيموهلومضصدؼيموشوئقي .مػذاماظـوعمعنماظطؾقعيمظقسمعوجودا،م
وظؽنمتا بدمأنمغعؿلم"طؿومظومطونمطذظك"م/م"."Comme siموؼصػهمطذظكمبوٌؽرم
صفومتامؼؼولمأنما هلمواظروحمعوجودان،موظؽنمتامبدمأنمغلؾكمطؿومظومطوغومطذظك.م
وبوظـلؾيمهلقفل ،مؼرىمؽارسـيت مأغهمٌسماٌطؾقمسـدعومطونمذوبو،مصوسؿؼدمأغهم
أصؾحمجمـوغو،مويفماظـفوؼيموصلمإشمماظرضو،مصلدارمدػرهمظؾؿطؾق،مصؿوتماًشوعم
ظدؼه .موظؼد متوصل ماظػقؾلوف ماظعربي معبد اؾرمحن بدوي مإشم مغػس ماظـؿقفي ميفم
عمظػهمحولم"شوبـفور"،مواصػومعوضػهمعنمايرؼيمبوتاظؿواءموماظؿـوضض.
بوإلضوصيمإشم ماظصعوبوتماظيتمؼطرحفومػذاماظدوران/اظالوضوح،مػـوكمدتاتاتم
عفؿيمميؽنمادؿكالصفومعـه،موػي :م
مصعوبيمايؽممسؾىماظؼضوؼومحؽؿومجوزعوموتعؼدماإلذؽوظقوت .مماٌوضفماظػؾلػيمضوبلمظؾؿغريمواظؿطور .م ماظػؽر ماألٌوغي مظقس محؾقس معذػى مبعقـه ،مصفو مؼوزف مسددا مطؾريا معنماٌذاػى،معومجعلمفقجل تاحؼومؼربطمايؼقؼيمبوظؽل .م
إنمضراءةماظػرغلقنيمظؾػؽرماألٌوغي،مطوغًمضراءةمأؼدؼوظوجقي،مصؿـذ ماتاغؿؼوداتم
األوشم محوول ماظػرغلقون مععورضي معػؽر مأٌوغي ممبػؽر مأٌوغي مأخر ،مطؿو مصعل مؾربم
 Lebreم A.مدـي م ،8621محقٌ مأن مأٌوغقو ميف مغظره مزسزسً ماإلميون ،موضد مأطؿلم
فقجلمعومبدأهمؽاـط ،يفمحنيمأنماٌلقققيمضدمأسؾـًمسنمإظـهمذفقد.موظؽنمؼعودم
اظػضلمظشؾـٍماظذيمأسودمغػقيماإلميون،مسـدعوماسؿربمأنمإظهماظوسيماظؽوغيمػومإظهم
ذكصيموحر،موحرؼيماإلغلونمتؿؿوذىمع مطونما هلمعشكصو،مظذظكمتامرمىمأنم
غرتك ماظعؼل موحده مؼلؿقوذ مسؾى مطل مصؽرغو ،مصو هل ممبو مأغه معؿؿقز مو مظقس مصؼطم
عوجودا مسوعو ،متا مميؽن مأن مؼدرك مبوظعؼل ،ماظذي متا مؼعرف معـه مإتا معو مػو متام
ذكصي .موضدمصورمجمؿلماظػؽرماألٌوغيمتعؾريامسؿومؼلؿىمبـم"اظؾمسماألٌوغي"،م
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وؼعرتفمدوؾوزميفمدرودهمحولمؾقبـتزمبلنمصؾلػيمػذاماألخريمػيمبوظدرجيماألوشمم
سؼالغقي،موأغهمصقؾلوفماظـظوم،موعنمػذاماٌـطؾقمؼعرصـومحبؼقؼيمعػودػومأنمؾقبـتزم
"رجعي"م.Réactionnaireموميفمحوارهمع مجـات ؽؾوؿبال Jeannette colombel
ؼرىمأغهمعنماٌلؿوحمظهمادؿكالصمبعضماًصوصقوتمبوظـلؾيمظػؾلػيمحموصظي،م
عن مشري مأن مؼػعل مػذا مع مفقجل ،مألغه متا مبد مسؾى مأحد معو معن مأن مؼؾعى مدورم
اًوئن .موضدمىلمدوؾوز إشممـقتشه معنمأجلمدحضماظدؼوظؽؿقكماهلقجؾي،مألنم
دوؾوز مؼرطز مسؾى ماتاخؿالف ،مظذا مؼعؿرب ماظدؼوظؽؿقك مجمرد م"دقؿوتاطر" مؼؽرسم
اظوض ماظراػن .موبرتطقز مفقجل مسؾى ماظـػي مواظعدم ،مصؼد مطون مدؾؾو ميف مزفورم
اظعدعقيم(اغؿصورماظؼوىماظرجعقي)ماظيتماغؿشرتميفمأٌوغقو،مواظيتمطونمـقتشه معنم
حموربقفو .مإنماتاخؿالفماهلقجؾي موصقمػذهماظؼراءةماخؿالفمجمرد،متامؼعرتفم
بوتاخؿالفماألغـروبوظوجي ،مصؾقسمألنماظوجودمؼـػىمؼوجدمإذاماخؿالف،موظؽنم
ألنمػـوكماخؿالفمميؽنمظؾوجودمأنمؼـػى.مإنمػذهم"اظرجعقي"مػيماظيتمدؿشؽلم
صقؿومبعدمعومأرؾقمسؾقهمأوستاش ؽوػقالؽقس م Eustache Kouvélakisمومؾوسقان
ؽاؾػي م Lucien Calviéموطذا مػراـسوا جوـتون م François Gentonمبـ :م"اظؾمسم
األٌوغي".موػذامعومذرحهمؿارؽس عنمضؾلمسـدمدرادؿهمظـمؽاـطمعؾقّـومخوفماألٌونم
عن ماظػعل ماظلقودي ،معو مؼعؽس مسفزػم موبمدفم ،موؼعؿرب مؽاـط ماٌؿـل مظإلرادةم
اًريةمواٌداص مسنماظربجوازؼي،ممنوذجومعـوظقومظذظكماظؾمس .م
وصقؿو مسمص ماظدروس ماظيت مخصفو مأؾؽسـدر ؽوجقف مظـ م :م"صقـوعقـوظوجقوم
اظروح"،مصنغهمؼعرتفمبلنمسؿؾهمظقسمظهمخصوصقيماظدراديماظؿورسمقي،مصؾممؼؽنم
ؼفؿهمأنمؼعرفمعومأرادمفقجل مضوظه،موأنمدردهمطونمسؿلمدسوئقومعوجهمظصعقم
اظعؼول.موعنمػـومؼؿضحمأنماظؼراءاتماظػرغلقيمظؾػؽرماألٌوغيمظقلًمضراءاتمسؾؿقيم
وعوضوسقي .موضد محوول مبرـارد بورجوا متصققح مػذا ماظوض متاحؼو ،مصػي مغظرهم
ميؽنماظـظرمإشمماظػؾلػيماألٌوغقيمايدؼـيمعنمزاوؼؿني :م
 )8ماظػؽر ماألٌوغي مزموي متـوضضو موصراسو مبني معػؽرؼه ،مطؿو مػو مايول مبنيم
فقجلموؽاـط،محقٌمأنماإلميونميفمغظرمؽاـط ميـلمغفوؼيماظػؾلػي،موادلسقحمظقسم
إتامإغلوغو معمهلو ،مصفومؼؼف معوضفماألـثروبوؾوجي اجلغرايف اؾرباغؿاتي،موتام
ؼعطي مظؾعودات مواتاغػعوتات مدورا مإرموبقو ،ممتوذقو مع مجوػر ماألغوار ماظراصضم
ظؾؿؼؾقد ،موظؾؿوضي موظؾؿورؼخ .مإن ماألغـروبوظوجقو ماؾؽاـطقة ،مواألغـروبوظوجقوم
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اهلقجؾقة مأغـروبوظوجقؿون مسؼالغقؿون ،موظؽن مأحدػؿو معمدلي مسؾى مإثؾوت ماظعؼلم
اٌـوضل،مواألخرىمسؾىمإثؾوتماظعؼلماٌـؿصر .م
وؼمدس مؽاـط ماظػؾلػي ماظلقودقي مظؾػفم ،مواظؼوئؿي مسؾى ماتاسؿؼود مأن مإثؾوتم
ايرؼي ماإلغلوغقي ميف ماظػرد مػو معو مزمؼق ماظدوظي ،موظؼد محوول مأن مؼغري ماظلقوديم
بوألخالق،مألن ماٌطؾىماألخالضيمسؼالغيموعـوظي،مأعوماظواض ماظلقوديمصفومشريم
سؼالغي،مألغهماغعؽوسمٌومػومطوئن .مبفذاماظشؽلمؼصؾحماٌـوظيمسؼالغقو،مواظواضعيم
تا مسؼالغقو .مواظـؿقفي مأغه مأدس مظػفم مواع ممبقدودؼؿه موبلؾؾقؿه ،معو ممل مؼمػؾهم
ظؾـورة .م
أعو مفقجل مصؼد موض مأـثروبوؾوجقا تارخيقة مبنسطوء ماظعودات مواتاغػعوتاتم
دورامإرموبقو،موبوتارتؽوزمسؾىماظؿورؼخمؼؽؿلىماإلغلونمعشروسقيمطوعؾيموؼؿشؾ م
بوظروحماٌطؾق.مإنموجودماٌوارنم(اظواجؾوت)مؼضؿنموجودماإلغلونم(ايرؼي)،مأيم
أنماإلغلونمتامميؽنمأنمؼؽونمإغلوغومإتامإذامطونمعوارـوم(حقماظدوظيمؼمدسمحقم
اٌوارن)،موػذهماتاسؿؾوراتمتمدسماظػؾلػيماظلقودقيمظؾعؼل،موعفؿيماظػؾلػيمػيم
اظؿػؽري مصقؿو مػو معوجود ،موعو مػو معوجود مميـل ماظعؼل ،موألن ماظواض ماظلقوديم
عوجودمصفومميـلماظعؼل.
 )0وظؽنماظػؽرماألٌوغيمؼعربمأؼضومسنماظؿعوونموماظؿؽوعلمبنيمعػؽرؼه،مصرشمم
ػذاماتاخؿالفموماظؿـوصر،مصننماؾؽاـطقة مواهلقجؾقة مصؾلػؿونمظؾقرؼي،موضدمسؿالم
سؾى ماظؿوحقد مبني مايلي مواظعؼؾي ،مػاهلقجؾقة متلؿؽؿل مايرطي ماظيت مبدأػوم
ؽاـط،مأيمحرطيمعصوييمايرؼيماٌطوظىمبفوميفمحؼوقماإلغلون،مع ماظضرورةم
اظؿورسمقيماٌمدؼيمإشممتطورماظدوظي.موػذهماٌصوييممترمػـومطذظكمسربمإداغيمهؼققم
حؼوقماإلغلونمسنمررؼقماظـورة .م
إن ماظـظرة ماظواضعقي مظؾقرؼي مود متربؼرا مأضوى معن محقٌ مأن ماظػؾلػي ماألٌوغقيم
تضقي مبوظػرد مظصوحل ماٌـػعي ماىؿوسقي ،مصؾؼد مأرادت ماظـورة ماظػرغلقي مأن ممتـحم
ايرؼيمواٌلوواةمظؾفؿق ،موظؽنميفمأٌوغقومطونماألعرمدائؿومعؿعؾقمحبؽممصمفوري-م
عؾؽيمأومعؾؽيم–مصمفوري .م
إن ماظؼراءة ماظعؾؿقي مواٌوضوسقي ماظيت مؼؼرتحفو مبورجوا محول ماظػؽر ماألٌوغيم
تؿقولمإشممجمردمضراءةمذاتقيميفماٌؾقٌماألخريماظذيمخصهمظدراديمحضورماظـصم
اؾدقؽارتي ميف ماظؽؿوبوت ماظػؾلػي ماألٌوغقي .مطؿو مأغه مؼعؿرب مأن معو متوصؾً مإظقهم
اظػؾلػي مايدؼـي معؽوصه مٌو مػو معوجود ميف ماٌلقققي ماظيت معفدت مهلو ماظػؾلػيم
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اظقوغوغقي ماظؼدميي ،معن محقٌ مأن متلثريؼن مأدودقني مأثّرا مسؾى ماظػؾلػي ماألٌوغقي،م
صفـوك متلثري مدقؽارت ميف ميظؿه ماظـظرؼي ،مثم متلثري مروسو ميف ميظؿه ماظعؿؾقي،م
مبعـىمأنماظػؾلػيماألٌوغقيمػيماعؿدادمظؾػؾلػيماظػرغلقي .مثممإنماظػؾلػيمتامتػعلم
إتا مأن مهؽي مضصي مااجمؿؿ ماظؽوغي م(اإلهلي) ماٌؿػرد مواظؿػردات م(اإلغلوغقي)م
اٌعؿؿي ،مأي مأن ماظػؾلػي ماألوروبقي متلؿؿد معؾودئفو معن ماٌعؿؼدات ماٌلقققي ماظيتم
ترطزمسؾىمعرحؾؿنيمجدظقؿنيمعمدلؿنيمظإلميونمػؿو:معرحؾيمحؾولموولدماظؽؾيم
(ا هلم– ماظروحم– ماظػؽرة–اٌػفوم)...ميفماظػرديمواظشكصيموايلي،مثممعرحؾيم
هولمػذاماظػرديمإشممطؾي .م وبذظكمتؿؿوػوماظػؾلػيماظػرغلقيمع ماظػؾلػيماألٌوغقيم
يفموحدةمسفقؾي،متزؼلمسنمطلمعـفؿومخصوصقوتفوموتػرداتفو .موعنمثممؼظفرمظـوم
أنماٌصوييماظيتمأضوعفومبورجوا مبنيماظػؽرماظػرغليمواألٌوغيمعصوييمعصطـعيم
صقفو مطـري معن ماظؿعؿقم ،ماظغرض معن مورائه مدؾى ماظػؽر ماألٌوغي ممتقزه موتػرده ميفم
اإلجوبيمسؾىمإذؽوظقوتمايقوة،مدواءمطوغًماإلجوبيمصؾلػقيمأومأدبقيمأومصـقي.مم م

استـتاجات
• إنماظػؽرماألٌوغيمسؾىماظعؿوممؼػؽرمبوٌػفوممومرمؿفدميفمإغؿوجهمومتوزقػهم
يف مصمق مااجموتات ،موعن مػـو مصفو مؼواصل معو مبدأه ماظقوغوغقون .موظؽن ماٌػؽرؼنم
األٌونمؼرونمبلنمايؼقؼيمتامتؽؿنميفمسوملمعـوظيمعـػصل،مبلمػيمعرػوغيممبدىم
ضدرةماإلغلونمسؾىمتلعلمذروطموجوده .مطؿومتؾؼىماٌصوييمبنيمضطوسوتماظوجودم
اٌكؿؾػيمعؾدأمأدودقو،موخوصيمسـدمؾقبـتز،مؽاـطموفقجل.
• إنمإيوقماٌـوظقيمبوظػؽرماألٌوغيمبوظذاتمغوتٍ مسنمردمصعلمصرغليمملمؼؽنم
ظريضى مبوٌشروعماظػؾلػيماألٌوغيماظذيمغعؿهمبوظؾمسموبوىؿود،مإؼفوعومبلنمػذام
اظػؽرمبعقدمسنماظواض م(اتاجؿؿوسيمواظلقودي)موشريمضودرمسؾىمتغقريه.موطلمعوميفم
األعر مأن مادرتاتقفقوت ماظؿغقري مطوغً معؿؾوؼـي ،مصؽوغً متعؿؿد مإعو مسؾى مرؤؼيم
إصالحقيموترطزمسؾ ىمإحداثمثورةمصؽرؼيموصموظقيم(ايرؼيماظػؽرؼي)،موإعومأغفوم
طوغًمتؼوممسؾىمرؤؼيمثورؼيمدقودقيم(ايرؼيماظلقودقي).
• وبوظؿوظيمصنذامطوغًماظػؾلػيماألٌوغقيمايدؼـيماعؿدادا مظؾػؽرماظقوغوغي،مصننم
يفمػذاماألخريمؼمديمإشمماٌصوييمبنيماظػؽرمواظواض موبنيماٌعؼولمواظالععؼول،م
وإ نمطوغًماعؿدادامظؾؿلقققي،مصػيمػذهماألخريةمأؼضومذروطمظؾؿوصققمبنيماهلـوم
واهلـوظك مأو مبني مايلي مواظغقيب ،مأعو مإن مطوغً مغوبعي معن مروح ماظعصر ،مصننم
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سصرػو محمؽوم مبرػوغوت ماجؿؿوسقي مودقودقي متوجى مسؾى ماظػقؾلوف مأن مؼؽونم
 موػذا معو مؼػلر مأن ماظؾوحٌ مبرـارد بورجوا مؼصف مطل معنم.سؿؾقو مأو مبراشؿوتقو
موتامؼؿعوعلمععفؿومسؾىمأدوسم،صؾلػيمؽاـط موفقجل مبلغفؿومصؾلػؿونمبراشؿوتقؿون
موعـهمصننمعػفومماٌـوظقيمظوحدهمشريمطوفم. مأومعـػصؾؿونمسنماظواض،أغفؿومعـوظقؿون
 ماظيت مطوغً متشؿغل ميف ماظالوضوحم،ظؾؿعؾري مسن محؼقؼي موعضؿون ماظػؾلػي ماألٌوغقي
 موظؽـفو مأؼضو مطوغً متشؿغل مداخلم،واظالععؼول مواىـون مواٌؿوػي مواظروعوغلقي
.مواٌـصؿيمظؾؿورؼخموظؾعؾم،األغلوقماظعؼالغقيماظصورعي
م،موضوبلمألنمؼـطؾقمسؾىمصؾلػوتمعؿؾوؼـي،إنماٌـوظقيمإذامعػفوممضوبلمظؾؿلوؼل
مواظػؽرماألٌوغيم.واظرؤؼيماظػؾلػقيمسؾىماظعؿوممأود معنمأنمهصرميفمعذػىمبعقـه
مبدلماتاطؿػوءممبقدودؼيماظشروطم،عفممألغهمؼؿقحمظـومصرصيماظؿوجهمدموماإلعؽون
مواٌعـىم.مصوتاغغؿوسميفممنطمحقوتيمعوديموتؼينمؼػؼدمايقوةمطلمععـى،اظواضعقي
 ماظطؾقعيم، ماإلغلون:ضوبل مظالدرتجوع مبوٌصويي ماٌؿؽـي مبني مأرراف مثالثي مػي
 م.وا هل
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