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 **حريش بغدادحمؿد 

 اإلشؽال، اؾػرضقات و ادلـفج

اذمرطمحبــوميفمإذؽوظقيمعضؿونماظػؽرماألٌوغيمايدؼٌ،موادؿؼصوءماألدؾوبم
ــومأغهمصؽرموضدماصرتضـوميفمبداؼيمحبم.اظيتمجعؾًمػذاماظػؽرمؼودممبصػيماٌـوظقي

ماظصراعم مغؽؿشفمسؿق مجعؾـو ماٌوضوع ميف ماظؿعؿق موظؽن ماظقوغوغقي، ورؼٌمظؾؿـوظقي
ايضوريماٌوجودمبنيماألٌونمواظػرغلقني،معومجعؾـومغػرتضمبلنمصػيماٌـوظقيمػيم
ذؽلمعنمأذؽولماإلضصوءماٌؿورسمسؾىمصؽر،مأضلمعومؼؼولمسـهمأغهمؼػؽرمبوٌػفومم

ميف موتوزقػه مإغؿوجه ميف مورمؿفد معن مبدءا مااجموتات، ممؾقبـتزمصمق  .مشؾـجإشم
ظعدةمأدؾوب،متؿعؾقمأوتاممصقهواظؿقؽمموظػؽرماألٌوغيمبوظؽنمعنماظصعىماإلحوريم

مو مبؾغؿه، مصقهمثّم ماظذيمأصؾح مإشممايد ماتاضرتابمعـفو، ماظيتمحووظـو بشكصقوته
ماظدائؿني مواظؿصققح ماٌراجعي مسؾى معػؿوحو ماظـؼديمعم.حبــو ماٌـفٍ معؽــو نموضد

مأجلم موعن ماظلوبؼي مبوإلحؽوم ماتاطؿػوء مشري معن موعؼورغي معؿؼورعي مضراءات إجراء
 اإلحوريممبوضوعماظؾقٌمضلؿـومحبــومإشممثالثيمصصول:

 
 
م

                                                                                                              
*

 .إذرافماظدطؿورمصوؼممسؾدمايؽقمم،مهًبؼلمماظػؾلػي 0226 أطؿوبر 02 غوضشًمبؿورؼخمدطؿوراه ردوظي 
**

 روبوظوجقيماتاجؿؿوسقيموماظـؼوصقي،موػران.بوحٌمدائمميفمعرطزماظؾقٌميفماألغـ 
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 عن ؿػفوم ادلثاؾقة واستخداؿاتفاماؾػصل األول:

إنمغظرؼيماٌعرصيمتعـىمبوظؾقٌميفمذروطمإغؿوجماٌعرصي،موبوظؿوظيماظرتطقزمسؾىم
م مايوصؾي مروحيماظؼلؿي موسومل م)واضعي( محلي مسومل موبني موواض ، مسؼل بني

وإنمعػفوممعـوظيمدقظفرمظؾؿرةماألوشمميفماظؾغيماظػؾلػقيميفمغفوؼيماظؼرنمم.)عـوظي(
م86 مأن محقٌ ماظؾوحـونممؾقبـتز، مطون مذظك موضؾل مبوٌودي، ماٌـوظي ؼعورض

ومظؼدمأصؾقًمطؾؿيمم.بارؽؾيؼلؿكدعونمعصطؾحم"اظالعودي"مطؿومػوماظشلنمسـدم
م ماٌذػى مسؾى مأؼضو متطؾق ماألصؽوراألػالصوـيعـوظي معذػى مبوسؿؾوره معنمم.، أعو

حقٌماظدتاظيمصنغـومغػفممعنماٌـوظقيمحوظقوماظـزسيماظػؾلػقيماظيتمترج ماظوجودمطؾهم
ماٌوضفماظذيمسمض ماظػؽرمواظلؾوكمٌـولم مأؼضو مأغفو ،مUn idéalإشمماظػؽر،مطؿو

م مصوق ماظػؽر ماظذيمؼرص  ماظـلق مػي مإشممم.ايواسمواظؿفربيوصؾلػقو ماظـظر وميؽن
بلنممشوبـفوراٌـوظقيمغظرةمسوعي،معنمحقٌمأغفومعالزعيمظؽلمصؾلػي،مصؼدمطؿىم

معـوظقو مؼؽون ماٌـوظقيممبرـارد بورجواوحلىمم.سؾىماظػقؾلوفمايؼقؼيمأن صنن
ػيمجوػرماظػؾلػي،موأنمطلمصؾلػيمػيمعـوظقي،مطـؿقفيمظؾؿصودرةماٌـوظقيماٌؿؿـؾيم

متا مأغه مبوألصؽورميف مإتا مععرصي مسدممم.توجد ميف متؽؿن ماظػؾلػي معـوظقي مصنن وسؿوعو
 .اتاسرتافمبلنماٌـؿفيمعوجودمحؼقؼي

مصمؾيم مسؾى مأرؾق مسوم مادم مصفو ماألٌوغقي"، م"اٌـوظقي مسمصمعػفوم مصقؿو أعو
وعنمأػمم.م87وبدابيماظؼرنمم86األغلؼيماظػؾلػقيماٌطورةميفمأٌوغقوميفمغفوؼيماظؼرنم

م واظيتمتوصفمأغلؼؿفممبوٌـوظقيماظذاتقيمواٌـوظقيممفقجل،مشؾـج،مهػقختممـؾقفو
متؿفووزم مأن مأرادت ماظيت ماظػؾلػوت ميف متؿفلد مصفي ماٌطؾؼي. مواٌـوظقي اٌوضوسي

معقؿوصقزؼؼوماؾؽاـطقة موجود مإعؽوغقي مسؾى ماظؿلطقد مأرادت ماظيت ماظػؾلػوت مأي ،
ـوظيماألٌوغيمعصدرماٌشروعماٌمؿارك ؽوػؿانؼرج م.موفقجلغظرؼي،موخوصيمع م

"مواٌؽؿوبمإعومأضدممبرغوعٍمغلؼيمظؾؿـوظقيماألٌوغقيإشمم"اظـصماحملري"ماٌعـونمبـم"
مفقجل،،مواظذيمؼعؿربهماظـؿرةماحملؿؿؾيمظؾؼوءمرؾؾيمثالثمػمم8574أومم8573دـيم
م.مفوؾدرؾنيم،شؾـج

مبنيمعػفومم"اٌـوظقي"ماظيتمػيمعالزعيموجوػرؼموؼؿؾنيمبوظؿوظيمأنمػـوكماخؿالص
بشؽلمسػويمظؽلماظػؾلػوت،موبنيمعػفومم"اٌـوظقيماألٌوغقي"مطؿشروعماذمرطمصقهم
مؼظلم ماٌشروع مذظك مأن مإتا ماظػؾلػقي، ماظشكصقوت معن مسدد موواع مضصدي بشؽل
مػوؼوتفم،م مأنمسمػوا مسؾىمطؿوبؿهمصضؾوا مبـصمحمري،موطلنماظذؼنمأضدعوا عرتؾطو
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م مرمعؾـو مممـوع"،معو مأو" م"حمرم" مؼمدلونمظشيء مسنموطلغفم غؿلوءلمعنمجدؼد
معدىمصقيموعصداضقيمػذاماظطرح.م

ماظدؼين،م مبوإلصالح ماألٌوغي مبوظػؽر ماظيتمأيؼًمحصرؼو مارتؾطًماٌـوظقي ظؼد
،محقٌماسؿربماظدؼنممحرطيماألذكوصم88يفماظؼرنممغرقؼوار اؾؽبريوخوصيمع م

مجبفدم موطونماإلصالحمعلؾوضو ماؾؼدقس أـسؾماإلهلقنيميفماألذكوصماإلغلوغقني.
مسؾىم"حني معرطزا مإغلون، مإشم ما هلمؼؿقول ماظلؾىماظذيمجعل مسن غصممتلوءل

واعؿدماإلصالحمع م "،مواظذيمؼذطرمصقهمأنما هلمخؾقماإلغلونمسؾىمصورته.اظؿؽوؼن
معؿوجرةم84)قممؾوثر م)وووز معـوظقو مروبعو ماظذيمأضػىمسؾىماٌؿوردوتماظدؼـقي )

م معنماٌلقققيماظؾدائقي،مطؿو مسؿؾقو،ماظؽـقليمع ما هل(مؼؼربفو مروبعو أضػىمسؾقفو
عنمحقٌمأنمخدعيما هلمتامتؽونميفمدورماظعؾودة،موإمنومعؽوغفومػومايقوةماظدغقوؼيم

وظؼدمأدػرتماإلصالحوتمإشممغؿقفيمعفؿيمعػودػوم عنمخاللماظعؿلمبؽلمأذؽوظه.
وبوادطيماٌلقققيم أنممايؽؿيميفماىـونموايقوةميفماٌوت،موااجمدميفماظصؾقى.

ػدصونمعـوظقونمأحدػؿومأرضيمواآلخرممسووي،مصوظوصولمإشممهؼققمأصؾحمظإلغلونم
اٌؿؾؽيماإلهلقيميفمضؾىماإلغلونموسؾىماألرض،مؼضؿنماظوصولمإشمماٌؿؾؽيماإلهلقيم
مطلم مسن مواتابؿعود مواظؿواض  مايى ميف متـقصر ماٌـوظقي موايقوة ماآلخر ماظعومل يف

 عشؿفقوتمايقوةموعؿعفو.م
مبػضل ماٌـوظي ماظػؽر متعزز مواألدب،مموضد ماظػؾلػي مبني مايوصل اتارتؾوط

ميف متلثروا ماألٌون ماٌؿؾينصوٌػؽرون مبوألدبماظػرغلي ظؾؿذػىماظؽالدقؽيممماظؾداؼي
ااجملدمظؾقرطيماظدورؼيمظؾؿورؼخ،مواظداسيمإشمماظؿؼقدمبوألصولمواظضوابطماظؾغوؼيم
موظد معو مضويمايسماظورينمظدؼفم، مبعدػو موظؽن ماظؼدميي، ماظعصور مسن ماٌوروثي
رشؾيميفماظؿقررماظـؼويف،مبوتاسؿؿودمسؾىمغظرةمخوصيمظإلرثماظقوغوغي،معنمعـطؾقم

م ماظروعوغلقي. مصظفرت ماظطؾقعقي، مظصوحل ماظعؼل ممووووز مصّضضد ماألٌوغيمل اظػؽر
مإشمماٌوضيماٌؿكقل،مبدلماٌلؿؼؾلماظقوتوبيماظػرغلي. روقدجير طؿوبمو اظعودة

ممSafranskiمزاػراـسؽي م" ماألٌوغقيمSchiller شقؾؾرحول ماٌـوظقي ماخرتاع "،مأو
أطدمأنمأسؿوظهموخوصيم، سؾىموصوةمػذاماألدؼىموسوعم022مبـودؾيمعرورمصدرماظذيم

ماألٌوغقيم ماٌـوظقي مخمرتع مصفو مظه، ماٌعوصر ماظرأيماظعوم متلثريمسؾى مهلو علرحقوته
وظقسمصؼطماظشوسرماظؼوعيماألدطوري،مألغهمرشممعشوطؾهماظصققيماىلقؿيمادؿطوعم

واٌـوظقيميفمم.لمروضؿهماإلبداسقيممإشممعلرحقوتمضكؿيمضوبؾيمظؾؿـػقذماٌلرحيهوؼ
م ماٌصريمشقؾؾرعػفوم موتؼرؼر ماإلغلوغقي مايرؼي ماووه ميف ماظطرؼق طوغًموم.تػؿح
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اإلرادةمظدؼهمأداةمظؾقرؼي،مظذظكمملمؼؼؾلمصصلمايوجيمايلقيمسنماألعرماٌطؾقم
يفمشرصيمواحدةممشؾـجمومفوؾدرؾنيمومفقجلوإنماظؿؼوءمطلمعنمم.ؽاـططؿومػومسـدم

أثـوءمدرادوتفمماىوععقيمأدسمظعالضيمصرؼدةمبنيماألدبمواظػؾلػي،مبوظرتطقزمسؾىم
م م"ايلودقي" معالزعيمم La sensibilitéأػؿقي ممسوت مػي ماظيت و"اظلذاجي"،

إغـوممنؾكميفماظواض مم.أؼضومذرطمضروريمظالغػؿوحمسؾىمايؼقؼيمطؿومتعّدظؾطػوظي،م
مودمنمطؾور،محقوتني:ماي ماظطػوظي،مواظيتمغواصلمحؾؿفو مسـد ماظيتمدمؾؿفو قوة

مواظيتم مواظـوصعي ماظعؿؾقي مايقوة مأي ماآلخرؼن، مع  ماظيتمغؿؼومسفو مايقوة وػـوك
م.ؼؽونمعكهلوماٌوت

وظؽن،موطؿومػومايولمبوظـلؾيمظؾقوغوغقنيمصؼدمحصلمدوءمصفممظطؾقعيماظؿػوسلم
تؿعوؼشمصقؿوممفقدجررأيممطوغًمحلىبنيماظؿقوراتمواٌذاػىماٌؿعددة،مواظيتم

م مغزسي مطل مطوغً موإذا مجقد، مبشؽل مبنيممأػالصوـقةبقـفو مػذه مأؼوعـو ميف تػرق
موواضعيم مبنيمػذؼنمايدؼنمتؾؼىمشريمعوضقي. اظواضعيمواٌـوظي،مإتامأنماظعالضي
طونمػذهماظعالضيمشريمعوضقيمرمىمأنمؼدصعـومإشمماظؿػؽريميفماظػؾلػي.مأتامميؽنم

قوتماألوشممضدمررحًمبطرؼؼيمشريمجدؼي؟موتامميؽنماظؿلطدمعنمػذامأنمتؽونماظػرض
ماظطرحماٌغوؼر،مإتامعنمخاللمإدراكماىوػرماظربشؿوتيمظؾػؽرماألٌوغيموررؼؼيمسؿؾه.

 و اؾواؼع اؾعؼل : إشؽاؾقةاؾػصل اؾثاـي

ماألٌوغي،م ماظػؽر مجمؿل مدقطرتمسؾى مإذؽوظقوتمأدودقي مػـوك مأن مظـو تؾني
ؾؼيمبـظرؼيماٌعرصيموبػؾلػيماظعؾوم،موأخرىمعؿعؾؼيمبويرؼيمصفـوكمإذؽوظقوتمعؿع

مم.وبوظلقودي،موأخريامإذؽوظقوتمعؿعؾؼيمبوٌقؿوصقزؼؼو
،م(اٌقؽوغقؽودقؽارت )صؼدمحوولموووزمعومتوصلمإظقهمؾقبـتز وبوظـلؾيمظـ:م

م)اظدؼـوعقؽو( ماٌؿعذرممتققزه ماتاتصولموعؾدأ مسؾىمعؾدأ مسؾىمموم.عرطزا طونمترطقزه
ما مػذاممتاتصولعؾدأ مأػؿقي مورشم ماٌوجوداتموثؾوتفو، مسؾىمػوؼي ألجلماحملوصظي

متامميـ معنم ممتققزه(،موظؽنمػذا ماٌؿعذر مواظؿـوعم)عؾدأ مؼوجدمطذظكماظؿعدد اٌؾدأ
زفورمجمؿوسوتمعؿشوبفيموعـظؿيميفمأغواعمتشؽلمػوؼوتمثوبؿيم)اهلوؼي/اتاتصولم

نمحبـومعقؿوصقزؼؼومعـػصالمسنمأعوماظؾقٌميفمايرؼي،مصؼدمطوم.اظؿـوع/اتاغػصول(م-
اظدوظيمواظلقودي،محقٌمأنماإلرادةمتؿؾ مدائؿوماظؿؿـالتماحملػزة،ماظواضقيمعـفوم

إغفومتؿصرفم..مأوماٌؾفؿي،ماًريةمأوماظشرؼرة،مواظـوويمسنماتاغػعوتاتمواٌقول.
ممبوجىمداص  مأصضلماظعواملمم.دائؿو مبوسؿؾوره مع ماظعومل، واظداص مدقؽونمعؿواصؼو
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ـي،موا هلمتامسمؾقمطلمإغلونمبؼرارمعلؾقمومعـػرد،مصؽلمضرارمصرديمعرػونماٌؿؽ
ماظعومل محول مطؾي مم.بؼرار مصنن موظؾؿقؿوصقزؼؼو،مؾقبـتزوػؽذا مبوٌقؿوصقزؼؼو مؼػؽر

اظشوبمتؼدممذفودةمتادؿؾعودماظطؾقعي،محقٌمتامؼوجدميفماظواض ممؾقبـتزوطؿوبوتم
م قلمآتمعنمطوغفومدوسيما هل.أؼيمحؽؿيمومأؼيمرشؾيميفماظطؾقعي،موغظوعفوماىؿ

محوول موذظكم تاحؼوؽاـط  وضد ماٌؿعوظي، ماٌقؿوصقزؼؼي ماٌـقى مػذا مسن اتابؿعود
موايدوسم محدوسمصورشي، مبدون ماٌػوػقم مألن مواظؿفرؼؾقي، مبنيماٌـوظقي بوظؿوصقق

مسؿقوء معػوػقم مصوإلغلونمم.بدون مغعقشه، موبنيمعو مصقه، مغػؽر مبنيمعو وػـوكمصرق
مااجم مبؿػؽريه مصمق مؼلعى مؼػفم موعؾه ماظيت ماظؽوعؾي ماٌعرصي مهصقل مإشم رد

ماٌـطقمميؽـهمأنمؼصلمإشمماظشيءميفم معو،مصوصقمػذا األدؾوبماٌؿقؽؿيميفمزوػرة
مإشمم ماٌػوػقم مهوؼل مسؾى معرشؿو مغػله مرمد ماظواضعي ماٌلؿوى مسؾى موظؽـه ذاته.

ءمع محدوسموععطقوتمورؼؾقيمعشروريمحبؿؿقوت،موعؾهمشريمضودرمسؾىماتاظؿؼو
ؼؼقممغظرؼيمععرصيماغطالضومعنمرؤؼيمابلؿؿوظوجقيممؽاـطؼؿؾنيمػؽذامأنمم.اظالعشروط

تلؿؾعدماٌقؿوصقزؼؼوماظؽالدقؽقيموتلؿػقدمعنماتاطؿشوصوتماظعؾؿقي،مإلخراجماظػؾلػيم
مسؾؿو ماظشوعؾيمم.عنماظدوشؿوئقيموجعؾفو مؼؿعؾقممبوضػهمعنمايرؼي،مصويرؼي وصقؿو

مس مضودرا مذوعال مضوغوغو مبوظؼواسدمتؿطؾى ماتاظؿزام مبضرورة ماىؿق  مإضـوع ؾى
معنمأجلمهؼققم معـه مؼوصفمبلغهمذر،مصالمبد مطونماظالتػوػم اتاجؿؿوسقي،موإذا

وظؽنمذظكمتامميـحمظإلغلونمبطرؼؼيمجموغقيموعـذماظؾداؼي،مم.أصضلماظعواملماٌؿؽـي
وإنمم.عنمأجلمذظكمقـاضلصفومظقسمغؿوجمإرادةمإهلقي،موظؽنمسؾىماإلغلونمأنم

بوىغراصقومؼفدفمإشممربطماإلغلونمبوألرض،معومؼدلمسؾىممتقزهمسنمؽاـط ؿومماػؿ
مؼعؾنمظؼورئهم مطؾريا.مصفو اتاػؿؿوعوتماظػؾلػقيماألخرىماظيتمعـقًمظؾؿورؼخمدورا
مصؾؽقي مغظر موجفي مخالل معن مسؿودؼو مصقفو مؼػؽر مرمىمأتا ماألرضقي ماظؽرة م،بلن

مظؾؿور مطؿؽون ماظلؿوء مع  مسالضي مأي مبدون مأصؼقو، ماإلغلوغيوظؽن موظؾؿػوسل م.ؼخ
مظؾعالضيمبنيما هلم مجذرؼو مندميفماظعؼلماظـظريمضؾؾو مظؾؿقؿوصقزؼؼو،مصنغـو وبوظـلؾي

موظؼدممّتم.واإلغلون،مصؼدمتؼؾصمدورما هلمصقهمإشممصؽرةمغوويمسنماظعؼلماإلغلوغي
ذاتمغزسيمإغلوغقيمسؿقؼي،مصفيمماؾؽاـطقةاظػصلمبنيماألخالقمواظدؼن،مصوألخالقم

سيمإغلوغقيمشريمعقؿوصقزؼؼقي،مؼصؾحمصقفوما هلمجمردمعلؾؿيمعنمعلؾؿوتمبوظؿوظيمغز
ماظعؿؾي. م"مؽاـطوؼمدسم اظعؼل مطؿوبقه مسـوان مػـو موعن محموؼـي، ظؽلمٌقؿوصقزؼؼو

م".أدسمعقؿوصقزؼؼوماألخالق"موم"معقؿوصقزؼؼومعلؿؼؾؾقيمترؼدمأنمتؽونمسؾؿو
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علؿوىمغظرؼيممبدوهمػذهماٌؽؿلؾوتماظؿـوؼرؼي،معلؿدرطومسؾىمفقجلخمدريّد
متـممسؾىمتطورموإٌوممبؽوصيماظشروطماٌـؿفيمظؾؿعرصي،م اٌعرصيمذرورومجدؼدةمعـفو

موذظكمبوظرتطقزمسؾىمتغقريؼنمأدودقني:
ماٌؼوتاتمأوال مادؿعؿول مألن ماظرؼوضقوت، مسؾى متا ماٌـطق مسؾى ماتاسؿؿود :

مؼعينم ماظػؾلػقي، ماظعؾوم معضؿون مأجل معن مأو ماٌـفٍ مهدؼد مأجل معن اظرؼوضقي
ظؾفوءمإشممإجراءمدكقف،مومرمىمسؾىماظػؾلػيمأنمتلؿعريمسـوصرػومعنماٌـطق،ما

ألغهمإذامطوغًماظرؼوضقوتممتؾكمدؾطي،مصننمػذهماظلؾطيمتامم.وظقسمعنماظرؼوضقوت
  .تمػؾفومظؾؼقوممبوظػقصماٌؿعؼلمواٌـعؽس

:ماتاسؿؿودمسؾىماىدلمواظؿـوضض،مألغهمإذامطونماظؾقٌمسنم"اظشيءميفمثاـقا
ؼودغومإشمماظؿـوضضمدائؿو،مصؾؿوذامرمىمأنمغلؿـؿٍمعنمذظكمسفزماظعؼل،مذاته"مؼ

مبدتامعنماسؿؾورماظؿـوضضمواظالععؼولمػؿوماىوػرماظـفوئيمظألذقوء؟مم
تؾؼىمعرػوغيمبلؾطيماظدوظي،محقٌمؼطرحمعػفومم"حقؾيممفقجلوايرؼيمسـدم

يمطعوملماظعؼل"مصقؿومسمصمسالضيماظدوظيمبواجمؿؿ ماٌدغي،مصػيمحنيمؼؼدمماظدوظ
مػذهم موظؽن ماظضرورة، مبعومل ماٌدغي مؼصفمااجمؿؿ  ماٌؼوبل ميف مصنغه مايرؼي، عن

طؿومومؼؾؼىمػؿهمم.اظضرورةمدؿؿؿؽنمعنمأنمتػرضمغػلفومعنمخاللموػممايرؼي
م l’êtreاألدوديمػومتفدؼمماألدوسماألخالضيمظؾققمألغهمدؾىماظػصلمبنيماظوجود

م مرمى مطؿو مؼـّؿمػذاموم...Le devoir –êtreواظوجود مجعؾه مغظرمعو موجفي ن
مسنماظدوظي مبوظعؿلمواٌؿؿقز وضدمجعلمعنمواجىماظدوظيمم.ااجمؿؿ ماٌدغيماٌرتؾط

معصؾقيم مبروح مدقودي مأدوس موإسطوء ماظوحدة متلدقس مإسودة
ماظـورةم Réformiste et réformateurوإصالحقي معؽؿلؾوت مؼلؿغل مبذظك موػو ،

ممم.يصولميفماٌلؿؼؾلاظػرغلقي،موظؽنمؼؼؿصدمصقفومجبعؾفومشريمممؽـيما

 جوفر اؾػؽر األدلاـي  اؾػصل اؾثاؾث: 

ظؿشكقصما ظؾؿؿوػي،موعـلمػذا أنماظػؽرماألٌوغيممموثلميفمبـوئهـقتشه  ؼرى
مدموم مؼلعى ماظذي ماظػرغلي ماظػؽر مبني ماٌوجود ماتاخؿالف مجدؼد معن مظـو ؼمطد

م مععؼدة، موايقوة مإذؽوظقوتماظػؽر مأن ماٌدرك ماألٌوغي مواظػؽر مميؽنماظوضوح، وتا
موؼعرتفم مبوضوح، ماألحوال مطل ميف مسؾقفو ميفممؾقبـتزاإلجوبي ماظؼدر مأن صراحي

ماظؾوحـنيمملم مبوظػعلمعؿوػؿون،موظؽن اظالػوت،موتؽوؼنماٌؿصلميفماظػؾلػي،مػؿو
ؼـػوامبؿوتومإعؽوغقيمإرمودمخقطمعرذدمداخؾفؿو،موأغفمماسرتصوامبوظصعوبي،موظؽـفمم
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ماظصعىمإشممعلؿققل مأم.ملمزموظوا مإضصوءمطؿو نماٌـولماٌـطؼيمدقؽونمبوظضرورة
ماٌرطزم مأن ماظؼول مأي مواظعؼل، ماظضرورة مظصوحل ماىوئزة ماتاحؿؿوظقي ماظوضوئ  ظؽل

إنمروحماٌـفٍمتؿضحمشوظؾومبودؿعورةماٌؿوػيمم.اظـظريمدقلخذمػقؽيماٌؿوػيماظدائرؼي
م مخقط ممبلوسدة مإتا مصقفؿو مأغػلـو مند ماظيتمتا مآرقانواظؼصر، متـؾه موضد د دػق.

أوماحملووظيماظػوذؾيمإلغؼوذممؽاـط يفمعؼوظهماٌعـونمبـ:م"مDavid Simardممسارد
مؼؿعرضماٌـوظقي مبـوظدورانماظػؽريمسـدعو مإشممعوممسوه ماألخريمؼؾفل "،مإشممأنمػذا

بعدمعقؿوصقزؼؼي(مم-ظؾطؾقعيمعـال،مصفيمطؿومميؽنمأنمغػؽرمصقفوم)غؼدمعؾؽيمايؽم
ػذاماظـوعمعنماظطؾقعيمظقسمعوجودا،مم.وئقيرؾقعيمعؾدسي،مخوظؼيموهلومضصدؼيموش

مظومطونمطذظك"م/م" وظؽنمتا ".موؼصػهمطذظكمبوٌؽرمComme siبدمأنمغعؿلم"طؿو
م.صفومتامؼؼولمأنما هلمواظروحمعوجودان،موظؽنمتامبدمأنمغلؾكمطؿومظومطوغومطذظك

مطونمذوبو،مصوسؿؼدمأغهممؽارسـيتؼرىمم،هلقفلوبوظـلؾيم أغهمٌسماٌطؾقمسـدعو
أصؾحمجمـوغو،مويفماظـفوؼيموصلمإشمماظرضو،مصلدارمدػرهمظؾؿطؾق،مصؿوتماًشوعم

مم.ظدؼه ماظػقؾلوفماظعربي متوصل ميفممعبد اؾرمحن بدويوظؼد ماظـؿقفي مغػس إشم
 "،مواصػومعوضػهمعنمايرؼيمبوتاظؿواءموماظؿـوضض.شوبـفورعمظػهمحولم"

ماظدوران/اظالوضوح،مػـوكمدتاتاتمبوإلضوصيمإشم مػذا ماظصعوبوتماظيتمؼطرحفو
معفؿيمميؽنمادؿكالصفومعـه،موػي:

مصعوبيمايؽممسؾىماظؼضوؼومحؽؿومجوزعوموتعؼدماإلذؽوظقوت.م-
ماٌوضفماظػؾلػيمضوبلمظؾؿغريمواظؿطور.م-
معنمم- مطؾريا مسددا مؼوزف مصفو مبعقـه، معذػى محؾقس مظقس ماألٌوغي اظػؽر

متاحؼومؼربطمايؼقؼيمبوظؽل.فقجل ماٌذاػى،معومجعل
اتاغؿؼوداتممذؼدؼوظوجقي،مصؿـقنيمظؾػؽرماألٌوغي،مطوغًمضراءةمأإنمضراءةماظػرغل

مصعل مطؿو مأخر، مأٌوغي ممبػؽر مأٌوغي معػؽر مععورضي ماظػرغلقون محوول مؾربماألوشم
Lebreم.Aمم مأطؿلم8621دـي موضد مزسزسًماإلميون، مغظره ميف مأٌوغقو محقٌمأن ،
يفمحنيمأنماٌلقققيمضدمأسؾـًمسنمإظـهمذفقد.موظؽنمؼعودمؽاـط، عومبدأهممفقجل
اظذيمأسودمغػقيماإلميون،مسـدعوماسؿربمأنمإظهماظوسيماظؽوغيمػومإظهممشؾـٍظاظػضلم

ذكصيموحر،موحرؼيماإلغلونمتؿؿوذىمع مطونما هلمعشكصو،مظذظكمتامرمىمأنم
مو معؿؿقز مأغه مصو هلممبو مصؽرغو، مطل مسؾى مؼلؿقوذ موحده ماظعؼل ظقسمصؼطممغرتك

متام مػو معو مإتا معـه مؼعرف متا ماظذي مبوظعؼل، مؼدرك مأن مميؽن متا مسوعو، عوجودا
م"اظؾمسماألٌوغي"،مم.ذكصي مؼلؿىمبـ مسؿو وضدمصورمجمؿلماظػؽرماألٌوغيمتعؾريا
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بلنمصؾلػيمػذاماألخريمػيمبوظدرجيماألوشمممؾقبـتزيفمدرودهمحولممدوؾوزوؼعرتفم
مؾقبـتزاٌـطؾقمؼعرصـومحبؼقؼيمعػودػومأنمسؼالغقي،موأغهمصقؾلوفماظـظوم،موعنمػذام

  Jeannette colombelؽؾوؿبالجـات وميفمحوارهمع م.مRéactionnaire"رجعي"م
ؼرىمأغهمعنماٌلؿوحمظهمادؿكالصمبعضماًصوصقوتمبوظـلؾيمظػؾلػيمحموصظي،م

مع م مؼػعلمػذا مؼؾعىمدورمفقجلعنمشريمأن مأن معن معو مسؾىمأحد مبد متا مألغه ،
،مألنماهلقجؾيعنمأجلمدحضماظدؼوظؽؿقكممـقتشهإشمموؾوز دوضدمىلمم.اًوئن
مظذامدوؾوز ماتاخؿالف، مسؾى مؼؽرسممؼرطز م"دقؿوتاطر" مجمرد ماظدؼوظؽؿقك ؼعؿرب

م موبرتطقز ماظراػن. مزفورممفقجلاظوض  ميف مدؾؾو مطون مصؼد مواظعدم، ماظـػي سؾى
معنمـقتشهاظعدعقيم)اغؿصورماظؼوىماظرجعقي(ماظيتماغؿشرتميفمأٌوغقو،مواظيتمطونم

فمجمرد،متامؼعرتفموصقمػذهماظؼراءةماخؿالماهلقجؾيإنماتاخؿالفمم.حموربقفو
ماخؿالف،موظؽنمبوتاخؿالفماألغـ مإذا مؼـػىمؼوجد مصؾقسمألنماظوجود روبوظوجي،

ألنمػـوكماخؿالفمميؽنمظؾوجودمأنمؼـػى.مإنمػذهم"اظرجعقي"مػيماظيتمدؿشؽلم
ؾوسقان وممEustache Kouvélakisمأوستاش ؽوػقالؽقسصقؿومبعدمعومأرؾقمسؾقهم

ممLucien Calviéمؽاؾػي م"اظؾمسممFrançois Gentonمػراـسوا جوـتونوطذا بـ:
ـومخوفماألٌونمعؾّقمؽاـطعنمضؾلمسـدمدرادؿهمظـمؿارؽس وػذامعومذرحهمم."األٌوغي

م موؼعؿرب موبمدفم، مسفزػم مؼعؽس معو ماظلقودي، ماظػعل مظإلرادةممؽاـطعن اٌؿـل
ممنوذجومعـوظقومظذظكماظؾمس.ماًريةمواٌداص مسنماظربجوازؼي،

م مسمصماظدروسماظيتمخصفو م"مأؾؽسـدر ؽوجقفوصقؿو م: صقـوعقـوظوجقومظـ
"،مصنغهمؼعرتفمبلنمسؿؾهمظقسمظهمخصوصقيماظدراديماظؿورسمقي،مصؾممؼؽنماظروح

مأرادم ضوظه،موأنمدردهمطونمسؿلمدسوئقومعوجهمظصعقممفقجلؼفؿهمأنمؼعرفمعو
اظػرغلقيمظؾػؽرماألٌوغيمظقلًمضراءاتمسؾؿقيموعنمػـومؼؿضحمأنماظؼراءاتمم.اظعؼول

مم.وعوضوسقي محوول مصػيمغظرهممجواربرـارد بووضد ماظوض متاحؼو، تصققحمػذا
مميؽنماظـظرمإشمماظػؾلػيماألٌوغقيمايدؼـيمعنمزاوؼؿني:

مبنيمم(8 مايول مػو مطؿو مبنيمعػؽرؼه، موصراسو متـوضضو ماألٌوغيمزموي اظػؽر
ظقسممادلسقحميـلمغفوؼيماظػؾلػي،موؽاـط غظرم،محقٌمأنماإلميونميفمؽاـطومفقجل

مؼؼفمعوضفم مصفو معمهلو، ،موتامروبوؾوجي اجلغرايف اؾرباغؿاتياألـثإتامإغلوغو
ماظراصضم ماألغوار مجوػر مع  ممتوذقو مإرموبقو، مدورا مواتاغػعوتات مظؾعودات ؼعطي

موظؾؿورؼخ. موظؾؿوضي ماألغـمظؾؿؼؾقد، مإن مواألغـاؾؽاـطقةروبوظوجقو روبوظوجقوم،
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مسؾىمإثؾوتماظعؼلمغـأمؾقةاهلقج معمدلي مأحدػؿو موظؽن مسؼالغقؿون، روبوظوجقؿون
ماٌـوضل،مواألخرىمسؾىمإثؾوتماظعؼلماٌـؿصر.

م مإثؾوتممؽاـطوؼمدس مأن ماتاسؿؼود مسؾى مواظؼوئؿي مظؾػفم، ماظلقودقي اظػؾلػي
ماظلقوديم مؼغري مأن محوول موظؼد ماظدوظي، مزمؼق معو مػو ماظػرد ميف ماإلغلوغقي ايرؼي

ماظواض ماظلقوديمصفومشريممبوألخالق،مألن اٌطؾىماألخالضيمسؼالغيموعـوظي،مأعو
بفذاماظشؽلمؼصؾحماٌـوظيمسؼالغقو،مواظواضعيمم.سؼالغي،مألغهماغعؽوسمٌومػومطوئن

مؼمػؾهم ممل معو موبلؾؾقؿه، ممبقدودؼؿه مواع مظػفم مأدس مأغه مواظـؿقفي مسؼالغقو. تا
مظؾـورة.
م ممفقجلأعو موض  مواتاغػعوتاتممبنسطوءمروبوؾوجقا تارخيقةأـثصؼد اظعودات

مإرموبقو،موبوتارتؽوزمسؾىماظؿورؼخمؼؽؿلىماإلغلونمعشروسقيمطوعؾيموؼؿشؾ م دورا
بوظروحماٌطؾق.مإنموجودماٌوارنم)اظواجؾوت(مؼضؿنموجودماإلغلونم)ايرؼي(،مأيم
أنماإلغلونمتامميؽنمأنمؼؽونمإغلوغومإتامإذامطونمعوارـوم)حقماظدوظيمؼمدسمحقم

سؿؾوراتمتمدسماظػؾلػيماظلقودقيمظؾعؼل،موعفؿيماظػؾلػيمػيماٌوارن(،موػذهماتا
ماظلقوديم ماظواض  موألن ماظعؼل، مميـل معوجود مػو موعو معوجود، مػو مصقؿو اظؿػؽري

 .عوجودمصفومميـلماظعؼل
وظؽنماظػؽرماألٌوغيمؼعربمأؼضومسنماظؿعوونموماظؿؽوعلمبنيمعػؽرؼه،مصرشمم (0

صؾلػؿونمظؾقرؼي،موضدمسؿالممقجؾقةاهلوماؾؽاـطقةػذاماتاخؿالفموماظؿـوصر،مصننم
م مواظعؼؾي، مايلي مبني ماظؿوحقد مبدأػوممػاهلقجؾقةسؾى ماظيت مايرطي تلؿؽؿل

ميفمحؼوقماإلغلون،مع ماظضرورةمؽاـط ،مأيمحرطيمعصوييمايرؼيماٌطوظىمبفو
وػذهماٌصوييممترمػـومطذظكمسربمإداغيمهؼققمم.اظؿورسمقيماٌمدؼيمإشممتطورماظدوظي

مسنمررؼقماظـورة.حؼوقماإلغلونم
ماألٌوغقيم ماظػؾلػي مأضوىمعنمحقٌمأن متربؼرا مظؾقرؼيمود ماظواضعقي ماظـظرة إن
ممتـحم مأن ماظػرغلقي ماظـورة مأرادت مصؾؼد ماىؿوسقي، ماٌـػعي مظصوحل مبوظػرد تضقي
م-ايرؼيمواٌلوواةمظؾفؿق ،موظؽنميفمأٌوغقومطونماألعرمدائؿومعؿعؾقمحبؽممصمفوري

م.صمفوريم–عؾؽيمأومعؾؽيم
م مؼؼرتحفو ماظيت مواٌوضوسقي ماظعؾؿقي ماظؼراءة ماألٌوغيممبورجواإن ماظػؽر حول

تؿقولمإشممجمردمضراءةمذاتقيميفماٌؾقٌماألخريماظذيمخصهمظدراديمحضورماظـصم
ماألٌوغقيماؾدقؽارتي ماظػؾلػي ماظؽؿوبوت مإظقهمم.يف متوصؾً معو مأن مؼعؿرب مأغه طؿو

ماٌلققق ميف معوجود مػو مٌو معؽوصه مايدؼـي ماظػؾلػيماظػؾلػي مهلو معفدت ماظيت ي
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مأدودقنياظق متلثريؼن محقٌمأن معن ماظؼدميي، ماألٌوغقي،ممأّثوغوغقي ماظػؾلػي مسؾى را
م متلثري متلثريممدقؽارتصفـوك مثم ماظـظرؼي، ماظعؿؾقي،ممروسويفميظؿه يفميظؿه

ثممإنماظػؾلػيمتامتػعلمم.مبعـىمأنماظػؾلػيماألٌوغقيمػيماعؿدادمظؾػؾلػيماظػرغلقي
م مهؽي مأن م)اإلغلوغقي(مإتا مواظؿػردات ماٌؿػرد م)اإلهلي( ماظؽوغي مااجمؿؿ  ضصي

ماظيتم ماٌعؿؼداتماٌلقققي معن معؾودئفو متلؿؿد ماألوروبقي ماظػؾلػي مأيمأن اٌعؿؿي،
ترطزمسؾىمعرحؾؿنيمجدظقؿنيمعمدلؿنيمظإلميونمػؿو:معرحؾيمحؾولموولدماظؽؾيم

يلي،مثممعرحؾيماٌػفوم...(ميفماظػرديمواظشكصيموا–اظػؽرةم–اظروحمم–)ا هلم
وبذظكمتؿؿوػوماظػؾلػيماظػرغلقيمع ماظػؾلػيماألٌوغقيمم.هولمػذاماظػرديمإشممطؾي

وعنمثممؼظفرمظـومم.يفموحدةمسفقؾي،متزؼلمسنمطلمعـفؿومخصوصقوتفوموتػرداتفو
بنيماظػؽرماظػرغليمواألٌوغيمعصوييمعصطـعيممبورجواأنماٌصوييماظيتمأضوعفوم
ما ماظؿعؿقم، مطـريمعن ميفمصقفو موتػرده ماألٌوغيممتقزه مدؾىماظػؽر مورائه ظغرضمعن

ماإلجوبيمسؾىمإذؽوظقوتمايقوة،مدواءمطوغًماإلجوبيمصؾلػقيمأومأدبقيمأومصـقي.مم

 استـتاجات

إنماظػؽرماألٌوغيمسؾىماظعؿوممؼػؽرمبوٌػفوممومرمؿفدميفمإغؿوجهمومتوزقػهم •
ماظقوغوغقو مبدأه معو مؼواصل مصفو مػـو موعن مااجموتات، مام.نيفمصمق  نمٌػؽرؼوظؽن

األٌونمؼرونمبلنمايؼقؼيمتامتؽؿنميفمسوملمعـوظيمعـػصل،مبلمػيمعرػوغيممبدىم
طؿومتؾؼىماٌصوييمبنيمضطوسوتماظوجودمم.ضدرةماإلغلونمسؾىمتلعلمذروطموجوده
 .فقجلومؽاـطم،ؾقبـتزاٌكؿؾػيمعؾدأمأدودقو،موخوصيمسـدم

سنمردمصعلمصرغليمملمؼؽنممإنمإيوقماٌـوظقيمبوظػؽرماألٌوغيمبوظذاتمغوتٍ •
مبلنمػذاممىظريض بوٌشروعماظػؾلػيماألٌوغيماظذيمغعؿهمبوظؾمسموبوىؿود،مإؼفوعو

اظػؽرمبعقدمسنماظواض م)اتاجؿؿوسيمواظلقودي(موشريمضودرمسؾىمتغقريه.موطلمعوميفم
مرؤؼيم مسؾى مإعو متعؿؿد مصؽوغً معؿؾوؼـي، مطوغً ماظؿغقري مادرتاتقفقوت مأن األعر

مأغفومإصالحقيموترطزمسؾ ىمإحداثمثورةمصؽرؼيموصموظقيم)ايرؼيماظػؽرؼي(،موإعو
 طوغًمتؼوممسؾىمرؤؼيمثورؼيمدقودقيم)ايرؼيماظلقودقي(.

ظؾػؽرماظقوغوغي،مصننمماوبوظؿوظيمصنذامطوغًماظػؾلػيماألٌوغقيمايدؼـيماعؿداد •
مواظواض موبنيماٌعؼولمواظالععؼول،م مبنيماظػؽر ماألخريمؼمديمإشمماٌصويي يفمػذا

مذروطمظؾؿوصققمبنيماهلـوموإ مأؼضو ماألخرية مظؾؿلقققي،مصػيمػذه نمطوغًماعؿدادا
مواظغقيب مبنيمايلي مأو مصننمم،واهلـوظك ماظعصر، مروح معن مغوبعي مطوغً مإن أعو
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مؼؽونم مأن ماظػقؾلوف مسؾى متوجى مودقودقي ماجؿؿوسقي مبرػوغوت محمؽوم سصرػو
مبراشؿوتقو مأو ماظؾوحٌمم.سؿؾقو مأن مؼػلر معو معنممبرـارد بورجواوػذا ؼصفمطل

بلغفؿومصؾلػؿونمبراشؿوتقؿون،موتامؼؿعوعلمععفؿومسؾىمأدوسممفقجلومؽاـطصؾلػيم
وعـهمصننمعػفومماٌـوظقيمظوحدهمشريمطوفمم.أغفؿومعـوظقؿون،مأومعـػصؾؿونمسنماظواض 

ماظالوضوحم ميف ماظيتمطوغًمتشؿغل ماألٌوغقي، ماظػؾلػي موعضؿون محؼقؼي ظؾؿعؾريمسن
مواٌؿوػي مواىـون مداخلممواظالععؼول متشؿغل مطوغً مأؼضو موظؽـفو واظروعوغلقي،

 األغلوقماظعؼالغقيماظصورعي،مواٌـصؿيمظؾؿورؼخموظؾعؾم.
إنماٌـوظقيمإذامعػفوممضوبلمظؾؿلوؼل،موضوبلمألنمؼـطؾقمسؾىمصؾلػوتمعؿؾوؼـي،م

واظػؽرماألٌوغيمم.واظرؤؼيماظػؾلػقيمسؾىماظعؿوممأود معنمأنمهصرميفمعذػىمبعقـه
مصرصيماظؿوجهمدموماإلعؽون،مبدلماتاطؿػوءممبقدودؼيماظشروطمعفممألغهمؼؿقحمظ ـو

اظواضعقي،مصوتاغغؿوسميفممنطمحقوتيمعوديموتؼينمؼػؼدمايقوةمطلمععـى.مواٌعـىم
ماإلغلون مػي: مثالثي مأرراف مبني ماٌؿؽـي مبوٌصويي مظالدرتجوع مضوبل اظطؾقعيم،

موا هل.
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