اؾػؾيػـة ًو ًادلؤديـة ًو ًؿفام ًاؾمـوقر ًواؾمودقث ًيف ًزؿنً
اؾعودلة ً
ؿصطػىًحمين* ً
متفقدً:اؾػؾيػةًيفًحضرةًاؾزؿنًاؾعودليًاجلدقدًً :
يف ماظقضًماظذيمؼعقشمصقفماظعوملماٌعوصر معدامطودقومظـقرةمععرصقيموتؽـقظقجقيم
وحضورؼي مسورعي ،متؽردفو معػوػقؿ موذررقوت ماظعقٌي مواظؽقطؾي مواظؿـوصلقيم
واالدؿقؼوضقيموايقارمواظؿقاصؾماٌؿعددماظقدوئطمواظقثوئر…اخل مامومؼروجفمخطوبمعوم
أصؾحمؼدسكمبــ "اؾنؼاػةًاؾؽوـقةًاجلدقدة" ،ماظيتمأصؾقًمعـمأػؿمعؼقعوت"اؾـظامً
اؾعادليًاجلدقد"ً،يفمػذاماظزعـماظعقٌل/اٌعقملمواٌعقملمبوظذات،معومؼزالمورــوماظعربلم
واإلدالعلمـمطفزءمعـمجمؿؿعوتماظعوملماظـوظٌمـمحمؿضـومظؾعدؼدمعـماظؼقىمواظشروط،م
وأذؽول ماظؼقؿ ،مومنوذج ماظؿػؽرل مواظلؾقك م…اٌؽردي مظؾؿؼؾقد مـ ميف معضؿقغف ماظلؾيم
هدؼدامـمضدمايداثي،موظؾؿكؾػ مضدماظؿـؿقي،موظؾظالعقيمواًراصقيمضدماظعؼـالغقيم
و"ًثؼاػةًاؾمـوقر"...اخل .م
وظقسمأدلمسؾكمػذاماٌعطك معـمذظؽماظقضعماظذيمؼـظؿماظػؾلػيميف مجمؿؿعوتـو.م
وذظؽمبويصورمواالدؿؾعودمتورة،مواظؿفؿقشمواظؿقؼرلمواالدؿففونمتورةمأخرى.مودقاءم
طون مذظؽ مسؾك معلؿقى ماٌمدلي ماظذلبقؼي :ماٌدردي مواىوععي مودمقػؿو ،مأو مسؾكم
علؿقى ماجملؿؿع مبشؽؾ مسوم .مودقاء متعؾؼ ماألعر مبوظؼطوسوت مواٌمدلوت مواجملوالتم
االجؿؿوسقيماٌكؿؾػي،مأو مبوٌعقشماظققعلماٌعدلمسؿومؼصطؾحمسؾقفميفمعػوػقؿماظعؾـقمم
االجؿؿوسقي مبــ م"احلس ًادلشرتكً "ً Sens communً :ايوعؾ مظؾـؼوصي ماجملؿؿعقيم
اظشؿقظقي ماظلوئدة ،موذظؽ مبوٌدظقل ماظلقدققأغـروبقظقجل ماظعوم مٌػفقم م"اؾنؼاػةً:
ً ."Cultureوظعؾ مصقؿو مؼؿضؿـف مخطوب مػذا ماٌعقش ماظققعل ًعـ" ًأؿنالً ،وحؽمً،
وـؽت "...معومؼمطدمػذهماظقاضعيماظداظي.مإذمطـرلامعومؼـظرمػذاماًطوبمإشمماظػؾلػيم
وصؼ معـظقر مضدحل ماغؿؼوصل  Péjoratifمواصػو مإؼوػو مبوظؿفرؼد مواظغؿقض مواظؿـوضضم
واظعؾـقيمواظؿفوصًمواظػراغمواظالجدوى… .1م
* مأدؿوذ مدقدققظقجقو ماظذلبقي مواظشغؾ مواظؿـؿقي ،ماظؾشرؼي م /معرطز ماظؿقجقف مواظؿكطقط ماظذلبقي /ماظربوط مـم
اٌعوػد/اٌغرب م
 1ظالرال عمسؾكماٌدظقلماظلقدققمأغـروبقظقجلمٌػفقمماظـؼوصي،مارجعمإشم:م م
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ػؽذامإذن،مويفمشؿرةمتػوسالتمػذاماظزعـماظعربلماظردئ،ماظعوثر،ماظذاػؾمأعوممػذهم
ايرطيماظغوسليماظيتمتؾػفموتزجمبفميفمدواعؿفوماٌرسؾي،مهوربماظػؾلػيمـ مؽنؼاػةً
ؿدردقةًممأديةً،وؽؿؿاردةًػؽرقةًبشؽلًعام مـ معرةمبودؿمورؼدؼؿفوموجموصوتفوم
ظؾؿطؾقؼ ماظعؿؾل ماٌؾؿقس ميف مسصر مػقؿـي ماظعؾؿ مواظؿؼـقي موعؼؿضقوت ماضؿصود ماظلققم
اظداسؿي مظـفـؿـو ،موعـرة مأخـرى مظـؽـقغـفو م" مثؼاػة ًؿزعهة" ًعربؽي مظؾعقامل ماظػؽرؼيم
واظـػلقيمواظعؼدؼيمظؾـوس،موخوصيمعـفؿماظشؾوبموامـمػؿ،مبوظذاتم،ميفمعمدلوتم
اظذلبقي مواظؿعؾقؿ مواظؿؽقؼـ :م(اٌدارس مواىوععوت…) .موذظؽ محني متؼذف مبفؿ مػذهم
اظػؾلػيم(اٌُداغي)ميفم"حؾؼاتًؿػرغة" معـ ماألدؽؾيمواظؿلوؤالتماظـوضدة،م"اظـوبشي"ميفم
أتقنماألوضو عماظلقودقيمواالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيمواظدؼـقيماٌلؿعرة،مدونمأنمتردقمبفؿم
سؾكم"أجوبةًؿرحية" ممتـقفؿمذظؽماإلحلوسماٌـشقدمبوظؿـوشؿمععمعـوخوتماظقاضعم
واالغدعوجمصقف،مدونمأيمسـوءمأومتـوضضموجداغل،مأومععوغوةمصؽرؼيموسؼدؼيمعدلحي.م
وتورات مأخرى متفوجؿ ماظػؾلػي مأؼضو ماسؿؿودا مسؾك معدلرات مطـرلة مخمؿؾػي مسوىـوم
بضعفوميفمشرلمػذهماٌلوػؿي،موالمؼلؿحماجملولمػـومبوظعقدةمإظقفومعـمجدؼدمإلثورتفوم
وتػصقؾمايدؼٌمسـفو .2م
وضد مطون مشلذه ماٌقاضػ ماظـوصقي مظؾػؾلػي ،ماٌؾكلي مظدورػو موعؽوغؿفو ماظذلبقؼيم
واظعؾؿقي ماالجؿؿوسقي… موٌرد مودؼؿفو ماٌؾوذرة… معلؿؿؾعوت مخطرلة مسؾك مػذهم
اٌلؿقؼوتمطؾفو،موظعؾمعـمأبرزػومعومؼؾل :م
ً )1عؾىًادليموىًاؾرتبويً:ظؼدمسززتماٌقاضػماآلغػي،مسؾكمػذاماظصعقد ،مدسقةم
شرلمعمدليمإشممتؾينم"متفقـقة"Professionnalisme :مصفيمودوذجيمأحقوغو،مأرؼدم
شلو مأن متؽقن مخؾػقي مظـ م"متفني "Professionnalisation :مبعض مضطوسوت ماظؿعؾقؿم
واظؿؽقؼـ،محبـومسـمعالءعيمعػؿؼدةمأومعؿكقؾيمبنيمػذهماظؼطوسوتمعـمجفي،موبنيم
أدقاقماظشغؾ/اظؿشغقؾ،موجموالتماإلغؿوج،مواجملؿؿعمبشؽؾمسوم،معـمجفيمثوغقي .م
وضدمطوغًماىفوتماٌعـقيمواٌلموظيمشوظؾومعومتعؿؼد،ميفمإرورمتؽرؼسمػذاماظؿؾين،م
أن مععضؾي ماغػصول مأغظؿي ماظذلبقي مواظؿعؾقؿ مواظؿؽقؼـ ميف مجمؿؿعوتـو مسـ محمقطفوم
اظلقدققماضؿصوديمواظـؼويف…ععضؾيمالمميؽـمحؾفومإالميفمإرورمغفٍمدقوديً"ًمتفني"ً
عو م ؼعؿؿد محوظقو معـ متعؾقؿ م"غظري" مسوم ،مشرل معـؿٍ ،موشرل معلؿفقى ،ميف مجمؿؾف،م
ظشروطموعؼؿضقوتماظلقق،ممبومشلومعـمرؾىماجؿؿوسلمواضؿصوديمٌـؿقجوتً"ؿالئؿة"م
ؼـؿظر مأن متقصرػو مخمرجوت مغظؿ ماظؿعؾقؿ مواظؿؽقؼـ ،موضد ممتً مإسودة مػقؽؾؿفوم
عدبقغل،مجاللم:ماالجؿؿو عماظـؼويف-.ماظؼوػرة،مدارماظـؼوصيمظؾطؾوسيمواظـشر،م .9:8:م

Chambrat de Law, P.H. : Image de la culture.- Paris, Ed. Payot, 1970.

وارجعمأؼضو،مبشلنمصقرةماظػؾلػيميفموسلم"مايسماٌشذلك"،مإشم :م
حملـ،معصطػكم:ماٌعرصيمواٌمدلي:معلوػؿيميفماظؿقؾقؾماظلقدققظقجلمظؾكطوبماظػؾلػلماٌدردلميفماٌغرب-.م
برلوت،مدارماظطؾقعي،ماظطؾعيماألوشم،م-.9::1مص.ص.م-911م .9161م
2محملـ،معصطػكم:مغػسماٌرجعماظلوبؼ .م
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وتقجقففومو"متفقـفا"ًوتؽققػفوموإصالحفومـممعضوعنيموختصصوتمولظقوتماذؿغولم
ـمظؿصؾحمأطـرمادؿعداداموضدرةمسؾكمتؾؾقيماؾطؾبًاالجمؿاعيًواالؼمصاديماآلغػ.مشرلم
أن متؾين معـؾ مػذا ماظؿقجف مطـرلا معو مؼؿؿ مـ مطؿو مػل محول مجمؿؿعـو ماٌغربل ،مبؾم
و جمؿؿعوتـوماظعربقيمبشؽؾمسوممـمدونمععرصيمسؾؿقيمدضقؼيموطوصقيممبفؿؾماظشررقوتم
واٌقؽوغقزعوت ماٌؿقؽؿي ميف ماذؿغول مػذه ماظؼطوسوت ماظلقدققاضؿصودؼي ماٌكؿؾػي ،معـم
جفي ،موبال موسل مأؼضو ممبو مٌـؾ مػذه ماظؿقجفوت معـ مجذور موعـ مخؾػقي مصؽرؼيم
ودقدققتورسمقي،معـمجفيمأخرى .…3م
و ػؽذا،مصننماألخطرمعـمػذامطؾفمػقمأنماظدسقةمإشممغؾذماظػؾلػيمظصوحلماظدسقةمإشمم
تدسقؿ م"اؾمؿفقـقة" ميف مجموالت ماظؿعؾقؿ مواظؿؽقؼـ متغػؾ ممتوعو ،مأو متؽود ،مأن مػذام
اظؿقجفماظذلبقي،مطؿومبرزميفمدقوقماجملؿؿعوتماظغربقي،مضدمطون،ميفمبعدهماظػؽريم
واظلقودلماظعوم،مترصميمسؿؾقيملم"ػؾيػةّ"،موبوظؿوظلممل"دقادة"متربقؼيمواجؿؿوسقيم
واضقي ماألدس مواٌعومل مواٌؽقغوت ،مشلو مذرورفو مورػوغوتفو موتقجفوتفو موعصويفوم
احملددة… طؿو مشلو مأؼضو معلؿؿؾعوتفو مولثورػو ماظلؾؾقي مبوظذات ،مواظيت مجعؾؿفو ،ميفم
سؼرمدارػو،مسرضيمظؾـؼدماظصورم،موظؾؿراجعيم،موإسودةماظؾـوءمواظؿلدقس .4م
و يفمإرورمػذهماظغػؾي،مأوماظؿغوصؾ،مؼؿؿماظزجمبلغظؿؿفوماظؿعؾقؿقيمواظؿؽقؼـقيمدمقم
اظقضق عمهًمروئؾيمرؤىماخؿزاظقيموتؾلقطقي،مضقؼيماألصؼ،ماتؾوسقي،مموعؽرديمظؾدصعم
بفذهماألغظؿي،مالمبوووهمإغؿوجم"عـؿفلماظـؼوصيمواظػؽرمواألدبمواظػـ…"،مإشممجوغىم
أررمذاتمطػوءةمعفـقيمسؿؾقيمووسلمصؽريميفماآلنمذاتف،موإمنومبوووهمتػرؼخمجققشم
عـماظطوضوتماظشؾوبقيماٌعطؾي،مالسـ ماظعؿؾمواإلغؿوجمصؼط،مبؾمسـماظؿػؽرلمواإلبدا عم
أؼضو.موغظرةمعؿػقصيمإشممعضوعنيماٌـوػٍماظدرادقي،موالمدقؿومتؾؽماٌعؿؿدةمعـفوميفم
ذعىمطؾمعـماظؿعؾقؿماظؿؼينمواظؿؽقؼـماٌفينموبعضماظشعىماظعؾؿقيمأؼضو،موإشممعوم
تعوغلمػذهماٌضوعنيمعـمصؼرـمإنمملمؼؽـمشقوبمـم"اٌودةماظػؽرؼيمواظـؼوصقيمبشؽؾمسومً،
إنًػذهماظـظرةمطػقؾيمبلنمتمطدمػذهماظقاضعيماظلقدققتربقؼيمذاتماظدالظيماظقازغيم .5م
ً 2ـ ًعؾى ًادليموى ًاؾيودقوثؼايف ًاؾعام :مإن مذقق ع مأمنوط معؿعددة معـ ماظـزسوتم
اظؿؼـقؼيمواالخؿؾورؼيميفمعقودؼـماظذلبقيمواظؿعؾقؿمواظؿؽقؼـمـمبؾمواظؾقٌماظعؾؿلمأؼضوم
ـ المؼؼػمسـدمختقممػذهماٌقودؼـ،مبؾمإنمتـوعلمواعؿدادمػذهماظـزسوتمؼـؿؼؾمبفومـميفم
 3اجمل ؾسماظقرينمظؾشؾوبمواٌلؿؼؾؾ:مأؼيمتربقي،مأيمتؽقؼـ،مأيمتشغقؾمٌغربماظغد:مدمقمترابطمأصضؾمبنيم
اظـظومماظذلبقيمواظـظومماإلغؿوجل،معـشـقراتماجملؾس،ماظدورةماظـوظـيم(اظربوط:م 97و 98و 99مصدلاؼرم.)9::1م
وظالرال عمأؼضومسؾكمرؤؼيمغؼدؼيمظلقودوتم"ممتفنيماظؿعؾقؿ"،مسدمإشم :م
د.ماظؾقالوي،محلنيم:مرجولماألسؿولموجقشفؿماالحؿقورل،جمؾي"أدبموغؼد" -.ماظؼوػرة،مإصدارمحزبماظؿفؿعم
اظقرينماظؿؼدعلماظقحدوي،ماظعدد،926مؼـوؼر-.9::7مص.صم .:9-65.م
 4د.ماظؾقالوي،محلنيم:مغػسماٌرجعماظلوبؼ .م
 5مرمى مأال مغغػؾ معو مشلذا ماظقضع مع ـ ملثور مدؾؾقي مسؾك مدرلورة متشؽقؾ ماظقسل ماظـؼويف مواظلقودل مواالجؿؿوسلم
ًررملمػذهماظشعىمواظؿؽقؼـوت .م
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وضعقيمشقوبمأومػشوذيموسلمغؼديماجؿؿوسلمسوممـمعـماٌلؿقىماظـظري،معـماظػؽرم
واٌعؿؼدمإشممعلؿقؼوتماٌؿورديماالجؿؿوسقيماٌكؿؾػي.موػؽذامتػلحماظػرصيميفمجمؿؿعـوم
ظذلوؼٍموتداولمخطوبوتمتؾلقطقيمعؾؿذظيمعدسؿيمظؽؾمعومػقم"ًتؼين" ًأوً"عؾؿي"ًأوً
"عؿؾي "...موعػـدة ،ميف مغػس ماظقضً موبوٌؼوبؾ ،مظؽؾ معو مػق م"ـظري" مأو م"ػؽري"ً،
وبوظؿوظلمصؾلػل،موذظؽمبوٌعوغلمواظدالالتماظلطققيماظضقؼقيمشلذهماٌػوػقؿماٌدسؿيمأوم
اٌػـدة .م
وػ ؽذا،مويفمإرورمػقؿـيمػذهماظؿصقراتماالخؿزاظقي،متصؾحمعػوػقؿمأدودقيمعـؾ:م
"اؾمـؿقةً ،واحلداثة ًأو ًاؾمودقثً ،واؾمؼدمً ،واؾعؾمً ،واؾمؼـقة ...ماخل" معػوػقؿم
علؿؾعدةمأليمتـظرلمأومتػؾلػ،مبؾموحؿكمأليمإسؿولمظؾػؽرمأومررحمظؾلمال.مبؾم
إغفومطـرلامعومتؾؼكمعرتؾطي،ميفماظقسلماظلوئد،موبشؽؾمأوتقعوتقؽلموعؾوذرمأحقوغو،م
بوظعؾقمماظدضقؼيمواظؿؽـقظقجقومواظؿطؾقؼماظعؿؾل...موذظؽمدونموسلمبلنّم"اظػؾلػيمػلم
عؽؾقتماظعؾؿمواظؿؼـقيمايدؼـي"،6مسؾكماسؿؾورمأغفومتشؽؾماإلرورماظـظريمواًؾػقيم
اظؿفرؼدؼيمظطرحموهؾقؾماظؿلوؤالتماظعؿقؼيماٌعؼدةمحقلمخمؿؾػماظعؾقممواظؿؼـقوت،م
حقل معلؾؿوتفو ،معـطؾؼوتفو ،معـوػففو ،معػوػقؿفو ،موغؿوئففو… موسقائؼفوم
اإلبلؿؿقظقجقي ،مووزوئػفو ،مورػوغوتفو ماٌعرصقي مواإلؼدؼقظقجقي ،مو ماظلقدقق محضورؼيم
اٌكؿؾػي.مذظؽمأنماظػؾلػيممتـؾمـمتورسمقوـمتؾؽماىذورماظػؽرؼيماألوشمماظيتمغشلتم
سـفو موهدرت معـفو مخمؿؾػ ماظعؾقم مواٌعورف مايدؼـي ،مدقاء متعؾؼ ماألعر مبوظعؾقمم
اظدضقؼي،مأو مبوظعؾقم ماإلغلوغقيمواالجؿؿوسقي.مػذامصضالمسـمطقنماظػؾلػي،مطؿؿورديم
صؽرؼيمـماجؿؿوسقي،مضدمذؽؾً،مطؿومػقمععروف،موعـذماٌدماظدؼؽورتلموعومتالهمعـم
عذاػىموتقورات مصؽرؼيمودقودقيمخمؿؾػيماٌرجعقوتمواظؿقجـفوت ،مراصـعـيمػـوئـؾيممم
ظـم"جممؿعًاحلداثة"ً،ظقسممصؼطمصقؿومؼؿعؾؼمبوٌضوعنيماظػؽرؼيمواظؼقؿقيمواظعؼوئدؼيم
شلذه مايداثي ،موإمنو مأؼضو مصقؿو مؼرتؾط ممبكؿؾػ معـوحقفو ماظعؿؾقي مواظؿطؾقؼقيم
وعـؿفوتفومايضورؼي،ماٌودؼيمعـفومواظرعزؼي،مواظيتماخذلضًمصمقعمعقودؼـمايقوةم
االجؿؿوسقي:مبـقوتموعمدلوتمتربقؼيموثؼوصقيمواضؿصودؼيمودقودقي،موأذؽولمتـظقؿم
وعلدليمولظقوتماذؿغولموتؾودل . …7م

 6اًطقي،مسؾدماظؽؾرلم:ميفمتؼدميفمظؽؿوب :م
مممبـعؾدماظعوظل،مسؾدماظلالمم:ماٌقؿوصقزؼؼو،ماظعؾؿمواإلؼدؼقظقجقو -.ماظربوط،ماظشرطيماٌغربقيمظؾـوذرؼـماٌؿقدؼـ،م
برلوت،مدارماظطؾقعي،ماظطؾعيماألوشم،م-.9:99مص .1.م
7مارجع،مظؾؿقدع،مبشلنمعػفقمم"مايداثي"،مإشم :م
ظقصقػر،مػـريم:معومايداثيم؟مترصميمطوزؿمجفود-.مبرلوت،مدارمابـمرذد،م .9:91م
برادبري،معوظؽقمم:مايداثي،مترصميمعمؼدمصقزيمحلـ-.محؾى،معـشقراتمعرطزماإلمنوءمايضوري،م .9::6م
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ادللوثًاوأولً:اؾػؾيػةًبنيًؿفامًحترقرًاؾعؼلًوتأدقسًثؼاػةًاؾمـوقرً
واحلداثةً .
وسؾك مخالف معو مػق معطؾقب معـ متلدقس مٌـظقر ماغػؿوحل موتؽوعؾل موا ع مظؾؿـؿقيم
وايداثي مواظؿؼدم ،مال مزمصرػو ميف مجقاغؾفو موعمذراتفو مودالالتفو ماٌودؼي مواظؽؿقيم
صقلى ،موإمنو مؼدخؾ ميف ماالسؿؾور مجقاغؾفـو موأبعـودػو ماظـقسقـي مأؼضو ،مند مأنم
جمؿؿعوتـوماظعربقيمـمودقالحظماظؼورئمأغـومضدمأطدغومسؾكمػذهماظقاضعيمشرلعومعرةمـمعوم
تزالمبعقدةمجدامسـماظؿؾينماظعؼالغلمشلذهماظـظرةمايداثقيماٌـػؿقيماظيتمتعطلمظؾؾعدم
اظػؽري مواظػؾلػل مألدؽؾي موعشورؼع ماظؿـؿقي مواظؿقدؼٌ مأػؿقؿف ماظشورري موعؽوغؿفم
اٌرطزؼي.مإالمأغفميفمشقوبمػذاماٌـظقر،مويفماظقضًماظذيمتفقؿـمصقفمرؤىموتصقراتم
وغزسوت متؼـقؼي مواخؿزاظقي معؿفوصؿي ،متصؾح ماٌؿوردي ماالجؿؿوسقي ماموردي م"شػالء"،م
ػشي موعؾؿذظي .موذظؽ مبػعؾ محموصرتفو مواخذلاضفو مبوظعدؼد معـ معظوػر ماظؿؼؾقد،م
واالتؾوسقي،مواظعشقائقي ،مواظؿكؾط،مواظدورانميفمايؾؼوت ماٌػرشي.مطؿومتغدو معػوػقؿم
حمقرؼي معؿداوظي معـؾ :ماظدميؼرارقي موحؼقق ماإلغلون ،مواظالعرطزؼي مواىفقؼي،م
واظشراطي،مواظؿفدؼدماظذلبقيمواظـؼويف،مواإلصالحمواظؿقدؼٌمواظؿـؿقي…معػوػقؿمصوضدةم
أليموذرميفماظقاضعماٌعقش،مبؾ مإغفومطـرلامعومتؿققلمـميفمإرورمامورديماجؿؿوسقيم
ؼغقى مصقفو ماظػؽر ماظـؼدي ماير ،موتفقؿـ مسؾك معؽقغوت موذروط ماذؿغوشلو موتػوسؾم
سـوصرػوملظقو تمتؼؾقدؼيموالمسؼالغقيميفمجمؿؾفومـمإعومإشممعػوػقؿمعـؿؼدةمغظرامظغربقؿفوم
وتعؿقؿؿفوموالمإجرائقؿفو...مموإعومإشممعطقيمظؿقؼقؼمأشراضموعكربمضدمتؽقنمعـوضضيم
ٌؼؿضقوتفو موعدظقالتفو ممتوم ماٌـوضضي .موظعؾ مامو مؼلوػؿ ميف متعؿقؼ مادؿػقول موضعقيم
اظرداءة ماظػؽرؼي مواٌؿوردقي مػذه مسدة مسقاعؾ معؿداخؾي موععؼدة ،مغمطد معـ مبني مأػؿفوم
سؾكمعومؼؾل :م
أًـًغقابًتلؾورًـؼدًعؼالـيًرصنيموعمصؾمظؾؿػوػقؿمواٌرجعقوتماٌمررةمواٌقجفيم
ٌؿوردوتـو ماظػؽرؼي مواظذلبقؼي مواالجؿؿوسقي… مغؼد مععريف مواجؿؿوسل موحضوري معؿعددم
األبعود ،مطػقؾ مبلن مؼقصر مظـو ماٌعرصي ماظعؿقؼي مواظدضقؼي مبفذه ماٌػوػقؿ مواٌرجعقوت،م
وبكظقوت مإغؿوجفو موتشؽؾفو مضؿـ ماظشروط موايقـقوت ماظللقدققثؼوصقيم
وايضورؼي…اظيتمأصرزتفو،مواظيتمتعد مصضوءػو ماظزعؽوغلماٌرجعلماظذيمؼؿعذرمصفؿم
عدظقالتفوموعضوعقـفومخورجمعؽقغوتفماًصقصقيموأبعودهماٌؿعددة.م م
ب ًـ ًغقاب ًـؼد ًمماثل ًؾؾيقاق ًاؾيودقوؿعريف ًواحلضاري ماظذي مؼؿؿ مغؼؾ مػذهم
اظعدةماٌػوػقؿقيمواٌرجعقيماظـظرؼيماآلغػيمإظقف.موذظؽمبفدفمتؾقؽؿفومصقف،موادؿـؿورػوم
إعو ميف مودؼده مأو مإصالحف مأو متغقرله مبشؽؾ مجذري ،معـؾؿو مزمصؾ ميف مجمؿؾم
جمؿؿعوت ماظعومل ماظـوظٌ مسوعي ،موجمؿؿعوتـو ماظعربقي مواإلدالعقي مبوظذات .مإن مععرصيم
اآلخر مـ معـؿٍ ماظعؾؿ مواظؿؼـقي موايداثي م… مـ موحمووظي مغؼده موصفؿف ميف مطوصي مأبعودهم
7:

ؿصطػىًحمين ً

اٌعرصقي موايضورؼي ،مويف ماخؿالصوتف موتعدده…إن مػذه ماٌعرصي ماظـؼدؼي ماٌـػؿقيم
واحملوورة مػل ،ميف متؼدؼرغو ،مذظؽ ماظشرط ماظضروري ماظذي مالبد معـف مظؿلدقس مععرصيم
غؼدؼيمظؾذاتميفمأبعودػوماٌكؿؾػي،موظؿقؼقؼماظؿصوحل مععفوموعـعماآلخر/ماٌكؿؾػميفم
لن .8م
جًـًغقاب مأو ًتغققبًؼصديً،ؾؾػؽرًاؾػؾيػيًاؾـؼدي،مظقسمصؼطمسؾكمعلؿقىم
اٌمدلي ماٌدردقي مواىوععقي موحؼقل ماظؾقٌ ماظعؾؿل موتدبرل مجموالت ماظشلن ماظعوم،م
وإمنومشق وبمػذاماظػؽرمعـمحقوتـوماالجؿؿوسقيماظعوعي:مبدءامعـماظؾقًمإشمماٌدردي،مإشمم
اظش ور ع ،مإشم ماٌصـع مواٌؼووعي مأو ماٌـشلة ماالجؿؿوسقي مواإلدارؼي ،مإشم ماجملؿؿع مبشؽؾم
ذوعؾ،مويفمطوصيمجموالتفموعؽقغوتف.موػؽذامصؾقس مشرؼؾومأنمؼؼعمتردقخموتردقؿمػذام
اظـؿط معـ ماظغقوب ماظشوعؾ مواٌعؿؿ ميف مزؾ مأوضو ع معو متزال ،ميف مجمؿؿعوتـو ،معؿلؿيم
بفقؿـيمروشقيمظــ"ًذفـقةًتؼؾقدقةًؿـغؾؼة"معؼصقيمظؽؾمدمالمأومتلوؤلمأومتشؽؽمأوم
تشؽقؽمأومغؼد.موذظؽمحؿكمحقـؿومؼؿعؾؼماألعرمبنرادةماٌعرصيموبوظؿلوؤلماظـؼديمحقلم
عو مؼلقدمسـدغومعـمععؿؼداتمشقؾقيموصؽرمأدطقريمخرايف….امومملمؼعدمعؼؾقالمتؾـقفمم
ـمأومشدتمخؾكؾؿيموتػؽقؽفموإسودةماظؿػؽرلمصقفمضرورةمصؽرؼيموحضورؼيمـميفمزعـم
اظعؾؿمواظؿؼـقيموايداثيممبشؿقالتفوماظػؽرؼيموايضورؼيماظقادعي .م
وػؽذامؼصؾحماظـؿطونماظلوظػونمعـماظغقوبمـمظؾلمالماظػؾلػلماظـؼديمـمعرتفـنيم
بؿعوظؼفؿو ماىدظل مواظؿػوسؾل معع مػذا ماظـؿط ماظـوظٌ ،موذظؽ مضؿـ مترطقؾي مععؼدةم
وعؿشوبؽيمعـمحوالتموأصـوفماظغقوبماٌؿعددماألبعود،مواظدالالت،مواآلثورماظذلبقؼيم
واظػؽرؼيمواظلقدققحضورؼيماظقخقؿيماظؼوتؾيمأحقوغو .م
"إنمهؾقؾمأرطققظقجقيمػذاماظغقوب(…)مػقماٌفؿيماظرئقلقي،مطؿومأرى،مظؾعوعؾنيم
يفمعقودؼـماظػؽرماٌؿـقسي .مصوظلمالماٌؾحمػـومظقس:م"طقػمذمرجمعـمػذاماظغقوب؟".م
وػقماظلموالماظذيمؼلقدميفمأودورـوماظػؽرؼيماٌلخقذةمبؿؼدؼؿماألجقبيمـماظؾدائؾ(…)مم
وإمنوماظلمالماٌؾحمػق:م"مل ًفذاًاؾغقاب" م.صالمبد،مظؽلمذمرجمعـمأنمغعدلمعلوصي،م
أسينمالمبدمأنمغلؿقسىمػذاماظغقوب،موأنمغؿؿـؾفمغؼدؼوموععرصقو"… .9م
وغعؿؼدمأغف،مظؽلمغعدلمػذهماٌلوصي،موظؽلمدمؼؼمػذاماالدؿقعوبماظـؼديمـماٌعريفم
ألبعود موعدظقالت موعلؿؿؾعوت مذظؽ ماظغقوب ماٌرطى ماٌقعن مإظقف ملغػو،البد معـ متؽـقػم
اظقسلمبضرورةمتدسقؿماظػؾلػيمطػؽرمظؾـؼدمواظؿـقؼرموهرؼرماظقسلموترذقدماٌؿوردي،م
 8مظؾؿعرفمسؾكمرؤؼ ؿـوماظـؼدؼيمشلذاماظقضع،مارجعمـمإضوصيمإشممطؿوبـوماآلغػمـمإلمى:محملـ،معصطػكم:ميفم
اٌللظي ماظذلبقؼي م :مدمق معـظقر مدقدققظقجل معـػؿح -.ماظربوط ،مذرطي مبوبؾ مظؾطؾوسي مواظـشر مواظؿقزؼع ،ماظطؾعيم
األوشم،م-.9::2مص.صم6مـم9مومص.ص.م26ـم29مومص.مص.م75ـ .89م
 9مأدوغقسم:معــمطؾؿيمظفميفماٌؾؿؼكماألولمظؾؿػؽرؼـمواظؽؿوبماظعربميفماٌففر -.مبورؼس،مدؼلؿدلـمطوغقنماألولم
،9:97ميف :م
ـ م جمؿقسي معمظػني م :ماظـؼوصي ماظعربقي ميف ماٌففر ،ماظدار ماظؾقضوء ،مدار متقبؼول ،مدؾلؾي م(ععومل) ،ماظطؾعي ماألوشم،م
-.9:99مص .97.م
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وطفلرسؾقرمإشممتلدقس م"ًثؼاػةًـؼدقةًجدقدةً"،دقاءميف ًاٌمدليماظذلبقؼيمأومسؾكم
علؿقى ماجملؿؿع مبشؽؾ مسوم ،مثؼوصي معـػؿقي ،مجرؼؽي ،مضودرة مسؾك مررح ماألدؽؾيم
ايؼقؼقي مال ماظزائػي ،موسؾك ماظػفؿ مواالدؿقعوب مواظؿقوور .مدمـ محبوجي م،إذن ،مإشمم
صؾلػي مـ معدردقي موجوععقي .مـ معؽردي مظؼقؿ ماظؿقرؼر موايداثي ،موعؼووعي مل م" ًثؼاػةً
اؾرداءة" ،متؾؽ ماٌؾكلي ،ميف مجمؿؿعوتـو ،مىؾ ماظؼقؿ ماظػؽرؼي مواًؾؼقي مواظدؼـقيم
واالجؿؿوسقيماألصقؾيماٌـؿفي… مصؾلػيمختؾص"اؾعؼلًادلعمؼل" مسـدغومـمحلىمتعؾرلم
أدوغقسمـمامومؼؼقدهمعـمأصػودمووثقضقوتموععؿؼداتموأصؽورمعـؿطيمجوػزةموجوعدة...م
صؾلػيمتشؽؾمحصوغيمصؽرؼيمضدمأيم"اغمقالًؾؾعؼل"مأومذؾفموتؽؾقؾفمبؿؾؽماظذلدوغوتم
اشلوئؾيمعـمأدوظقىماظؼؿعمواٌـعمواظؿعطقؾمواٌصودرة .10...م
دم ـمالمغرؼدمبفذهماظدسقةمإشممتدسقؿماظػؾلػي،مصؽرامواموردي،متلققدامعطؾؼومظؾػؽرم
اظػؾلػل،ميفمجمؿؿعوتـو،مسؾكمطؾمأذؽولماظـظرمواظػعؾمواظؿطؾقؼماظعؿؾل،موإنمطوغًم
اظػؾلػيمبطؾقعؿفومتظؾ،مبوظػعؾ،مخؾػقيمعمررةمظؽؾمػذهماألمنوط.مطؿومأغـومالمغطؿحم
إشم مأن منعؾ معـ مطوصي ماٌقارـني مصالدػي مبوٌعـك ماٌدردل مواألطودميل ماظضقؼ م،م
وعصودرة مطؾ ماػؿؿوعوتفؿ موعققالتفؿ مواغشغوالتفؿ ماٌفـقي مواٌعرصقي مواالجؿؿوسقيم
اٌؿعددة.مإنمعومغرعلمإظقفمعـموراءمػذهماظدسقةمػق،مبوألدوس،مإذوسيمروحماظؿػؽرلم
اظػؾلػلميفمصضوءاتـوماظذلبقؼيمواالجؿؿوسقي.موذظؽمحؿكمؼؿؿؽـماٌقارـقنمـموالمدقؿوم
اظشؾوب مبوسؿؾورػؿ مسدة موسؿود ماٌلؿؼؾؾ مـ معـ ماعؿالك ماظؼدرة مسؾك ماجذلاح ماألدؽؾي،م
وامورديماظـؼد،مواضؿقومماظؿػؽرلميفمتػوصقؾماظقاضعماظطؾقعلمواالجؿؿوسل،ميفماظعؾينم
واٌضؿر،مواٌلؿقضرمواٌـلل،ميفماٌػؽرمواظالعػؽرمصقف.مدقاءمطوغًمأبعودمودالالتم
وذروطمػذاماظالعػؽرمصقفمعرتؾطيمبؼصدؼيمواسقيمعؾقؿي،مأومحبوظيمعـمحوالتماظالوسلم
أوماالشذلابمواالدؿالب،مأومعومذوبفمذظؽمعـمأحقالموعالبلوت،مودقاءمطونمذظؽم
عؿعؾؼو مبوٌوضلمأومبويوضرمأومبوٌلؿؼؾؾ.مسؾؿو مبلنمػذا ماظؿػؽرلماظـؼديمايرمظقسم
دائؿو معدسوة مظالغزالق ماألػقائل مدمق"صقضقؼي مصؽرؼي" مدوئؾي ،موإمنو مؼػذلض مصقف مأنم
ؼظؾ محمذلعو مظؼقؿ موأسراف موتؼوظقد موأخالضقوت ماٌؿوردي ماظعؾؿقي مـ ماظػؽرؼي ،مواظيتم
شلو،مبوظؿلطقد،معرجعقؿفوماظـؼوصقيمواظلقدقق حضورؼيماٌمررة ،ومنقذجفوماإلرذوديم
اٌقجف  .11Paradigme:م

10مشؾققن،مبرػونم:ماشؿقولماظعؼؾم:محمـيماظـؼوصيماظعربقيمبنيماظلؾػقيمواظؿؾعقي-.مبرلوت،مدارماظؿـقؼر،م .9:96م

11مألخذمصؽرةمعقدعيمسـمعػفقمماظـم"برادؼغؿ"،مسدمإشم:م م
طقػـ،متقعوسم:مبـقيماظـقراتماظعؾؿقي،مترصميمسؾلمغعؿي-.مبرلوت،مدارمايداثي،ماظطؾعيماألوشم،م .9:97م
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ادللوث ًاؾناـيً :اؾػؾيػة ًيف ًاؾورن ًاؾعربي ًورفاـات ًتشققد ًجممؿعً
احلداثةً :
طق ػ منعؾ معـ ماظػؾلػي ميف ماظػضوء ماٌمدلل مويف ماحملقط ماالجؿؿوسل ،مصوسؾيم
عـؿفي،محوعؾيمشلذاماظدورماظؿـقؼريماظـؼديماًطرل؟مذظؽمػقماظلمالماٌرطزيماٌرطىم
اظذي مدموول مػـو مأن مغطرح مبعض مجقاغؾف موبعض متػرؼعوتف ماألدودقي .مإغف مػوجسم
اظؾقٌمسـمصؾلػيمعدردقيموجوععقيمعقجفيموعقجفيمتؽقن،مبوظػعؾ،مبقابيمدخقظـوم
إشم م"جممؿع ًاحلداثةّ" ،موبوظؿوظل مبقابي ماذمرارـو ميف م"ثؼاػة ًاحلداثة" ً ،م"ثؼاػةً
اؾمغقري مواؾمهدقد ًواالبمؽار…"ً ،اظيت مغرصعفو ماآلن مـ مدقاء ميف ماٌغرب مأو ميف مجؾم
جمؿؿعوتماظقرـماظعربلمـمذعورامظؾؿرحؾيماظراػـيماظيتمتقاجفـومصقفومهدؼوتً"ثؼاػةً
اؾعودلة"ماظزاحـػـي .12م
إن مايداثي ماظيت مغروم ممتؾؽ مأػؾقي موذروط ماالغؿؿوء مإظقفو مظقلً م"حداثةً
اؾشعارات"ًاٌـؿؼيمبؼشقرماٌقضيماشلشيمموعلوحقؼماظؿؾؼققوتماٌزؼػي… موإمنومػلم
ذظؽماظؾقٌماظقاسلماٌلذلدؾمسـمطؾمعومػقمحدؼٌ،مخالق،موعؾؿؽر… م"وايدؼٌم
ػقماىدؼدمواظطالئعل،ممبعـكماٌغوعرةمدمقماٌلؿؼؾؾ،مواالغػالتمعـمضققدمايوضرم
وعوضقف.مشرلمأنمايدؼٌمظقسمػربومعـمايوضرمبؾمتلطقدامظف.ممصوإلبدا عمواًؾؼمالم
زمدثونمإالميفماظؾقظيمايوضرة،ميفماآلنماظيتمتؿققلمإشممزعـمجدؼد.مايوضرمػقم
أرضماٌلؿؼؾؾموػدصف.ممودونماظعؿؾميفمايوضرموتغقرلهمالميؽـماظعؿؾميفماٌلؿؼؾؾم
وبـوؤه" .13م
وبفذا ماظؿفذر ميف ماظقاضع/ايوضر متؿلصؾ مػذه مايداثي مومتؿؾؽ مذرسقي موجقدػوم
واغؿؿوئفوماظؿورسمل.مموػلمإذمتؼقممسؾكماظؼطعماإلراديمععماٌفذلئماٌؿكطؾمواٌؿفووزم
عـمعـؿقجوتموعؼقعوتموضقؿماٌوضل،مصنغفومتؿلدس،ميفماآلنمذاتف،مسؾكمعومػقمعــفوم
ضوبؾمظؾؿفدؼدمواظؿفددمواالدؿؿرارؼيمواظؿػوسؾ ماإلرموبل مععمسـوصر موعػوسقؾ ماظؿغرلم
واظؿؾدل،معشؽؾي مبذظؽمادؿقعوبومغؼدؼومواسقومشلذهماظعـوصرمواظذلاطؿوتمووووزامشلوم
يفمغػسماظقضً.موذظؽميفمإرورمدرلورةمجدظقيمدؼـوعقؽقيمتؾودظقيموتػوسؾقيمعؿقاصؾيم
بني ماظؼدؼؿ مواىدؼد ،ماٌوضل موايوضر مواٌلؿؼؾؾ .مدؼـؿوعقؽقي متـؿٍ مصقفو مايداثي،م
سدلمتقاظلموتطقرميظوتفو،متورسمفو/تقارسمفوماًوصي،مطؿومتػرزمصقفومأؼضومضقؿفوم
وثؼوصؿفو ماٌؿؿقزة ماٌشعي ،مبؾ موتـؿٍ مصقفو مطذظؽ م"ؿفؿالتفا ًوفواؿشفا ًادلؼصقة".م
 12مشؾققن،مبرػونمومأعني،مزلرلم:مثؼوصيماظعقٌيموسقٌيماظـؼوصي،م(دؾلؾي:محقاراتمظؼرنمجدؼد)-.مبرلوت،مدارم
اظػؽر،مدعشؼ،مدارماظػؽرماٌعوصر،ماظطؾعيماألوشم،م .9:::م
 13ذرابل،مػشومم:ماظـؼدمايضوريمظؾؿفؿؿعماظعربلميفمغفوؼيماظؼرنماظعشرؼـ-.مبرلوت،معرطزمدرادوتماظقحدةم
اظعربقي،ماظطؾعيماألوشم،م-.9::9مص .98.م
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وبذظؽ متؿفذر ميف مذررفو ماظؽقغل موايضوري ماظعوم ،م موتؿػوسؾ موتـؿٍ ميف مذروطم
دقوضوتفوماًصقصقيماٌؿعددة .14م
إال مأغفمرمىماظؿذطرلمبلنمػذاماٌػفقمماٌلؿـرلمظؾقداثيماظغربقيمضدمأعلكمػقمذاتفم
عؿفووزا مطؿعطك متورسمل مٌرحؾي محمددة ميف ماظزعون مواظػضوء .موذظؽ مبػعؾ ماغؿؼولم
اجملؿؿعوتماظغربقيمإشم مصذلةم"ؿاًبعدًاؾـوداثة"Postmodernitéً:مأيمتؾؽماٌرحؾيم
اظيتم"تعدلمسـمغػلفو،مبـظرغو،معـمخاللمعقضػمعؿشؽؽمؼـؾـؼمعـمأوضو عمجمؿؿعم
اظرأزلوظقي ماٌؿؼدعي مواجملؿؿعوت ماالذذلاطقي ماظيت مأخذت مبنسودة ماظـظر ميف مأغظؿؿفو.مم
وؼؼقممػذاماٌقضػ،ميفمتعؾرلهماظغربل،مسؾكماظؿشؽقؽميفماظذلاثماظػؽريمظؾؼرنماظؿودعم
سشر،معؿؿـالمبويرطيماظـؼدؼيماظؾـققؼيموغؼدػوماىذريممظؾعؾقمماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقيم
وغظرؼيماٌعرصي.موؼؼقم،ميفمتعؾرلهماالذذلاطل،مسؾكمصؼدانماظـؼيمبوظـظرؼوتماظطقبووؼيم
ومنوذجفو ماظـقرؼي ماظروعوغلقي ،موسؾك مإسودة ماظـظر ميف ماٌؿوردي ماالذذلاطــقـيم
اظصقققي" .15م
وػوػقماظعومل مؼـؿؼؾماآلنمعـمعرحؾيم"ؿا ًبعدًاحلداثة" مـ مععمضرورةمادؿقضورمعوم
شلو معـ ملثور موعػعقالت ميف مبؾقرة مذروط مػذا ماالغؿؼول مـ مإشم مزعـم
"اؾعودلة،"Mondialisation:ماظيتمؼشفدمصقفوماٌلرحماظدوظلمهقالتمجذرؼيمسؿقؼيم
وذوعؾي ،محطؿً متؼورؾوتف ماإلؼدؼقظقجقي مواظلقودقي مواالضؿصودؼي موايضورؼيم
اظؿؼؾقدؼي،مواطؿلقًمخمؿؾػمعؽقغوتفموعمدلوتفموعقازؼـمضقاهمواموردوتفموتؾودالتفم
اظػؽرؼيمواظؼقؿقيمواظعؼوئدؼي..موذظؽمبشؽؾمأصؾحمععفمػذاماظؿققلممبـوبيم"اـؼالبً
عادلي" مسلقظل معؿعدد ماٌـوحل مواألبعود مواٌلؿؿؾعوت ،موخوصي مصقؿو مؼؿعؾؼ ممبػوػقؿم
اظدوظيمواظـؼوصيماظقرـقيم…ماخل .م
ويفمإرورمػذهماظؿققالتماالغؼالبقي"مأصؾحماظـظومماظدوظلمػقمأطـرماظـظؿماظلقودقيم
اصؿؼورا مإشم ماالدؿؼرار .موألغف مؼؿلظػ معـ مسدد مالغفوئل معـ ماظقحدات ماظيت متؿقركم
صمقعفو.مصفقمؼؿؾدلمهًمأغظورغومدونمأنمؼؿلـكمظـومتؼـقـفمأومتؿؾعمعصرله(…)مويفم
اظقضـًماظذيمأصؾقًمصقفماظعالضوتماظدوظقي،مدونمأنمخترجممتوعومعـمأؼديماظدول،م
ػلمأؼضومعـمصـعماٌشورؼعماٌؿعددةماىـلقوت،مواظؽـوئس،موصموسوتماظضغطمسدلم
اظؼقعقي ،موتقابع ماالتصوالت ،مبؼدر معو مػل مغؿوج مترطقؾي ماألصراد م مواٌفوجرؼـ مدرا،م
 14اىوبري ،محمؿد مسوبد م :مدمـ مواظذلاث :مضراءات مععوصرة ميف متراثـو ماظػؾلػل ،ماٌرطز ماظـؼويف ماظعربل ،ماظدارم
اظؾقضوء،مبرلوت،ماظطؾعيماظرابعي،م .9:96م
15مذرابل ،ػشوم :مغػسماٌرجعماظلوبؼ-.مص .98.م
واغظرمأؼضو،محقلمغؼدمايداثيموعومبعدمايداثي :م
ـمتقرؼـ،مأالنم:مغؼدمايداثي،مترصميمصقوحماىفقؿ-.مدعشؼ،موزارةماظـؼوصي،م(يفمجزئـني)،م .9:99م
ـمروز،معورجرؼًم:معومبعدمايداثي،مترصميمأضمدماظشوعل-.ماظؼوػرة،ماشلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوب،م .9::5م
ـمبروطر،مبقذل:مايداثيموعومبعدمايداثي،مترصميمد.سؾدماظقػوبمسؾقي -.ماإلعوراتماظعربقيماٌؿقدة،معـشقراتم
اجملؿعماظـؼويف،م .9::6م
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واظطؾؾيماألصورضيمواآلدققؼنيماظذؼـمؼلتقنمظؾدراديمبوىوععوتماظغربقي،مأومعـمؼؽؿػقنم
مبفردمادؿفالكماٌـؿفوتماٌلؿفؾؽي،متؿضوءلمصرصيموضعمععوؼرلمصعوظي،مطؿومتؼؾم
صرصيموـىمغشقبماظصراسوتمأومجمردمإدارتفو،موطذظؽمإعؽوغقيماظؿقصؾمإشمممنوذجم
هؾقؾقيمصوييموصوسؾيم(…)موأعؽـماظؿلطقد،ميفمزؾمػذهماظظروف،مسؾكمأنماظعوملم
ضد مسود مإشم موضع ماظـؿط ماإلضطوسل ،موأغف مارتؾط ،معـ مجدؼد ،مبشؽؾ معـ مأذؽولم
اظػقضقؼي،مبؾمحوظيماظعقدةمإشمماظطؾقعي.مبقدمأنماألعرماظػعؾل،مدونماظؿؿوديمإشممػذام
ايد،مػقمأنماظـظومماظدوظلمؼؿففمبوألحرىمدمقمعظوػرماالغػفورمأطـرمامومؼلرلميفم
اووهماظصقرةماٌـوظقيمظؾؿفؿؿعماٌؿقضر" .16م
عـمػـو متؿؽشػمرؾقعيماظقضعمماإلذؽوظلماظذي متعقشف مجمؿؿعوتـو ماظعربقي ،مبؾم
وجؾمجمؿؿعوتماظعوملماظـوظٌ،ميفمػذهماٌرحؾيماظعقٌقيماظراػـي،مذظؽمأغفميفماظقضًم
اظذي محؼؼ مصقف ماظغرب معؽؿلؾوت مسؾؿقي موتؽـقظقجقي مودقودقي معفؿي موعؿعددة ميفم
درلورة ماغؿؼوظف ماظؿورسمل مإشم مػذه ماٌرحؾي مايوزلي ،مويف ماظقضـً ماظذي مؼـشغؾ مصقفم
أؼضومبؿفدؼدمعؿقاترمظؾـقوتفموعمدلوتفمولظقوتمتدبرلهمظرػوغوتموهدؼوتموصراسوتم
وتؾودالتماظـظومماظدوظلماىدؼدميفمعرحؾؿفماالغػفورؼيمػذه،ميفماظقضًماظذيمعومغزالم
صقفمدمـماظـوظـقني،ميفم"جممؿعاتًاوهواؿش"ًاٌؾعدة،مملمغؿفووزمجمردماٌراػـيمـم
اظقوئليمواٌؿعـرةميف ماظؽـرلمعـماألحقونمـمسؾكممتؾؽمعومشدامعؿفووزامعـمثؼوصيماظغربم
ايداثل ،موبوٌعـك ماظذي مأصؾح ماآلن مطالدقؽقو مظؾقداثي ،مأي م ممتؾؽ مضقؿ ماظعؼالغقيمم
واظؿـظقؿ مواٌلدلي ،موعػوػقؿ مايرؼي مواظقؿؼرارقي مواٌقارـقي مواٌلوواة مواحذلام محؼققم
وطراعيماإلغلون…مومتـؾمذظؽموسقومثؼوصقوموامورديماجؿؿوسقيمعؿعقـي .م
ظقسماٌطؾقبمعـو،مبوظطؾع،ميفمػذهماظظرصقيمايرجيمعـمتطقرمجمؿؿعوتـومػقمأنمم
ذمؾؼ ماٌعفزة مبـقرة ماغؼالبقي مجذرؼي مسؾك معو مؼلقد ميف مأوضوسـو معـ مضقؿ موذروطم
واموردوت معفذلئي مصوددة مـ معع ماظؿذطرل مبلن ماظعومل مضد مختطك ماآلن ،مضؿـ مثؼوصؿفم
اظلقودقيماىدؼدة،متؾؽماٌدظقالتمواظشعوراتماظؽالدقؽقيمٌػفقمم"اؾنورة" مبوسؿؾورػوم
رػرةمغقسقيمجورصيمتفدممضدميومعؿداسقوموعؿكطالمظؿؾينمسؾكمأغؼوضفمجدؼداممتومماىدةم
واظؿػردمـموظقسمعطؾقبومعـومطذظؽمأنمغلؿعقد،ميفمدرلورةموربيماغؿؼوظـوماظدميؼرارلمـم
ايداثل ،مطؾ مأو م مجؾ مسـوصر موعؼقعوت مووورب ماظؿورؼخ ماظغربل ميف مخمؿؾػم
عـعرجوتف موعلوراتف ماظؿطقرؼي ،موال مأن مغلؿـلخ مػذا ماظغرب ماٌؿؼدم ،مأو مغؼؾده ،مأوم
غؿؼؿصف ،مأو مأن مغؽقغف مػق مذاتف ،مطؿو متدسق مإشم مذظؽ مبعض متقورات ماظؿقدؼٌ،م
وــزعـاتًاؾمغـرقـبًواالغـرتابًواؾغـربــةماظـؿـغوظقيميفمتؾعـقـؿفوموالمواضعقـقـفو:م
" ."Occidentalisation – Occidentalismeمطؿومأغفمظقسمعطؾقبومعـومأؼضو،مظؾكروجمعـم
 16مبوديَ مبرتران م مو مزلقتس ،معوري مـ مطؾقد م :ماغؼالب ماظعومل :مدقدققظقجقو ماٌلرح ماظدوظل ،مترصمي مدقزانم
خؾقؾ-.ماظؼوػرة،مطؿوبماظعوملماظـوظٌ،مدارماظعوملماظـوظٌ،ماظطؾعيماألوشمَم .9::9م
Cf. Badie, B. : La fin des territoires.- Paris, Ed. Fayard, 1995

85

م

اؾػؾيػـةًوادلؤديـةً ...

علزقماظؿؾعقيمواظؿكؾػ،مأنمغـغؾؼميفمدائرةمخصوصاـقةمعؿقفرةمعؿطرصيموعقؿوصقزؼؼقيم
يفماآلنمذاتفم Spécifisme:م… اخل م.مطؾمذظؽمملمؼعدمعؿقلراموالمعؼؾقالموالمامؽـو،م
غظرؼوموواضعقو.موذظؽمجملؿقسيمعـماالسؿؾوراتماظلقدققظقجقيمواظؿورسمقيماظيتمتؽؿـ،م
بوألدوس ،ميف ماخؿالف مومتوؼز ماٌؼقعوت مواًصوئص ماٌودؼي مواظرعزؼي مظؾلقوضوتم
االجؿؿوسقي موايضورؼي مبني مطؾ معـ ماظغرب مـ مطؽقون معؿعدد ماألبعود مواظػضوءاتم
واٌؽقغوتمـموبنيمعوؼـعًمبـ م"جممؿعاتًاؾعاملًاؾناؾث" مـ مبوسؿؾورػومأؼضومطؿؾيمشرلم
عؿفوغلي ماٌؽقغوت مواًصقصقوت مـ مواظيت مسوغً ،موعو متزال ،معـ ملثور موتؾعوتم
االدؿعؿورمواألعدلؼوظقي،موعومارتؾطمبذظؽمعـمادؿغاللمشلذهماجملؿؿعوت،موتشقؼفمىؾم
عؼقعوتفوموبـقوتفوموتقارسمفوماًصقصقي،موإسوضيمظؿطقرػومايضوري،مورػـمٌصوئرػوم
بلػداف موتقجفوت معراطز ماظؼرار ماٌفقؿـي مسؾك ماٌلؿقى ماظعوٌل .موظعؾ معو معين مبفم
جمؿؾمعشورؼعموووربم"اؾمودقنقة ماؾمغرقلقة" ميف مػذهماجملؿؿعوتمظدظقؾمواضعلم
سؾكمػذاماٌعطكماظلقدققمحضوريماشلوم .17م
إنمعومػقمعطؾقبمعـومبوظذات،موالمدقؿوميفمذررقوتمػذا ماظـظومماظؽقغلماىدؼدم
اظذيمهقلمصقفماظعوملمبوظػعؾمإشممعومؼشؾف :م"اؾؼرقةًاؾصغرية" ،مطؿومدؾؼمأنمضولم
عو طؾقػون،مإشممصضوءمؼؿؿمصقفمغؼؾموإردولموتؾودلموهصقؾموتداولماٌعؾقعوتمواألصؽورم
واألخؾورمواظؼضوؼومومنوذجماظؼقؿمواظلؾقطوتموأمنوطماظعقشموأدوظقىماظؿػؽرلمواظؿدبرلم
واظؿعوعؾ موأذؽول ماشلؿقم مواالػؿؿوعوت مواظؿطؾعوت.اخل ،موذظؽ مبلرسي مشرؼؾيم
عذػؾي،...مإنمعومػقمعطؾقبمعـوماآلنمػـقماٌـراػـيمسؾكمإضوعيمضطقعيمغؼدؼيمواسقيمععم
إؼدؼقظقجقوم"ًاؾمودقثًاؾمغرقيب" ماظيتمزؾًميفمجمؿؿعوتـو،مذعورؼيم"ؿيموردة"،م
ػذامأوال،موثوغقو،مععمخصوصاـقةمجوعدةمتـظرمإشمماظذاتمطؿومظقمطوغًمععطكمعؿؿقزام
وعؿػرداموخورجماظؿورؼخماظؽقغل،موطلغفومالمؼربطفومبفمبوظؿوظلمأيماغؿؿوء،مععماظعؾؿم
بلغفو متشؽؾ معـؿقجو مظؿػوسؾ متطقراتف ،محؿك موإن مطون مػذا ماٌـؿقج مـ مأي مجمؿؿعوتم
اظعوملماظـوظٌمـمعؾعداموعفؿشومسؾكمأطـرمعـمصعقد .18م
 17مغذطرمػـومبلنمعػفقمم"ماظعوملماظـوظٌ"،مبوظؿقدؼد،مضدمأعلكمعدسوةمإلسودةماظؿقؾقؾمواظؿعرؼػ.موخوصيمبعدم
اغفقورماظؿؼورىماظؿؼؾقديمبنيماظؽؿؾؿنيماظؽؾرلتني:م(أعرؼؽومواالهودماظلقصقوتلمدوبؼو)،موعومنؿمسـفمعـم"غظومم
سوٌلمجدؼد"مذيمػقؿـيمضطؾقيمأحودؼي.مشرل مأغـو،مععماظؿذطرلمبقسقـومبفذاماٌعطكماظلقدققحضوريماشلوم،مالم
غرىمعوغعومعـمادؿعؿولمعصطؾحم"ماظعوملماظـوظٌ"مظؾدالظيمسؾكمغػسماجملؿؿعوتماظيتموضعمظؾؿعؾرلمسـفو.موذظؽم
ٌفودغي مغؼوش مظقس مػذا مجموظف مرشؿ مأػؿقؿف ،موأؼضو مألن مػذا ماٌصطؾح معو مؼزال مرائفو موعؿداوال ميف ماظعدؼد معـم
اًطوبوت ماظلقدققظقجقي مواالضؿصودؼي مواظلقودقي مواظػؽرؼي مبشؽؾ مسوم .موذظؽ مرشؿ ماحؿقوجف م ،مبوظػعؾ ،مإشمم
عراجعيمغؼدؼيمدضقؼي .م
ـموظؾؿعرفمسؾكمبعضمأوضو عماظعوملماظـوظٌميفمإرورمػذاماظقضعماظؽقغلماىدؼد،ماغظر :م
م ـمتقعوسمطقترو،موعقشولمػقدقن:مسؾكمأبقابماظؼرنماظعشرؼـ:مأؼـمأصؾح ماظعومل ماظـوظٌ؟مترصميمذمؾيمصرؼػر،م
اظدارماىؿوػرلؼيمظؾـشرمواظؿقزؼعمواإلسالن،مدرت،ماىؿوػرلؼي…؛اظطؾعيماألوشم،م .9::6م
18مظؾقضقفمسؾكمغؼدمضقؿمالدؿرلادماظـؿوذجماظلقودقيمواظـؼوصقي،مسدمإشم :م
ـم بودي،مبرترانم:ماظدوظيماٌلؿقردةم:متعرؼىماظـظومماظلقودل،مترصمي مظطقػمصرج،مطؿوبماظعـوملماظـوظٌ-.
اظؼوػرة،مدارماظعوملماظـوظٌ،ماظطؾعيماألوشم،م-.9::7مص999.مـم .9:8م
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إنمعومغروعف،مػـومبوظؿقدؼد ،مػقمتلطقدمضرورةماٌراػـيمسؾكمتلدقسمصؽرمجدؼد،م
وعـظقرمسؼالغلمواضعلمؼؽوعؾ،مضؿـمصؾلػيمحداثقيمعؿلصؾيـموظقسميفمإرورمتوػقؼقةً
تؾػقؼقة مال متؼقم مسؾك ماخؿقور مواضح ماٌـطؾؼوت مواٌعومل :م Eclectismeمـ معو مبنيم
اًصقصل/اظذاتل ،موبني ماظؽقغل/اظغربل ،معـظقر مؼؽوعؾ مبني ماشلقؼي مواالخؿالف،م
واٌؿوثؾيمواٌغوؼرةموصؼمدرلورةمجدظقيمدؼـوعقؽقيمعؿػوسؾيماظعـوصر.موذظؽمحبـو،ممعـم
جفي،مسـمطقغقيمعؽرديمظؾؿعددمواالغػؿوحمواظؿقاصؾمواظؿؾودلمواظؿقوور… وعـمجفيم
أخرى،مسـمخصقصقيمعؿؿقزةماٌرجعقيمواىذورمعؿؽوعؾيموعؿػوسؾي،ميفماآلنمذاتف،مععم
"عادلقةًحوارقةًؿؤـيـة".مشرلمأنمذظؽمالمميؽـمهؼقؼفمإالمحقـؿومتؿقصرمـمطؿومأذرغوم
إشممذظؽمضؾالـمععرصيمسؾؿقيمدضقؼيموععؿؼيمبشروطموأبعودماظذاتمواآلخرمععو .م
أوم ظقسماظلمالماظػؾلػلماظذيمغدسقمإشممتـشقطفمـمدقاءمداخؾماٌمدليماظذلبقؼيمأوم
سؾك ماٌلؿقى ماجملؿؿعل ماظعوم مـ مطػقال مبوٌلوػؿي ميف متػفرل مبعض مجقاغى مودالالتم
اإلذؽوظقي ماآلغػي موتشرؼح معؿضؿـوتفو موأبعودػو ،ممبو مؼؼؿضقف مطؾ مذظؽ معـ مهؾقؾم
وعراجعيموتلصقؾمغؼديمععؿؼ؟مأظقلًماٌؿورديماظػؾلػقي،مطؿؿورديمغؼدؼيموتـقؼرؼي،م
عدخالمضرورؼومظؾؾقرةمرؤؼيمحضورؼيمسلقظقيمواضقيماألدسمواألػدافمواظؿقجفوت،م
عمدليمظالذمراطماظقاسلمواظػوسؾميفمزعـماظؿـؿقيموايداثيمواظعقٌيم؟ .م
عـ مػـو مطوغً مدسقتـو مإشم مإسـودة ماظـظر ميف مجمؿؾ ماظشروط مواألوضو ع ماظذلبقؼي مـم
اظؾقداشقجقيمواالجؿؿوسقيمسوعي،موظشروطمتدرؼسماظػؾلػيماٌدردقيمواىوععقيمخوصي،م
وعومتلؿؾزعفمػذهماظدسقةمعـمععورضيمعقضقسقيمظؽؾمتفؿقشمشلو،مأومتؼؾقصميفؿفوم
اظزعين ،مأو مٌؽوغؿفو مضؿـ ماٌـوػٍ ماظدرادقي ،مأو محذصفو مبوٌرة معـ مبعض ماٌمدلوتم
اٌدردقيمواىوععقيمواظؿؽقؼـقي،مطؿومػقمحوصؾ،مبوظػعؾ،ميفماٌغرب،مبؾمويفمجؾم
جمؿؿعوت ماظقرـ ماظعربل .موذظؽ مبودؿ متصقر متؼـقي موعقؽوغقؽل مظؾؿـؿقي مؼربطفو،م
حصرا،ممبومػقمتؽـقظقجلمسؿؾلمعؾوذر.موػقمتصقرمؼعدل،مسؾكمعلؿقىمخؾػقؿف،مإعوم
سـ معقضػ معغرض معـوػض مبؾ موعؿكقف معـ ماظػؽر ماظـؼدي ماير ماظذي مهؿؾ مظقاءهم
اظػؾلػي،موإعومسـمرؤؼيمتؾلقطقيمدوذجي،موذظؽمحنيمؼغػؾمأومؼؿغوصؾمأغفمالموجقدم
ظؿـؿقي مأوحداثي محؼقؼقي مال متؼقم مسؾك مصؾلػي متمدلفو ،متقجففو ،موتشؽؾ مإرورػوم
اٌرجعلمضؿـمعشرو عمصؽريمواجؿؿوسلموحضوريمعؿؽوعؾماٌؽقغوت .19م

 19مظؼ دمذؽؾماظدصو عمسـماظػؾلػي،ماٌدردقيمواىوععقيمبوظذات،مبفدفمختؾقصفومامومتعوغقفميفمزؾمػذهماظشروط،م
حمقر ماػؿؿوم مجؾ معدردل ماظػؾلػي مبوٌغرب ،موخوصي ميف مإرور" ماىؿعقي ماٌغربقي مٌدردل ماظػؾلػي" ماظيت مسودتم
عمخرامإشمماظلوحيماظـؼوصقيمواظذلبقؼيمسدلمأغشطؿفو،موعـمخاللمجمؾؿفوم"مصؾلػي".موتعدلمأسدادػوماظصودرةمإشممحدم
اآلنمسـمػذاماالػؿؿوم،مأوماشلؿماٌشذلك .م
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ادللوثًاؾناؾثً:اؾوعيًاؾػؾيػيًوضرورةًجتدقدًوتأصلًاؾـظرًاؾـؼديًيفً
"ادليأؾةًاؾنؼاػقة" ً
وام و مرمدر مبـو ماظؿذطرل مبف ميف مػـذا ماٌلوق مػـق مأن ماػؿؿوعـو ممبلـلظي ماظػؾلػـي مـم
اٌدردقـيمواىوععقيمهدؼـدامـمؼـدرجمضؿــماػؿؿوعـوماظعوممبـم:م"ادليأؾةًاؾرتبوقة"م
و"ادليأؾةًاؾنؼاػقة"مطؿللظؿنيمصرسقؿنيمضؿـمعومؼعرفمميفمخطوبماظعؾقمماالجؿؿوسقيمم
بـ م"ادليأؾة ًاالجمؿاعقة" ميف معدظقشلو ماظشوعؾ .موػل معلوئؾ متلؿقجى ،ميف مرأؼـو،م
ضرورة متػعقؾ مايقار ماظذلبقي مواظـؼويف مواظلقودل مواالجؿؿوسل محقل معشؿقالتفوم
وأبعودػو مودالالتفو موهدؼوت متدبرلػو ميف مدقوق متػوسؾ معؽقغوت موحمددات ماظشرطم
احمل ؾلمواظؽقغلماظراػـ.مذظؽمأنماظؿكؾػماظذيمتعقشفمجمؿؿعوتـومظقس،ميفمتصقرغو،م
جمردمصؼرمعوديميفماظـرواتماظطؾقعقيمأوماظؾشرؼيمعـالـمصفلميفمبعضمػذهماجملؿؿعوتم
ثرواتمػوعيمووازغي،مإعومعلؿغؾيمعـمررفمضقىمأجـؾقي،مأومأغفومعومتزالمخوعومملم
ؼؿؿمبعدمإخضوسفومالدؿـؿورمرذقدمععؼؾـ مسؾكماٌلؿقىماظقرينماحملؾلمـمبؾمإنمػذام
اظؿكؾػ مػق ،ميف مجزء مػوم معـف ،معرتؾط مبعدة مسقاعؾ مثؼوصقي ،مبوٌدظقلم
اظلقدققأغـروبقظقجل مٌػفقم م"اؾنؼاػة" :م(سقاعؾ متؿعؾؼ مبوظؼقؿ مواالووػوت مواٌقاضػمم
واألسراف مواظؿؼوظقد مواظؿصقرات مورؤى ماظعومل م...اخل) ،مامو مؼعؿؾ مسؾك متقصرل مذروطم
عقات قي مإلغؿوج م موإسودة مإغؿوج موإداعي ماظؿؾعقي مواظؿكؾػ موطؾ معو مؼؿـوضض موعؼؿضقوتم
وذروط ماظؿـؿقي موايداثي مواظؿؼدم مصؽرا مواموردي .موظـو مصقؿو مال مؼزال معفقؿـو ميفم
جمؿؿعوتـومعـمتصقراتمتؼؾقدؼيمعؿؼودعيمظؾلؾطي،مواظعؿؾماظلقودل،موظؾؿرأةمواألدرة،م
وظؾعؿؾ،مواٌعرصي،موظمخر،موظؾؿؼدم،مواٌلؿؼؾؾ..اخلمأعـؾيمداسؿيمٌومغؼقل .م
شرل مأنم"ًثؼاػةًاؾمىؾف" مػذهمػلمإصرازمرؾقعلمألوضو عمعقضقسقيمعؿكؾػيمأطـرم
امو مػل ،ميف محد مذاتفو موبطؾقعؿفو ،معؿكؾػي مدوغقي موضوصرة .مذظؽ مأن مزروف ماظؼفرم
واالدؿعؿور مواالدؿغالل موهطقؿ ماٌؼقعوت ماظذاتقي مايضورؼي مواالجؿؿوسقيم
واظـؼوصقي..وشرل مذظؽمامومسوغًمعـفمجمؿؿعوتماشلقاعشميفماظعوملماظـوظٌ،مػلماظيتم
ذؽؾً ماظذلبي ماٌـودؾي مالدؿـؾوت مجمؿقسي معـ ماظؼقؿ مواظؿصقرات مومنوذج ماٌؿوردوتم
واظعالضوتماٌؽرديمٌومغعؿـوهملغػومب"مثؼاػةًاؾمىؾف"م.مػذامدونمأنمغـلكمعومظؾعضم
اظعقاعؾ ماظذاتقي ماًوصي مبفذه ماجملؿؿعوت معـ مدور مأؼضو ميف موذؼر مػذا ماالدؿـؾوتم
وتعؿقؼمػذهم"اؾنؼاػةمادلمىؾػة"،مماظيتمتؿػوضؿمأزعؿفومحوظقوممبومتػرضفمسؾقفوميظؿـوم
ايضورؼيماظؽقغقيماظراػـيمعـمذروطمورػوغوتموهدؼوت .…20م

 20م حفوزي،معصطػكم:ماظؿكؾػماالجؿؿوسل:معدخؾمإشممدقؽقظقجقيماإلغلونماٌؼفقر -.مبرلزت،مععفدماإلمنوءم
اظعربل،ماظطؾعيماظلوبعي،م .9::9م
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إنمػذاماٌـظقرماظلقدققبـوئلمـماظؿورسمل،ماظذيمؼؽوعؾ،مضؿـمرؤؼيمجدظقي،مبنيم
اظعقاعؾ ماٌقضقسقيمواظعقاعؾماظذاتقيميفمإغؿوج موإسودةمإغؿوجمزوػرةماظؿكؾػ ميفمذؿكم
أبعودػومووؾقوتفوماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي،معـظقرمؼؼػمسؾكماظـؼقضممتوعومإزاءمبعضم
اظطروحوت ماالدؿشراضقي مأو ماظؽقظقغقوظقي مذات ماظطوبع مأو ماٌـظقر ماٌقؿوصقزضل مسؾكم
اٌلؿقى ماظػؽري ،موذات ماٌؾقً ماظلقودل مـ ماإلؼدؼقظقجل مواظعـصري مسؾك معلؿقىم
عـطؾؼفو موخؾػقؿفو ماظلقدققتورسمقي موايضورؼي .مذظؽ مأن مػذه ماظطروحوت مطـرلا معوم
تػلرمختؾػمجمؿؿعوتماظعوملماظـوظٌمبنرجوسفمإشممرؾقعؿفوموعؼقعوتفوموخصقصقوتفوم
اٌؿكؾػي مأصال .موػؽذا موعؾ معـ م"اؾطلائع ًأو ًاخلصائص ًاؾنابمة ًؾؾشعوبً
واجملمؿعات" مسوعال معػلرا مإعو مظؿكؾػفو ،مطؿو مػق ماألعر مبوظـلؾي مجملؿؿعوت ماظعوملم
اظـوظٌ،موإعومظؿؼدعفوموهضرػو،مطؿومػقماألعرمبوظـلؾيمظؾؿفؿؿعوتماظغربقيماٌؿؼدعي.م
صؿؼع مبذظؽ ميف معـزظؼ معـطؼ معـوظل مجمرد موال مسؾؿل متػـده مععطقوت ماظعؾقم ماظطؾقعقيم
واإلغلوغقي مواالجؿؿوسقي ،مطؿو متدحضف مععطقوت مووضوئع ماظؿورؼخ م ماظؽقغل موووربم
اظؾشرؼي .م
وبـوء مسؾك مػذه ماالسؿؾورات مطؾفو ،مصنن مغشر ماظقسل ماظػؾلػل ،مواظقسل مبوظقزقػيم
اظـؼدؼي مظؾػؾلػي ،مبدءا معـ ماٌدردي مإشم ماىوععي مإشم ماجملؿؿع مبرعؿف ،معللظي مبوظغيم
األػؿقي.موإذامأدخؾـوميفماالسؿؾورمأؼضومعومأصؾحمؼشفدهماظعوملماٌعوصرمعـم"ًحتولً
ؾؾيؾطة" ًواووػفو مدمق مجعؾ ماعؿالك ماالضؿدار ماٌعريف مدسوعي معػصؾقي مالعـؿـالكم
اظـروة 21،موعومتػوسؾمععمذظؽمعـم"مثورةًيفًادلعؾوؿاتًوادلعؾوؿقات".مأومعومؼصطؾحم
سؾقفمبــم"ً :ثورةًاإلـػوؿقدقا"،22مإضوصيمإشمماظعدؼدمعـماظؿققالتماظػؽرؼيمواظؼقؿقيمم
واظلقودقي مواظؿـظقؿقي… ماظيت مؼؿعوزؿ ماخذلاضفو مظؾؿلرح ماظدوظل ،مامو مأدى مإشمم
"اـػهار ًادليأؾةًاؾنؼاػقة"،مبوٌػفقمماظلقدققظقجلمألبعودموعدظقالتمػذهماٌللظي…،م
إذا موضعـو مطؾ مػذه ماالسؿؾورات ميف مايلؾون مصنغف مؼؿضح مظـو مأن ماظرػون مسؾك مبـوءم
"ثؼاػةًورـقة" مواسقيمبشرورفوماظذاتقيمويظؿفومايضورؼيمودقوضفوماظؽقغلماىدؼدم
ضدمأصؾحمضرورةمذورريمالمحمقدمسـفومظؾؿػوسؾمععمػذاماالغػفورماظـؼويف،مععمععطقوتفم
ولثورهموعومؼػرضفمأومؼػذلضفمعـمرػوغوتمومتقضعوتموضقاسدمظعىموتعوعؾم… مطؿوم
ؼؿؾني مظـو مأن مإضوعي مػذه م"اؾنؼاػة ًاؾورـقة ًاؾذاتقة" مسؾك معقضػ محضوري معؿػوسؾم
وعؿقوورميفماآلنمذاتفمععماظذات،موععماآلخر،موععماظقاضعماجملؿؿعلماٌؿـػذ،موععم
اظؾقظي مايضورؼي ماظيت متشؽؾ ماظلقوق ماظلقدققتورسمل مظؿعوظؼ موتكثر موتؾودل مػذهم
 21متقصؾر،مأظػنيم:مهقلماظلؾطي…،مترصميمظؾـك ماظرؼدي -.ماظؼوػرة،ماشلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوب،ماظؼوػرة،م
(اىزءماألول)،م،9::6مصمص:م(98ـم .)19م
22مطقؾش،مصراغؽم:مثقرةماألغػقعقدؼو:ماظقدوئطماٌعؾقعوتقيموطقػمتغرلمسوٌـوموحقوتؽ،مترصميمحلومماظدؼـمزطرؼو،م
دؾلؾي" مسومل ماٌعرصي" -.ماظؽقؼً ،ماجملؾس ماظقرين مظؾـؼوصي مواظػـقن مواآلداب ،ماظعدد م ،261مؼـوؼر/طوغقنم
اظـوغل .2999م
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اظعـوصرمطؾفومضدمشدتمأحدمأػؿمذروطماعؿالكمأحؼقيماالغؿؿوءمإشمماظعصر،مواالذمراطم
يف"ثؼاػمهًاؾيقادقةًاؾؽوـقةًاجلدقدة"مبؽؾمعػوػقؿفوموهدؼوتفومولظقوتماذؿغوشلو… م
وػؽذا مصنن ماػؿؿوعـو مبوٌللظي ماظـؼوصقي ،موجبعؾ ماظػؾلػي مدسوعي محمقرؼي مظؿـشقطم
ايقارماظػؽريموتػعقؾماظعؿؾماظـؼويفموإذوسيمعػوػقؿموضقؿمايقارمواظـؼد… مؼـدرجميفم
إرورماغشغوظـومبضرورةمجعؾم"اجللفةًاؾنؼاػقة" معـطؾؼومظؾـوءمصؽرمجدؼدمواموردوتم
اجؿؿوسقيمسؼالغقيمجدؼدةموعؿفددة،م موبوظؿوظلمبـوءمجمؿؿعمجدؼدمضودرمسؾكماخذلاقم
أزعـيماظؿـؿقيموايداثيمواظعقٌي.مذظؽم"أنماظـؼوصيمتؾعىمدوراميفمذظؽمطؿؿغرلودقط،م
مبومتضػقفمعـمععـكمسؾكماظعالضيمبنيماٌؿورديماظؿعؾقؼيمواظـؿوجماظذاتل.موػقمعومؼؿػؼم
ععماظؿعورؼػماظيتمأسطقًمظؾـؼوصيمعمخرا،مصؾؿمؼعدمؼـظرمإظقفو مطـظوممعشذلكمظؾؼقؿ،م
إشممحدمتضوءظًمععفمبصػيمخوصيمصرصماظؿقصؾمإشممتقاصؼميفماآلراءمبشلنمضقؿمععقـيم
يفماىؿوسوتماالجؿؿوسقيمايدؼـي،مطؿومأغفمالميؽـممتـؾفوميفماٌلثقر،محقٌمتؿغرلم
وتؿؽقػمععماظظروفم(…)مو(إمنو)مأصؾحمؼـظرمإظقفومطـظوممظؾؿعينمؼشذلكمصقفمسوعيم
أسضوءممغػسماىؿوسي.موسؾكمذظؽمصننماظـؼوصيمهددمجمؿقسيماظرعقزماظيتمؼؿػوػؿمبفوم
اظالسؾقنميف ماظؾعؾيماالجؿؿوسقي،مطؿو متشرلميفماظقضًمذاتفمإشم ماٌعـك ماًوصماظذيم
ؼؿكذهماظعؿؾماالجؿؿوسلمواٌمدلوتماالجؿؿوسقيميفمطؾمصموسي" .23م
وسؾك مػذا ماألدوس مصنن ماظـؼوصي ،ميف مإرور مػذا ماظػفؿ ماظلقدققظقجل ،ممل متعدم
وزوئػفو متـقصر ميف مهرؼؽفو مظدؼـوعقؽقي ماظؾـقي ماالجؿؿوسقي ماٌؿـػذة ميف مصضوءاتم
خمؿؾػي موحلى ،موإمنو مأصؾقً ماظؿققالت ماالغؼالبقي ماظيت مؼشفدػو ماظعومل مراػـوم
تػرض مضرورة متقدقع معروحي مػذه ماظقزوئػ مىعؾفو مأطـر محضقرا موصوسؾقي موعقاطؾيم
شلذهماظؿققالت،موظعؾمامومؼلؿقلـماظؿذطرلمبفمعـمأدوارمووزوئػماظـؼوصيميفمػذام
اٌلوقمعومؼؾل :م
ـم إنماظـؼوصيمتلوػؿميف"مهدؼدماحؿؿوالتمنوحماظؿعؾؽيماظذاتقي:مصالمميؽـمشلذهم
اظؿعؾؽي م أنمتؿقؼؼمإالمإذامطوغًمػـوكمدسقةمإشمماالغؿؿوءمإشممجمؿقسيمؼؿعورف ماألصرادم
يفمداخؾفومسؾكمأدوسمأوظقؼوتمحمددة،موػؽذامغدركمأنماظؿعؾؽيمتؿعذرمبصػيمخوصيم
يفماجملؿؿعوتماظيتمتعوغلمعـمغؼصميفمرابطيماظرعقزم(…) .م
ـ م إنماٌؿغرلماظـؼويفمؼؾعىمدورامودقطومسؾكموجفماًصقصممبومؼضػقف معـمععونم
خمؿؾػيمسؾكمعػفقمماشلقؼي.مصقؿؽـمظؿؾؽماوهوقة ،محلىمماظـؼوصوت،مأنمتؿفلدميفم

23مبودي،مبرترانمومزلقتس،معوريمـمطؾقدم:ماغؼالبماظعومل…معرجعمعذطقرمدوبؼو-.مص .29.م
ـمؼؿؼورعمػذاماظػفؿمظؾـؼوصي،ماٌعدلمسـفميفمػذاماالضؿؾوس،مععماٌدظقلماظلقدققظقجلماظعوممٌػفقمماظـؼوصي.مسد،م
بشلنمػذهماٌللظيمأؼضو،مإشم :م

- Collectif : Niveau de Culture et groupes Sociaux-. Paris, Ed. Mouton, 1967.
- Rocher, Guy : Introduction à la Sociologie générale, Vol. I : L’action Sociale.- Paris, Ed.
H.M.H, « Point », 1968.
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األعيمأوميفماظؼؾقؾي،مأومأنمتؿكذماظطوبعماإلضؾقؿل،مأوممتؿزجمععماشلقوطؾماىؿوسقيم
اظيتمترصضمأؼيمحمووظيمإلغشوءمحقز(…) .م
ـمإنماظـؼوصيمتـظؿمدؾقكماظالسىماظذيمميؽـمتعؾؽؿف،مبؾموطذظؽمتصرصوتماظالسىم
اظذي مميلؽ ممبؼوظقد ماظلؾطي .موتزداد مأػؿقي متؾؽ ماظظوػرة مسـد مهؾقؾ مغشوط ماٌلرحم
اظدوظل،موالمدقؿوماظؿػوسؾمبنيماظشرطوءماظذؼـمؼـؿؿقنمإشممسؿؾقوتمتـشؽيماجؿؿوسقيم
بوظغيماالخؿالفم(…)مصصوغعقماظؼراراظدوظققنمظدؼفؿمتصقراتمسـماظعوملموسـماآلخرؼـم
وسـ ماًصؿ مضد متؾدو محوزلي ميف مهدؼد مخقورػؿ ماالدذلاتقفل موترتؾط مبـؼوصؿفؿم
اًوصيمإشممحدمطؾرل(…) .م
ـ مإنمظؽؾمثؼوصيمعؾدأػوماالغؿؼوئلماظذيمؼمديمبوظالسؾنيماٌـؿؿنيمظـؼوصوتمخمؿؾػيم
إشممسدممادؿكداممغػسماظؿصـقػوت،مأومبوظؿوظلمسدممهدؼدمذاتماألوظقؼوت(…) .م
ـ موأخرلامصنغفمالمميؽـمإشػولمأثرماالغػفورماظـؼويفماٌرتؾطمبعدلماٌوضلموبوظؼراءاتم
اٌؿضوربي،مبوظضرورة،مظؾؿورؼخ.مصوظؿشقؼش،ماظـوجؿمسـمامـوظيمحؿؿقيمظؾؿلؿقدثوتم
مبوض مععرو ف مغوضؾ مظالغػعوالت ،مؼؾعى مدورا محوزلو ميف مإغؿوج مادذلاتقفقوتم
دبؾقعودقيمويفمإسودةمبـوئفومثؼوصقو…" .24م
مل مؼؽـ مشرضـو ماٌـففل معـ مػذا ماالضؿؾوس ماالغؿؼوئل ،معـ مبرتران مبودي موعوريم
وطؾقدمزلقتسميفمعؼوربؿفؿومظــ م"ًدودقوؾوجقاًادليرحًاؾدوؾي" ،مجمردماظرشؾيميفم
تقصرل متراطؿ مععريف ،مأو ماظؿلطقد مسؾك معو مأصؾح مؼؾفٍ مبف مخطوب م" ماؾنؼاػة ًاؾؽوـقةً
اجلدقدة"معـمعػوػقؿموضقؿموإذؽوالت… مـ مععماإلضرارمبلػؿقيمػذهماٌللظيمـموإمنومطـوم
غلؿفدف،مبوألدوس،مإبرازمبعضمجقاغىماظـؼوشماظػؽريماظذيمشدامدوئداماآلنمحقلم
أػؿقي مإسودة ماطؿشوف مأبعود مووزوئػ مودالالت م" ًادليأؾة ًاؾنؼاػقة" ،موحقل مدورم
اظـؼوصي ،ممبدظقشلو ماظلقدققظقجل ماظعوم ،ميف مبؾقرة مخمؿؾػ معػوػقؿ مولظقوت موذروطم
اظؿؾودل مواظؿػوسؾ مسؾك معلؿقى ماىؾفي ماظداخؾقي مظؾؿفؿؿعوت ماٌعـقي ،مطؿو مسؾكم
اٌلؿقىماظدوظلمبؽؾمجؾفوتفموعقازؼـمضقاهموهوظػوتفموأرراصفماظػوسؾي… .25م
وإذامادؿقضرغومعومالمتزالمتؿلؿمبفمجمؿؿعوتـومعـمضقؿمورعقزموععؿؼداتمومنوذجم
تػؽرل مودؾقك…أي معـ م"ثؼاػـة" متعؿؾ ،ميف مجمؿؾفو ،مسؾك متؽرؼس مواضع ماظؿكؾػم
واظؿؼقضعموم"االدمطاط"… ًصنغفمؼؾدومظـومجؾقومعومؼـؿظرمعـماظػؾلػيمـمأومبوظؿوظلمعـم
تعؾقؿمامـفٍموػودفمظؾػؾلػيمـمأنمتؾعؾفمعـمأدوارميفمتعؿقؿمثؼوصيموضقؿماظـؼدمواظؿلوؤلم
 24مبودي،مبرترانمومزلقتسمعورنمـمطؾقدم:مغػسماٌرجعماظلوبؼ-.مصمص29مـم .21م
25ماغظرمحقلمسالضيماظـؼوصيمبوظؿـؿقيمواظؿغرلماالجؿؿوسل :م
ـ مجمؿقسي معمظػني م :ماظـؼوصي مواظؿققالت ماالجؿؿوسقي ،مأسؿول ماظـدوة ماٌـظؿي معـ مررف مطؾقي ماآلداب مواظعؾقمم
اإلغلوغقي م،2ماظدارماظؾقضوءم(عـ 97مإشمم9:عورسم -.)9:99ماظربوط،معـشقراتمسؽوز،م .9:9:موخوصيمدراديم
حؾقؿ،مسؾدماىؾقؾم:م"اظـؼوصيمواظؿـؿقي"ميفمغػسماٌرجع-.مص.ص8.ـم .21م
– - Lé Than Khoi (Sous la dir) : Culture et développement.- Revue «Tiers – Monde », Janvier
Mars 1984.- p.p. 43-58.
- LE Than Khoi : Culture, créativité et développement.- Paris, Ed. L’harmattan, 1992.- p.p
45-83.
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وخؾكؾيمبعضماألررماظػؽرؼيمواٌؿوردقيماٌفذلئيماظيتمعومؼػؿلمؼؿعوزؿمتلثرلػوماظلؾيم
سؾكمعلرلتـوماظدميؼرارقيمواغؿؼوظـومايداثل،موبوظؿوظلمسؾكمادؿقؼوضقؿـومظؾؿلوػؿيميفم
حقارمحضوريمتؾودظلمصوسؾموعـؿٍ .26م

ادللوثًاؾرابعً:تعؼقبًعامً:اؾػؾيػةًوادلؤديةًيفًاؾورنًاؾعربيً:أدكؾةً
ادلوؼعًورفاـاتًاؾدور ً
ؼؿ ضح،معـمخاللمعومدؼـوهملغػو،مأنماغشغوظـومبؿعؿقؼماظـؼوشماظػؽريمواظذلبقيم
واالجؿؿوسلمواظلقودلمحقلمتدرؼسماظػؾلػيممبفؿؿعـوماٌغربل،موجمؿؿعوتـوماظعربقيم
بشؽؾمسوم،مؼـدرجمضؿـمحمووظؿـومإلمنوءماظقسلممبومشلذاماظؿعؾقؿمـمعؿكمطونمحمؽقعوم
ب رؤؼيمدقودقيمتربقؼيمعؿؽوعؾيمومبشرو عمصؽريمواجؿؿوسلمواضحماٌـطؾؼوتمواألػدافم
ـ معـ مدور ميف متقسقي ماألجقول ماظصوسدة معـ ماظؿالعقذ مواظطؾؾي ماظذؼـ مػؿ مسدة موسؿودم
اٌلؿؼؾؾ،مويفمإطلوبفؿمعفوراتماظؿػؽرلماٌؿـفٍموأدوظقىماظػفؿمواظؿلوؤلمواظؿقوورم
واظـؼد….ويف معلوسدتفؿ مسؾك متؽقؼـ مرؤؼي مواضقي مظؾعومل موظقاضعفؿ ماظطؾقعلم
واالجؿؿوسل،ممواظقرينمواظدوظل…وميؿؾؽمػذاماظدور ماًطرلمظؿدرؼس ماظػؾلػي،موالم
دقؿوميفماٌرحؾيماظـوغقؼي،مأػؿقؿفماظؼصقىمغظرامظالسؿؾوراتماظؿوظقي :م
ـم"ًأوال:مشلذهماآلالفمعـماظطؾؾيماظذؼـمؼدردقنماظػؾلػيميفمػذهماٌرحؾيموؼؿلثرونم
مبو مؼدرد قن مأو معو مؼدرس مشلؿ .م موػؿ مأطدل مبؽـرل معـ ماظعدد ماحملدود ماظذي مؼدرسم
اظػؾلػيميف ماىوععوتمبعدمذظؽ.موأشؾىمػمالءماظطؾؾيمالمؼقاصؾقنمدراديماظػؾلػيمبؾم
تؿـق ع موختؿؾػ مدرادؿفؿ مبعد ماٌرحؾي ماظـوغقؼي ،مأو مؼؿففقن مإشم مجمول ماظعؿؾم
االجؿؿوسل ،محوعؾني مععفؿ معو متردى ميف مغػقدفؿ موسؼقشلؿ معـ مصؽر مغظري ،مخاللم
درادؿفؿ،مإشمماٌؿورديماظققعقي .م
ـ ًثاـقا :مألن ماظطؾؾي ميف مػذه ماظلـ مـ ماظيت مميؽـ مأن مؼطؾؼ مسؾقفو مغفوؼي معرحؾيم
اٌراػؼيمودـماألدؽؾيماظؽؾرلةماظيتمتؿعؾؼمبؼضوؼومجقػرؼيميفمايقوةمـمزملؿقنمإشمم
حد م مطؾرل متقجففؿ ماظػؽري مواظعؿؾل م محبلى معو مؼؿؾؼقغف معـ مإجوبوت محقل متؾؽم
اظؼضوؼو.مودرسماظػؾلػيمعصدرمعفؿمعـمعصودرمػذهماإلجوبوت .م
ـ ًثاؾنا :مألن مبراعٍ ماظدرادي مرزلقي ،موألن ماٌدردي مجفوز معـ مأخطر مأجفزةمم
اظؿقجقف ماإلؼدؼقظقجل مواظلقودة ماإلؼدؼقظقجقي مظؾـظوم ماظؼوئؿ ،مصنن مبرغوعٍ متدرؼسم
26مجمؿقسيمعمظػني:ميفماظـؼوصيمواظػؾلػي:م(درادوتمعفداةمإشمماألدؿوذمأضمدماظلطوتل)-.ماظربوط،معـشقراتمطؾقيم
اآلدابمواظعؾقمماإلغلوغقيمبوظربوط،مدؾلؾيمغدواتموعـوزراتمرضؿم،85م.::8مواغظر،ميفمػذاماظؽؿوبمبوظذات،م
اظـؿوذجماظؿوظقي :م
ـمأصوؼي،محمؿدمغقرماظدؼـم:ماظـؼوصيمبنيماظؿفذرمواظعقٌي-.مص.ص18.مـم .5:م
ـمربقع،معؾوركم:ماظـؼوصيماظعربقيمواٌؿغرلاتماظعوٌقيماىدؼدة-.مص.ص69.مـم .68م
ـمؼػقت،مدوملم:ماظـظومماظػؾلػلماىدؼد-.مص.ص.م .99:-::م
ـمحملـ،معصطػكم:ماظػؾلػيماٌدردقيمورػونماظؿـؿقيماظؾشرؼي…-.مص.ص.م958مـم .991م
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اظػؾلػيميفماٌرحؾيماظـوغقؼيمػقمبوبمعـمأػؿمأبقابمػذاماظؿقجقفموػذهماظلقودةممبوم
متؿؾؽفماظػؾلػيمعـمعػوػقؿمغظرؼيمجمردةمتلوسدمسؾكمبؾقرةموتـؾقًماظدالالتمواظؼقؿم
اظيتمؼرادمتلقؼدػو" .27م
وبوظرشؿمعـمػذهماألػؿقيماظقازغيمظؿدرؼسماظػؾلػـي،مظقسميفماٌدرديمصقلى،مبؾم
ويف ماىوععي مأؼضو ،موعو مظذظؽ معـ موزوئػ مولثور متربقؼي موثؼوصقي مواجؿؿوسقي ممتًم
اإلذورة مإشم مبعضفو ملغػو ،مصنن مأوضو ع متدرؼس ماظػؾلػي ميف مجمؿؿعوتـو ماظعربقي متظؾم
خمذلضي مبوظعدؼد معـ ماظلؾؾقوت ماظيت متؿفؾك مصقؿو متؿعرض مظف ماظػؾلػي معـ متفؿقشم
وحموصرةموتؼؾقصمظقزوئػفوماٌعرصقيمواظذلبقؼيموظدورػوماالجؿؿوسلمماظؿـؿقي.موذظؽم
يف معؼوبؾ ماإلسالء ماٌؾوظغ مصقف مٌؽوغي ماظعؾقم مواظؿؼـقوت موألػؿقي ماظؿطؾقؼ ماظعؿؾل مسؾكم
اٌؿوردي ماظـظرؼي ،محؿك موظق مطون مػذا ماظؿطؾقؼ مشػال مدوذجو ،موبال مخؾػقي مغظرؼيم
عقجفي .م
وػؽذا متؾؼك م"اظػؾلػي مشرل معلؿقؾي مسؿقعو موشرل معشفعي مطـرلا مسؾك ماظصعقدم
اجملؿؿعل ماظعربل ،مطؿو مأن مزلعؿفو ماظؿؼؾقدؼي متؾؼك مدقؽي ميف ماظقدط ماظـؼويف ماظقادعم
بوظرشؿمعـمتزاؼدمسددماٌفؿؿنيمبفوموحمؾقفومواٌلوػؿنيميفممنقػوميفماظقرـماظعربل.م
صوظػؾلػيمعومزاظًمتعوغلم(م…)معـماىرمماظذيمصرضمسؾقفوموسؾكمتعورقفوميفمعراحؾم
ععقـيمعـمتطقرماظػؽرماظعربلماإلدالعلماظؽالدقؽل،موعـماظؿؽػرلماظذيميؼمبلبرزم
أسالعفومحنيمسوىقامعلوئؾمصؾلػقيمصؿقؿقيم()...مشلذامندمأنمايؽؿي ماظؿؼؾقدؼيم
اٌعودؼيمظؾػؾلػيمواظؼوئؾي":معـممتـطؼمتزغدق"معومزاظًمسوظؼيميفماألذػونموعمثرةمميفم
اظعؼقل.معـمغوحقيمثوغقي،مدمـمغعرفمأؼضومأنماظػؾلػيممبعـوػومايدؼٌممتقؾممإشمم
اظشؽمبوظؼوئؿمواٌلؿؼرمعـماٌعؿؼداتمعـذمدقؽارت،مومتقؾمإشمماظـؼدماشلداممواظؾـوءمعـذم
ؽاـط ،مومتق ؾ مإشم ماظلؾى مواظذلطقى ماىدؼد معـذ مػقفؾ ،مومتقؾ مإشم متؼقؼض مأرطونم
اظعوملماظؼدؼؿمعـذمؿارؽس .مطذظؽمدمـمغعرفمأنماظػؾلػيممتقؾممإشمماظشؿقل،ممبعـكم
عطوظؾؿفو ماظػقؾلقف مبرأي م مصرؼح موواضح ،مظقس م ميف ماٌؼقالت مواظزعون مواٌؽونم
صقلى ،مبؾ مأؼضو ميف ماظذلبقي مواظلقودي مواألخالق مواظؿؼدم مواظؿكؾػ مواظعداظيم
واالدؿؾداد موايرؼي موحؼقق ماإلغلون مإشم ملخر مذظؽ معـ ماٌقضقسوت ماظشوئؽي مسربقو،م
واًطرلة مخطقرة مسظقؿي م(امقؿف مأحقوغو) ميف مورــو ماظؽؾرل ماظققم .معـ مػـو ماظـزسيم
اظردؼؽي ماٌـقطي ماظيت مغؾقظفو ،مسربقو ،ميف متدرؼس ماظػؾلػي ،مإن مطون ميف ماٌرحؾيم
اظـوغقؼيمأوماىوععقي" .28م
 27ماظعومل،محم ؿقدمأعنيم:مثالثيمغصقصموثالثيمعقاضػ ميفمعـفٍمتدرؼسماظػؾلػيمظؾلـيماظـوظـيماظؿقجقفقيميفم
عصر،ميف:مجمؿقسيمعمظػني :ماظػؾلػيميفماظقرـماظعربلماٌعوصرم(حبقثماٌممترماظػؾلػلماظعربلماألولماظذيمغظؿؿفم
اىوععيماألردغقي)-.مبرلوت،معرطزمدرادوتماظقحدةماظعربقي،ماظطؾعيماألوشم،م-.9:96مص.925.م م
 28ماظعظؿ،مصودقمجاللم:مدصوسومسـماظؿؼدممواظػؾلػي…جمؾي"ماظػؽرماظدميؼرارل"،ماظعدد،5مخرؼػم-.9:99م
ص .89.م
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وظعؾمعـمأػؿمعومؼعؿقرمػذاماظؿدرؼسميفمػذهماظظرصقيماظردؼؽي،مبؽوصيمعؿضؿـوتفوم
وأبعودػو موعشؽالتفو ماظذلبقؼي مواظـؼوصقي مواظلقودقي ،مواالجؿؿوسقي،عراوحي متعؾقؿم
اظػؾلػي،ميف معمدلوتـوماٌدردقيمواىوععقيمسؾكماظعؿقم،مبنيماموردؿنيمبقداشقجقؿنيم
وصؽرؼؿنيممطـرلامعومتؿـوضضونمععماظدورماظـؼديمظؾػؾلػي :م
ـ مصنعو مأن متؼع مػذه ماٌؿوردي ميف متؾؼقـقة ًجتؿقعقة مؼذلطز ماػؿؿوعفو ميف معراطؿيم
اٌعؾقعوتمسـماألسالممواٌذاػىموصؾلػوتفوموتقارسمفو… صؿؿققلمبذظؽمسـماظػؾلػي،م
طؿـفٍ ميف ماظؿػؽرل مواظؿلوؤل مواظـؼد ،مإشم معو مؼشؾف م"تأرقخ ًاوأػؽار" ،موذظؽ مبوٌعـكم
اظؿؾلقطل مظؾؿلرؼخ ،مأي مبوسؿؾوره مجمرد مجرد مسرضل موتصػقػ موهؼقى مظؾؿقارؼخم
واألحداثمواٌعطقوتمحقلماظػؾلػيمسدلمتطقرػوماظؿورسمل.موضدمطونمـموعومؼزالمـمػذام
اظـؿطمعـماظؿؾؼنيماٌدردلماظضقؼمعؿداوالميفمبعضمأغظؿؿـوماظذلبقؼيميفماظقرـماظعربل .م
ـم وإعومأنمؼؿؿماالػؿؿوم،ميفمػذهماٌؿورديماظؿدرؼلقي،مبوظذلطقزمسؾكماؾـصماؾػؾيػيم
و االغطالقمعـفميفمعـوضشيمتقؿوتمأومعػوػقؿمأومإذؽوالتمصؾلػقيمععقـي.موإذمؼؿفـىم
ػذاماظـؿطمعـماظؿدرؼسمعومؼؼعمصقفماظـؿطماظلوبؼمعـماالسؿؿودمسؾكمعراطؿيموؿقعقيمالم
ؼمررػوموسلمصؾلػلموتورسملمغؼديمبوٌودةماٌؾؼـي،مصنغفمؼؼعمبدورهمـموخوصيميفمإرورم
تدخؾ ماظعدؼد معـ معؿضؿـوت موذروط موعشؽالت موسقائؼ مولظقوت ماذؿغول ماٌؿورديم
اظؾقداشقجقي ميف معمدلوتـو ماظؿعؾقؿقي مـ ميف معـزظؼ متؼدؼس مأو متؼدؼر معؾوظغ مصقف مظؾـصم
اظػؾلػلمبوسؿؾورهمعصدرامأدودومظؾؿقؿوتمواٌػوػقؿمواظؼضوؼوماظػؾلػقي،مواظيتمؼؿققلم
تداردفو موتدرؼلفو ،ميف مزؾ مػذا ماظؿصقر ماظؿؼـقي ماظؿؾلقطل ،مإشم مجمرد مهؾقؾم
ادؿعراضلمألصؽورمجمردةممجمزأةمععزوظي،موعـؿزسيمعـمدقوضفوماظلقدققمتورسمل،م
وعـمحؼؾفوماظـؼويفمواٌعريفماظذيمأصرزػو،مواظذيمذؽؾمخؾػقؿفوموإرورػوماٌرجعل .29م
وػؽذامؼؿؿم"مهقؼؾماظػؾلػي م إشممصمؾيمعـماظعؼوئدماظؿؾلقطقيمواظشعوراتماىوػزةم
اظيتمميؽـمحػظفومبلفقظيمسـمزفرماظؼؾى،مأومإشممجمؿقسيمعـماألصؽورماإلؼدؼقظقجقيم
علؾؼيماظصـع،ماظيتمؼلفؾمتؾؼقـفومإشمماظؿالعقذمتؾؼقـوملظقومرمـؾـومعؿوسىمطؾ معومظفم
سالضيمبوظشؽمأوماظـؼدمأوماظلؾىمأوماظشؿقل".30مأومبعؾورةماٌػؽرماظعربلمأغقرمسؾدماٌؾؽم
ندمأنماظػؾلػيمـماٌدردقيمواىوععقيمععومـممتؿققلميفمحؼؾمػذهماظشروطماحملؾطيم
 29مضؿـمػذاماإلذؽولماٌعريفمواظؾقداشقجلمؼـدرجمواضعمتدرؼسماظػؾلػيمبوٌغرب،مواظذيمؼؿؿماالسؿؿودمصقفمسؾكم
االذؿغولمسؾكماظـصماظػؾ لػل.مشرلمأغف،مبوظرشؿمامومؼؾذلمعـمجفقدمعشؿؿيميفمجموالتماظؿلررلمواظؿؽقؼـماٌلؿؿر،م
أحقوغو،مصننمػذاماظؿدرؼسم ؼظؾمدونمهؼقؼمأػداصفموشوؼوتفماٌعؾـي،موبعقدامسـمأنمؼؽقنمصؾلػقو،مإذمالمؼعدو،ميفم
اظؽـرل معـ مايوالت ،مأن مؼؽقن مجمرد" مضراءات ميف ماظػؾلػي مأو مسـفو" معـزوسي معـ مدقوضفو ماظؿورسمل موإرورػوم
اٌرجعل .م
ـمارجع،محقلمأػؿقيمربطماظػؾلػيمبؿورسمفو،مإشم :م
ـموضقدي،محمؿدم:ماظػؾلػيمبنيماالرتؾوطمبؿورسمفومواظؿقررمعـف -.مجمؾي م"مدرادوتمسربقي"،ماظعدد،92/99م
اظلـيماظـالثقن،مأؼؾقلمـمتشرؼـماألول/مدؾؿؿدلمـمأطؿقبرم-.9::5مص.ص.م65مـم .6:م
30ماظعظؿ،مصودقمجاللم:مغػسماٌرجعماظلوبؼ-.مص .82.م
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إشمم"ؽاتاؾوج ًآلراء ماألسالمموغظرؼوتفؿ،مدون محمووظيمصفؿ ماألدؾوبماظيتمعـمأجؾفوم
ضوظقامبفذهماظـظرؼوت،مدونمغؼدػومرؾؼومٌؼوؼقلـوموضقؿـوماٌعوصرة" .31م
ظذا ،مصؿفووزا مشلذا ماظقضع ماظؽورثل ماظذي متعقشف ماظػؾلػي ماٌدردقي مواىوععقيم
عغربقو موسربقو ،موظقضع متعؾقؿ مػذه ماظػؾلػي مسؾك مررؼؼ ماظؾقٌ ماشلودف مسـ مصؾلػيم
ظؾعؼالغقيموظؾؿـقؼرموظؾؿـؿقيموايداثي،مالبدمعـماظؿلطقدمسؾكمضرورةمتقصرل مصمؾيمعـم
اظشروط ماظلقدققتربقؼي مواظلقودقي مواظـؼوصقي… ماظؽػقؾي مبؿقؼقؼ مػذا ماٌطؾى ماشلـوم.م
وإذا مطـو مضد مأذرغوَ ميف معظون معو مدؾؼ ،مإشم مبعض مػذه ماظشروط مصنن معـ مأػؿ معو مغقدم
اظؿذطرلمبفمأؼضومنؿؾفمػـومصقؿومؼؾل :م
حل ْظرِ ًعن ًاؾمعؿقم ًاؾشاؿل ًؾمدرقس ًاؾػؾيػةم
 )9ماألػؿقي ماالدؿعفوظقي مؾرػع ًا َ
مبػفوؿفاًاؾوادعًيف مخمؿؾػمعمدلوتماظؿعؾقؿمواظؿؽقؼـ،موسدمماظؿؿوديميفمتؼؾقصم
حفؿفو مأو محذصفو مبوٌرة معـ مبعض ماظشعى مواٌمدلوت ماىوععقي مواظؿؽقؼـقي موبالم
عدلراتمتربقؼيمأومععرصقيمعـطؼقيمععؼقظي.موذظؽمسؾكمشرارمعومػقمحوصؾميفماٌغرب،م
بؾ مويف مشرله معـ مبعض ماألضطور ماظعربقي .موإذا مطوغً محفٍ ماالرتؾوط مبوظؿكصصمم
واظذلطقز،ميفماظؿعؾقؿمواظؿؽقؼـ،مسؾكمجموالتمععرصقيمأوممعفـقيمدونمأخرىمتعدمعـم
أبرزمعومؼؿقفٍمبفماظؾعضمظؿلقؼغمذظؽماظؿؼؾقصمأومايذف،مصننماظػؾلػيمـمحبؽؿم
دعي معقضقسفو موسلقظقي معقودؼـ ماػؿؿوعفو مواذؿغوشلو مـ متظؾ مضودرة مسؾك ماظؿػوسؾم
واظؿلضؾؿمععمخمؿؾػماظؿكصصوتمواجملوالت،موسؾكمأنمتشؽؾمعرجعقيمغظرؼيموصؽرؼيم
ٌعورصفو موعـوػففو موجقاغؾفو ماظؿطؾقؼقي… موػؽذا متلوػؿ ماظػؾلػي ميف موـقى مػذهم
اظؿكصصوت معـزظؼ ماظقضق ع مصقؿو ماغؿؼدغوه ملغػو معـ معـظقرات متؼـقؼي مأو ماخؿؾورؼيم
تؾلقطقيمبوزلفومؼدلرمتفؿقشماظػؾلػيموحموربؿفوموهفقؿ مدورػوماظػؽريمواظؿؽقؼينم
واالجؿؿوسل .32م
)2مغـطؾؼمعـماٌالحظي ماظلوبؼيمظـذػىمإشممأبعدمعـمذظؽ،مإشمماظدسقةمإشمماسؿؾورً
ربط ًاؾػؾيػة ًباؾعؾم ًواؾمؽـوؾوجقا ،مسؾك معلؿقى ،ماظؿدرؼس مواظؿؽقؼـ مواظؾقٌ،م
ضرورةمعـففقيمذورري.موإذامطونمتورؼخمطؾمعـماظػؾلػيمواظعؾؿمؼدلزمظـو،ميفمضدميفم
وحدؼـف،معومبقـفؿومعـمسالضوتماظؿقاذٍمواظؿػوسؾ،ماظيتمؼرصد،ميفمإرورػو،مطؾمعـفؿوم
اآلخر :مؼلـده ،مؼغـقف ،موؼعؿؾ مسؾك مودؼده موتطقؼر معػوػقؿف موعؾودئف موعـوػففم
وععورصف،...مصننمعومػقمحوصؾميفمجمؿؿعوتـوماظعربقيمعـوضضمظذظؽممتوعو .م
31مسؾدماٌؾؽ،مأغقرم:مدرادوتمصـلماظـؼوصـيماظقرـقي-.مبرلوت،مدارماظطؾقعي،م-.9:78مص .19.م
 32مغعؿؼدمأنماظعدؼدمعـماإلخػوضوتماظيتممتـكمبفومعشورؼعمودقودوتماظؿـؿقيمواظؿقدؼٌميفمجؾمجمؿؿعوتماظعوملم
اظـوظٌ،مبؾموطؾمخقؾوتموختؾطوتماموردوتـوماظذلبقؼيمواالضؿصودؼيمواظلقودقيمواالجؿؿوسقي… مطؾمذظؽمؼرجعم
إشم معو مغعؿؿده معـ معـظقرات موتقجفوت ماخؿؾورؼي موتؼـقؼي مواخؿزاظقي مضقؼي ماآلصوق ،معلؿؾعدة مألي مإرور معرجعلم
صؾلػلمأومغظريمسلقظلموعـػؿح.موحقلمسالضيماظػؾلػيمبوظعؾقمماإلغلوغقيمهدؼدا،مسدمإشم :م
- Godmann, L..- : Sciences Sociales et philosophie.- Paris, Ed. Gonthier, 1966.
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أن مجعؾمتعؾقؿماظػؾلػي،موخوصيمسؾكمعلؿقىماىوععيموبعضمعمدلوتماظؿؽقؼـم
اٌفينموتؽقؼـماألرر،معؼصقرامسؾكمبعضماظشعىمموبعضماٌمدلوتماٌرتؾطيمبوآلدابم
واظعؾقمماإلغلوغقيمواالجؿؿوسقيمخوصي،موحذفمػذا ماظؿعؾقؿمبوٌرة معـ مطؾقوتماظعؾقمم
واظؿؽـقظقجقـوموعــمجمؿؾماٌمدلوتماظعؾؿقيمواٌفـقيمواظؿؽقؼـقيماٌؿكصصيمـمطؿومػقم
اظقضعميفماٌغربمحوظقومـمؼعد،ميفمتؼدؼرغو،ممعـمأصدحماألخطوءماظعؾؿقيمواظذلبقؼي .م
وظذا ،م صنغفمبوظرشؿمعـمأنماظؿعؾقؿميفمجمؿؿعوتـوماظعربقيمضدمأدىمإشممإغؿوجمذمؾيمالم
ؼلؿفون مبفو معـ مأرر ماظعؾؿ مواظؿؽـقظقجقو مايدؼـي ،معـ مسؾؿوء مرؼوضقوت موبققظقجقوم
وطقؿقوء مورى ،موعـ معفـددني ،موخمؿصني ميف معقودؼـ مسؾؿقي موتؼـقي مدضقؼي مرصقعيم
اٌلؿقى… صنن مػذا ماظؿعؾقؿ مـ مغظرا مٌو مدؾؼ مذطره مـ ممل مميؽـ مػمالء معـ مأن مؼؽقغقام
عـؿفلمسؾؿموععرصيموصؽر،مأومأنمرمعؾقامعـمععورصفؿموجموالتمختصصفؿمعقاضقعم
حبٌموتػؽرلموغؼدموتلوؤل،مصقؽقنمعـمبقـفؿمعـالمإبلؿؿقظقجققن،موصالدػيمسؾقم،م
وعـورؼي ،موعمرخقن مظؾعؾؿ ،موٌـوػٍ ماظعؾقم ،موخدلاء متؽـقظقجقو…اخل.ػذا ميف ماظقضًم
اظذيمؼفؿؿمصقفمبفذهماٌقودؼـمواظؼضوؼو،محبـوموختصصو،مصالدػيموعػؽرونمضودعقن،م
يفمجؾفؿمعـمحؼقلماآلدابمواظعؾقمماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقيمبشؽؾمسوم .م
وػؽذامؼشذمػذاماظقاضعماظغرؼىميفمجمؿؿعـوماظعربلمسـ ماظؼوسدة،موؼؼؾى،ميفماآلنم
ذاتف،معـطؼمتورؼخماظػؾلػي،مواظعؾؿمبوظؿقدؼد.إذمأنمعـمأػؿ معومؼػقدغومبفمػذاماظؿورؼخم
أنماظؽـرلمعـماظـظرؼوتمواٌػوػقؿمواظؼضوؼوماظػؾلػقيمضدمهقظًمإشممعقدانماظعؾؿ،مإعوم
طؿعورفمأومطقؼوئؼموإعومطنذؽوالتموضضوؼوموحموورمواػؿؿوم.مطؿومأنماٌعرصيماظعؾؿقيم
غػلفومضدمهقظًمبوعؿقوز،موبعدمأنمخرجًمعـمرحؿماظػؾلػيماألمموادؿؼؾًمسـفوم
طؿو مػق مععروف ،مإشم معقضق ع مظؾـظر ماظػؾلػل .موذظؽ ميف مإرور مدرلورة متورسمقي معـم
اظؿػوسؾ مواظؿؾودل مبني مطؾ معـ ماظػؾلػي مواظعؾؿ ،مامو متعؿؾ ماظؿطقرات مواٌلؿفداتم
اٌعرصقي ماظراػـي ميف مخمؿؾػ ماجملوالت مسؾك مدسؿف مبودؿؿرار ،مضؿـ معشرو ع مععريفم
طقغل،مضوئؿمسؾك متؽوعؾ ماٌعورف مواظعؾقم،موتداخؾ موتػوسؾماظؿكصصوتمواٌقودؼـ،م
وعلؿـدمسؾكمرؤؼيمعؾؿقةًمشوؾقةًؿؽردةًجلدؾقةًدقـاؿقؽقةًبنيًاؾعامًواخلاصً،
وبنيًاؾؽؾيًواجلزئيً،وبنيًاؾوحدةًواالخمالف…ً . 33
وعومؼصدقمسؾكمسالضيماظػؾلػيمبوظعؾقمماظدضقؼي،مؼصدقمأؼضومسؾكمسالضؿفومبوظعؾقمم
االجؿؿوسقيمواإلغلوغقي .مظقسمصؼطميداثيمادؿؼالشلومأوماغػصوشلومسـماظػؾلػي،موإمنوم
غظرا مطذظؽ مظالرتؾوط ماظقثقؼ مبني معقاضقع موعػوػقؿ موضضوؼو مػذه ماظعؾقم موبني ماظـظرم
اظػؾلػل.مػذامصضالمسـمرؾقعيماٌعرصيميفمػذهماظعؾقم،موذظؽمبوسؿؾورػومعشروسومععرصقوم
33مإرجع،مإضوصيمإشممعومضدعـوهملغػومعـمإحوالتمحقلمػذهماٌللظي،مإشم :م
- Althusser, L. : Philosophie et Philosophie des Savants.- Paris, Ed Maspero, 1974.
- Weber, Max : Le Savant et la Politique.- Paris, Ed. Plon, 1959.
- Hegel, F. : Leçons sur l’histoire de la philosophie.- Paris, Ed. Gallimard, 1954.
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عػؿقحو ،مسؾك ماظدوام ،مأعوم ماظؿلوؤل مواظـؼد م مواٌراجعي موإسودة ماظؾـوء مواظؿشؽقؾ...م
وسؾكمأغفومتردقؿات مأومخطاراتًظؼراءةموصفؿماظقاضعمأطـرمعـفوم"محؼائق"مثوبؿيمأوم
غفوئقيموعطؾؼي.موإذامطوغًمبعضماظؿفوربماظذلبقؼيمعومتزالمهؿػظمجبؿعمـمذؽؾلم
بوألدوسمـمظؾػؾلػيمععمشرلػومعـماظعؾقمماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقي،معـؾ:مسؾؿماظـػسم
وسؾؿ ماالجؿؿو عمـمطوظؿفربيماٌغربقيماظيتمتضؿمصقفومذعؾيماظػؾلػي،مبؽؾقوتماآلدابم
اظيتمتؿقاجدمصقفو،مطالمعـ:ماظػؾلػيموسؾؿماظـػسموسؾؿماالجؿؿو ع،موهؿؾمغػسمػذام
االدؿماٌؿعددمـمصننمإسودةماظـظرميفمػذهماظعالضي،مواظؿػؽرلميفمودؼدمبـوئفومسؾكمرؤؼيم
واضقيماٌـطؾؼوتمواٌعوملمواألػدافمعلكظي،مضدمأصؾقً،ميفمرأؼـو،معطؾؾومعـففقوميفم
شوؼي ماإليوح مواألػؿقي مواظراػـقي .موذظؽ مغظرا مظؾعدؼد معـ ماالسؿؾورات ماآلغػي ماظذطر،م
وأؼضو مالسؿؾورات مأخرى مشرلػو مظقس مػذا معؼوعو معـودؾو مظؿػصقؾ مايدؼٌ مسـفوم
وعـوضشفو .م
)1مـ مؼؿطؾىماٌقضػمأؼضوـمإضوصيمإشممربطفومبوظعؾقمماٌكؿؾػيمـمضرورةمصؽماظعزظيم
سـ ماظػؾلػي موربطفو مبلقوضفو ماجملؿؿعل موايضوري ماظعوم ،مأي مبـ م"ادليأؾةم
االجمؿاعقة" ميف مأبعودػو موعؽقغوتفو ماظعوعي.مصؼضوؼو موإذؽوالت موعػوػقؿ معـؾ:اظؿـؿقيمم
وايداثي مواظؿكؾػ مواظدوظي مواجملؿؿع ماٌدغل موحؼقق ماإلغلون ،مواظدميؼرارقي،م
واظذلاث ،مواٌللظي ماظـلوئقي مواظـؼوصقي…عو متزال ميف مجمؿؿعوتـو ميف محوجي معودي مإشمم
تػؽرلموإشممإسودةمتلصقؾمصؾلػل.موإذامطوغًمبعضمعـوػٍماظؿعؾقؿميفماٌدرديمواىوععيم
هؿؾمـمحلىماخؿالف ماظلقوضوت ماالجؿؿوسقيميفماظقرـماظعربلمـمبعض معومؼرتؾطم
بفذهماٌػوػقؿمواظؼضوؼو،مصننمذظؽمؼظؾ،ميفماظغوظىم،مشرلمخوضعمٌـفٍمحمددمدضقؼ،م
أومظؿقجفمبقداشقجلمـمتربقيمأومصؽريمواضحماٌعوملمواألػداف .34م
 )5مـ مؼلؿدسل ماألعر ،مإذن ،مبؾقرة معقضػ مسؾين مامـفٍ معـ مغاقات ًتدرقسً
اؾػؾيػة ًوعـ معقضعفو مودورػو ميف ماظؾـقي ماالجؿؿوسقي ماٌؿـػذة .موإذا مطون مػذا ماٌقضػم
ؼلؿؾزم معشورطي مطؾ ماظـكى مواظػعوظقوت ماظػؽرؼي مواظذلبقؼي مواظلقودقي مواالجؿؿوسقيم
اٌشؽؾيمظؾؿفؿؿعماٌعين،مصنن معومتعرصفماظظرصقيمماظراػـي ميفمدقوضـوماظؼقعل ماظعربلممممم
ـمطؿومػقمراػـماٌغربمـمعـمدقودوتموتقجفوتمعؽرديمظالغػؿوحمواظذلاضل،مودسؿم
اظؿشورك ،موتداول ماظلؾطي ،مواالغؿؼول ماظدميؼرارل مإشم مزعـ ماظؿـؿقي موايداثي…اخل،م
ميؽـمأنمؼشؽؾ،معؿكمتقصرتمظفماإلرادةماظلقودقيماظؼودرةمسؾكماالخؿقورموايلؿ،م
سقاعؾمعشفعيموواسدةمضؿـمدرلورةمبـوءماٌقضػماآلغػ .م
وإذامطونماظعدؼدمعـماظؿظوػراتمواظؾؼوءاتمواٌممتراتماظعؾؿقيميفماظقرـماظعربلمضدم
أطدمسؾكمأػؿقيمهدؼدمعقضػمسؼالغلمصرؼحمعـماظػؾلػي،متدرؼلقوموامورديمصؽرؼيم
 34م ضوػر،مسودلم:مدورماظػؾلػيميفماجملؿؿعماظعربل،ميف:مجمؿقسيمعمظػني:ماظػؾلػيميف ماظقرـماظعربلماٌعوصر،م
عرجعمدوبؼماظذطر-.مص.ص.م .:9-89م
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واجؿؿوسقي ،مبفدف مادؿـؾوت مصؽر مصؾلػل مسربل معمصؾ معؿفذر ميف ماظقاضع ماٌعقش،م
صنغـومععمذظؽ،موبوظرشؿمعـماظشروطماٌشفعيماآلغػيماظذطر،معومغزالمـمضطرؼوموضقعقومـم
بعقدؼـمسـمهؼقؼمذظؽ.35موظعؾماظشرطماظلقودلمؼشؽؾ،مبـؼؾفماظقازنميفمجمؿؿعوتـو،م
أػؿمسوعؾميفمػذاماٌلوق.مذظؽمأنم"اؾدوؾةًاؾورـقة"ًاظؼطرؼيمضدمادؿلثرت،معـذمبداؼيمم
االدؿؼالل ،مبوظلقطرة مذؾف ماظؿوعي مسؾك مطؾ مجموالت موعؽقغوت ماجملؿؿع ،موصودرتم
تقجفوتف موعؾودراتف ،موحوصرت مضقاه موهرطوتف موأغشطؿف موصعوظقوتف… مضؿـ مسؿؾقيم
"تدوقل:م "Etatisationضوبطي،مضوشطي،موادعيماظـطوق.موضدمطوغًماظػؾلػيميفمصؾىم
ػذاماظؿطقؼؼماًوغؼمماحملؽؿ .36م
إالمأنمعومرمىماظقسلمبفمواالدؿػودةمعـفميفمإرورمهقالتماظقضعماظؽقغلماظراػـم
ػقمأنماالدملورماٌؿزاؼدمظدورمودؾطيمـمأومتلؾطمـماظدوظيميفماجملؿؿعماٌعوصر،موبروزم
صوسؾنيماضؿصودؼنيمواجؿؿوسقنيموثؼوصقنيًجددً،حمؾقوموطقغقو،معـؾماظشرطوتماٌؿعددةم
اىـلقوت ،مواألدقاق مايرة ،مواشلقؽوت مواٌـظؿوت مواىؿعقوت ماظقرـقي مواظدوظقي،م
وودوئؾ ماإلسالم مواٌعؾقعقوت مواظؿقاصؾ ماٌؿعددة ،موبروز ًجممؿع ًؿدـي ًحل معؿقركم
وصوسؾ...مطؾمذظؽمضدمدوػؿميفماووهمتغقرلماٌػفقمماظؿؼؾقديمظؾدوظي،موتطقؼرمأدوظقىم
ايؽؿ ،موادذلاتقفقوت ماختوذ ماظؼرار ،مودقودوت متدبرل مخمؿؾػ ماجملوالت موإدارةم
اظشلنماظعوم.مامومؼـؾغلمادؿقضورهمواإلصودةمعـفميفمبؾقرةماٌقضػماآلغػماظذطر .37م
 35ماغظر ،ميفمغػسماٌرجعماظلوبؼم":ماظػؾلػي ميفماظقرـماظعربلماٌعوصر" ،ماظدسقةمإشممضرورةماالػؿؿوم مبوظػؾلػيم
وتدرؼلفوميفماظقرـماظعربل،موخوصيميفماٌؾقؼمرضؿم":2ماظدسقةمإشممتلدقسمصمعقيمصؾلػقيمسربقيموتلطقدماالػؿؿومم
بؿدرؼس ماظػؽر ماظعربل ماٌعوصر" -.مص.ص :م ،129-191مواٌؾقؼ مرضؿ م :1م"اظؾقون ماًؿوعل مظؾؿممتر ماظػؾلػلم
اظعربلماألول"-.ص.ص .122-129:م
 36موص قؿو مؼؿعؾؼ مبعالضي ماظدوظي مبوجملؿؿع ميف ماظعومل ماظـوظٌ مسوعي م مواظعومل ماظعربل مخوصي ،مارجع مإشم ماظدرادوتم
اظؿوظقي،مطؿفردممنوذجموأعـؾيمصؼط :م
ـم حملـ،معصطػكم:ماظدوظيمواجملؿؿعميفماظعوملماظـوظٌ:مرروحوتمأوظقيمحقلمأدؾؼقيماآلظقيماظلقودقيميفمهدؼدم
وتػلرلماظـلؼماجملؿؿعلماظعوم-.مجمؾيم"درادوتمسربقي"،ماظعددم،7/6ماظلـيماظلوبعيمواظعشـرون،ملذارمـمغقلون/م
عورسمـمأبرؼؾم-.9::9مص.ص .75-69.م
ـ مبودي،مبرتران م:ماظدوظؿون:ماظدوظيمواجملؿؿعميفماظغربمويفمدارماإلدالم -.مترصميمذمؾيمصرؼػر،ماٌرطزماظـؼويفم
اظعربل،ماظدارماظؾقضوءمـمبرلوت.9::7،م م
ـ مد.محمؿماشلرعودل،مدمسؾدماظؾوضلم:ماجملؿؿعمواظدوظيميفماٌغربماظعربل -.مبرلوت،معرطزمدرادوتماظقحدةم
اظعربقي،ماظطؾعيماألوشم،م .9:98م
ـمجمؿقسيمعمظػنيم:مجدظقيماظدوظيمواجملؿؿعمبوٌغرب،مأصرؼؼقوماظشرق-.ماظدارماظؾقضوء،ماظطؾعيماظـوغقي،م .9::5م

– - Cf. Collectif : L’Espace de l’Etat, Réflexions sur L’Etat au Maroc et dans le Tiers
Monde.- Rabat, Ed. EDINO, 1985.

37ماغظر،مبصددمػذهماٌللظي :م
ـمتقصؾ ر،مأظػنيم:محضورةماٌقجيماظـوظـي،مترصميمسصومماظشقخمضودؿ،ماظدارماىؿوػرلؼيمظؾـشرمواظؿقزؼعمواإلسالن،م
عصراتو،ماىؿوػرلؼي،ماظطؾعيماألوشم،م ،9::9اظلؾطيماظؿؽـقضرارقـي -.مص.ص -89.م،88مومادماللماألعي-.م
ص.ص،179-151.موماظدميؼرارقيميفماظؼرنمايوديمواظعشرؼـ-.مص.ص .589-568.م
ـ متػؾر ،مأظػني م :مهقل ماظلؾطي م…عرجع مدوبؼ ،م(سصر ماظلؾطوت ماىدؼدة -.مص.ص ،)28-98.مو(دؾطيم
اظشؾؽي ،مص.ص .م ،)979-95:و م(اتلو ع ماظصرا ع ،مص.ص .م ،)985-972مو م(صلقػلوء ماظلؾطي -.مص.ص.م
271مـم .)28:م
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 )6متؿلدس ماٌالحظي ماآلغػي مسؾك ًـؼد ًبعض ًاؾطروحات ًواؾمصورات ًادلناؾقةً
ؾؾػؾيػة ،مواظيت متعؿدلػومامورديمصؽرؼي محموؼدةموشرل معؿقزبيمدقودقوموإؼدؼقظقجقوم
خالصو مٌو مؼدلز مسدل متورؼخ ماظػؾلػي مذاتفو مامو مؼمطد ماذمرارفو ميف مػؿقم مواػؿؿوعوتم
وذمون ميظوتفو ماظؿورسمقي ماٌؿؾوؼـي محلى ماخؿالف ماظزعون مواظػضوء .موػق ماذمراطم
جعؾفو ،ميف ماظؿصقر ماٌورطلل مبوألدوسً "،خالصة ًروحقة ًؾعصرفا" ًو"صراعاً
اجمؿاعقاًـًرلؼقاًعؾىًؿيموىًاؾـظرقة"ً .
وإذامطونمػذاماٌـظقرماظـؼديمؼؼقممسؾكماإلضرارمبوظؾعدماظلقودلمـمماإلؼدؼقظقجلم
ظؾؿؿوردي ماظػؾلػقي مصنغف مؼـؾغل ماظؿذطرل مبلن ً" ًعؿؾقة ًتيققس ًأو م" ًأدجلة" ماؾػؽرً
بعاؿة ،مواؾػؾيػة ًخباصة ،مال مميؽـ موـؾفو مسـ مررؼؼ مغظرة مظؾعؼؾ مورده معـم
وزقػؿفماٌعقورؼيمـماىقػرؼي،مأي مسـمررؼؼماظؿؼقدممبؾدإماظعؼالغقيماٌـففقيمواظؿؼـقيم
اظذيموجدغوهمجمردمدؿورمظـظرةمإؼدؼقظقجقيمحموصظي.مصوًقور(…)مإذن،مظقسمبنيم
تيققسًأوم"أدجلة"ماظػؾلػيموسدممتلققلفومأوم"أدىؿفو"م،مبؾمبنيمجعؾفومدالحوم
يف مأؼدي ماظؼقى ماحملوصظي ،موجعؾفو مدالحو ميف مأؼدي مضقى ماظؿغقرل ،مأي م"بني"م
أدجلمفا"مسؾكمدمقمؼلوػؿميفمتردقخماظقضعماظؼوئؿ،مو"أدجلمفا"ًسؾكمدمقمؼلوػؿميفم
وووزماظقضعماظؼوئؿ(…).موظذظؽم(…)مصالممنؾؽم()...مدقىمأنمذمؿورمإعوماالدؿؿرارم
يف مورؼد ماظػؾلػي معـ موزقػؿفو ماظـؼدؼي مـ ماظؿؼقميقي م ،مصؿظؾ مدالحو مرقعو ميف مأؼديم
اظؼقى ماحملوصظي ،مأو مإسودة مػذه ماظقزقػي مإظقفو مظؿعقد مصؿؾعى مدورػو ماظؿقرؼريم
واظؿـقؼري .ماًقور مػق مأن متؽقن ماظػؾلػي مخودعي مظؽؾ مذه معو مسدا ماإلغلون ،مأو مأنم
تؽقنمخودعيمظإلغلون،مأنمتؽقنمأداةمظذلدقخمعومػقمطوئـ،مأومتؽقنمحؾؼيماظقصؾمبنيم
عومػقمطوئـموعومرمىمأنمؼؽقن" .38م
دمـمالمغرؼد،مإذن،مصؾلػي ً"ؿيمؼقؾة"ًأوم"ؿُؼاؾة"،مبؾمصؾلػيمتراػـمسؾكماظػعؾم
واظؿلثرلميفموتوئرماظؿغقرلمواظؿققؼؾماالجؿؿوسقني،معؾؿزعيميفمذظؽمبلنموعؾمعـمصعؾفوم
ػذا مأطـر مإغلوغقي ،موأطـر مادؿفوبي مظؾؼقؿ مواٌعوؼرل مواٌؾودئ ماظيت مؼلعك ماظؾشر مإشمم
هؼقؼفو ميف مأوضوسفؿ ماظؾشرؼي ماٌكؿؾػي .موإذا مطون معـ مبني معفوم ماٌؿوردي ماظػؾلػقيم
اٌلوػؿيميفمإغؿوجمععرصيمتلؿفدفمسؼؾموصفؿماظقاضعماظطؾقعلمواالجؿؿوسلميفمأبعودهم
األغطقظقجقيممواإلبلؿؿقظقجقيمواألطلققظقجقي،مصننمذظؽمالمؼؾغلمدورػوميفمتغقرلمػذام
اظقاضع مأؼضو .مذلغفو ميف مذظؽ مذلن مأي مععرصي مبشرؼي مال مؼـقصر مدورػو موال متؼقؿم
نوسؿفو موعصداضقؿفوممبدىمضدرتفوماظؿقؾقؾقيمواظؿػلرلؼيمصؼط،موإمنومتعدمنوسؿفوم
ـ مبودي ،مبرتران مو مزلقتس ،معوري مـمطؾقد م :ماغؼالب ماظعوظـؿ ،معرجع مدوبؼ ،م(اٌؼدعي -.مص.ص .م 9مـ م،)97م
و(االغػفورماظـؼويف-.مص.ص9:.ـم .)72م
- Cf. Merle, Marcel : Les acteurs dans les relations internationales.- Paris, Ed. Economica,
1987.
- Cf. Badie, B. : La fin des territoires.- op, cit.

38مد.مضوػر،مسودلم:مدورماظػؾلػيميفماجملؿؿعماظعربل،معرجعمدوبؼماظذطر-.مص .:9.م
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اظؿورسمقي ،مأي معدى مضدرتفو مسؾك متقجقف موػقؽؾف موتغقرل ماظقاضع مواظػعؾ ماإلرموبلم
صقف،معـمبنيمأػؿمععوؼرلمتؼققؿمصدضقؿفوماظعؾؿقيمطذظؽ.مععمضرورةماظؿلطقد مسؾكمأنم
اظـفوسيماظؿورسمقيمٌعرصيمعومـمصؾلػقيمطوغًمأومشرلمصؾلػقيمـمالمتػصؾمصقفومجمردم
اظرشؾوتمأوماظـقاؼو،معفؿومطونمصدضفومووضقحفو،موإمنومتػصؾمصقفو،مبنالضوصيمإشمم
ذظؽ موبوألدوس ،م رؾقعي معقازؼـ مضقى موصراسوت موترتقؾوت موتػوسالت ماظقضعم
االجؿؿوسلماظـوجزماٌؿعنيميفماظزعونمواٌؽون.39م م
وػؽذا ،موطؿو مػق ماألعر مبوظـلؾي مظؾػؾلػي ،مصنغـو مال مغرؼد مأؼضو مذمؾو ماجؿؿوسـقيم
"ؿيمؼقؾة" مأو م"ؿؼاؾة" ،موظؽـ مذمؾو مواسقي مبشررفو ماظؿورسمل معدرطي مظقزقػؿفوم
وٌفوعفوموإلعؽوغوتفوموضدراتفوماظؿلدقلقي.مدمـمحبوجي،مإذن،مإشم"ػؾيػةًؾؾمغقري"ً
عدسقعيمبـ م"ؼوىًاجمؿاعقةًؾؾمغري".مإالمأنمعومؼـؿٍمػذؼـماظعـصرؼـمورمعؾمعـفؿوم
عؿؽوعؾني معؿؾودظني مبشؽؾ مدؼـوعقؽل معـؿٍ مؼؿؿـؾ ميف معـظقعي معـ ماظعقاعؾ ماٌرتفـيم
بوٌشرورقوتماظلقدققتورسمقيمظؾقضعماٌعين.موػلمعشرورقوتمالمميؽـمـمطؿومأدؾػـوـم
صفؿفو مبوظعؿؼ ماظؽويف مإال مسدل مربطفو مبلقوق مجمؿؿعل محمدد ميف ماظزعون مواٌؽون ،ميفم
إرورهمتدركمأبعودػوموعؽقغوتفومودالالتفوماٌؿعددة…موتؾؽمضضقيمدقدققظقجقيمععؼدة،م
طؿومػقمععروف،مظقسمػذامعؼوعومعـودؾومٌـوضشؿفو .م
)7مـمغلؿكؾص،معـمطؾمعودؾؼ،مأنماظػؾلػيماظيتمدمـمبصددمايدؼٌمسـفو،م
واظيت مغرؼد مأن مؼؿعزز محضقرػو ،ميف مجمؿؿعوتـو ،مسدل ماٌدردي مواىوععي مواٌؿورديم
اظلقدققثؼوصقي مسؿقعو ،مػل ماظػؾلػي ماظيت متلؿطقع مأن متؼقدغو مإشم متشؽقؾ م"رؤقةً
ؾؾعامل :م ،"Vision du Mondeمرؤؼي مصؽرؼي م موحضورؼي متؿقدد مصقفو مظدؼـو مععوملم
اٌوضلموايوضرمواٌلؿؼؾؾ،ماظؽوئـمواٌؿؽـ،ماظقاضعمواٌؿقضع.مرؤؼيممتؽــو،ممالمصؼطم
عـمعؼلًووعيًاؾعاملًاؾذيًـعقشًػقهً،بلًمتؽــاًأقضاًؿنًإدراك ًادلوؼعًواؾدور،م
وعوماظذيمبنعؽوغـومأومؼؿقجىمسؾقـوماظؼقوممبفمدقاءمووهماظذاتمأوماآلخرمأوماظؾقظيم
اظلقدققحضورؼيمايوضـيمظؿػوسالتماظذاتمواآلخرمبؽؾمأبعودػوموعؽقغوتفومودالالتفوم
اٌؿعددة .م
وإذامادؿقضرغوماآلنًزؿنًاؾعودلةًبؽؾمعومؼعٍمبفمعـمرػوغوتموهدؼوتموعؿغرلاتم
جدؼدة ،موعـ معػوػقؿ موتصقرات مومنوذج متػؽرل مودؾقك م متلعك مإشم متلدقس مثؼاػةً
عودلقة ًخممؾػة… م ،مصنغـو مغدرك مطؿ مأصؾقـو ماآلن ،م موأطـر معـ مأي موضً معضك،مم
حباجةًإىلًرؤقةًػؾيػقةًؿـىررةًيفًذررفاًاالجمؿاعيًواؾؽوـيًاؾرافنً،ضودرةم
 39مبقدقـق ،مجققصوغل م :مغؼد ماٌعرصي ميف مسؾؿ ماالجؿؿو ع ،مترصمي مد .محمؿد مسرب مصوصقال -.مبرلوت ،ماٌمدليم
اىوععقيمظؾدرادوتمواظـشرمواظؿقزؼع،ماظطؾعيماألوشم،م-.9::6مص.ص.م6مـم .9:م
- Cf. Boutiene, Jean – Pierre (sous la dir) : Du Discours à L’Action : Les Sciences Sociales
s’interrogent sur elles – mêmes.- Paris, Ed L’Harmattan, 1985.
- Cf. M. Foucault : L’archéologie du Savoir, Ed Gallimard, Paris, 1969.

9:

ؿصطػىًحمين ً

سؾك مصفؿ م مووسل ماٌؿضؿـوت ماظػؽرؼي موايضورؼي مواإلؼدؼقظقجقي ماظعؿقؼي مٌؽقغوتفم
ورػوغوتفم وهدؼوتف،موسؾكمتقجقفماظػؽرمواٌؿورديمدمقمتػوسؾمحقاريمعـػؿحمععمضقىم
وأرراف موصعوظقوت ماؾـظام ًاؾدوؾي ًاجلدقد .موذظؽ مسؾك ماظعؽس مامو متروج مظف مبعضم
اظطروحوتماالضؿصودوؼيماظضقؼيماظيتمهصرمتػوسالتمػذاماظـظومميف مبعدهماالضؿصوديم
عـؿـيمٌػوػقؿماظرحبقيمواظلققمواظؿـوصلقيموحرؼيماظؿؾودلمودورماًقصصي...إخل.مإالم
أغف مبوظرشؿ معـ ماألػؿقي ماظقازغي مشلذا ماظؾعد ماالضؿصودي مظؾـظوم ماظؽقغل ماىدؼد ،مصننم
اٌراػـيممسؾكمتػعؾقفمبشؽؾمسؼالغلمعـؿٍمالمميؽـمضؿونمنوحفومبدونمإضوعؿفومسؾكم
رؤؼي مصؽرؼي معقجفي .موعـ مػذا ماٌـطؾؼ مصنن ماظؿقصر مسؾك مصؾلػي ،ميف مبعدػو ماظؿغقرليم
واٌؾؿزمماآلغػ،مؼغدومذررومضرورؼومظؿػؽرلمأبعودماظؾقظيماظراػـيموغؼدػوممواظؿلوؤلم
حقل متعوظقؿفو موضقؿفو موتقجقفوتفو… موظؾـوء مادذلاتقفقي مسؼالغقي مظؾؿؾودل مواظؿقوورم
ععفو،موتدبرلمرذقدموػودفمٌكؿؾػمرػوغوتفوموهدؼوتفو.مصؾلػيمعـػؿقيمسؾكمعـوخم
اظعصر،معؽردي،مبقسلمغؼديمعؿػفؿ،مٌوماصؾحمؼؿلؿمبفمػذاماظعصرمعـمبروزمٌشرو عم
"ثؼاػةًؽوـقةًجدقدة" معؾؿزعيمبؼقؿماظدميؼرارقيموايرؼيموحؼققماإلغلونمواظؿلوعح،م
عدسؿي مظؿؼؾؾ ماًصقصقوت مواحذلام ماظؿعدد مواالخؿالف ،معؼصقي ،موبعؼالغقي مغؼدؼيم
عـػؿقيمأؼضو،مأليماغغالقمذقصقــل،مأومصؽرمأومأصقظلمعؿطرف،مأومعقاضػمأومأصؽورم
حمـطي،مأومسؼدؼوتمجوعدة 40".م
ع ـمػـومملمتؽـمدسقتـومإشممتدسقؿماظػؾلػيمجمردمتعؾرلمسـمغزو عمإشممهؼقؼمترفم
صؽريمملمؼعدميفمعضؿقغفمعقاطؾومظعصرماظعؾؿمواظؿؼـقيموػقؿـيماظصراسوتماالضؿصودؼيم
اظشردي ،مطؿو مؼؿؿ مادسوء مذظؽ مأحقوغو محني مؼراد متدلؼر مأي محصور مأو محقػ مؼؾقؼم
بوأل وضو ع ماظذلبقؼي مواالجؿؿوسقي مظؾػؾلػي ميف مجمؿؿعـو ،موإمنو مطوغً مػذه ماظدسقة ،ميفم
40مع ـمبنيماظؽؿوبوتمواألحبوثماظؽـرلةماظيتمطردًمٌعوىيمضضوؼوماظعقٌي،مدمقؾمبفدفماالدؿؽـوس،مإشمماظـؿوذجم
اظؿوظقي :م
ـ مؼقغس ،مبدري :معزاظؼ ماظعقٌي مايدؼـي ميف ماظـظوم ماظعوٌل ماىدؼد -.م مبرلوت ،مدار ماظػورابل ،ماظطؾعي ماألوشم،م
 .9:::م
ـمترطل،مايؿد:ماظـؼوصيماظعربقيميفمسصرماظعقٌي-.مظـدنمـمبرلوت،مدارماظلوضل،ماظطؾعيماألوشم،م .9:::م
ـ مد.مابراػقؿ،مسؾدماهللم:ماظـؼوصيماظعربقيمواٌرجعقوتماٌلؿعورة م:متداخؾماألغلوقمواٌػوػقؿمورػوغوتماظعقٌي-.م
اظدارماظؾقضوءمـمبرلوت،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظطؾعيماألوشم،م .9:::م
ـ م حمػقز،محمؿدم:مايضقرمواٌـوضػي:ماٌـؼػماظعربلموهدؼوتماظعقٌي،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظدارماظؾقضوءمـم
برلوت،ماظطؾعيماألوشم،م .2999م
ـ محرب ،مسؾك :محدؼٌ م اظـفوؼوت :مصؿقحوت ماظعقٌي موعزاظؼ ماشلقؼي ،ماٌرطز ماظـؼويف ماظعربل ،ماظدار ماظؾقضوء،م
برلوت،ماظطؾعيماألوشم،م .2999م
ـ محـػل،محلـم؛ماظعظؿ،مصودقمجاللم:معوماظعقٌي؟م(محقاراتمظؼرنمجدؼد)،مدارماظػؽر،مدعشؼ/مدارماظػؽرم
اٌعوصر،مبرلوت،ماظطؾعيماألوشم،م .9:::م

- Cf. Sachwad, F. : Les défis de la Mondialisation.- Paris, Ed. (IFRI), Masson, 1994.
- Sanir, Amin : Les défis de la mondialisation.- Paris, Ed. L’Harmattan, 1996.
- Hirata, Hèlèna ; Le Doaré, Hélène : Les Paradoxes de La Mondialisation.- Paris, Ed.
L’Harmattan, 1998.
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اؾػؾيػـةًوادلؤديـةً ...

اظعؿؼ،مدسقةمإشممهرؼرماظعؼؾمعـمأشالظفماٌؿعددة ماٌـؼؾيمبشؿكماظروادىمواظطوبقات.م
وذظؽمحؿكمتشر عماألبقابمظؾؿػؽرلمواالغػؿوحمسؾكملصوقماظلمالماظػؾلػلماظرحىماٌؿعددم
األبعودمواظدالالتمواظقزوئػ،موظؿػلحماظػرصمظؿؽقؼـمتربيمعالئؿيمالدؿـؾوتمثؼاػةً
تغقريقةًؿغاقرةً،ووعيًـؼديًجدقدًؿمهددً،ورؤقةًحضارقةًحتاورقة مميؽـمأنم
تشؽؾ مأس ماٌشرو ع ماظؿورسمل مواظلقدققحضوري مـ ميف مبعدؼف ماظؼطري مواظؼقعل مععو مـم
ذظؽماٌشرو عماظذيمغرؼدمبـوءهمظقصؾحمضوررةمٌلوراتماالغؿؼولماظدميؼرارلموظؾعؾقرمإشمم
زعـماظؿـؿقيموايداثيممبومؼؿطؾؾفمذظؽمعـمادؿقؼوضقيمواضؿدار .م
شرل مأنمعومؼـؾغلماظؿـقؼفمبفمواظؿلطقدمسؾقفمعـمجدؼدمػقمأنمػذهماٌلوػؿيمالمتطؿحم
بليمذؽؾمإشممتؼدؼؿمأجقبيمغفوئقيمسؾكمخمؿؾػماألدؽؾي مواظؿلوؤالتماحملرجيماظيتم
تطرحفومسؾقـوموضعقيماظػؾلػيميفمدقوضوتـو ماظذلبقؼي مواالجؿؿوسقي،مطؿومال متلؿفدفم
ػذهماٌلوػؿيمأؼضوموضعموصػوتمسالجمجوػزةمظألدواءمواظظقاػرماظلؾؾقيماٌكؿؾيماظيتم
ؼـؾغل مأنمؼؿففمدمقػوماظؿػؽقؽمواٌلوءظيماظػؾلػقيمواٌراجعيماظـؼدؼي… مذظؽمأنمػذهم
اٌفوممالمميؽـماظقصوءمبننوزػومضؿـمايدودماٌعؼقظيمواٌؼؾقظيمإالمسدلماظعؿؾماىؿوسلم
اظؿؽوعؾل ماٌؽـػ ماٌؿـفٍ مواشلودف .مإن مأضصك معو مغلعك مإشم مهؼقؼف مػق ماٌلوػؿيم
اظػوسؾيميفمدرلورةمتلدقسمصؽرمجدؼد،مواظؿلثقٌمظؿشققدمصضوءمعالئؿمٌؿورديمثؼوصقيم
وتربقؼيمواجؿؿوسقيمبدؼؾفمعؿفددة…وإغـومإذمغعلممتوعومجلوعيموخطقرةماظرػون،مبؾم
وسقائؼفموعـزظؼوت فمأؼضو،مصنغـومغعلمبوظؼدرمذاتف،مطقنمػذاماظرػونمعشروسوموضرورؼوم
وامؽـو.مأملمؼؽـماظعدؼدمعـماٌشورؼعماظـوجزةماآلنمجمردماضغوت مأحالمميفمؼقممعو؟م
ذظؽمػقماظدرسماظؾؾقغماظذيمغؿعؾؿف،مبودؿؿرار،معـمتورؼخماظؾشرؼي،مبؾمعـمتورؼخم
اظػؾلػيمذاتفو .م
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