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ًاؾ ًادلؤديـة ًو ًزؿنًؿًوػؾيػـة ًيف ًواؾمودقث ًاؾمـوقر فام
ًاؾعودلة

ً*ؿصطػىًحمين

ًػؾيػةًيفًحضرةًاؾزؿنًاؾعودليًاجلدقدً:اؾًفقد:مت

ماظعوملماٌعميف موتؽـقظقجقيموصاظقضًماظذيمؼعقشمصقف مععرصقي مظـقرة مطودقو معدا ر
مواظؿـوصلقيم مواظؽقطؾي ماظعقٌي موذررقوت معػوػقؿ متؽردفو مسورعي، وحضورؼي

مامومؼروجفمخطوبمعوماخل…قاصؾماٌؿعددماظقدوئطمواظقثوئرؿالدؿقؼوضقيموايقارمواظوا
ـظامًاؾظيتمأصؾقًمعـمأػؿمعؼقعوت"امنؼاػةًاؾؽوـقةًاجلدقدة"،اؾ" أصؾحمؼدسكمبــ

ػذاماظزعـماظعقٌل/اٌعقملمواٌعقملمبوظذات،معومؼزالمورــوماظعربلمميفاجلدقد"،ًًياؾعادل
عوتماظعوملماظـوظٌمـمحمؿضـومظؾعدؼدمعـماظؼقىمواظشروط،مواإلدالعلمـمطفزءمعـمجمؿؿ

م مواظلؾقك ماظؿػؽرل مومنوذج ماظؼقؿ، ماظلؾيماٌ…وأذؽول معضؿقغف ميف مـ مظؾؿؼؾقد ؽردي
مـمضدمايداثي،موظؾؿكؾػ دماظؿـؿقي،موظؾظالعقيمواًراصقيمضدماظعؼـالغقيمضمهدؼدا

مخل....اؼاػةًاؾمـوقر""ًثو
ماٌعطكمعـمذظؽمو مظقسمأدلمسؾكمػذا ماظػؾلػي مجمؿؿعوتـو.ميفاظقضعماظذيمؼـظؿ

وذظؽمبويصورمواالدؿؾعودمتورة،مواظؿفؿقشمواظؿقؼرلمواالدؿففونمتورةمأخرى.مودقاءم
ماٌ ماظذلبقؼي: ماٌمدلي معلؿقى مسؾك مذظؽ مسؾكمدرطون مأو مودمقػؿو، مواىوععي دي

مبوظؼطوسوتمواٌمدلوتمواجملوالتم ماألعر متعؾؼ مودقاء مسوم. مبشؽؾ علؿقىماجملؿؿع
مبواال مأو ماٌكؿؾػي، ماظعؾـقممٌجؿؿوسقي ميفمعػوػقؿ مؼصطؾحمسؾقف عقشماظققعلماٌعدلمسؿو

م مبــ ً"ااالجؿؿوسقي ًادلشرتك: Sens communًًحلس ماجملؿؿعقيماي" مظؾـؼوصي وعؾ
ماماظشؿقظقي مٌػفقم ماظعوم ماظلقدققأغـروبقظقجل مبوٌدظقل موذظؽ ؾنؼاػة:ً"اظلوئدة،
Cultureً موظ". مػذا مخطوب مؼؿضؿـف مصقؿو ماظققعلعؾ ًأعـًاٌعقش "ً حؽم،ًوؿنال،
ماًطوبمإشمماظػؾلػيمعم"وـؽت... مؼـظرمػذا معو ماظقاضعيماظداظي.مإذمطـرلا مؼمطدمػذه و

ماغؿؼوصل مضدحل معـظقر مبوظوم Péjoratifوصؼ مإؼوػو مواظغؿقضمواظؿـوضضمؿفاصػو رؼد
1واظعؾـقيمواظؿفوصًمواظػراغمواظالجدوى

م.…

                                                                                       
مواظأدم* ماظذلبقي مدقدققظقجقو مؿوذ مواظؿـؿقي، ماشغؾ ماظذلبقي/ مواظؿكطقط ماظؿقجقف معرطز م/ مـماظظؾشرؼي ربوط

ماٌعوػد/اٌغرب
م عمسؾكماٌدظقلماظلقدققمأغـروبقظقجلمٌػفقمماظـؼوصي،مارجعمإشم:مرالظال 1
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ظعربلماظردئ،ماظعوثر،ماظذاػؾمأعوممػذهمؽذامإذن،مويفمشؿرةمتػوسالتمػذاماظزعـماػ
م ماٌرسؾي،مهوربماظػؾلػي موتزجمبفميفمدواعؿفو ماظيتمتؾػف ماظغوسلي ؼاػةًؽنمـايرطي

بودؿمورؼدؼؿفوموجموصوتفومةمعرمـمؿدردقةًممأدية،ًوؽؿؿاردةًػؽرقةًبشؽلًعام
ماظلققم ماضؿصود موعؼؿضقوت مواظؿؼـقي ماظعؾؿ مػقؿـي مسصر ميف ماٌؾؿقس ماظعؿؾل ظؾؿطؾقؼ

م م" مأخـرىمظـؽـقغـفو موعـرة مظـفـؿـو، ًثؼاظداسؿي ًؿزعهة" ماظػؽرؼيمعراػة مظؾعقامل بؽي
ظشؾوبموامـمػؿ،مبوظذاتم،ميفمعمدلوتماواظـػلقيمواظعؼدؼيمظؾـوس،موخوصيمعـفؿم

م مواظؿعؾقؿ م)اٌدارسمواىوععوتوااظذلبقي مو…ظؿؽقؼـ: مػذهم(. مبفؿ متؼذف محني ذظؽ
ٌُداغي(ميفم" األدؽؾيمواظؿلوؤالتماظـوضدة،م"اظـوبشي"ميفممـعمؼاتًؿػرغة"حؾاظػؾلػيم)ا

ردقمبفؿمتأتقنماألوضو عماظلقودقيمواالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيمواظدؼـقيماٌلؿعرة،مدونمأنم
بوظؿـوشؿمععمعـوخوتماظقاضعمدمـقفؿمذظؽماإلحلوسماٌـشقمتمجوبةًؿرحية""أسؾكم

ؼيمعدلحي.مواالغدعوجمصقف،مدونمأيمسـوءمأومتـوضضموجداغل،مأومععوغوةمصؽرؼيموسؼد
مسوىـوم مخمؿؾػي مطـرلة معدلرات مسؾك ماسؿؿودا مأؼضو ماظػؾلػي متفوجؿ مأخرى وتورات

ؿحماجملولمػـومبوظعقدةمإظقفومعـمجدؼدمإلثورتفوملبضعفوميفمشرلمػذهماٌلوػؿي،موالمؼ
م.2وتػصقؾمايدؼٌمسـفو

ماظذلبقؼيمو موعؽوغؿفو مظدورػو ماٌؾكلي مظؾػؾلػي، ماظـوصقي ماٌقاضػ مشلذه مطون ضد
ماالجؿؿوسقيواظعؾؿ ماٌؾوذرةوم…قي مودؼؿفو مػذهمعم…ٌرد مسؾك مخطرلة لؿؿؾعوت

ماٌلؿقؼوتمطؾفو،موظعؾمعـمأبرزػومعومؼؾل:
ماظصعقد،ظؼؾىًادليموىًاؾرتبوي:ًعً(1 سقةمدمدمسززتماٌقاضػماآلغػي،مسؾكمػذا

فيمودوذجيمأحقوغو،مأرؼدم"مص Professionnalismeفقـقة:متشرلمعمدليمإشممتؾينم"
مخؾ متؽقن مأن م"شلو مظـ ماظؿعؾقؿمبم" Professionnalisationفني:متػقي مضطوسوت عض

مسـمعال ماظؼطوسوتمعـمجفي،موبنيمواظؿؽقؼـ،محبـو مأومعؿكقؾيمبنيمػذه ءعيمعػؿؼدة
ماجملؿؿعمبشؽؾمسوم،معـمجفيمثوغقي.ومأدقاقماظشغؾ/اظؿشغقؾ،موجموالتماإلغؿوج،

تؽرؼسمػذاماظؿؾين،ممدمطوغًماىفوتماٌعـقيمواٌلموظيمشوظؾومعومتعؿؼد،ميفمإرورضو
مجمؿؿعو ميف مواظؿؽقؼـ مواظؿعؾقؿ ماظذلبقي مأغظؿي ماغػصول مععضؾي محمقطفومتأن مسـ ـو

فني"ً"ًمتًضؾيمالمميؽـمحؾفومإالميفمإرورمغفٍمدقوديعع…اظلقدققماضؿصوديمواظـؼويف
موشرلمعلؿفقى،ميفمجمؿؾف،ممعو مسوم،مشرلمعـؿٍ، م"غظري" متعؾقؿ معـ محوظقو ؼعؿؿد

"مالئؿة"ؿًمبومشلومعـمرؾىماجؿؿوسلمواضؿصوديمٌـؿقجوتظشروطموعؼؿضقوتماظلقق،م
مغظؿؼ مخمرجوت متقصرػو مأن مػقؽؾؿفوممـؿظر مإسودة ممتً موضد مواظؿؽقؼـ، اظؿعؾقؿ

                                                                                       
م.:9:8اظؼوػرة،مدارماظـؼوصيمظؾطؾوسيمواظـشر،مم-عدبقغل،مجاللم:ماالجؿؿو عماظـؼويف.

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

موارجعمأؼضو،مبشلنمصقرةماظػؾلػيميفموسلم"مايسماٌشذلك"،مإشم:
م-اٌعرصيمواٌمدلي:معلوػؿيميفماظؿقؾقؾماظلقدققظقجلمظؾكطوبماظػؾلػلماٌدردلميفماٌغرب.:محملـ،معصطػكم

م.9161م-911ص.ص.مم-.1::9برلوت،مدارماظطؾقعي،ماظطؾعيماألوشم،م
مطػكم:مغػسماٌرجعماظلوبؼ.عصحملـ،مم2
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صصوتمولظقوتماذؿغولموختؽققػفوموإصالحفومـممعضوعنيموتفقـفا"ً"متوتقجقففومو
ػ.مشرلمآلغامطؾبًاالجمؿاعيًواالؼمصادياؾـمظؿصؾحمأطـرمادؿعداداموضدرةمسؾكمتؾؾقيم

مبؾم ماٌغربل، مجمؿؿعـو محول مػل مطؿو مـ مؼؿؿ معو مطـرلا ماظؿقجف مػذا معـؾ متؾين أن
جمؿؿعوتـوماظعربقيمبشؽؾمسوممـمدونمععرصيمسؾؿقيمدضقؼيموطوصقيممبفؿؾماظشررقوتمو

معـمٌواٌقؽوغقزعوتما ماٌكؿؾػي، ماظلقدققاضؿصودؼي ماظؼطوسوت مػذه ماذؿغول ميف ؿقؽؿي
مػذه مٌـؾ ممبو مأؼضو موسل موبال مصؽرؼيممجفي، مخؾػقي موعـ مجذور معـ اظؿقجفوت

م.3…ودقدققتورسمقي،معـمجفيمأخرى
ػؽذا،مصننماألخطرمعـمػذامطؾفمػقمأنماظدسقةمإشممغؾذماظػؾلػيمظصوحلماظدسقةمإشممو

م" ميفمؿفقـقةاؾتدسقؿ ممجموال" مت مػذامواظؿعؾقؿ مأن متؽود، مأو ممتوعو، متغػؾ اظؿؽقؼـ
مبرزميفمدقوقماجملؿؿعوتماظ ماظػؽريماظؿقجفماظذلبقي،مطؿو غربقي،مضدمطون،ميفمبعده

ربقؼيمواجؿؿوسقيمتمقادة""دوبوظؿوظلممل،مؾيػّة""ػواظلقودلماظعوم،مترصميمسؿؾقيملم
موتقجفو مورػوغوتفو مذرورفو مشلو مواٌؽقغوت، مواٌعومل ماألدس موعصويتفواضقي ومفو

ميفمطؿ… احملددة مواظيتمجعؾؿفو، مبوظذات، ماظلؾؾقي مولثورػو معلؿؿؾعوتفو مأؼضو مشلو و
م.4دارػو،مسرضيمظؾـؼدماظصورم،موظؾؿراجعيم،موإسودةماظؾـوءمواظؿلدقسسؼرم
مواظؿؽقؼـقيمدمقمو ماظؿعؾقؿقي ماظزجمبلغظؿؿفو ماظؿغوصؾ،مؼؿؿ ماظغػؾي،مأو مػذه يفمإرور

يموتؾلقطقي،مضقؼيماألصؼ،ماتؾوسقي،مموعؽرديمظؾدصعمظقاظقضق عمهًمروئؾيمرؤىماخؿزا
إشممجوغىمم"،…صيمواظػؽرمواألدبمواظػـبفذهماألغظؿي،مالمبوووهمإغؿوجم"عـؿفلماظـؼو

أررمذاتمطػوءةمعفـقيمسؿؾقيمووسلمصؽريميفماآلنمذاتف،موإمنومبوووهمتػرؼخمجققشم
ماٌ ماظطوضوتماظشؾوبقي ماظعؿؾمواإلغؿوجمصؼط،مبعـ ماظؿػؽرلمواإلبدا عمؾمعطؾي،مالسـ سـ

عـفوميفمأؼضو.موغظرةمعؿػقصيمإشممعضوعنيماٌـوػٍماظدرادقي،موالمدقؿومتؾؽماٌعؿؿدةم
ذعىمطؾمعـماظؿعؾقؿماظؿؼينمواظؿؽقؼـماٌفينموبعضماظشعىماظعؾؿقيمأؼضو،موإشممعوم

،ًةماظػؽرؼيمواظـؼوصقيمبشؽؾمسومدتعوغلمػذهماٌضوعنيمعـمصؼرـمإنمملمؼؽـمشقوبمـم"اٌو
م.5هماظـظرةمطػقؾيمبلنمتمطدمػذهماظقاضعيماظلقدققتربقؼيمذاتماظدالظيماظقازغيمػذإنً

ًًـ2ً ًادليموى ًاؾعام:قاؾيودعؾى ماظـزسوتمإموثؼايف معـ معؿعددة مأمنوط مذقق ع ن
اظؿؼـقؼيمواالخؿؾورؼيميفمعقودؼـماظذلبقيمواظؿعؾقؿمواظؿؽقؼـمـمبؾمواظؾقٌماظعؾؿلمأؼضوم

إنمتـوعلمواعؿدادمػذهماظـزسوتمؼـؿؼؾمبفومـميفمؾمالمؼؼػمسـدمختقممػذهماٌقودؼـ،مب ـ

                                                                                       
ؾسماظقرينمظؾشؾوبمواٌلؿؼؾؾ:مأؼيمتربقي،مأيمتؽقؼـ،مأيمتشغقؾمٌغربماظغد:مدمقمترابطمأصضؾمبنيماجمل3

ماظـوظـيم)اظربوط:مـاظـظومماظذلبقيمواظـظومماإلغؿوجل،معـش (.م1::9صدلاؼرمم99و 98و 97قراتماجملؾس،ماظدورة
مظلقودوتم"ممتفنيماظؿعؾقؿ"،مسدمإشم:رؤؼيمغؼدؼيمكموظالرال عمأؼضومسؾ

اظؼوػرة،مإصدارمحزبماظؿفؿعمم-قالوي،محلنيم:مرجولماألسؿولموجقشفؿماالحؿقورل،جمؾي"أدبموغؼد".ؾد.ماظ
م.9:-65.مص.صم-.7::9،مؼـوؼر926اظقرينماظؿؼدعلماظقحدوي،ماظعدد

ماظؾقالوي،محلنيم:مغػسماٌرجعماظلوبؼ.د.م4
معمالىمأرمم5 ماظقضع مشلذا معو مواالجؿؿوسلمغغػؾ مواظلقودل ماظـؼويف ماظقسل متشؽقؾ مدرلورة مسؾك مدؾؾقي ملثور ـ

مًررملمػذهماظشعىمواظؿؽقؼـوت.
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قىماظـظري،معـماظػؽرمؿـماٌلوضعقيمشقوبمأومػشوذيموسلمغؼديماجؿؿوسلمسوممـمع
واٌعؿؼدمإشممعلؿقؼوتماٌؿورديماالجؿؿوسقيماٌكؿؾػي.موػؽذامتػلحماظػرصيميفمجمؿؿعـوم

وً"عؾؿي"ًأوًأًؼين""ًتظذلوؼٍموتداولمخطوبوتمتؾلقطقيمعؾؿذظيمعدسؿيمظؽؾمعومػقم
موم"..."عؿؾي مػق معو مظؽؾ مغػسماظقضًموبوٌؼوبؾ، ميف مأمظري""ـعػـدة، ؽري"،ً"ػو
ل،موذظؽمبوٌعوغلمواظدالالتماظلطققيماظضقؼقيمشلذهماٌػوػقؿماٌدسؿيمأومػظلمصؾلوظؿووب

ماٌػـدة.
ؽذا،مويفمإرورمػقؿـيمػذهماظؿصقراتماالخؿزاظقي،متصؾحمعػوػقؿمأدودقيمعـؾ:موػ
ًواؾ" ًواؾمؼـقةاحلمـؿقة، ًواؾعؾم، ًواؾمؼدم، ًاؾمودقث، ًأو ماداثة معػوػقؿم... خل"

متػؾلػ،مب مأليمتـظرلمأو مبؾمعلؿؾعدة مررحمظؾلمال. مأو ؾموحؿكمأليمإسؿولمظؾػؽر
إغفومطـرلامعومتؾؼكمعرتؾطي،ميفماظقسلماظلوئد،موبشؽؾمأوتقعوتقؽلموعؾوذرمأحقوغو،م

مواظؿطؾقؼماظعؿؾل...مو م"اظػؾلػيمػلمذظبوظعؾقمماظدضقؼيمواظؿؽـقظقجقو ؽمدونموسلمبلّن
مواظؿؼـقيمايدؼـي" ما،م6عؽؾقتماظعؾؿ متشؽؾماإلرور مأغفو ظـظريمواًؾػقيمسؾكماسؿؾور

ؿؾػماظعؾقممواظؿؼـقوت،مخماظؿفرؼدؼيمظطرحموهؾقؾماظؿلوؤالتماظعؿقؼيماٌعؼدةمحقلم
موغؿوئففو معػوػقؿفو، معـوػففو، معـطؾؼوتفو، معلؾؿوتفو، سقائؼفوموم…حقل

محضورؼيممي،اإلبلؿؿقظقجق ماظلقدقق مو مواإلؼدؼقظقجقي، ماٌعرصقي مورػوغوتفو ووزوئػفو،
مذظؽمأنماظػؾلػيممت ماظػؽرؼيماألوشمماظيتمغشلتماٌكؿؾػي. متؾؽماىذور متورسمقوـ ـؾمـ
مخم معـفو موهدرت مبوظعؾقممسـفو ماألعر متعؾؼ مدقاء مايدؼـي، مواٌعورف ماظعؾقم ؿؾػ

ماظػؾلػي،مطؿؿورديم مصضالمسـمطقن مػذا مواالجؿؿوسقي. ماإلغلوغقي مبوظعؾقم مأو اظدضقؼي،
رتلموعومتالهمعـمصؽرؼيمـماجؿؿوسقي،مضدمذؽؾً،مطؿومػقمععروف،موعـذماٌدماظدؼؽو

مػـوئـؾيممم مراصـعـي ماٌرجعقوتمواظؿقجـفوت، مودقودقيمخمؿؾػي عذاػىموتقوراتمصؽرؼي
سممصؼطمصقؿومؼؿعؾؼمبوٌضوعنيماظػؽرؼيمواظؼقؿقيمواظعؼوئدؼيمظقمؿعًاحلداثة"،ًجمظـم"

ما مواظؿطؾقؼقيميشلذه ماظعؿؾقي معـوحقفو ممبكؿؾػ مؼرتؾط مصقؿو مأؼضو موإمنو داثي،
مايضورؼ مواظرعزؼي،مواظيتماخذلضًمصمقعمعقودؼـمايقوةموعـؿفوتفو ي،ماٌودؼيمعـفو
عمدلوتمتربقؼيموثؼوصقيمواضؿصودؼيمودقودقي،موأذؽولمتـظقؿمواالجؿؿوسقي:مبـقوتم

م.7… وعلدليمولظقوتماذؿغولموتؾودل

                                                                                       
مؿوب:ؽدماظؽؾرلم:ميفمتؼدميفمظسؾماًطقي،6
اظربوط،ماظشرطيماٌغربقيمظؾـوذرؼـماٌؿقدؼـ،مم-بـعؾدماظعوظل،مسؾدماظلالمم:ماٌقؿوصقزؼؼو،ماظعؾؿمواإلؼدؼقظقجقو.ممم

م.1ص.م-.9:99طؾقعي،ماظطؾعيماألوشم،مبرلوت،مدارماظ
مجع،مظؾؿقدع،مبشلنمعػفقمم"مايداثي"،مإشم:ارم7

م.9:91برلوت،مدارمابـمرذد،مم-ظقصقػر،مػـريم:معومايداثيم؟مترصميمطوزؿمجفود.
م.6::9تمعرطزماإلمنوءمايضوري،ماحؾى،معـشقرم-برادبري،معوظؽقمم:مايداثي،مترصميمعمؼدمصقزيمحلـ.
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ًاؾمـوقرً:ًالوثًاوأولادل ًاؾعؼلًوتأدقسًثؼاػة ؾػؾيػةًبنيًؿفامًحترقر
ًواحلداثة.

معطوس مػق مخالفمعو مظؾؿـؿقيمؾك موا ع موتؽوعؾل ماغػؿوحل متلدقسمٌـظقر ؾقبمعـ
مواظؽؿقيم ماٌودؼي مودالالتفو موعمذراتفو مجقاغؾفو ميف مزمصرػو مال مواظؿؼدم، وايداثي

ماظـقس موأبعـودػو مجقاغؾفـو ماالسؿؾور ميف مؼدخؾ موإمنو مأنمقـصقلى، مند مأؼضو، ي
يمشرلعومعرةمـمعومجمؿؿعوتـوماظعربقيمـمودقالحظماظؼورئمأغـومضدمأطدغومسؾكمػذهماظقاضع

تزالمبعقدةمجدامسـماظؿؾينماظعؼالغلمشلذهماظـظرةمايداثقيماٌـػؿقيماظيتمتعطلمظؾؾعدم
موعشورؼ مألدؽؾي مواظػؾلػل موعؽوغؿفممعاظػؽري ماظشورري مأػؿقؿف مواظؿقدؼٌ اظؿـؿقي

اٌرطزؼي.مإالمأغفميفمشقوبمػذاماٌـظقر،مويفماظقضًماظذيمتفقؿـمصقفمرؤىموتصقراتم
متؼـقؼ م"شػالء"،موغزسوت ماموردي ماالجؿؿوسقي ماٌؿوردي متصؾح معؿفوصؿي، مواخؿزاظقي ي
موعؾؿذظي موػشي ماظؿؼؾق. معظوػر معـ مبوظعدؼد مواخذلاضفو محموصرتفو مبػعؾ ،مدذظؽ

مواظؿكؾط،مواظدورانميفماي مواظعشقائقي، معػوػقؿمؾواالتؾوسقي، متغدو مطؿو ؼوتماٌػرشي.
مو ماإلغلون، موحؼقق ماظدميؼرارقي معـؾ: معؿداوظي مواىفقؼي،محمقرؼي اظالعرطزؼي

ػوػقؿمصوضدةمعم…واظشراطي،مواظؿفدؼدماظذلبقيمواظـؼويف،مواإلصالحمواظؿقدؼٌمواظؿـؿقي
إغفومطـرلامعومتؿققلمـميفمإرورمامورديماجؿؿوسقيممؾأليموذرميفماظقاضعماٌعقش،مب

موتػوسؾممقىؼغ ماذؿغوشلو موذروط معؽقغوت مسؾك موتفقؿـ ماير، ماظـؼدي ماظػؽر صقفو
تمتؼؾقدؼيموالمسؼالغقيميفمجمؿؾفومـمإعومإشممعػوػقؿمعـؿؼدةمغظرامظغربقؿفومسـوصرػوملظقو

ربمضدمتؽقنمعـوضضيمكوتعؿقؿؿفوموالمإجرائقؿفو...مموإعومإشممعطقيمظؿقؼقؼمأشراضموع
موضعقيم مادؿػقول متعؿقؼ ميف مؼلوػؿ مامو موظعؾ ماٌـوضضي. ممتوم موعدظقالتفو ٌؼؿضقوتفو

م مسدة مػذه مواٌؿوردقي ماظػؽرؼي مبنيمأػؿفوماظرداءة معـ مغمطد موععؼدة، معؿداخؾي سقاعؾ
مسؾكمعومؼؾل:

نيموعمصؾمظؾؿػوػقؿمواٌرجعقوتماٌمررةمواٌقجفيمرصـًغقابًتلؾورًـؼدًعؼالـيًأً
مواالجؿؿوسقيٌ مواظذلبقؼي ماظػؽرؼي مععريفغم…ؿوردوتـو معؿعددمومؼد موحضوري اجؿؿوسل

مبفذه مواظدضقؼي ماظعؿقؼي ماٌعرصي مظـو مؼقصر مبلن مطػقؾ مواٌرجعقوت،مماألبعود، اٌػوػقؿ
ماظللقدققثؼوصقيم موايقـقوت ماظشروط مضؿـ موتشؽؾفو مإغؿوجفو وبكظقوت

ماظزعاظ…وايضورؼي مصضوءػو مصفؿمؽيتمأصرزتفو،مواظيتمتعد وغلماٌرجعلماظذيمؼؿعذر
معؽقغوتفماًصقصقيموأبعودهماٌؿعددة.ممرجعدظقالتفوموعضوعقـفومخو

ً ًوب ًاؾيودقوؿعريف ًؾؾيقاق ًمماثل ًغقابًـؼد مػذهماماحلضاريـ مغؼؾ مؼؿؿ ظذي
اظعدةماٌػوػقؿقيمواٌرجعقيماظـظرؼيماآلغػيمإظقف.موذظؽمبفدفمتؾقؽؿفومصقف،موادؿـؿورػوم

مإصال مأو مودؼده ميف مجمؿؾمإعو ميف مزمصؾ معـؾؿو مجذري، مبشؽؾ متغقرله مأو حف
مععرصيمتمجمؿؿعو مإن مبوظذات. مواإلدالعقي ماظعربقي موجمؿؿعوتـو ماظـوظٌمسوعي، اظعومل

معـ مـ ماآلخر موايداثي مواظؿؼـقي ماظعؾؿ مأبعودهممـم…ؿٍ مطوصي ميف موصفؿف مغؼده وحمووظي
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موتعدده ماخؿالصوتف مويف موايضورؼي، ماظـؼدؼمإن…اٌعرصقي ماٌعرصي اٌـػؿقيمميػذه
ماظض ماظشرط مذظؽ متؼدؼرغو، ميف مػل، مظؿلدقسمععرصيمروواحملوورة معـف مالبد ماظذي ري

ماٌكؿؾػي،موظؿقؼقؼماظؿصوحل موعـعماآلخر/ماٌكؿؾػميفمغؼدؼيمظؾذاتميفمأبعودػو مععفو
م.8لن

ً ًغقابج ًاؾػؾيػيًاؾـؼديًأومـ ًؾؾػؽر ظقسمصؼطمسؾكمعلؿقىم،متغققبًؼصدي،
مواى ماٌدردقي ماظعوم،ماٌمدلي موتدبرلمجموالتماظشلن ماظعؾؿل ماظؾقٌ موحؼقل وععقي

وبمػذاماظػؽرمعـمحقوتـوماالجؿؿوسقيماظعوعي:مبدءامعـماظؾقًمإشمماٌدردي،مإشممشقوإمنوم
مبشؽؾماظش مإشمماجملؿؿع مواإلدارؼي، ماالجؿؿوسقي ماٌـشلة مأو مواٌؼووعي ماٌصـع مإشم ور ع،

شرؼؾومأنمؼؼعمتردقخموتردقؿمػذاممذوعؾ،مويفمطوصيمجموالتفموعؽقغوتف.موػؽذامصؾقس
معؿلؿيم مجمؿؿعوتـو، ميف متزال، معو مأوضو ع مزؾ ميف مواٌعؿؿ ماظشوعؾ ماظغقوب معـ اظـؿط

ؼصقيمظؽؾمدمالمأومتلوؤلمأومتشؽؽمأومعمغؾؼة"فـقةًتؼؾقدقةًؿـ"ًذبفقؿـيمروشقيمظــ
تشؽقؽمأومغؼد.موذظؽمحؿكمحقـؿومؼؿعؾؼماألعرمبنرادةماٌعرصيموبوظؿلوؤلماظـؼديمحقلم

ؾقالمتؾـقفممعؼومملمؼعدم.ام…ؼلقدمسـدغومعـمععؿؼداتمشقؾقيموصؽرمأدطقريمخرايفمعو
مصؽرؼيموحضورؼيم ماظؿػؽرلمصقفمضرورة موإسودة مأومشدتمخؾكؾؿيموتػؽقؽف ميفمزعـمـ ـ

ماظعؾؿمواظؿؼـقيموايداثيممبشؿقالتفوماظػؽرؼيموايضورؼيماظقادعي.
مظؾلمالماظػػو مؼصؾحماظـؿطونماظلوظػونمعـماظغقوبمـ معرتفـنيمؾؽذا لػلماظـؼديمـ

ماظـ مػذا معع مواظؿػوسؾل ماىدظل مععؼدةممؿطبؿعوظؼفؿو مترطقؾي مضؿـ موذظؽ اظـوظٌ،
ماظذلبقؼيموعؿشوبؽيمعـمحوالتموأصـوفماظغقوبماٌؿعددماأل بعود،مواظدالالت،مواآلثور
مواظػؽرؼيمواظلقدققحضورؼيماظقخقؿيماظؼوتؾيمأحقوغو.

فؿيماظرئقلقي،مطؿومأرى،مظؾعوعؾنيمٌقما(مػ…نمهؾقؾمأرطققظقجقيمػذاماظغقوب)إ"
وظلمالماٌؾحمػـومظقس:م"طقػمذمرجمعـمػذاماظغقوب؟".مصميفمعقودؼـماظػؽرماٌؿـقسي.

(مم…أودورـوماظػؽرؼيماٌلخقذةمبؿؼدؼؿماألجقبيمـماظؾدائؾ)وػقماظلموالماظذيمؼلقدميفم
علوصي،ممالمبد،مظؽلمذمرجمعـمأنمغعدل.صمًفذاًاؾغقاب" "ملإمنوماظلمالماٌؾحمػق:مو

م.…9عرصقو"وعأسينمالمبدمأنمغلؿقسىمػذاماظغقوب،موأنمغؿؿـؾفمغؼدؼوم
ـماٌعريفممغعؿؼدمأغف،مظؽلمغعدلمػذهماٌلوصي،موظؽلمدمؼؼمػذاماالدؿقعوبماظـؼديو

متؽـقػم معـ ملغػو،البد مإظقف موعدظقالتموعلؿؿؾعوتمذظؽماظغقوبماٌرطىماٌقعن ألبعود
ماظقسلم متدسقؿماظػؾلػيمطػؽرمظؾـؼدمواظؿـقؼرموهرؼر ترذقدماٌؿوردي،مواظقسلمبضرورة

                                                                                       
ماآلغػمـمإلمى:محملـ،معصطػكم:ميفمؿعرفمسؾكمرؤؼظؾم8 ماظقضع،مارجعمـمإضوصيمإشممطؿوبـو ماظـؼدؼيمشلذا ؿـو

معـػؿح. مدقدققظقجل معـظقر مدمق م: ماظذلبقؼي ماظطؾعيمم-اٌللظي مواظؿقزؼع، مواظـشر مظؾطؾوسي مبوبؾ مذرطي اظربوط،
م.89ـ75.مص.مصموم29ـم26ومص.ص.مم9ـمم6ص.صمم-.2::9األوشم،م

بورؼس،مدؼلؿدلـمطوغقنماألولمم-اٌؾؿؼكماألولمظؾؿػؽرؼـمواظؽؿوبماظعربميفماٌففر.وغقسم:معــمطؾؿيمظفميفمأدم9
م،ميف:9:97
م ماألوشم،مـ ماظطؾعي م)ععومل(، مدؾلؾي متقبؼول، مدار ماظؾقضوء، ماظدار ماٌففر، ميف ماظعربقي ماظـؼوصي معمظػنيم: جمؿقسي

م.97ص.م-.9:99
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مدليماظذلبقؼيمأومسؾكماًٌاءميفدقؼاػةًـؼدقةًجدقدة،"ً"ًثمقسوطفلرسؾقرمإشممتلد
م مبشؽؾ ماجملؿؿع ماألدؽؾيمعلؿقى مررح مسؾك مضودرة مجرؼؽي، معـػؿقي، مثؼوصي سوم،

مإشمم م،إذن، محبوجي مدمـ مواالدؿقعوبمواظؿقوور. ماظػفؿ موسؾك ماظزائػي، مال ايؼقؼقي
مـ موجوععقي. معدردقي مـ موعؼومصؾلػي موايداثي، ماظؿقرؼر مظؼقؿ موععؽردي مل ًثي ؼاػةً"

ماؾرداءة" مواًؾؼق، ماظػؽرؼي ماظؼقؿ مىؾ مجمؿؿعوتـو، ميف ماٌؾكلي، مواظدؼـقيمتؾؽ ي
ـدغومـمحلىمتعؾرلمسمعؼلًادلعمؼل"اؾؾلػيمختؾص"صم…واالجؿؿوسقيماألصقؾيماٌـؿفي

ةموجوعدة...مزأدوغقسمـمامومؼؼقدهمعـمأصػودمووثقضقوتموععؿؼداتموأصؽورمعـؿطيمجوػ
ومذؾفموتؽؾقؾفمبؿؾؽماظذلدوغوتم"مأمقالًؾؾعؼلاغضدمأيم"يمصؾلػيمتشؽؾمحصوغيمصؽرؼ
م.10واٌـعمواظؿعطقؾمواٌصودرة...ماشلوئؾيمعـمأدوظقىماظؼؿع

ـمالمغرؼدمبفذهماظدسقةمإشممتدسقؿماظػؾلػي،مصؽرامواموردي،متلققدامعطؾؼومظؾػؽرمدم
مغًاظػؾلػل،ميفمجمؿؿعوتـو،مسؾكمطؾمأذؽولماظـظرمواظػعؾمواظؿطؾقؼماظعؿؾل،موإنمطو
مأغـومالمغط متظؾ،مبوظػعؾ،مخؾػقيمعمررةمظؽؾمػذهماألمنوط.مطؿو ؿحماظػؾلػيمبطؾقعؿفو

مبو مصالدػي ماٌقارـني مطوصي معـ منعؾ مأن م،مٌإشم ماظضقؼ مواألطودميل ماٌدردل عـك
مواالجؿؿوسقيم مواٌعرصقي ماٌفـقي مواغشغوالتفؿ موعققالتفؿ ماػؿؿوعوتفؿ مطؾ وعصودرة
ماظدسقةمػق،مبوألدوس،مإذوسيمروحماظؿػؽرلم مغرعلمإظقفمعـموراءمػذه اٌؿعددة.مإنمعو

ماظذلبقؼيموا الجؿؿوسقي.موذظؽمحؿكمؼؿؿؽـماٌقارـقنمـموالمدقؿوماظػؾلػلميفمصضوءاتـو
ماألدؽؾي،م مسؾكماجذلاح ماعؿالكماظؼدرة معـ مـ ماٌلؿؼؾؾ موسؿود مسدة اظشؾوبمبوسؿؾورػؿ
وامورديماظـؼد،مواضؿقومماظؿػؽرلميفمتػوصقؾماظقاضعماظطؾقعلمواالجؿؿوسل،ميفماظعؾينم

مدقا مصقف. مواظالعػؽر مواٌـلل،ميفماٌػؽر مودالالتمواٌضؿر،مواٌلؿقضر مطوغًمأبعود ء
وذروطمػذاماظالعػؽرمصقفمعرتؾطيمبؼصدؼيمواسقيمعؾقؿي،مأومحبوظيمعـمحوالتماظالوسلم
مطونمذظؽم مذوبفمذظؽمعـمأحقالموعالبلوت،مودقاء معو أوماالشذلابمواالدؿالب،مأو
مظقسم ماظؿػؽرلماظـؼديماير مبلنمػذا مسؾؿو مبوٌلؿؼؾؾ. مأو مبويوضر مبوٌوضلمأو عؿعؾؼو

معدسوة مأنممدائؿو مؼػذلضمصقف موإمنو مدوئؾي، مصؽرؼي" ماألػقائلمدمق"صقضقؼي ظالغزالق
مواظيتم ماظػؽرؼي، مـ ماظعؾؿقي ماٌؿوردي موأخالضقوت موأسرافموتؼوظقد مظؼقؿ محمذلعو ؼظؾ

ماظـؼوصقيمواظلقدقق ماإلرذوديم حضورؼيماٌمررة، شلو،مبوظؿلطقد،معرجعقؿفو ومنقذجفو
م.11Paradigme: اٌقجف

                                                                                       
م.9:96برلوت،مدارماظؿـقؼر،مم-ماظلؾػقيمواظؿؾعقي.:ماشؿقولماظعؼؾم:محمـيماظـؼوصيماظعربقيمبنيمونػبرمشؾققن،م10
مخذمصؽرةمعقدعيمسـمعػفقمماظـم"برادؼغؿ"،مسدمإشم:مألم11

م.9:97برلوت،مدارمايداثي،ماظطؾعيماألوشم،مم-يماظـقراتماظعؾؿقي،مترصميمسؾلمغعؿي.قطقػـ،متقعوسم:مبـ
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ًاؾػؾيػادل ًاؾناـي: ًجممؿعًلوث ًتشققد ًورفاـات ًاؾعربي ًاؾورن ًيف ة
ًاحلداثة:

مصوسؾيمطق ماالجؿؿوسل، ماحملقط مويف ماٌمدلل ماظػضوء ميف ماظػؾلػي معـ منعؾ ػ
طزيماٌرطىمرـؼديماًطرل؟مذظؽمػقماظلمالماٌظعـؿفي،محوعؾيمشلذاماظدورماظؿـقؼريما

مػوجس مإغف ماألدودقي. موبعضمتػرؼعوتف مبعضمجقاغؾف مغطرح مأن مػـو مدموول ماظذي
اظؾقٌمسـمصؾلػيمعدردقيموجوععقيمعقجفيموعقجفيمتؽقن،مبوظػعؾ،مبقابيمدخقظـوم

م" ًاحلداثّةجمإشم مم"،مؿع ميف ماذمرارـو مبقابي ً"ثوبوظؿوظل ًاحلداثة" مؼاػة ؼاػةً"ث،
ًواالبمؽاروامغقريماؾ ميفمجؾمماظيتً"،…ؾمهدقد ماٌغربمأو ميف مدقاء مـ ماآلن غرصعفو

ؼاػةً"ثًظراػـيماظيتمتقاجفـومصقفومهدؼوتجمؿؿعوتماظقرـماظعربلمـمذعورامظؾؿرحؾيما
م.12ظزاحـػـياماؾعودلة"
مإ مظقلً مإظقفو ماالغؿؿوء موذروط مأػؾقي ممتؾؽ مغروم ماظيت مايداثي داثةً"حن

ً موعلوحقؼماظؿؾؼققواٌاؾشعارات" م ماٌقضيماشلشي مبؼشقر مػلموم…اٌزؼػيتمـؿؼي إمنو
ايدؼٌم"وم…ذظؽماظؾقٌماظقاسلماٌلذلدؾمسـمطؾمعومػقمحدؼٌ،مخالق،موعؾؿؽر

مايوضرم ماٌلؿؼؾؾ،مواالغػالتمعـمضققد مواظطالئعل،ممبعـكماٌغوعرةمدمق ماىدؼد ػق
وعوضقف.مشرلمأنمايدؼٌمظقسمػربومعـمايوضرمبؾمتلطقدامظف.ممصوإلبدا عمواًؾؼمالم

ايوضرة،ميفماآلنماظيتمتؿققلمإشممزعـمجدؼد.مايوضرمػقميمزمدثونمإالميفماظؾقظ
مو م موتغقرلهمالميؽـماظعؿؾميفماٌلؿؼؾؾمدأرضماٌلؿؼؾؾموػدصف. ونماظعؿؾميفمايوضر

م.13وبـوؤه"
مذروب مومتؿؾؽ مايداثي مػذه متؿلصؾ ماظقاضع/ايوضر ميف ماظؿفذر موجقدػومسفذا قي

ععماٌفذلئماٌؿكطؾمواٌؿفووزميمواغؿؿوئفوماظؿورسمل.مموػلمإذمتؼقممسؾكماظؼطعماإلراد
ماآلنمذاتف،مسؾكمعومػقمعــفومعـمعـؿقجوتموعؼقعوتموضقؿماٌوضل،مصنغفومتؿلدس،ميف

ماظؿغرلم موعػوسقؾ مواظؿػوسؾماإلرموبلمععمسـوصر مواالدؿؿرارؼي مواظؿفدد ضوبؾمظؾؿفدؼد
مشلوممواظؿؾدل،معشؽؾي مواظذلاطؿوتمووووزا ماظعـوصر مشلذه مواسقو مغؼدؼو بذظؽمادؿقعوبو

معؿقاصؾي موتػوسؾقي متؾودظقي مدؼـوعقؽقي مجدظقي موذظؽميفمإرورمدرلورة ميفمغػسماظقضً.
مايداثي،م مصقفو متـؿٍ مدؼـؿوعقؽقي مواٌلؿؼؾؾ. ماٌوضلموايوضر مواىدؼد، بنيماظؼدؼؿ
سدلمتقاظلموتطقرميظوتفو،متورسمفو/تقارسمفوماًوصي،مطؿومتػرزمصقفومأؼضومضقؿفوم

م مطذظؽ مصقفو موتـؿٍ مبؾ ماٌشعي، ماٌؿؿقزة ًادلؼصقة"."ؿوثؼوصؿفو ًوفواؿشفا مفؿالتفا

                                                                                       
برلوت،مدارمم-ؾي:محقاراتمظؼرنمجدؼد(.ػونمومأعني،مزلرلم:مثؼوصيماظعقٌيموسقٌيماظـؼوصي،م)دؾلبرن،مققشؾم12

م.:::9اظػؽر،مدعشؼ،مدارماظػؽرماٌعوصر،ماظطؾعيماألوشم،م
برلوت،معرطزمدرادوتماظقحدةمم-ذرابل،مػشومم:ماظـؼدمايضوريمظؾؿفؿؿعماظعربلميفمغفوؼيماظؼرنماظعشرؼـ.13

م.98ص.م-.9::9،مشماظعربقي،ماظطؾعيماألو
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مواو ماظؽقغل مذررفو ميف متؿفذر مذروطمبذظؽ ميف موتـؿٍ موتؿػوسؾ م ماظعوم، يضوري
م.14دقوضوتفوماًصقصقيماٌؿعددة

مأغفمرمىماظؿذطرلمبلنمػذاماٌػفقمماٌلؿـرلمظؾقداثيماظغربقيمضدمأعلكمػقمذاتفمإال
ميف محمددة مٌرحؾي متورسمل مطؿعطك ماغؿؼولمامعؿفووزا مبػعؾ موذظؽ مواظػضوء. ظزعون

يمتؾؽماٌرحؾيم"مأPostmodernité:ًاًبعدًاؾـوداثة"ؿصذلةمماجملؿؿعوتماظغربقيمإشم
اظيتم"تعدلمسـمغػلفو،مبـظرغو،معـمخاللمعقضػمعؿشؽؽمؼـؾـؼمعـمأوضو عمجمؿؿعم
مأغظؿؿفو.مم ميف ماظـظر ماظيتمأخذتمبنسودة مواجملؿؿعوتماالذذلاطقي ماٌؿؼدعي اظرأزلوظقي

مثماظػؽريمظؾؼرنماظؿودعاؼقممػذاماٌقضػ،ميفمتعؾرلهماظغربل،مسؾكماظؿشؽقؽميفماظذلوؼ
سشر،معؿؿـالمبويرطيماظـؼدؼيماظؾـققؼيموغؼدػوماىذريممظؾعؾقمماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقيم
وغظرؼيماٌعرصي.موؼؼقم،ميفمتعؾرلهماالذذلاطل،مسؾكمصؼدانماظـؼيمبوظـظرؼوتماظطقبووؼيم
ماالذذلاطــقـيم ماٌؿوردي ميف ماظـظر مإسودة موسؾك ماظروعوغلقي، ماظـقرؼي ومنوذجفو

م.15اظصقققي"
ععمضرورةمادؿقضورمعوممـمبعدًاحلداثة"ًؿامؼـؿؼؾماآلنمعـمعرحؾيم"ػوػقماظعوملو

ما مػذا مذروط مبؾقرة ميف موعػعقالت ملثور معـ مزعـمالشلو مإشم مـ غؿؼول
رؼيمسؿقؼيمجذظيتمؼشفدمصقفوماٌلرحماظدوظلمهقالتمام"،Mondialisationؾعودلة:"ا

موايضو مواالضؿصودؼي مواظلقودقي ماإلؼدؼقظقجقي متؼورؾوتف محطؿً رؼيموذوعؾي،
اظؿؼؾقدؼي،مواطؿلقًمخمؿؾػمعؽقغوتفموعمدلوتفموعقازؼـمضقاهمواموردوتفموتؾودالتفم

مواظعؼ مواظؼقؿقي مواظػؽرؼي ماظؿققلممبـوبي مػذا موذظؽمبشؽؾمأصؾحمععف ـؼالبً"ائدؼي..
مسلمعادلي" ماٌـوحل معؿعدد ممبػوػقؿمواقظل مؼؿعؾؼ مصقؿو موخوصي مواٌلؿؿؾعوت، ألبعود

م.خلام…اظدوظيمواظـؼوصيماظقرـقيم
يفمإرورمػذهماظؿققالتماالغؼالبقي"مأصؾحماظـظومماظدوظلمػقمأطـرماظـظؿماظلقودقيمو

ماالدؿؼرار مإشم ماصؿؼورا متؿقركم. ماظيت ماظقحدات معـ مالغفوئل مسدد معـ مؼؿلظػ وألغف
يفم(مو…ونمأنمؼؿلـكمظـومتؼـقـفمأومتؿؾعمعصرله)دمصمقعفو.مصفقمؼؿؾدلمهًمأغظورغو
اظدوظقي،مدونمأنمخترجممتوعومعـمأؼديماظدول،مماظقضـًماظذيمأصؾقًمصقفماظعالضوت

وتماظضغطمسدلمسػلمأؼضومعـمصـعماٌشورؼعماٌؿعددةماىـلقوت،مواظؽـوئس،موصمو
مواٌفو م ماألصراد مترطقؾي مغؿوج مػل معو مبؼدر ماالتصوالت، موتقابع مدرا،مجراظؼقعقي، ؼـ

                                                                                       
مواظذلاث:14 مدمـ م: مسوبد محمؿد ماظدارمماىوبري، ماظعربل، ماظـؼويف ماٌرطز ماظػؾلػل، متراثـو ميف ضراءاتمععوصرة

م.9:96اظؾقضوء،مبرلوت،ماظطؾعيماظرابعي،م
م.98ص.م-:مغػسماٌرجعماظلوبؼ.ػشومذرابل،م15
مغظرمأؼضو،محقلمغؼدمايداثيموعومبعدمايداثي:وا
م.9:99،م)يفمجزئـني(،مدعشؼ،موزارةماظـؼوصيم-ؼـ،مأالنم:مغؼدمايداثي،مترصميمصقوحماىفقؿ.قرتـم
م.5::9اظؼوػرة،ماشلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوب،مم-روز،معورجرؼًم:معومبعدمايداثي،مترصميمأضمدماظشوعل.ـم
اإلعوراتماظعربقيماٌؿقدة،معـشقراتمم-بروطر،مبقذل:مايداثيموعومبعدمايداثي،مترصميمد.سؾدماظقػوبمسؾقي.ـم

م.6::9،ميفاجملؿعماظـؼو
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أومعـمؼؽؿػقنمواظطؾؾيماألصورضيمواآلدققؼنيماظذؼـمؼلتقنمظؾدراديمبوىوععوتماظغربقي،م
متؼؾم مبفردمادؿفالكماٌـؿفوتماٌلؿفؾؽي،متؿضوءلمصرصيموضعمععوؼرلمصعوظي،مطؿو

اظصراسوتمأومجمردمإدارتفو،موطذظؽمإعؽوغقيماظؿقصؾمإشمممنوذجممصرصيموـىمغشقب
ماظظروف،مسؾكمأنماظعوملم(مو…هؾقؾقيمصوييموصوسؾيم) أعؽـماظؿلطقد،ميفمزؾمػذه

ماإلضطو ماظـؿط موضع مإشم مسود مأذؽولمضد معـ مبشؽؾ مجدؼد، معـ مارتؾط، موأغف سل،
نماظؿؿوديمإشممػذامواظػقضقؼي،مبؾمحوظيماظعقدةمإشمماظطؾقعي.مبقدمأنماألعرماظػعؾل،مد

امومؼلرلميفمرمايد،مػقمأنماظـظومماظدوظلمؼؿففمبوألحرىمدمقمعظوػرماالغػفورمأطـ
م.16اووهماظصقرةماٌـوظقيمظؾؿفؿؿعماٌؿقضر"

ماظقع متؿؽشػمرؾقعي مبؾمـمػـو ماظعربقي، ماإلذؽوظلماظذيمتعقشفمجمؿؿعوتـو ضعم
ًمضوجؾمجمؿؿعوتماظعوملماظـوظٌ،ميفمػذهماٌرحؾيماظعقٌقيماظراػـي،مذظؽمأغفميفماظق

معفؿي مودقودقي موتؽـقظقجقي مسؾؿقي معؽؿلؾوت ماظغرب مصقف محؼؼ ميفموماظذي عؿعددة
مويفماظقضـًماظذيم مايوزلي، ماٌرحؾي مػذه ماظؿورسملمإشم ماغؿؼوظف ؼـشغؾمصقفمدرلورة

أؼضومبؿفدؼدمعؿقاترمظؾـقوتفموعمدلوتفمولظقوتمتدبرلهمظرػوغوتموهدؼوتموصراسوتم
ؿفماالغػفورؼيمػذه،ميفماظقضًماظذيمعومغزالمؾوتؾودالتماظـظومماظدوظلماىدؼدميفمعرح

ؾعدة،مملمغؿفووزمجمردماٌراػـيمـماٌمؿعاتًاوهواؿش"ً"جمصقفمدمـماظـوظـقني،ميفم
ماظؽـرلمعـماألحقونمـمسؾكممتؾؽمعومشدامعؿفووزامعـمثؼوصيماظغربماظقوئليمواٌؿعـرةميف

ممتؾؽ مأيم مظؾقداثي، مطالدقؽقو ماآلن ماظذيمأصؾح موبوٌعـك ماظعؼالغقيمممايداثل، ضقؿ
مواظقؿؼرار مايرؼي موعػوػقؿ مواٌلدلي، محؼققممقيواظؿـظقؿ مواحذلام مواٌلوواة واٌقارـقي

مورديماجؿؿوسقيمعؿعقـي.متـؾمذظؽموسقومثؼوصقومواموم…وطراعيماإلغلون
قسماٌطؾقبمعـو،مبوظطؾع،ميفمػذهماظظرصقيمايرجيمعـمتطقرمجمؿؿعوتـومػقمأنممظ

موذروطم مضقؿ معـ مأوضوسـو ميف مؼلقد معو مسؾك مجذرؼي ماغؼالبقي مبـقرة ماٌعفزة ذمؾؼ
مواموردوتمعفذلئ مثؼوصؿفمي مضؿـ ماآلن، مختطك مضد ماظعومل مبلن ماظؿذطرل معع مـ صوددة

وسؿؾورػومبمؾنورة""اؽماٌدظقالتمواظشعوراتماظؽالدقؽقيمٌػفقمماظلقودقيماىدؼدة،متؾ
دؼداممتومماىدةمجرػرةمغقسقيمجورصيمتفدممضدميومعؿداسقوموعؿكطالمظؿؾينمسؾكمأغؼوضفم

درلورةموربيماغؿؼوظـوماظدميؼرارلمـمميفواظؿػردمـموظقسمعطؾقبومعـومطذظؽمأنمغلؿعقد،م
مووورب موعؼقعوت مسـوصر مجؾ م مأو مطؾ مخمؿؾػممايداثل، ميف ماظغربل اظؿورؼخ

مأوم مغؼؾده، مأو ماٌؿؼدم، ماظغرب مػذا مغلؿـلخ مأن موال ماظؿطقرؼي، موعلوراتف عـعرجوتف
مػ مغؽقغف مأن مأو ماظؿقدؼٌ،ممقغؿؼؿصف، متقورات مبعض مذظؽ مإشم متدسق مطؿو ذاتف،

قـؿفوموالمواضعقـقـفو:مـظـؿـغوظقيميفمتؾعاماالغـرتابًواؾغـربــةوًـزعـاتًاؾمغـرقـبوـ
"Occidentalisation – Occidentalisme."ؿومأغفمظقسمعطؾقبومعـومأؼضو،مظؾكروجمعـمطم

                                                                                       
مبربوديم16 مدقزانمموممترانَ مترصمي ماظدوظل، ماٌلرح مدقدققظقجقو ماغؼالبماظعومل: م: مطؾقد مـ معوري زلقتس،

م.9::9َماظؼوػرة،مطؿوبماظعوملماظـوظٌ،مدارماظعوملماظـوظٌ،ماظطؾعيماألوشمم-خؾقؾ.
Cf. Badie, B. : La fin  des territoires.- Paris, Ed. Fayard, 1995 
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ؿوصقزؼؼقيمقؿقفرةمعؿطرصيموععموصاـقةخصعلزقماظؿؾعقيمواظؿكؾػ،مأنمغـغؾؼميفمدائرةم
لراموالمعؼؾقالموالمامؽـو،مؿقم.مطؾمذظؽمملمؼعدمعاخل… مSpécifisme :ميفماآلنمذاتف

ؾوراتماظلقدققظقجقيمواظؿورسمقيماظيتمتؽؿـ،مغظرؼوموواضعقو.موذظؽمجملؿقسيمعـماالسؿ
مظؾلقوضوتم مواظرعزؼي ماٌودؼي مواًصوئص ماٌؼقعوت مومتوؼز ماخؿالف ميف بوألدوس،

مب موايضورؼي مواظػضوءاتمنياالجؿؿوسقي ماألبعود معؿعدد مطؽقون مـ ماظغرب معـ مطؾ
مبوسؿؾورػومأؼضومطؿؾيمشرلمـممؿعاتًاؾعاملًاؾناؾث""جممـواٌؽقغوتمـموبنيمعوؼـعًمب

موتؾعوتم ملثور معـ متزال، موعو مسوغً، مواظيت مـ مواًصقصقوت ماٌؽقغوت عؿفوغلي
تشقؼفمىؾمواالدؿعؿورمواألعدلؼوظقي،موعومارتؾطمبذظؽمعـمادؿغاللمشلذهماجملؿؿعوت،م

ػومايضوري،مورػـمٌصوئرػومقرعؼقعوتفوموبـقوتفوموتقارسمفوماًصقصقي،موإسوضيمظؿط
ماٌفقؿـ ماظؼرار معراطز موتقجفوت مبفمبلػداف معين معو موظعؾ ماظعوٌل. ماٌلؿقى مسؾك ي

ماجملؿؿعوتمظدظقؾمواضعلميفممغرقلقة"اؾمؾمودقنقة"اجمؿؾمعشورؼعموووربم مػذه
م.17سؾكمػذاماٌعطكماظلقدققمحضوريماشلوم

مبوظذات،موالمدقؿوميفمذررقوتمػإ اظـظومماظؽقغلماىدؼدممذانمعومػقمعطؾقبمعـو
مؼشؾف: مدؾؼمأنمضولمطمؼرقةًاؾصغرية"،اؾ"ماظذيمهقلمصقفماظعوملمبوظػعؾمإشممعو ؿو

طؾقػون،مإشممصضوءمؼؿؿمصقفمغؼؾموإردولموتؾودلموهصقؾموتداولماٌعؾقعوتمواألصؽورموع
مومنوذجماظؼقؿمواظلؾقطوتموأمنوطماظعقشموأدوظقىماظؿػؽرلمواظؿدبرلم واألخؾورمواظؼضوؼو

مشرؼؾاظو مبلرسي موذظؽ مواظؿطؾعوت.اخل، مواالػؿؿوعوت ماشلؿقم موأذؽول يمؿعوعؾ
ػـقماٌـراػـيمسؾكمإضوعيمضطقعيمغؼدؼيمواسقيمععممإنمعومػقمعطؾقبمعـوماآلنم،عذػؾي...
،ميموردة""ؿظيتمزؾًميفمجمؿؿعوتـو،مذعورؼيمامؾمودقثًاؾمغرقيب""ًاإؼدؼقظقجقوم

شمماظذاتمطؿومظقمطوغًمععطكمعؿؿقزامإموعدةمتـظرجموصاـقةخصػذامأوال،موثوغقو،مععم
موخورجماظؿورؼخماظؽقغل مبفمبوظؿوظلمأيماغوعؿػردا مالمؼربطفو ؿوء،مععماظعؾؿمؿ،موطلغفو

مأيمجمؿؿعوتم مـ ماٌـؿقج مػذا مطون متطقراتف،محؿكموإن مظؿػوسؾ متشؽؾمعـؿقجو بلغفو
م.18اظعوملماظـوظٌمـمعؾعداموعفؿشومسؾكمأطـرمعـمصعقد

                                                                                       
مبلنمعػفقمم"ماظعوملماظـوظٌ"غذم17 ،مبوظؿقدؼد،مضدمأعلكمعدسوةمإلسودةماظؿقؾقؾمواظؿعرؼػ.موخوصيمبعدمطرمػـو

اغفقورماظؿؼورىماظؿؼؾقديمبنيماظؽؿؾؿنيماظؽؾرلتني:م)أعرؼؽومواالهودماظلقصقوتلمدوبؼو(،موعومنؿمسـفمعـم"غظومم
م ماٌعطكماظلقدققحضوريماشلـمأغشرلسوٌلمجدؼد"مذيمػقؿـيمضطؾقيمأحودؼي. مبفذا وم،مالمو،مععماظؿذطرلمبقسقـو

غرىمعوغعومعـمادؿعؿولمعصطؾحم"ماظعوملماظـوظٌ"مظؾدالظيمسؾكمغػسماجملؿؿعوتماظيتموضعمظؾؿعؾرلمسـفو.موذظؽم
معـم ماظعدؼد ميف موعؿداوال مرائفو مؼزال معو ماٌصطؾح مػذا مألن موأؼضو مأػؿقؿف، مرشؿ مجموظف مظقسمػذا مغؼوش ٌفودغي

مب مواظػؽرؼي مواظلقودقي مواالضؿصودؼي ماظلقدققظقجقي مإشمماًطوبوت مبوظػعؾ، م، ماحؿقوجف مرشؿ موذظؽ مسوم. شؽؾ
معراجعيمغؼدؼيمدضقؼي.

موظؾؿعرفمسؾكمبعضمأوضو عماظعوملماظـوظٌميفمإرورمػذاماظقضعماظؽقغلماىدؼد،ماغظر:ـم
اظـوظٌ؟مترصميمذمؾيمصرؼػر،ممظعوملامـمتقعوسمطقترو،موعقشولمػقدقن:مسؾكمأبقابماظؼرنماظعشرؼـ:مأؼـمأصؾحم

م.6::9ظطؾعيماألوشم،م؛ا…واظؿقزؼعمواإلسالن،مدرت،ماىؿوػرلؼيماظدارماىؿوػرلؼيمظؾـشر
مقضقفمسؾكمغؼدمضقؿمالدؿرلادماظـؿوذجماظلقودقيمواظـؼوصقي،مسدمإشم:ظؾم18
م مظطقػمصرج،مطـ ماظلقودل،مترصمي متعرؼىماظـظوم م: ماٌلؿقردة ماظدوظي مبرترانم: -بماظعـوملماظـوظٌ.ؿوبودي،

م.9:8ـمم999ص.م-.7::9وشم،ماظؼوػرة،مدارماظعوملماظـوظٌ،ماظطؾعيماأل
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ػقمتلطقدمضرورةماٌراػـيمسؾكمتلدقسمصؽرمجدؼد،ممد،نمعومغروعف،مػـومبوظؿقدؼإ
ػقؼقةًتوضعلمؼؽوعؾ،مضؿـمصؾلػيمحداثقيمعؿلصؾيـموظقسميفمإرورموعـظقرمسؼالغلموا

مالمتؾػقؼقة مواٌعومل: ماٌـطؾؼوت مواضح ماخؿقور مسؾك مبنيممـمEclectismeمتؼقم عو
مواالخ ماشلقؼي مبني مؼؽوعؾ معـظقر ماظؽقغل/اظغربل، موبني ف،مؿالاًصقصل/اظذاتل،

عـوصر.موذظؽمحبـو،ممعـمواٌؿوثؾيمواٌغوؼرةموصؼمدرلورةمجدظقيمدؼـوعقؽقيمعؿػوسؾيماظ
ـمجفيموع… صؾمواظؿؾودلمواظؿقووراجفي،مسـمطقغقيمعؽرديمظؾؿعددمواالغػؿوحمواظؿق

أخرى،مسـمخصقصقيمعؿؿقزةماٌرجعقيمواىذورمعؿؽوعؾيموعؿػوسؾي،ميفماآلنمذاتف،مععم
رلمأنمذظؽمالمميؽـمهؼقؼفمإالمحقـؿومتؿقصرمـمطؿومأذرغومشمادلقةًحوارقةًؿؤـيـة"."ع

مضؾالـمععرصيمسؾؿقيمدضقؼيموععؿؼيمبشروطموأبعودماظذاتمواآلخرمععو.إشممذظؽم
ظقسماظلمالماظػؾلػلماظذيمغدسقمإشممتـشقطفمـمدقاءمداخؾماٌمدليماظذلبقؼيمأومأوم

ميفمتػفرلمبع مبوٌلوػؿي مطػقال مـ ماظعوم ماٌلؿقىماجملؿؿعل جقاغىمودالالتمضمسؾك
ممبو موأبعودػو، معؿضؿـوتفو موتشرؼح ماآلغػي مهؾقؾمماإلذؽوظقي معـ مذظؽ مطؾ ؼؼؿضقف
اظػؾلػقي،مطؿؿورديمغؼدؼيموتـقؼرؼي،مموعراجعيموتلصقؾمغؼديمععؿؼ؟مأظقلًماٌؿوردي

عدخالمضرورؼومظؾؾقرةمرؤؼيمحضورؼيمسلقظقيمواضقيماألدسمواألػدافمواظؿقجفوت،م
معمدليمظالذمراطماظقاسلمواظػوسؾميفمزعـماظؿـؿقيموايداثيمواظعقٌيم؟.

مإمـع مطوغًمدسقتـو مـمػـو ماظذلبقؼي مواألوضو ع ماظشروط مجمؿؾ ميف ماظـظر مإسـودة شم
الجؿؿوسقيمسوعي،موظشروطمتدرؼسماظػؾلػيماٌدردقيمواىوععقيمخوصي،مااظؾقداشقجقيمو

ؿفومفوعومتلؿؾزعفمػذهماظدسقةمعـمععورضيمعقضقسقيمظؽؾمتفؿقشمشلو،مأومتؼؾقصمي
مبوٌرة محذصفو مأو ماظدرادقي، ماٌـوػٍ مضؿـ مٌؽوغؿفو مأو مبعضماٌمدلوتمماظزعين، عـ

مػقمحوصؾ،مبوظ عؾ،ميفماٌغرب،مبؾمويفمجؾمػاٌدردقيمواىوععقيمواظؿؽقؼـقي،مطؿو
مؼربطفو،م مظؾؿـؿقي موعقؽوغقؽل متؼـقي متصقر مبودؿ موذظؽ ماظعربل. ماظقرـ جمؿؿعوت
حصرا،ممبومػقمتؽـقظقجلمسؿؾلمعؾوذر.موػقمتصقرمؼعدل،مسؾكمعلؿقىمخؾػقؿف،مإعوم

مظقاءهمسـمعقضػمعغرضمعـوػضمبؾموعؿك ماظذيمهؿؾ ماظـؼديماير ماظػؽر قفمعـ
اظػؾلػي،موإعومسـمرؤؼيمتؾلقطقيمدوذجي،موذظؽمحنيمؼغػؾمأومؼؿغوصؾمأغفمالموجقدم
مإرورػوم موتشؽؾ متقجففو، متمدلفو، مصؾلػي مسؾك متؼقم مال محؼقؼقي مأوحداثي ظؿـؿقي

م.19اٌرجعلمضؿـمعشرو عمصؽريمواجؿؿوسلموحضوريمعؿؽوعؾماٌؽقغوت

                                                                                       
دمذؽؾماظدصو عمسـماظػؾلػي،ماٌدردقيمواىوععقيمبوظذات،مبفدفمختؾقصفومامومتعوغقفميفمزؾمػذهماظشروط،مظؼم19

ماٌغربقي ماىؿعقي مإرور" ميف موخوصي مبوٌغرب، ماظػؾلػي مجؾمعدردل ماػؿؿوم ماظيتمسودتمٌمحمقر ماظػؾلػي" دردل
سدلمأغشطؿفو،موعـمخاللمجمؾؿفوم"مصؾلػي".موتعدلمأسدادػوماظصودرةمإشممحدمعمخرامإشمماظلوحيماظـؼوصقيمواظذلبقؼيم
م.كاآلنمسـمػذاماالػؿؿوم،مأوماشلؿماٌشذل
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ؾوعيًاؾػؾيػيًوضرورةًجتدقدًوتأصلًاؾـظرًاؾـؼديًيفًلوثًاؾناؾث:ًاادل
ً"ادليأؾةًاؾنؼاػقة"

مـموام ماظػؾلػـي ممبلـلظي ماػؿؿوعـو مأن مػـق ماٌلوق مػـذا ميف ماظؿذطرلمبف مبـو مرمدر و
ميأؾةًاؾرتبوقة"ادلوممبـم:م"ظعاٌدردقـيمواىوععقيمهدؼـدامـمؼـدرجمضؿــماػؿؿوعـوما

نيمضؿـمعومؼعرفمميفمخطوبماظعؾقمماالجؿؿوسقيممؿللظؿنيمصرسقؿطمػقة"ادليأؾةًاؾنؼ"او
م ًاالجمؿاعقة""ابـ مرأؼـو،ميفمدليأؾة ميف متلؿقجى، معلوئؾ موػل ماظشوعؾ. معدظقشلو

معشؿقالتفوم محقل مواالجؿؿوسل مواظلقودل مواظـؼويف ماظذلبقي مايقار متػعقؾ ضرورة
مود معؽقغالوأبعودػو متػوسؾ مدقوق ميف متدبرلػو موهدؼوت ماظشرطموالتفو موحمددات ت

ؾلمواظؽقغلماظراػـ.مذظؽمأنماظؿكؾػماظذيمتعقشفمجمؿؿعوتـومظقس،ميفمتصقرغو،ماحمل
جمردمصؼرمعوديميفماظـرواتماظطؾقعقيمأوماظؾشرؼيمعـالـمصفلميفمبعضمػذهماجملؿؿعوتم
متزالمخوعومملم معو ثرواتمػوعيمووازغي،مإعومعلؿغؾيمعـمررفمضقىمأجـؾقي،مأومأغفو

سؾكماٌلؿقىماظقرينماحملؾلمـمبؾمإنمػذاممؼؿؿمبعدمإخضوسفومالدؿـؿورمرذقدمععؼؾـ
مبوٌدظقلم مثؼوصقي، مسقاعؾ مبعدة معرتؾط معـف، مػوم مجزء ميف مػق، اظؿكؾػ

م" م)سنؼاػة"اؾاظلقدققأغـروبقظقجلمٌػفقم مواالووػوتمواٌقاضػمم: مبوظؼقؿ قاعؾمتؿعؾؼ
مؼعؿؾمقدواألسرافمواظؿؼوظ مامو م...اخل(، ماظعومل متقصرلمذروطممواظؿصقراتمورؤى سؾك

مؼؿـوضضموعؼؿضقوتمعقات معو مواظؿكؾػموطؾ ماظؿؾعقي موإداعي مإغؿوج موإسودة م مإلغؿوج قي
ميفم معفقؿـو مؼزال مال مصقؿو موظـو مواموردي. مصؽرا مواظؿؼدم موايداثي ماظؿـؿقي وذروط
جمؿؿعوتـومعـمتصقراتمتؼؾقدؼيمعؿؼودعيمظؾلؾطي،مواظعؿؾماظلقودل،موظؾؿرأةمواألدرة،م

ماٌلؿؼؾؾ..اخلمأعـؾيمداسؿيمٌومغؼقل.وظؾعؿؾ،مواٌعرصي،موظمخر،موظؾؿؼدم،مو
ذهمػلمإصرازمرؾقعلمألوضو عمعقضقسقيمعؿكؾػيمأطـرمػمؼاػةًاؾمىؾف""ًثمأنمشرل

مزروفماظؼفرم مذظؽمأن موضوصرة. مدوغقي معؿكؾػي موبطؾقعؿفو، مذاتفو ميفمحد مػل، امو
مواالدؿغال مواالجؿؿوسقيمملواالدؿعؿور مايضورؼي ماظذاتقي ماٌؼقعوت وهطقؿ

مذظؽمامومسوغًمعـفمجمؿؿعوتماشلقاعشميفماظعوملماظـوظٌ،مػلماظيتمواظـؼوصقي..وشرل
ماٌؿوردوتم مواظؿصقراتمومنوذج ماظؼقؿ معـ مالدؿـؾوتمجمؿقسي ماٌـودؾي ذؽؾًماظذلبي

نمغـلكمعومظؾعضمأمذامدون.مػماػةًاؾمىؾف"ثؼواظعالضوتماٌؽرديمٌومغعؿـوهملغػومب"م
مبف ماًوصي ماظذاتقي مذاظعقاعؾ مدور ماجملؿؿعوتمعـ ماالدؿـؾوتمه مػذا ميفموذؼر أؼضو

ظيتمتؿػوضؿمأزعؿفومحوظقوممبومتػرضفمسؾقفوميظؿـومامممىؾػة"،ادلمؾنؼاػة"اوتعؿقؼمػذهم
م.20…ايضورؼيماظؽقغقيماظراػـيمعـمذروطمورػوغوتموهدؼوت

                                                                                       
موءبرلزت،مععفدماإلمنم-حفوزي،معصطػكم:ماظؿكؾػماالجؿؿوسل:معدخؾمإشممدقؽقظقجقيماإلغلونماٌؼفقر.م20

م.9::9اظعربل،ماظطؾعيماظلوبعي،م
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ل،ماظذيمؼؽوعؾ،مضؿـمرؤؼيمجدظقي،مبنيمرسمنمػذاماٌـظقرماظلقدققبـوئلمـماظؿوإ
مواظعقا ماظؿكؾػميفمذؿكماظعقاعؾماٌقضقسقي مإغؿوجمزوػرة موإسودة ميفمإغؿوج عؾماظذاتقي

ؼقضممتوعومإزاءمبعضمـأبعودػومووؾقوتفوماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي،معـظقرمؼؼػمسؾكماظ
مسؾكم ماٌقؿوصقزضل ماٌـظقر مأو ماظطوبع مذات ماظؽقظقغقوظقي مأو ماالدؿشراضقي اظطروحوت

موا ماإلؼدؼقظقجل مـ ماظلقودل ماٌؾقً موذات ماظػؽري، معلؿقىماٌلؿقى مسؾك ظعـصري
معوم ماظطروحوتمطـرلا مػذه مأن مذظؽ موايضورؼي. ماظلقدققتورسمقي موخؾػقؿفو عـطؾؼفو
تػلرمختؾػمجمؿؿعوتماظعوملماظـوظٌمبنرجوسفمإشممرؾقعؿفوموعؼقعوتفوموخصقصقوتفوم

م" معـ موعؾ موػؽذا مأصال. ًؾؾشعوبًاؾاٌؿكؾػي ًاؾنابمة ًاخلصائص ًأو طلائع
مسواجملمؿعات مظؿ" مإعو معػلرا مجملؿؿعوتماظعوملموعال مبوظـلؾي ماألعر مػق مطؿو كؾػفو،

بقيماٌؿؼدعي.مراظـوظٌ،موإعومظؿؼدعفوموهضرػو،مطؿومػقماألعرمبوظـلؾيمظؾؿفؿؿعوتماظغ
ماظطؾق مععطقوتماظعؾقم موالمسؾؿلمتػـده معـوظلمجمرد معـطؼ مبذظؽميفمعـزظؼ يمعقصؿؼع

ماظؽ م ماظؿورؼخ مووضوئع مععطقوت متدحضف مطؿو مواالجؿؿوسقي، موووربمواإلغلوغقي قغل
ماظؾشرؼي.
مبوظقزقػيمبو مواظقسل ماظػؾلػل، ماظقسل مغشر مصنن ماالسؿؾوراتمطؾفو، مػذه مسؾك ـوء

مب مظؾػؾلػي، مبوظغيمداظـؼدؼي معللظي مبرعؿف، ماجملؿؿع مإشم ماىوععي مإشم ماٌدردي معـ ءا
ميفماال مأدخؾـو موإذا معـمساألػؿقي. ماظعوملماٌعوصر مأصؾحمؼشفده معو مأؼضو ولً"ًحتؿؾور

ً مالعـؿـالكمووواؾؾيؾطة" معػصؾقي مدسوعي ماٌعريف ماالضؿدار ماعؿالك مجعؾ مدمق ػفو
ومعومؼصطؾحم.مأرةًيفًادلعؾوؿاتًوادلعؾوؿقات"ثوعومتػوسؾمععمذظؽمعـم"موم21اظـروة،
رؼيمواظؼقؿقيممػؽإضوصيمإشمماظعدؼدمعـماظؿققالتماظ،م22"ورةًاإلـػوؿقدقا"ثً:ــمسؾقفمب

مواظؿـظقؿقي مام…واظلقودقي ماخذلاضفو مؼؿعوزؿ مإشممظيت مأدى مامو ماظدوظل، ظؾؿلرح
،م…بوٌػفقمماظلقدققظقجلمألبعودموعدظقالتمػذهماٌللظيم،ادليأؾةًاؾنؼاػقة"ًرػهااـ"

مبـوءم مسؾك ماظرػون مأن مظـو مؼؿضح مصنغف مايلؾون ماالسؿؾوراتميف مػذه مطؾ موضعـو إذا
بشرورفوماظذاتقيمويظؿفومايضورؼيمودقوضفوماظؽقغلماىدؼدميماسقومؼاػةًورـقة""ث
ػوسؾمععمػذاماالغػفورماظـؼويف،مععمععطقوتفمؿصؾحمضرورةمذورريمالمحمقدمسـفومظؾضدمأ

مؼػرضفمأومؼػذلضفمعـمرػوغوتمومتقضعوتموضقاسدمظعىموتعوعؾم موعو ؿومطم…ولثوره
م مػذه مإضوعي مأن مظـو ًاؾذاتقة""اؼؿؾني ًاؾورـقة معؿػوسؾمعمؾكسمؾنؼاػة قضػمحضوري

معوععماظقاضعماجملؿؿعلماٌؿـػذ،موعوعؿقوورميفماآلنمذاتفمععماظذات،موععماآلخر،م
مػذهم موتؾودل موتكثر مظؿعوظؼ ماظلقدققتورسمل ماظلقوق متشؽؾ ماظيت مايضورؼي اظؾقظي

                                                                                       
اظؼوػرة،ماشلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوب،ماظؼوػرة،مم-اظرؼدي.مترصميمظؾـك،م…يػنيم:مهقلماظلؾطأظتقصؾر،مم21

م(.19ـم98،مصمص:م)6::9)اىزءماألول(،م
اظدؼـمزطرؼو،مموماغؽم:مثقرةماألغػقعقدؼو:ماظقدوئطماٌعؾقعوتقيموطقػمتغرلمسوٌـوموحقوتؽ،مترصميمحلصرطقؾش،مم22

ماٌعرصي". مسومل مم-دؾلؾي" ماظقرين ماجملؾس ماظؽقؼً، ماظعدد مواآلداب، مواظػـقن مؼـوؼر/طوغقنم261ظؾـؼوصي ،
م.2999اظـوغل
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اظعـوصرمطؾفومضدمشدتمأحدمأػؿمذروطماعؿالكمأحؼقيماالغؿؿوءمإشمماظعصر،مواالذمراطم
م…ؽؾمعػوػقؿفوموهدؼوتفومولظقوتماذؿغوشلوبمةًاؾؽوـقةًاجلدقدة"دقاػمهًاؾيقاثؼيف"
ماظـو مبوٌللظي ماػؿؿوعـو مصنن مظؿـشقطمؼػؽذا محمقرؼي مدسوعي ماظػؾلػي موجبعؾ وصقي،

ـدرجميفمؼم…ايقارماظػؽريموتػعقؾماظعؿؾماظـؼويفموإذوسيمعػوػقؿموضقؿمايقارمواظـؼد
مبضرورةمجعؾم" ماغشغوظـو مصؽرمجدؼدمواموردوتمطؾـعملفةًاؾنؼاػقة"اجلإرور مظؾـوء ؼو

ؾكماخذلاقمسوبوظؿوظلمبـوءمجمؿؿعمجدؼدمضودرمماجؿؿوسقيمسؼالغقيمجدؼدةموعؿفددة،م
أزعـيماظؿـؿقيموايداثيمواظعقٌي.مذظؽم"أنماظـؼوصيمتؾعىمدوراميفمذظؽمطؿؿغرلودقط،م
مبومتضػقفمعـمععـكمسؾكماظعالضيمبنيماٌؿورديماظؿعؾقؼيمواظـؿوجماظذاتل.موػقمعومؼؿػؼم

طـظوممعشذلكمظؾؼقؿ،ممععماظؿعورؼػماظيتمأسطقًمظؾـؼوصيمعمخرا،مصؾؿمؼعدمؼـظرمإظقفو
إشممحدمتضوءظًمععفمبصػيمخوصيمصرصماظؿقصؾمإشممتقاصؼميفماآلراءمبشلنمضقؿمععقـيم
ميفماٌلثقر،محقٌمتؿغرلم مأغفمالميؽـممتـؾفو يفماىؿوسوتماالجؿؿوسقيمايدؼـي،مطؿو

(مأصؾحمؼـظرمإظقفومطـظوممظؾؿعينمؼشذلكمصقفمسوعيمو)إمن(مو…وتؿؽقػمععماظظروفم)
جمؿقسيماظرعقزماظيتمؼؿػوػؿمبفوممدؿوسي.موسؾكمذظؽمصننماظـؼوصيمهدأسضوءممغػسماى

ماٌعـكماًوصماظذيم مإشم متشرلميفماظقضًمذاتف ماالجؿؿوسقي،مطؿو اظالسؾقنميفماظؾعؾي
م.23ؼؿكذهماظعؿؾماالجؿؿوسلمواٌمدلوتماالجؿؿوسقيميفمطؾمصموسي"

ماظلقدققظقجل،و ماظػفؿ مػذا مإرور ميف ماظـؼوصي، مصنن ماألدوس مػذا متعدممسؾك مل
مصضوءاتم ميف ماٌؿـػذة ماالجؿؿوسقي ماظؾـقي مظدؼـوعقؽقي مهرؼؽفو ميف متـقصر وزوئػفو

مؼش ماظيت ماالغؼالبقي ماظؿققالت مأصؾقً موإمنو موحلى، مراػـومفخمؿؾػي ماظعومل دػو
مأ ماظقزوئػمىعؾفو مػذه معروحي متقدقع موعقاطؾيمطـتػرضمضرورة موصوسؾقي محضقرا ر

مؼلؿقلـماظؿذط ماظؿققالت،موظعؾمامو مووزوئػماظـؼوصيميفمػذامشلذه رلمبفمعـمأدوار
ماٌلوقمعومؼؾل:

إنماظـؼوصيمتلوػؿميف"مهدؼدماحؿؿوالتمنوحماظؿعؾؽيماظذاتقي:مصالمميؽـمشلذهمـم
األصرادممرفأنمتؿقؼؼمإالمإذامطوغًمػـوكمدسقةمإشمماالغؿؿوءمإشممجمؿقسيمؼؿعوماظؿعؾؽي

عؾؽيمتؿعذرمبصػيمخوصيميفمداخؾفومسؾكمأدوسمأوظقؼوتمحمددة،موػؽذامغدركمأنماظؿ
م(.…يفماجملؿؿعوتماظيتمتعوغلمعـمغؼصميفمرابطيماظرعقزم)

عـمععونممفإنماٌؿغرلماظـؼويفمؼؾعىمدورامودقطومسؾكموجفماًصقصممبومؼضػقمـ
وصوت،مأنمتؿفلدميفمـؼلىمماظحموقة،اوهخمؿؾػيمسؾكمعػفقمماشلقؼي.مصقؿؽـمظؿؾؽم

                                                                                       
م.29ص.م-رجعمعذطقرمدوبؼو.عم…ترانمومزلقتس،معوريمـمطؾقدم:ماغؼالبماظعوملبربودي،مم23
م ماالضؿؾوس،معـ مظؾـؼوصي،ماٌعدلمسـفميفمػذا ماظػفؿ ماظـؼوصي.مسد،معمؼؿؼورعمػذا اٌدظقلماظلقدققظقجلماظعوممٌػفقم

ملظيمأؼضو،مإشم:بشلنمػذهماٌل
- 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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ضؾقؿل،مأوممتؿزجمععماشلقوطؾماىؿوسقيماألعيمأوميفماظؼؾقؾي،مأومأنمتؿكذماظطوبعماإل
م(.…اظيتمترصضمأؼيمحمووظيمإلغشوءمحقز)

تماظالسىموإنماظـؼوصيمتـظؿمدؾقكماظالسىماظذيمميؽـمتعؾؽؿف،مبؾموطذظؽمتصرصمـ
م متؾؽماظظوػرة مأػؿقي موتزداد ماظلؾطي. ماٌلرحمسـاظذيمميلؽممبؼوظقد مغشوط مهؾقؾ د

ماظذ ماظؿػوسؾمبنيماظشرطوء ماجؿؿوسقيماظدوظل،موالمدقؿو ؼـمؼـؿؿقنمإشممسؿؾقوتمتـشؽي
صوغعقماظؼراراظدوظققنمظدؼفؿمتصقراتمسـماظعوملموسـماآلخرؼـم(مص…بوظغيماالخؿالفم)

محوزل متؾدو مضد ماًصؿ مبـؼوصؿفؿموسـ موترتؾط ماالدذلاتقفل مخقورػؿ مهدؼد ميف ي
م(.…رل)طؾاًوصيمإشممحدم

ٌـؿؿنيمظـؼوصوتمخمؿؾػيمإنمظؽؾمثؼوصيمعؾدأػوماالغؿؼوئلماظذيمؼمديمبوظالسؾنيمامـ
م(.…إشممسدممادؿكداممغػسماظؿصـقػوت،مأومبوظؿوظلمسدممهدؼدمذاتماألوظقؼوت)

وأخرلامصنغفمالمميؽـمإشػولمأثرماالغػفورماظـؼويفماٌرتؾطمبعدلماٌوضلموبوظؼراءاتممـ
مبوظضرورة،م مظؾؿلؿقدثوتمظؾاٌؿضوربي، مسـمامـوظيمحؿؿقي ماظـوجؿ مصوظؿشقؼش، ؿورؼخ.

مععرو مادذلاتقفقوتممبوض مإغؿوج ميف محوزلو مدورا مؼؾعى مظالغػعوالت، مغوضؾ ف
م.24"…دبؾقعودقيمويفمإسودةمبـوئفومثؼوصقو

موعوريممل مبودي مبرتران معـ ماالضؿؾوسماالغؿؼوئل، مػذا معـ ماٌـففل مشرضـو مؼؽـ
مظ ًدمــوطؾقدمزلقتسميفمعؼوربؿفؿو ًاؾدوؾي"،دقو" ًادليرح ماظرشؾيميفمجمموؾوجقا رد

مأ مععريف، متقصرلمتراطؿ مخطوبم" مبف مؼؾفٍ مأصؾح مسؾكمعو ماظؿلطقد ًاؾؽوـقةًاؾو نؼاػة
ععماإلضرارمبلػؿقيمػذهماٌللظيمـموإمنومطـوممـم…ـمعػوػقؿموضقؿموإذؽوالت"معدقدةاجل

حقلمنمغلؿفدف،مبوألدوس،مإبرازمبعضمجقاغىماظـؼوشماظػؽريماظذيمشدامدوئداماآل
م مودالالت مووزوئػ مأبعود ماطؿشوف مإسودة ًاأػؿقي ًاؾنؼ" مدورمم"،اػقةدليأؾة وحقل

ميف ماظعوم، ماظلقدققظقجل ممبدظقشلو موذروطمماظـؼوصي، مولظقوت معػوػقؿ مخمؿؾػ بؾقرة
مسؾكم مطؿو ماٌعـقي، مظؾؿفؿؿعوت ماظداخؾقي ماىؾفي معلؿقى مسؾك مواظؿػوسؾ اظؿؾودل

م.…25هوظػوتفموأرراصفماظػوسؾيوماٌلؿقىماظدوظلمبؽؾمجؾفوتفموعقازؼـمضقاه
معـمضقؿمورعقزموععؿؼداتمومنوذجمإذامادؿقضرغومعومالمتزالمتؿلؿمو بفمجمؿؿعوتـو

مودؾقك ممأي…تػؽرل ماظؿكؾػمتمؼاػـة""ثعـ متؽرؼسمواضع مسؾك مجمؿؾفو، ميف عؿؾ،
غفمؼؾدومظـومجؾقومعومؼـؿظرمعـماظػؾلػيمـمأومبوظؿوظلمعـمصنً…الدمطاط""اواظؿؼقضعموم
دمواظؿلوؤلموػودفمظؾػؾلػيمـمأنمتؾعؾفمعـمأدوارميفمتعؿقؿمثؼوصيموضقؿماظـؼٍمتعؾقؿمامـف

                                                                                       
م.21ـمم29صمصم-اٌرجعماظلوبؼ.ترانمومزلقتسمعورنمـمطؾقدم:مغػسمبربودي،مم24 
مظرمحقلمسالضيماظـؼوصيمبوظؿـؿقيمواظؿغرلماالجؿؿوسل:اغم25
م مواظؿققـ ماظـؼوصي م: معمظػني مواظعؾقممالجمؿقسي ماآلداب مطؾقي مررف معـ ماٌـظؿي ماظـدوة مأسؿول ماالجؿؿوسقي، ت

وخوصيمدراديمم.:9:9اظربوط،معـشقراتمسؽوز،مم-(.9:99عورسم:9إشممم97،ماظدارماظؾقضوءم)عـ2مقياإلغلوغ
م.21ـم8ص.ص.م-حؾقؿ،مسؾدماىؾقؾم:م"اظـؼوصيمواظؿـؿقي"ميفمغػسماٌرجع.

- 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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ردقيماٌفذلئيماظيتمعومؼػؿلمؼؿعوزؿمتلثرلػوماظلؾيمووخؾكؾيمبعضماألررماظػؽرؼيمواٌؿ
سؾكمعلرلتـوماظدميؼرارقيمواغؿؼوظـومايداثل،موبوظؿوظلمسؾكمادؿقؼوضقؿـومظؾؿلوػؿيميفم

م.26حقارمحضوريمتؾودظلمصوسؾموعـؿٍ

عربي:ًأدكؾةًلوثًاؾرابع:ًتعؼقبًعام:ًاؾػؾيػةًوادلؤديةًيفًاؾورنًاؾادل
ًادلوؼعًورفاـاتًاؾدور

مبؿعؿقؼماظـؼوشماظػؽريمواظذلبقيمؼؿ ملغػو،مأنماغشغوظـو مدؼـوه ضح،معـمخاللمعو
ماٌغربل،موجمؿؿعوتـوماظعربقيم واالجؿؿوسلمواظلقودلمحقلمتدرؼسماظػؾلػيممبفؿؿعـو

ـمحمووظؿـومإلمنوءماظقسلممبومشلذاماظؿعؾقؿمـمعؿكمطونمحمؽقعومضؿبشؽؾمسوم،مؼـدرجم
فمارؤؼيمدقودقيمتربقؼيمعؿؽوعؾيمومبشرو عمصؽريمواجؿؿوسلمواضحماٌـطؾؼوتمواألػدب

موسؿودم مسدة مػؿ ماظذؼـ مواظطؾؾي ماظؿالعقذ معـ ماظصوسدة ماألجقول متقسقي ميف مدور معـ ـ
مواظؿلوؤلمواظؿقوورم معفوراتماظؿػؽرلماٌؿـفٍموأدوظقىماظػفؿ اٌلؿؼؾؾ،مويفمإطلوبفؿ

مرؤ.و…واظـؼد متؽقؼـ مسؾك معلوسدتفؿ ماظطؾقعلميف موظقاضعفؿ مظؾعومل مواضقي ؼي
مواظقرينمواظدوظل ماًطرلمظؿدرؼسماظػؾلػي،موالمذؿؾؽمػومي…واالجؿؿوسل،م ماظدور ا

مدقؿوميفماٌرحؾيماظـوغقؼي،مأػؿقؿفماظؼصقىمغظرامظالسؿؾوراتماظؿوظقي:
ظطؾؾيماظذؼـمؼدردقنماظػؾلػيميفمػذهماٌرحؾيموؼؿلثرونمامذهماآلالفمعـ:مشلوال"ًأمـ

مؼدرد ماظذيمؼدرسممبو ماحملدود ماظعدد معـ مبؽـرل مأطدل موػؿ م مؼدرسمشلؿ. معو مأو قن
ماىوععوتمبعدمذظؽ.موأشؾىمػمالءماظطؾؾيمالمؼقاصؾقنمدراديماظػؾلػيمبؾميفاظػؾلػيم

ماظعؿؾم مجمول مإشم مؼؿففقن مأو ماظـوغقؼي، ماٌرحؾي مبعد مدرادؿفؿ موختؿؾػ تؿـق ع
مع موسؼقشلؿ مغػقدفؿ متردىميف معو محوعؾنيمععفؿ مخاللماالجؿؿوسل، مغظري، مصؽر ـ

مدرادؿفؿ،مإشمماٌؿورديماظققعقي.
ً ميفألمثاـقا:ـ ماظطؾؾي معرحؾيممن مغفوؼي مسؾقفو مؼطؾؼ مأن ماظيتمميؽـ مـ ماظلـ ػذه

مـمزملؿقنمإشمم مجقػرؼيميفمايقوة ماظيتمتؿعؾؼمبؼضوؼو ماظؽؾرلة اٌراػؼيمودـماألدؽؾي
محد مإجوبوتمحقلم معـ مؼؿؾؼقغف محبلىمعو م مواظعؿؾل ماظػؽري متقجففؿ تؾؽممطؾرل

ماظؼضوؼو.مودرسماظػؾلػيمعصدرمعفؿمعـمعصودرمػذهماإلجوبوت.
ً مأجفزةمممنألمثاؾنا:ـ مأخطر معـ مجفوز ماٌدردي موألن مرزلقي، ماظدرادي براعٍ

مت مبرغوعٍ مصنن ماظؼوئؿ، مظؾـظوم ماإلؼدؼقظقجقي مواظلقودة ماإلؼدؼقظقجل ؼسمدراظؿقجقف

                                                                                       
اظربوط،معـشقراتمطؾقيمم-.ؿقسيمعمظػني:ميفماظـؼوصيمواظػؾلػي:م)درادوتمعفداةمإشمماألدؿوذمأضمدماظلطوتل(جمم26
مغدواتموعـا مبوظربوط،مدؾلؾي ماإلغلوغقي موزآلدابمواظعؾقم ماظؽؿوبمبوظذات،م8::،م85راتمرضؿ مواغظر،ميفمػذا .

ماظـؿوذجماظؿوظقي:
م.:5مـم18ص.ص.م-وؼي،محمؿدمغقرماظدؼـم:ماظـؼوصيمبنيماظؿفذرمواظعقٌي.أصـم
م.68مـم69ص.ص.م-ربقع،معؾوركم:ماظـؼوصيماظعربقيمواٌؿغرلاتماظعوٌقيماىدؼدة.مـ
م.:99-::ص.ص.مم-ؼػقت،مدوملم:ماظـظومماظػؾلػلماىدؼد.مـ
م.991مـم958.ص.مصم-.…حملـ،معصطػكم:ماظػؾلػيماٌدردقيمورػونماظؿـؿقيماظؾشرؼيـم
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ماظؿق مأبقابمػذا مبوبمعـمأػؿ مػق ماظـوغقؼي ممبوماظػؾلػيميفماٌرحؾي ماظلقودة جقفموػذه
رةموتـؾقًماظدالالتمواظؼقؿمقمتؿؾؽفماظػؾلػيمعـمعػوػقؿمغظرؼيمجمردةمتلوسدمسؾكمبؾ

م.27اظيتمؼرادمتلقؼدػو"
بوظرشؿمعـمػذهماألػؿقيماظقازغيمظؿدرؼسماظػؾلػـي،مظقسميفماٌدرديمصقلى،مبؾمو
ما مواجؿؿوسقيىويف موثؼوصقي متربقؼي مولثور موزوئػ معـ مظذظؽ موعو مأؼضو، متًمموععي

متدر مأوضو ع مصنن ملغػو، مبعضفو مإشم متظؾمؼاإلذورة ماظعربقي مجمؿؿعوتـو ميف ماظػؾلػي س
متفؿقشم معـ ماظػؾلػي مظف متؿعرض مصقؿو متؿفؾك ماظيت ماظلؾؾقوت معـ مبوظعدؼد خمذلضي
موذظؽم ماظؿـؿقي. ماالجؿؿوسلم موظدورػو مواظذلبقؼي ماٌعرصقي موتؼؾقصمظقزوئػفو وحموصرة

مٌؽو مصقف ماٌؾوظغ ماإلسالء معؼوبؾ مسؾكميف ماظعؿؾل ماظؿطؾقؼ مواظؿؼـقوتموألػؿقي ماظعؾقم غي
مغظرؼيم مخؾػقي موبال مدوذجو، مشػال ماظؿطؾقؼ مػذا مطون موظق محؿك ماظـظرؼي، اٌؿوردي

معقجفي.
ماظصعقدمػو مسؾك مطـرلا معشفعي موشرل مسؿقعو معلؿقؾي مشرل م"اظػؾلػي متؾؼك ؽذا
ماظـؼويفؿعاجملؿ ماظقدط ميف مدقؽي متؾؼك ماظؿؼؾقدؼي مزلعؿفو مأن مطؿو ماظعربل، ماظقادعمل

م ميفماظقرـماظعربل.موبوظرشؿمعـمتزاؼدمسددماٌفؿؿنيمبفو مواٌلوػؿنيميفممنقػو حمؾقفو
ـماىرمماظذيمصرضمسؾقفوموسؾكمتعورقفوميفمعراحؾم(مع…صوظػؾلػيمعومزاظًمتعوغلم)م

ماظعربلماإلدالع ماظػؽر معـمتطقر اظؽالدقؽل،موعـماظؿؽػرلماظذيميؼمبلبرزملمععقـي
معل اظؿؼؾقدؼيمموئؾمصؾلػقيمصؿقؿقيم)...(مشلذامندمأنمايؽؿيأسالعفومحنيمسوىقا

اٌعودؼيمظؾػؾلػيمواظؼوئؾي:"معـممتـطؼمتزغدق"معومزاظًمسوظؼيميفماألذػونموعمثرةمميفم
اظعؼقل.معـمغوحقيمثوغقي،مدمـمغعرفمأؼضومأنماظػؾلػيممبعـوػومايدؼٌممتقؾممإشمم

قؾمإشمماظـؼدماشلداممواظؾـوءمعـذمومت،مؽارتدقاظشؽمبوظؼوئؿمواٌلؿؼرمعـماٌعؿؼداتمعـذم
مـطؽا متؼقؼضمأرطونمقومت، مإشم مومتقؾ مػقفؾ، معـذ ماظلؾىمواظذلطقىماىدؼد مإشم ؾ

ذظؽمدمـمغعرفمأنماظػؾلػيممتقؾممإشمماظشؿقل،ممبعـكمطمرؽس.ؿااظعوملماظؼدؼؿمعـذم
م ماظػقؾلقف مواٌؽونمبرعطوظؾؿفو مواظزعون ماٌؼقالت ميف م مظقس موواضح، مصرؼح م أي
مأ مبؾ موصقلى، مواظؿؼدم مواألخالق مواظلقودي ماظذلبقي ميف مواظعداظيماؼضو ظؿكؾػ

مسربقو،م ماٌقضقسوتماظشوئؽي مذظؽمعـ ملخر مإشم ماإلغلون موحؼقق موايرؼي واالدؿؾداد
ماظـزسيم مػـو معـ ماظققم. ماظؽؾرل مورــو ميف مأحقوغو( م)امقؿف مسظقؿي مخطقرة واًطرلة

ماظػؾلػي متدرؼس ميف مسربقو، مغؾقظفو، ماظيت ماٌـقطي ماٌرحؾيماظردؼؽي ميف مطون مإن ،
م.28اظـوغقؼيمأوماىوععقي"

                                                                                       
مم27 ميفمحماظعومل، ماظؿقجقفقي ماظـوظـي مظؾلـي متدرؼسماظػؾلػي معقاضػميفمعـفٍ مغصقصموثالثي مثالثي مأعنيم: ؿقد

ظعربلماألولماظذيمغظؿؿفمام:ماظػؾلػيميفماظقرـماظعربلماٌعوصرم)حبقثماٌممترماظػؾلػل عصر،ميف:مجمؿقسيمعمظػني
مم.925ص.م-.9:96ظعربقي،ماظطؾعيماألوشم،مبرلوت،معرطزمدرادوتماظقحدةمام-اىوععيماألردغقي(.

م-.9:99،مخرؼػم5ؾي"ماظػؽرماظدميؼرارل"،ماظعددجم…دقمجاللم:مدصوسومسـماظؿؼدممواظػؾلػيصواظعظؿ،مم28
م.89ص.
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ماظؿدرؼسميفمػذهماظظرصقيماظردؼؽي،مبؽوصيمعؿضؿـوتفومو مؼعؿقرمػذا ظعؾمعـمأػؿمعو
متعؾقؿم مواالجؿؿوسقي،عراوحي مواظلقودقي، مواظـؼوصقي ماظذلبقؼي موعشؽالتفو وأبعودػو

بقداشقجقؿنيممعمدلوتـوماٌدردقيمواىوععقيمسؾكماظعؿقم،مبنيماموردؿنيميفي،ملػاظػؾ
موصؽرؼؿنيممطـرلامعومتؿـوضضونمععماظدورماظـؼديمظؾػؾلػي:

ممـ ميف ماٌؿوردي مػذه متؼع مأن ًجتؿقعقةتؾصنعو معراطؿيمؼمؼقـقة ميف ماػؿؿوعفو ذلطز
ؽمسـماظػؾلػي،مذظؿققلمبصؿ… اٌعؾقعوتمسـماألسالممواٌذاػىموصؾلػوتفوموتقارسمفو
مؼشؾف معو مإشم مواظـؼد، ماظؿػؽرلمواظؿلوؤل ميف ًاوأػؽار""تمطؿـفٍ مأرقخ مبوٌعـكم، وذظؽ

مظؾؿقارؼخم موهؼقى موتصػقػ مسرضل مجرد مجمرد مبوسؿؾوره مأي مظؾؿلرؼخ، اظؿؾلقطل
واألحداثمواٌعطقوتمحقلماظػؾلػيمسدلمتطقرػوماظؿورسمل.موضدمطونمـموعومؼزالمـمػذام

مظضقؼمعؿداوالميفمبعضمأغظؿؿـوماظذلبقؼيميفماظقرـماظعربل.ادلمدراظـؿطمعـماظؿؾؼنيماٌ
مػؾيػياؾمـصاؾوإعومأنمؼؿؿماالػؿؿوم،ميفمػذهماٌؿورديماظؿدرؼلقي،مبوظذلطقزمسؾكممـ
االغطالقمعـفميفمعـوضشيمتقؿوتمأومعػوػقؿمأومإذؽوالتمصؾلػقيمععقـي.موإذمؼؿفـىمو

سؿؿودمسؾكمعراطؿيموؿقعقيمالمالـماعمػذاماظـؿطمعـماظؿدرؼسمعومؼؼعمصقفماظـؿطماظلوبؼ
ؼديمبوٌودةماٌؾؼـي،مصنغفمؼؼعمبدورهمـموخوصيميفمإرورمؼمررػوموسلمصؾلػلموتورسملمغ

ماٌؿورديم ماذؿغول مولظقوت موسقائؼ موعشؽالت موذروط معؿضؿـوت معـ ماظعدؼد تدخؾ
مظؾـصم مصقف معؾوظغ متؼدؼر متؼدؼسمأو معـزظؼ ميف مـ ماظؿعؾقؿقي معمدلوتـو ميف اظؾقداشقجقي

ماظػؾلػ مواظؼضوؼو مظؾؿقؿوتمواٌػوػقؿ مأدودو معصدرا قي،مواظيتمؼؿققلماظػؾلػلمبوسؿؾوره
مهؾقؾم مجمرد مإشم ماظؿؾلقطل، ماظؿؼـقي ماظؿصقر مػذا مزؾ ميف موتدرؼلفو، تداردفو
متورسمل،م ماظلقدقق مععزوظي،موعـؿزسيمعـمدقوضفو ممجمزأة ادؿعراضلمألصؽورمجمردة

م.29وعـمحؼؾفوماظـؼويفمواٌعريفماظذيمأصرزػو،مواظذيمذؽؾمخؾػقؿفوموإرورػوماٌرجعل
إشممصمؾيمعـماظعؼوئدماظؿؾلقطقيمواظشعوراتماىوػزةممػؽذامؼؿؿم"مهقؼؾماظػؾلػيو

اظيتمميؽـمحػظفومبلفقظيمسـمزفرماظؼؾى،مأومإشممجمؿقسيمعـماألصؽورماإلؼدؼقظقجقيم
ومظفمعمعلؾؼيماظصـع،ماظيتمؼلفؾمتؾؼقـفومإشمماظؿالعقذمتؾؼقـوملظقومرمـؾـومعؿوسىمطؾ

ٌػؽرماظعربلمأغقرمسؾدماٌؾؽمومبعؾورةما.مأ30سالضيمبوظشؽمأوماظـؼدمأوماظلؾىمأوماظشؿقل"
ؼؾمػذهماظشروطماحملؾطيمحندمأنماظػؾلػيمـماٌدردقيمواىوععقيمععومـممتؿققلميفم

                                                                                       
ماإلذؽولماٌعريفمواظؾقداشقجلمؼـدرجموضؿم29 عمتدرؼسماظػؾلػيمبوٌغرب،مواظذيمؼؿؿماالسؿؿودمصقفمسؾكماضـمػذا

لػل.مشرلمأغف،مبوظرشؿمامومؼؾذلمعـمجفقدمعشؿؿيميفمجموالتماظؿلررلمواظؿؽقؼـماٌلؿؿر،ماالذؿغولمسؾكماظـصماظػؾ
ؼظؾمدونمهؼقؼمأػداصفموشوؼوتفماٌعؾـي،موبعقدامسـمأنمؼؽقنمصؾلػقو،مإذمالمؼعدو،ميفممسأحقوغو،مصننمػذاماظؿدرؼ

مدقو معـ معـزوسي مسـفو" مأو ماظػؾلػي ميف مضراءات مجمرد" مؼؽقن مأن مايوالت، معـ موإرورػوماظؽـرل ماظؿورسمل ضفو
ماٌرجعل.

مارجع،محقلمأػؿقيمربطماظػؾلػيمبؿورسمفو،مإشم:ـم
م مبنيماـ ماظػؾلػي م: معـف.الوضقدي،محمؿد مواظؿقرر مبؿورسمفو ماظعددم-رتؾوط مدرادوتمسربقي"، م" ،م99/92جمؾي

م.:6ـمم65ص.ص.مم-.5::9أؼؾقلمـمتشرؼـماألول/مدؾؿؿدلمـمأطؿقبرم،ماظلـيماظـالثقن
م.82ص.م-جاللم:مغػسماٌرجعماظلوبؼ.مدقصواظعظؿ،مم30
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ماألدؾوبماظيتمعـمأجؾفومماءتاؾوجًآلرؽاإشمم" مصفؿ موغظرؼوتفؿ،مدونمحمووظي األسالم
م.31،مدونمغؼدػومرؾؼومٌؼوؼقلـوموضقؿـوماٌعوصرة"وتضوظقامبفذهماظـظرؼ

مظ مصؿفووزا مواىوععقيمذا، ماٌدردقي ماظػؾلػي متعقشف ماظذي ماظؽورثل ماظقضع شلذا
مصؾلػيم ماظؾقٌماشلودفمسـ مررؼؼ مسؾك ماظػؾلػي مػذه متعؾقؿ موظقضع موسربقو، عغربقو

صمؾيمعـممظؾعؼالغقيموظؾؿـقؼرموظؾؿـؿقيموايداثي،مالبدمعـماظؿلطقدمسؾكمضرورةمتقصرل
ما مواظـؼوصقيظاظشروط مواظلقودقي مبام…لقدققتربقؼي ماٌطؾىماشلـوم.مظؽػقؾي مػذا ؿقؼقؼ

مأذرغو مضد مطـو ميفوإذا مغقدمَ معو مأػؿ معـ مصنن ماظشروط مبعضمػذه مإشم مدؾؼ، معو معظون
ماظؿذطرلمبفمأؼضومنؿؾفمػـومصقؿومؼؾل:

م9 م( ماالدؿعفوظقي ًاؾػؾراألػؿقي ًؾمدرقس ًاؾشاؿل ًاؾمعؿقم ًعن ًاحَلْظِر مػةؾيػع
ًاؾوامب مماظؿؿوديميفمتؼؾقصمخمؿؾػمعمدلوتماظؿعؾقؿمواظؿؽقؼـ،موسدميفعًدػفوؿفا

موبالم مواظؿؽقؼـقي ماىوععقي مواٌمدلوت مبعضماظشعى معـ مبوٌرة محذصفو مأو حفؿفو
عدلراتمتربقؼيمأومععرصقيمعـطؼقيمععؼقظي.موذظؽمسؾكمشرارمعومػقمحوصؾميفماٌغرب،م

ماظعربقي ماألضطور مبعض معـ مشرله مويف موبؾ ماال. محفٍ مطوغً مبوظؿكصصممإذا رتؾوط
ؿؽقؼـ،مسؾكمجموالتمععرصقيمأوممعفـقيمدونمأخرىمتعدمعـمواظذلطقز،ميفماظؿعؾقؿمواظ

أبرزمعومؼؿقفٍمبفماظؾعضمظؿلقؼغمذظؽماظؿؼؾقصمأومايذف،مصننماظػؾلػيمـمحبؽؿم
ماظؿػوسؾم مسؾك مضودرة متظؾ مـ مواذؿغوشلو ماػؿؿوعفو معقودؼـ موسلقظقي معقضقسفو دعي

وصؽرؼيمواظؿلضؾؿمععمخمؿؾػماظؿكصصوتمواجملوالت،موسؾكمأنمتشؽؾمعرجعقيمغظرؼيم
ماظؿطؾقؼقي موجقاغؾفو موعـوػففو مػذهموم…ٌعورصفو موـقى ميف ماظػؾلػي متلوػؿ ػؽذا

ماخؿؾورؼيم مأو متؼـقؼي معـظقرات معـ ملغػو ماغؿؼدغوه مصقؿو ماظقضق ع معـزظؼ اظؿكصصوت
ؿؽقؼينمظدورػوماظػؽريموامقؿتؾلقطقيمبوزلفومؼدلرمتفؿقشماظػؾلػيموحموربؿفوموهف

م.32واالجؿؿوسل
ًبعدمعـمذظؽ،مإشمماظدسقةمإشمماسؿؾورأاظلوبؼيمظـذػىمإشمممغـطؾؼمعـماٌالحظي(م2

ًواؾمؽـوؾوجقا،ر ًباؾعؾم ًاؾػؾيػة مواظؾقٌ،مسمبط مواظؿؽقؼـ ماظؿدرؼس معلؿقى، ؾك
مطونمتورؼخمطؾمعـماظػؾلػيمواظعؾؿمؼدلزمظـو،ميفمضدميف مضرورةمعـففقيمذورري.موإذا

مإرورػو،مطؾمعـفؿومحدؼـف،معومبقـفؿومعـمسالضوتماظؿقاذٍمواظؿػوسؾ،ماظيتمؼرصد،ميفو
موعـوػففما موعؾودئف معػوػقؿف موتطقؼر مودؼده مسؾك موؼعؿؾ مؼغـقف، مؼلـده، آلخر:

موععورصف...،مصننمعومػقمحوصؾميفمجمؿؿعوتـوماظعربقيمعـوضضمظذظؽممتوعو.

                                                                                       
م.19ص.م-.9:78طؾقعي،مظبرلوت،مدارمام-قرم:مدرادوتمصـلماظـؼوصـيماظقرـقي.أغسؾدماٌؾؽ،مم31
اظؿـؿقيمواظؿقدؼٌميفمجؾمجمؿؿعوتماظعوملمتمؿؼدمأنماظعدؼدمعـماإلخػوضوتماظيتممتـكمبفومعشورؼعمودقودوغعم32

ؾمذظؽمؼرجعمطم…ذلبقؼيمواالضؿصودؼيمواظلقودقيمواالجؿؿوسقياظـوظٌ،مبؾموطؾمخقؾوتموختؾطوتماموردوتـوماظ
معرجعلم مأليمإرور معلؿؾعدة ماآلصوق، مضقؼي مواخؿزاظقي موتؼـقؼي معـظقراتموتقجفوتماخؿؾورؼي معـ مغعؿؿده معو إشم

موحقلمسالضيماظػؾلػيمبوظعؾقمماإلغلوغقيمهدؼدا،مسدمإشم:ح.مصؾلػلمأومغظريمسلقظلموعـػؿ
- Godmann, L..- : Sciences Sociales et philosophie.- Paris, Ed. Gonthier, 1966. 
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يموبعضمعمدلوتماظؿؽقؼـمععجعؾمتعؾقؿماظػؾلػي،موخوصيمسؾكمعلؿقىماىومنأ
تماٌرتؾطيمبوآلدابمواظشعىمموبعضماٌمدلاٌفينموتؽقؼـماألرر،معؼصقرامسؾكمبعضم

مطؾقوتماظعؾقمم معـ مبوٌرة ماظؿعؾقؿ مخوصي،موحذفمػذا مواالجؿؿوسقي ماإلغلوغقي واظعؾقم
واظؿؽـقظقجقـوموعــمجمؿؾماٌمدلوتماظعؾؿقيمواٌفـقيمواظؿؽقؼـقيماٌؿكصصيمـمطؿومػقم

مقيمواظذلبقؼي.اظقضعميفماٌغربمحوظقومـمؼعد،ميفمتؼدؼرغو،ممعـمأصدحماألخطوءماظعؾؿ
صنغفمبوظرشؿمعـمأنماظؿعؾقؿميفمجمؿؿعوتـوماظعربقيمضدمأدىمإشممإغؿوجمذمؾيمالمم،ذاظو

مرؼوضقوتموبققظقجقوم مسؾؿوء معـ مايدؼـي، مواظؿؽـقظقجقو ماظعؾؿ مأرر معـ مبفو ؼلؿفون
موخمؿص معفـددني، موعـ مورى، مرصقعيممنيوطقؿقوء مدضقؼي موتؼـقي مسؾؿقي معقودؼـ يف

ماظؿعؾصن… اٌلؿقى مػذا من مدؾؼ مٌو مغظرا مـ مؼؽقغقامذقؿ مأن معـ مػمالء مملمميؽـ مـ طره
عـؿفلمسؾؿموععرصيموصؽر،مأومأنمرمعؾقامعـمععورصفؿموجموالتمختصصفؿمعقاضقعم
حبٌموتػؽرلموغؼدموتلوؤل،مصقؽقنمعـمبقـفؿمعـالمإبلؿؿقظقجققن،موصالدػيمسؾقم،م

متؽـقظقجقووروعـ موخدلاء ماظعؾقم، موٌـوػٍ مظؾعؾؿ، موعمرخقن ماظقضًم.ػذاخل…ؼي، ميف ا
ؿمصقفمبفذهماٌقودؼـمواظؼضوؼو،محبـوموختصصو،مصالدػيموعػؽرونمضودعقن،مؿاظذيمؼف

ميفمجؾفؿمعـمحؼقلماآلدابمواظعؾقمماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقيمبشؽؾمسوم.
ظؼوسدة،موؼؼؾى،ميفماآلنمامؽذامؼشذمػذاماظقاضعماظغرؼىميفمجمؿؿعـوماظعربلمسـوػ

عومؼػقدغومبفمػذاماظؿورؼخممؿظؿقدؼد.إذمأنمعـمأػذاتف،معـطؼمتورؼخماظػؾلػي،مواظعؾؿمبو
أنماظؽـرلمعـماظـظرؼوتمواٌػوػقؿمواظؼضوؼوماظػؾلػقيمضدمهقظًمإشممعقدانماظعؾؿ،مإعوم
طؿعورفمأومطقؼوئؼموإعومطنذؽوالتموضضوؼوموحموورمواػؿؿوم.مطؿومأنماٌعرصيماظعؾؿقيم

ماظػؾلػيماأل مضدمهقظًمبوعؿقوز،موبعدمأنمخرجًمعـمرحؿ موادؿؼؾًمسـفومغػلفو م
معـم متورسمقي مدرلورة مإرور ميف موذظؽ ماظػؾلػل. مظؾـظر معقضق ع مإشم مععروف، مػق طؿو
مواٌلؿفداتم ماظؿطقرات متعؿؾ مامو مواظعؾؿ، ماظػؾلػي معـ مطؾ مبني مواظؿؾودل اظؿػوسؾ
مععريفم معشرو ع مضؿـ مبودؿؿرار، مدسؿف مسؾك ماجملوالت مخمؿؾػ ميف ماظراػـي اٌعرصقي

ماٌعورف مسؾكمتؽوعؾ واظعؾقم،موتداخؾموتػوسؾماظؿكصصوتمواٌقودؼـ،ممطقغل،مضوئؿ
ؿقةًمشوؾقةًؿؽردةًجلدؾقةًدقـاؿقؽقةًبنيًاؾعامًواخلاص،ًعؾوعلؿـدمسؾكمرؤؼيم

ً.…33 وبنيًاؾؽؾيًواجلزئي،ًوبنيًاؾوحدةًواالخمالف
ضقؼي،مؼصدقمأؼضومسؾكمسالضؿفومبوظعؾقممظدومؼصدقمسؾكمسالضيماظػؾلػيمبوظعؾقمماوع

مأوماغػصوشلومسـماظػؾلػي،موإمنومماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقي. ظقسمصؼطميداثيمادؿؼالشلو
ماظـظرم موبني ماظعؾقم مػذه موضضوؼو موعػوػقؿ معقاضقع مبني ماظقثقؼ مظالرتؾوط مطذظؽ غظرا

ععرصقوممواظػؾلػل.مػذامصضالمسـمرؾقعيماٌعرصيميفمػذهماظعؾقم،موذظؽمبوسؿؾورػومعشروس

                                                                                       
مجع،مإضوصيمإشممعومضدعـوهملغػومعـمإحوالتمحقلمػذهماٌللظي،مإشم:إرم33

- 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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مواٌرا م مواظـؼد ماظؿلوؤل مأعوم ماظدوام، مسؾك مواظؿشؽقؾ...معػؿقحو، ماظؾـوء موإسودة جعي
وبؿيمأوم"مثائقحؼراءةموصفؿماظقاضعمأطـرمعـفوم"مظؼاراتًخطومأمدقؿاتتروسؾكمأغفوم

غفوئقيموعطؾؼي.موإذامطوغًمبعضماظؿفوربماظذلبقؼيمعومتزالمهؿػظمجبؿعمـمذؽؾلم
مظؾػؾلػيمع ماظـػسمشرلعمبوألدوسمـ ماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقي،معـؾ:مسؾؿ معـماظعؾقم ػو

مذعؾيماظػؾلػي،مبؽؾقوتماآلدابمموسؾؿ ماٌغربقيماظيتمتضؿمصقفو مطوظؿفربي االجؿؿو عمـ
اظيتمتؿقاجدمصقفو،مطالمعـ:ماظػؾلػيموسؾؿماظـػسموسؾؿماالجؿؿو ع،موهؿؾمغػسمػذام
االدؿماٌؿعددمـمصننمإسودةماظـظرميفمػذهماظعالضي،مواظؿػؽرلميفمودؼدمبـوئفومسؾكمرؤؼيم

ػدافمعلكظي،مضدمأصؾقً،ميفمرأؼـو،معطؾؾومعـففقوميفمواضقيماٌـطؾؼوتمواٌعوملمواأل
ماظذطر،م ماالسؿؾوراتماآلغػي معـ مظؾعدؼد موذظؽمغظرا مواظراػـقي. مواألػؿقي ماإليوح شوؼي
مسـفوم مايدؼٌ مظؿػصقؾ معـودؾو معؼوعو مػذا مظقس مشرلػو مأخرى مالسؿؾورات وأؼضو

موعـوضشفو.
ؿؾػيمـمضرورةمصؽماظعزظيمؼؿطؾىماٌقضػمأؼضوـمإضوصيمإشممربطفومبوظعؾقمماٌكمـ(م1

م مبـ مأي ماظعوم، موايضوري ماجملؿؿعل مبلقوضفو موربطفو ماظػؾلػي مدليأؾة"اسـ
معـؾ:اظؿـؿقيمميفمجمؿاعقة"اال موإذؽوالتموعػوػقؿ مصؼضوؼو ماظعوعي. موعؽقغوتفو مأبعودػو

مواجمل مواظدوظي مواظؿكؾػ مواظدميؼرارقي،ممعؿؿوايداثي ماإلغلون، موحؼقق اٌدغل
ما مواٌللظي مواظـؼوصقيواظذلاث، مإشمممعو…ظـلوئقي معودي محوجي ميف مجمؿؿعوتـو ميف تزال

تػؽرلموإشممإسودةمتلصقؾمصؾلػل.موإذامطوغًمبعضمعـوػٍماظؿعؾقؿميفماٌدرديمواىوععيم
مبعضمع ماظعربلمـ ميفماظقرـ محلىماخؿالفماظلقوضوتماالجؿؿوسقي مهؿؾمـ ؾطمتؼرو

خوضعمٌـفٍمحمددمدضقؼ،مبفذهماٌػوػقؿمواظؼضوؼو،مصننمذظؽمؼظؾ،ميفماظغوظىم،مشرلم
م.34أومظؿقجفمبقداشقجلمـمتربقيمأومصؽريمواضحماٌعوملمواألػداف

م5 م( معـ مامـفٍ مسؾين معقضػ مبؾقرة مإذن، ماألعر، مؼلؿدسل ًتدرقسًغاـ قات
ً ماٌؿـػذوعاؾػؾيػة ماالجؿؿوسقي ماظؾـقي ميف مودورػو معقضعفو مـ ماٌقضػمة. مػذا مطون وإذا

ماظػؽ مواظػعوظقوت ماظـكى مطؾ معشورطي مواالجؿؿوسقيمؼلؿؾزم مواظلقودقي مواظذلبقؼي رؼي
مظؾؿفؿؿعماٌعين،مصنن ماظؼقعلماظعربلمممممماٌشؽؾي ميفمدقوضـو ماظراػـي م ماظظرصقي متعرصف عو

ـمطؿومػقمراػـماٌغربمـمعـمدقودوتموتقجفوتمعؽرديمظالغػؿوحمواظذلاضل،مودسؿم
موايدا ماظؿـؿقي مزعـ مإشم ماظدميؼرارل مواالغؿؼول ماظلؾطي، موتداول ،ماخل…ثياظؿشورك،

مسؾكماال ماظؼودرة ماظلقودقي ماإلرادة موايلؿ،مميؽـمأنمؼشؽؾ،معؿكمتقصرتمظف خؿقور
مسقاعؾمعشفعيموواسدةمضؿـمدرلورةمبـوءماٌقضػماآلغػ.

ربلمضدمظعإذامطونماظعدؼدمعـماظؿظوػراتمواظؾؼوءاتمواٌممتراتماظعؾؿقيميفماظقرـماو
تدرؼلقوموامورديمصؽرؼيمأطدمسؾكمأػؿقيمهدؼدمعقضػمسؼالغلمصرؼحمعـماظػؾلػي،م

                                                                                       
اظقرـماظعربلماٌعوصر،ممضوػر،مسودلم:مدورماظػؾلػيميفماجملؿؿعماظعربل،ميف:مجمؿقسيمعمظػني:ماظػؾلػيميفم34

م.9:-89ص.ص.مم-عرجعمدوبؼماظذطر.
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معمصؾ مسربل مصؾلػل مبفدفمادؿـؾوتمصؽر ماٌعقش،ممواجؿؿوسقي، ماظقاضع ميف عؿفذر
صنغـومععمذظؽ،موبوظرشؿمعـماظشروطماٌشفعيماآلغػيماظذطر،معومغزالمـمضطرؼوموضقعقومـم

مرطماظلقودلمؼشؽؾ،مبـؼؾفماظقازنميفمجمؿؿعوتـو،ظشظعؾما.مو35بعقدؼـمسـمهؼقؼمذظؽ
ؼطرؼيمضدمادؿلثرت،معـذمبداؼيمماظدوؾةًاؾورـقة"ًاؾذاماٌلوق.مذظؽمأنم"أػؿمسوعؾميفمػ

موصودرتم مسؾكمطؾمجموالتموعؽقغوتماجملؿؿع، ماظؿوعي مذؾف مبوظلقطرة االدؿؼالل،
موصعوظقوتف موأغشطؿف موهرطوتف مضقاه موحوصرت موعؾودراتف، مؿضم…تقجفوتف سؿؾقيمـ

طوغًماظػؾلػيميفمصؾىممدعيماظـطوق.موضداوبطي،مضوشطي،موضEtatisation" موقل:تد"
م.36ػذاماظؿطقؼؼماًوغؼمماحملؽؿ

المأنمعومرمىماظقسلمبفمواالدؿػودةمعـفميفمإرورمهقالتماظقضعماظؽقغلماظراػـمإ
وبروزم،مومتلؾطمـماظدوظيميفماجملؿؿعماٌعوصرأػقمأنماالدملورماٌؿزاؼدمظدورمودؾطيمـم
و،معـؾماظشرطوتماٌؿعددةمؾقوموطقغقحمدد،ًجًصوسؾنيماضؿصودؼنيمواجؿؿوسقنيموثؼوصقني

مواظدوظقي،م ماظقرـقي مواىؿعقوت مواٌـظؿوت مواشلقؽوت مايرة، مواألدقاق اىـلقوت،
موبروز ماٌؿعددة، مواٌعؾقعقوتمواظؿقاصؾ ماإلسالم ًؿدـيًجمًوودوئؾ عؿقركممحلمؿع

ووهمتغقرلماٌػفقمماظؿؼؾقديمظؾدوظي،موتطقؼرمأدوظقىماموصوسؾ...مطؾمذظؽمضدمدوػؿميف
موا موإدارةمايؽؿ، ماجملوالت مخمؿؾػ متدبرل مودقودوت ماظؼرار، ماختوذ دذلاتقفقوت

م.37اظشلنماظعوم.مامومؼـؾغلمادؿقضورهمواإلصودةمعـفميفمبؾقرةماٌقضػماآلغػماظذطر
                                                                                       

ماغم35 ماظلوبؼ مبوظػؾلػيمظر،ميفمغػسماٌرجع ماالػؿؿوم مإشممضرورة ماظدسقة ميفماظقرـماظعربلماٌعوصر"، ماظػؾلػي ":
ػؿؿوممال:"ماظدسقةمإشممتلدقسمصمعقيمصؾلػقيمسربقيموتلطقدما2وصيميفماٌؾقؼمرضؿمخوتدرؼلفوميفماظقرـماظعربل،مو
ماٌعوصر". ماظعربل ماظػؽر مم-بؿدرؼس م129-191ص.ص: مرضؿ مواٌؾقؼ مظؾؿممت1، ماًؿوعل م"اظؾقون ماظػؾلػلم: ر

م.122-129ص.ص:-اظعربلماألول".
ماظدرادوتموصم36 مإشم مارجع مخوصي، ماظعربل مواظعومل م ماظـوظٌمسوعي ماظعومل ميف مبوجملؿؿع ماظدوظي مبعالضي مؼؿعؾؼ قؿو

مجموأعـؾيمصؼط:وذاظؿوظقي،مطؿفردممن
دقيميفمهدؼدمحملـ،معصطػكم:ماظدوظيمواجملؿؿعميفماظعوملماظـوظٌ:مرروحوتمأوظقيمحقلمأدؾؼقيماآلظقيماظلقوـم

،ماظلـيماظلوبعيمواظعشـرون،ملذارمـمغقلون/م6/7جمؾيم"درادوتمسربقي"،ماظعددمم-وتػلرلماظـلؼماجملؿؿعلماظعوم.
م.75-69ص.ص.م-.9::9عورسمـمأبرؼؾم

ؼػر،ماٌرطزماظـؼويفمرترصميمذمؾيمصم-:ماظدوظؿون:ماظدوظيمواجملؿؿعميفماظغربمويفمدارماإلدالم.منبودي،مبرترامـ
م.م7::9اظدارماظؾقضوءمـمبرلوت،اظعربل،م

ماظؾوضلم:ماجملؿؿعمواظدوظيميفماٌغربماظعربل.مـ مسؾد ماشلرعودل،مد مدرادوتماظقحدةمم-د.محمؿ برلوت،معرطز
م.9:98اظعربقي،ماظطؾعيماألوشم،م

م.5::9ظطؾعيماظـوغقي،مااظدارماظؾقضوء،مم-عمظػنيم:مجدظقيماظدوظيمواجملؿؿعمبوٌغرب،مأصرؼؼقوماظشرق.مسيجمؿقمـ
- Cf. Collectif :  L’Espace de l’Etat, Réflexions sur L’Etat au Maroc et dans le Tiers – 

Monde.- Rabat, Ed. EDINO, 1985.  
مي:ظاغظر،مبصددمػذهماٌللم37
ر،مأظػنيم:محضورةماٌقجيماظـوظـي،مترصميمسصومماظشقخمضودؿ،ماظدارماىؿوػرلؼيمظؾـشرمواظؿقزؼعمواإلسالن،مصؾتقـم

ماألوشم،معصرا ماظطؾعي ماظؿؽـقضرارقـي. ،9::9تو،ماىؿوػرلؼي، ماألعي.88م-89ص.ص.م-اظلؾطي مادمالل م-،مو
م.589-568ص.ص.م-،موماظدميؼرارقيميفماظؼرنمايوديمواظعشرؼـ.179-151ص.ص.
م مـ ماظلؾطي مهقل م: مأظػني ماىدؼدة.عر…تػؾر، ماظلؾطوت م)سصر مدوبؼ، مو)دؾطيم28-98ص.ص.م-جع ،)

م مص.ص. م (،979-:95اظشؾؽي، مص.ص. ماظصرا ع، م)اتلو ع ماظلؾطي.985-972و م)صلقػلوء مو ص.ص.مم-(،
م(.:28ـمم271
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مت6 مسؾك( ماآلغػي ماٌالحظي ًادلـًؿلدس ًواؾمصورات ًاؾطروحات ًبعض ؾقةًناؼد
مومؾؾػؾيػة، موشرلمعؿقزبي مصؽرؼيمحموؼدة ماموردي موإؼدؼقظقجقوماظيتمتعؿدلػو دقودقو

مواػؿؿوعوتم مػؿقم ميف ماذمرارفو مؼمطد مامو مذاتفو ماظػؾلػي متورؼخ مسدل مؼدلز مٌو خالصو
ماذمراطم موػق مواظػضوء. ماظزعون ماخؿالف محلى ماٌؿؾوؼـي ماظؿورسمقي ميظوتفو وذمون

ما ماظؿصقر ميف مبوألٌجعؾفو، ًخوس،دورطلل "ً ًؾعصرفا" ًروحقة اعاًصر"والصة
ًاؾـظرقة".ًاجمؿاعقاًـًرلؼقاًعؾىًؿيموى

ماإلؼدؼقظقجلموإ م مبوظؾعدماظلقودلمـ ماظـؼديمؼؼقممسؾكماإلضرار ماٌـظقر مطونمػذا ذا
مبلن ماظؿذطرل مؼـؾغل مصنغف ماظػؾلػقي ًعًظؾؿؿوردي ًتيققسً" ًأمأوؿؾقة ػؽرًاؾمدجلة""

ًخباصةوامبعاؿة، مؾػؾيػة موـؾمال، معـممفوميؽـ مورده مظؾعؼؾ مغظرة مررؼؼ سـ
سـمررؼؼماظؿؼقدممبؾدإماظعؼالغقيماٌـففقيمواظؿؼـقيمموزقػؿفماٌعقورؼيمـماىقػرؼي،مأي

ذن،مظقسمبنيم(مإ…اظذيموجدغوهمجمردمدؿورمظـظرةمإؼدؼقظقجقيمحموصظي.مصوًقور)
فومدالحومؾظػؾلػيموسدممتلققلفومأوم"أدىؿفو"م،مبؾمبنيمجعامدجلة""أمأوققسًتي
م"بميف مأي ماظؿغقرل، مضقى مأؼدي ميف مدالحو موجعؾفو ماحملوصظي، ماظؼقى ني"مأؼدي
كمدمقمؼلوػؿميفمسؾدجلمفا"ً"أؾكمدمقمؼلوػؿميفمتردقخماظقضعماظؼوئؿ،مو"مسجلمفاأد

الممنؾؽم)...(مدقىمأنمذمؿورمإعوماالدؿؿرارم(مص…ظذظؽم)(.مو…وووزماظقضعماظؼوئؿ)
م موزقػؿفو معـ ماظػؾلػي ماايفمورؼد مـ مأؼديمظؿظـؼدؼي ميف مرقعو مصؿظؾمدالحو م، ؼقميقي

م مػذه مإسودة مأو ماحملوصظي، ماظؿقرؼريماظؼقى مدورػو مصؿؾعى مظؿعقد مإظقفو اظقزقػي
مأنم مأو ماإلغلون، مسدا مظؽؾمذهمعو مخودعي ماظػؾلػي متؽقن مأن مػق ماًقور واظؿـقؼري.

ؾمبنيمصتؽقنمخودعيمظإلغلون،مأنمتؽقنمأداةمظذلدقخمعومػقمطوئـ،مأومتؽقنمحؾؼيماظق
م.38عومػقمطوئـموعومرمىمأنمؼؽقن"

بؾمصؾلػيمتراػـمسؾكماظػعؾمم"،ؼاؾةُؿ"مأويمؼقؾة"ًؿ"ًـمالمغرؼد،مإذن،مصؾلػيدم
واظؿلثرلميفموتوئرماظؿغقرلمواظؿققؼؾماالجؿؿوسقني،معؾؿزعيميفمذظؽمبلنموعؾمعـمصعؾفوم
مإشمم ماظؾشر مؼلعك ماظيت مواٌؾودئ مواٌعوؼرل مظؾؼقؿ مادؿفوبي موأطـر مإغلوغقي، مأطـر ػذا

ماٌؿوردؼه مبنيمعفوم معـ مطون موإذا ماٌكؿؾػي. ماظؾشرؼي مأوضوسفؿ ميف ماظػؾلػقيمقؼفو ي
اٌلوػؿيميفمإغؿوجمععرصيمتلؿفدفمسؼؾموصفؿماظقاضعماظطؾقعلمواالجؿؿوسلميفمأبعودهم

قظقجقيمواألطلققظقجقي،مصننمذظؽمالمؼؾغلمدورػوميفمتغقرلمػذامؿاألغطقظقجقيممواإلبلؿ
مؼ مال مبشرؼي مععرصي مأي مذلن مذظؽ ميف مذلغفو مأؼضو. متؼقؿممـقصراظقاضع موال دورػو

ممبد موعصداضقؿفو متعدمنوسؿفومنوسؿفو مصؼط،موإمنو مواظؿػلرلؼي ماظؿقؾقؾقي ىمضدرتفو

                                                                                       
ماغؼالبماظعوظمـ م: مطؾقد معوريمـ مزلقتس، مو مبرتران م)اٌؼدعي.ـبودي، معرجعمدوبؼ، (،م97مـم9مص.ص.م-ؿ،

م(.72ـم:9ص.ص.م-و)االغػفورماظـؼويف.
- Cf. Merle, Marcel : Les acteurs dans les relations internationales.- Paris, Ed. Economica, 

1987. 

- Cf. Badie, B. : La fin des territoires.- op, cit. 
م.9:ص.م-.طرضوػر،مسودلم:مدورماظػؾلػيميفماجملؿؿعماظعربل،معرجعمدوبؼماظذد.مم38
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ماظقاض موتغقرل موػقؽؾف متقجقف مسؾك مضدرتفو معدى مأي ماإلرموبلممعاظؿورسمقي، واظػعؾ
ماظعؾؿقيمطذظؽ.مععمضرورةماظؿلطقد ؾكمأنمسمصقف،معـمبنيمأػؿمععوؼرلمتؼققؿمصدضقؿفو

ـمالمتػصؾمصقفومجمردماظـفوسيماظؿورسمقيمٌعرصيمعومـمصؾلػقيمطوغًمأومشرلمصؾلػقيم
متػصؾمصقفو،مبنالضوصيمإشمم مووضقحفو،موإمنو مطونمصدضفو ماظـقاؼو،معفؿو اظرشؾوتمأو

موبوألدوس، ماظقضعممذظؽ موتػوسالت موترتقؾوت موصراسوت مضقى معقازؼـ رؾقعي
م.م39االجؿؿوسلماظـوجزماٌؿعنيميفماظزعونمواٌؽون

مأو مغرؼد مال مصنغـو مظؾػؾلػي، مبوظـلؾي ماألعر مػق موطؿو ماجؿؿوسـقيمػؽذا، مذمؾو ؼضو
مأمؼقؾةؿي" م" مظقزقػؿفومومؼاؾة"،"ؿو معدرطي ماظؿورسمل مبشررفو مواسقي مذمؾو ظؽـ

ماظؿلدقلقي.مدمـمحبوجي،مإذن،مإشم موضدراتفو موإلعؽوغوتفو ؾيػةًؾؾمغقري"ً"ػوٌفوعفو
ؾمعـفؿومعالمأنمعومؼـؿٍمػذؼـماظعـصرؼـمورم".مإريىًاجمؿاعقةًؾؾمغؼو"مـسقعيمبعد

م معؿؾودظني ماٌرتفـيمعؿؽوعؾني ماظعقاعؾ معـ معـظقعي ميف مؼؿؿـؾ معـؿٍ مدؼـوعقؽل بشؽؾ
بوٌشرورقوتماظلقدققتورسمقيمظؾقضعماٌعين.موػلمعشرورقوتمالمميؽـمـمطؿومأدؾػـوـم

ماظزعون ميف مجمؿؿعلمحمدد مبلقوق مربطفو مسدل مإال ماظؽويف مبوظعؿؼ ميفمومصفؿفو اٌؽون،
ؾؽمضضقيمدقدققظقجقيمععؼدة،متوم…تفومودالالتفوماٌؿعددةوإرورهمتدركمأبعودػوموعؽقغ

مطؿومػقمععروف،مظقسمػذامعؼوعومعـودؾومٌـوضشؿفو.
ـمغلؿكؾص،معـمطؾمعودؾؼ،مأنماظػؾلػيماظيتمدمـمبصددمايدؼٌمسـفو،م(م7

مواى ماٌدردي مسدل مجمؿؿعوتـو، ميف محضقرػو، مؼؿعزز مأن مغرؼد مواٌؿورديموواظيت ععي
م مسؿقعو، مػاظلقدققثؼوصقي مأن متلؿطقع ماظيت ماظػؾلػي م"ل متشؽقؾ مإشم قةًرؤتؼقدغو

مؾؾعامل :Vision  du Monde،"مععوملمم مظدؼـو مصقفو متؿقدد موحضورؼي م مصؽرؼي رؤؼي
اٌوضلموايوضرمواٌلؿؼؾؾ،ماظؽوئـمواٌؿؽـ،ماظقاضعمواٌؿقضع.مرؤؼيممتؽــو،ممالمصؼطم

،مادلوؼعًواؾدورًيًـعقشًػقه،ًبلًمتؽــاًأقضاًؿنًإدراكؾذلًووعيًاؾعاملًاعؼعـم
نعؽوغـومأومؼؿقجىمسؾقـوماظؼقوممبفمدقاءمووهماظذاتمأوماآلخرمأوماظؾقظيموعوماظذيمب

اظلقدققحضورؼيمايوضـيمظؿػوسالتماظذاتمواآلخرمبؽؾمأبعودػوموعؽقغوتفومودالالتفوم
ماٌؿعددة.
بفمعـمرػوغوتموهدؼوتموعؿغرلاتممعٍؾمعومؼبؽؿنًاؾعودلةًزًإذامادؿقضرغوماآلنو

مومنو موتصقرات معػوػقؿ موعـ مجدؼدة، متلدقس مإشم متلعك م مودؾقك متػؽرل اػةًثؼذج
ًخممؾػة موضًمعضك،ممم،م…عودلقة مأي معـ موأطـر م ماآلن، مأصؾقـو مطؿ مغدرك صنغـو

ًاالجمؿاعيًواؾؽوـيًاؾرافن،ًحب درةمضواجةًإىلًرؤقةًػؾيػقةًؿـىررةًيفًذررفا

                                                                                       
مم39 مسربمصوصقال.جقبقدقـق، محمؿد مد. مترصمي ماالجؿؿو ع، مسؾؿ ميف ماٌعرصي مغؼد م: ماٌمدليم-قصوغل مبرلوت،

م.:9ـمم6مص.ص.م-.6::9اىوععقيمظؾدرادوتمواظـشرمواظؿقزؼع،ماظطؾعيماألوشم،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. 
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ماٌؿ مووسل م مصفؿ مواإلؼدؼقظقجقيضؿسؾك موايضورؼي ماظػؽرؼي مٌؽقغوتفممـوت اظعؿقؼي
وهدؼوتف،موسؾكمتقجقفماظػؽرمواٌؿورديمدمقمتػوسؾمحقاريمعـػؿحمععمضقىمورػوغوتفم

ًاجلدقداؾوأررافموصعوظقوتم ًاؾدوؾي موـظام مبعضم. مظف متروج ماظعؽسمامو مسؾك ذظؽ
بعدهماالضؿصوديمميفاظطروحوتماالضؿصودوؼيماظضقؼيماظيتمهصرمتػوسالتمػذاماظـظومم

اظؿؾودلمودورماًقصصي...إخل.مإالميمواظلققمواظؿـوصلقيموحرؼيمقعـؿـيمٌػوػقؿماظرحب
مصننم ماىدؼد، ماظؽقغل مظؾـظوم ماالضؿصودي ماظؾعد مشلذا ماظقازغي ماألػؿقي معـ مبوظرشؿ أغف
اٌراػـيممسؾكمتػعؾقفمبشؽؾمسؼالغلمعـؿٍمالمميؽـمضؿونمنوحفومبدونمإضوعؿفومسؾكم
ماظؿغقرل مسؾكمصؾلػي،ميفمبعدػو ماظؿقصر مصنن ماٌـطؾؼ مػذا موعـ معقجفي. مصؽرؼي يمرؤؼي

مواظؿلوؤلم م ماظراػـيموغؼدػو مظؿػؽرلمأبعودماظؾقظي مضرورؼو ماآلغػ،مؼغدومذررو واٌؾؿزم
موتقجقفوتفو موضقؿفو متعوظقؿفو مواظؿقوورموم…حقل مظؾؿؾودل مسؼالغقي مادذلاتقفقي ظؾـوء

وموهدؼوتفو.مصؾلػيمعـػؿقيمسؾكمعـوخمتفععفو،موتدبرلمرذقدموػودفمٌكؿؾػمرػوغو
ؿ،مٌوماصؾحمؼؿلؿمبفمػذاماظعصرمعـمبروزمٌشرو عمظعصر،معؽردي،مبقسلمغؼديمعؿػفا
ؾؿزعيمبؼقؿماظدميؼرارقيموايرؼيموحؼققماإلغلونمواظؿلوعح،معمؼاػةًؽوـقةًجدقدة"ث"

مغؼدؼي موبعؼالغقي معؼصقي، مواالخؿالف، ماظؿعدد ماًصقصقوتمواحذلام مظؿؼؾؾ معدسؿي
أومأصؽورممؽرمأومأصقظلمعؿطرف،مأومعقاضػصـػؿقيمأؼضو،مأليماغغالقمذقصقــل،مأومع

40حمـطي،مأومسؼدؼوتمجوعدة."
م 

ـمػـومملمتؽـمدسقتـومإشممتدسقؿماظػؾلػيمجمردمتعؾرلمسـمغزو عمإشممهؼقؼمترفمع
مواظؿؼـقيموػقؿـيماظصراسوتماالضؿصودؼيم ماظعؾؿ مظعصر صؽريمملمؼعدميفمعضؿقغفمعقاطؾو

ماظشردي محقػمؼؾقؼم، مأو مأيمحصور متدلؼر محنيمؼراد مأحقوغو مذظؽ مادسوء مؼؿؿ طؿو
ميفمبوأل ماظدسقة، مطوغًمػذه موإمنو ميفمجمؿؿعـو، مظؾػؾلػي مواالجؿؿوسقي ماظذلبقؼي وضو ع

                                                                                       
ـمبنيماظؽؿوبوتمواألحبوثماظؽـرلةماظيتمطردًمٌعوىيمضضوؼوماظعقٌي،مدمقؾمبفدفماالدؿؽـوس،مإشمماظـؿوذجمعم40
مي:اظؿوظق
م ماىدؼد.ـ ماظعوٌل ماظـظوم ميف مايدؼـي ماظعقٌي معزاظؼ مبدري: م-ؼقغس، ماألوشم،موبرلم ماظطؾعي ماظػورابل، مدار ت،

م.:::9
م.:::9ظـدنمـمبرلوت،مدارماظلوضل،ماظطؾعيماألوشم،مم-ترطل،مايؿد:ماظـؼوصيماظعربقيميفمسصرماظعقٌي.مـ
مابراػقؿ،مسؾدماهللم:ماظـؼوصيماظعربقيمواٌرجعقوتماٌلؿعومـ م-:متداخؾماألغلوقمواٌػوػقؿمورػوغوتماظعقٌي.مرةد.

م.:::9يماألوشم،مـمبرلوت،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظطؾعماظدارماظؾقضوء
حمػقز،محمؿدم:مايضقرمواٌـوضػي:ماٌـؼػماظعربلموهدؼوتماظعقٌي،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظدارماظؾقضوءمـممـ

م.2999برلوت،ماظطؾعيماألوشم،م
محدؼمـ مسؾك: محرب، ماظؾقضوء،مٌ ماظدار ماظعربل، ماظـؼويف ماٌرطز ماشلقؼي، موعزاظؼ ماظعقٌي مصؿقحوت اظـفوؼوت:
م.2999األوشم،مموت،ماظطؾعيرلب
ماظػؽرم؛محـػل،محلـممـ مدار ماظػؽر،مدعشؼ/ ماظعقٌي؟م)محقاراتمظؼرنمجدؼد(،مدار اظعظؿ،مصودقمجاللم:معو

م.:::9اٌعوصر،مبرلوت،ماظطؾعيماألوشم،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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اٌـؼؾيمبشؿكماظروادىمواظطوبقات.ممةاظعؿؼ،مدسقةمإشممهرؼرماظعؼؾمعـمأشالظفماٌؿعدد
وذظؽمحؿكمتشر عماألبقابمظؾؿػؽرلمواالغػؿوحمسؾكملصوقماظلمالماظػؾلػلماظرحىماٌؿعددم

مواظدالالتمواظقزوئػ اػةًثؼ،موظؿػلحماظػرصمظؿؽقؼـمتربيمعالئؿيمالدؿـؾوتماألبعود
ؽـمأنمميمتغقريقةًؿغاقرة،ًووعيًـؼديًجدقدًؿمهدد،ًورؤقةًحضارقةًحتاورقة

مـمؽتش مععو ماظؼطريمواظؼقعل ميفمبعدؼف ماظؿورسملمواظلقدققحضوريمـ ؾمأسماٌشرو ع
ظؾعؾقرمإشممشرو عماظذيمغرؼدمبـوءهمظقصؾحمضوررةمٌلوراتماالغؿؼولماظدميؼرارلمواٌذظؽم

مزعـماظؿـؿقيموايداثيممبومؼؿطؾؾفمذظؽمعـمادؿقؼوضقيمواضؿدار.
قمأنمػذهماٌلوػؿيمالمتطؿحمػمأنمعومؼـؾغلماظؿـقؼفمبفمواظؿلطقدمسؾقفمعـمجدؼدمرلش

واظؿلوؤالتماحملرجيماظيتممؾيبليمذؽؾمإشممتؼدؼؿمأجقبيمغفوئقيمسؾكمخمؿؾػماألدؽ
ميفمدقوضوتـو ماظػؾلػي موضعقي مسؾقـو مالمتلؿفدفممتطرحفو مواالجؿؿوسقي،مطؿو اظذلبقؼي

ػذهماٌلوػؿيمأؼضوموضعموصػوتمسالجمجوػزةمظألدواءمواظظقاػرماظلؾؾقيماٌكؿؾيماظيتم
ظؽمأنمػذهمذم…أنمؼؿففمدمقػوماظؿػؽقؽمواٌلوءظيماظػؾلػقيمواٌراجعيماظـؼدؼيملؼـؾغ
سدلماظعؿؾماىؿوسلمفوممالمميؽـماظقصوءمبننوزػومضؿـمايدودماٌعؼقظيمواٌؼؾقظيمإالماٌ

ماٌلوػؿيم مػق مهؼقؼف مإشم مغلعك معو مأضصك مإن مواشلودف. ماٌؿـفٍ ماٌؽـػ اظؿؽوعؾل
دؼد،مواظؿلثقٌمظؿشققدمصضوءمعالئؿمٌؿورديمثؼوصقيمجاظػوسؾيميفمدرلورةمتلدقسمصؽرم
غـومإذمغعلممتوعومجلوعيموخطقرةماظرػون،مبؾموإ…وتربقؼيمواجؿؿوسقيمبدؼؾفمعؿفددة

موضرورؼوموسقائؼفموعـزظؼوت ماظرػونمعشروسو فمأؼضو،مصنغـومغعلمبوظؼدرمذاتف،مطقنمػذا
أحالمميفمؼقممعو؟ممتوامؽـو.مأملمؼؽـماظعدؼدمعـماٌشورؼعماظـوجزةماآلنمجمردماضغو
ماظدرسماظؾؾقغماظذيمغؿعؾؿف،مبودؿؿرار،معـمتورؼخماظ رؼي،مبؾمعـمتورؼخمؾشذظؽمػق

ماظػؾلػيمذاتفو.


