
 
 
 
 
 
 
 

 جٌطغ١١ي ٚجٌٕٙٛؿ فٟ جٌَحٌُ جٌَيذٟ..

 أصثٍس فٟ أمٚجى جٌّػمف ٚئصٙحِحضٗ فٟ م٠ٕح١ِى١س جٌػٛىجش جٌَيذ١س
 

 

 ٍِلؼ جٌنىجصس

ِٓ كالي ليجءز َِيف١س إلعىح١ٌس ضفحٚي ٘وٖ جٌنىجصس ئذيجً ؽٛجٔد ِٓ ئصٙحِحش جٌّػمف جٌَيذٟ فٟ )م٠ٕح١ِى١س( جٌػٛىجش جٌَيذ١س، 

جٌطغ١١ي ٚجٌٕٙقس فٟ جٌَحٌُ جٌَيذٟ ٍٚاللطٙح ذحٌٕلرس جٌّػمفس جٌَحٌّس، ألْ جٌفن٠ع ٍٓ أمٚجى جٌّػمف ٚٚى١فطٗ فٟ ذٕحء جٌطغ١١ي، 

ش جٌطحى٠ل١س ٚجٌػمحف١س، جٌّطؾوىز فٟ جٌرٕٝ جالؽطّح١ٍس ٚجٌفىي٠س ٌٍّؾطَّحش جٌَيذ١س، ِػً ضفن٠ن مر١َس ٠مطقٟ مىجصس جإلعىحال

 .ٍاللس جٌّػمف ذحٌضٍنس، ٚغ١ي٘ح ِٓ جٌمقح٠ح جٌطٟ أ١ٍن ميـٙح ٌِ جٌػٛىجش جٌَيذ١س

ضٕنٍك ٘وٖ جٌنىجصس ِٓ جٌلٍف١س ِٚٓ أؽً فُٙ ص١ٍُ ٌنر١َس ئصٙحِحش جٌّػمف فٟ ِضحى جٌفيجن جالـطؾحؽٟ ٚجالؽطّحٍٟ جٌَيذٟ؛ 

جٌفىي٠س جٌطحى٠ل١س ٚجٌفقحى٠س ٌضإجي جٌٕٙقس ٚجٌطغ١١ي فٟ جٌَحٌُ جٌَيذٟ، ٚمىجصطٙح ٚفك َِن١حش جٌٛجلٌ جٌَيذٟ ج١ٌَٛ ِضطيعنز 

(. أٞ مىجصس ِٛفًٛ "أمٚجى جٌّػمف فٟ م٠ٕح١ِى١س جٌػٛىجش Sociology of knowledge« )جؽطّحً جٌَّيفس»ذّطحـحش ٍٍُ 

س" فّٓ ص١حلٗ جالؽطّحٍٟ ٚجٌض١حصٟ، جٌّطضُ ذحٌن٠ٕح١ِس، ذيٚ; ٔمن٠س، صٛجء جٌّػمف جٌن٠ٕٟ أٚ جٌغحٍي أٚ جٌض١ّٕحتٟ، أٚ جٌَيذ١

 جٌيٚجتٟ أٚ جألوحم٠ّٟ. ١ٍٍٚٗ ؽحءش ِفحٚى جٌنىجصس ٍٍٝ جٌٕفٛ ج٢ض0ٟ

 .جٌلٍف١س جٌفىي٠س ٚجٌفقحى٠س ٌضإجي جٌٕٙقس ٚجٌطغ١١ي فٟ جٌَحٌُ جٌَيذٟ .1

 .١س جٌطٟ ض١َك ئصٙحِحش جٌّػمف جٌَيذٟ فٟ جٌطغ١١ي ٚجٌٕٙقسجإلعىحالش جٌَّيف .2

 .جٌيذ١ٌ جٌَيذٟ ىؤ٠س فٟ ئصٙحِحش جٌّػمف .3

  

  



 
 
 
 
 
 
 

 ِنكً

َ لق١س جٌٕٙقس ٚجٌطغ١١ي ئٌٝ جٌّؾحي جٌطنجٌٟٚ جٌَيذٟ، ذحٍطرحى٘ح جٔفؾحىجش 2111أٍحمش جٌػٛىجش جٌَيذ١س جٌطٟ جٔنٌَص عيجىضٙح صٕس 

ٚـٍّص أصثٍس ِؾ١ي٠س ٍٓ مٚى جٌّػمف فٟ جٌطفٛالش جالؽطّح١ٍس جٌىريٜ. ذف١ع أذحٔص ٍٓ  جؽطّح١ٍس فٟ ِٕيِٛس جٌم١ُ ٚجألٔضحق،

ضمٍؼ مٚى جٌٕلرس جٌّػمفس ٚئصٙحِحضٙح جٌّفطيفس فٟ جٌطغ١١ي ٚجٌطفن٠ع فٟ جٌٛمٓ جٌَيذٟ، جألِي جٌوٞ أـنظ ًٍٔٛح ِٓ جٌَزٌس ذ١ٓ 

ّح١ٍس ٌفيس ضحى٠ل١س ٔؾفص فٟ ضفم١ك جإلؽّحً جٌٛمٕٟ، جٌّػمف ٚضنٍَحش جٌّؾطٌّ، ٚلن عىٍص ضٍه جألـنجظ جٌض١حص١س ٚجالؽط

ذقيٚىز جصطىّحي َِيوس ضفي٠ي جٌغَٛخ ِٓ جألٔيّس جٌفحصنز جٌّضطرنز، جٌفحلنز ٌٍغي١ٍس ٚجٌّغي١ٍٚس جٌض١حص١س، ٚجٌّضطّيز فٟ 

ٍٓ ضفم١ك جألِٓ  ضز١٠ف جإلىجمز جٌغَر١س؛ وّح عىٍص ضٍه جٌػٛىجش ِإعيًج مجاًل ٍٍٝ فغً جٌٕلد جٌض١حص١س جٌفحوّس ٍٚؾز٘ح

 جالؽطّحٍٟ ٚئـنجظ ض٠ٕٛي غمحفٟ، ٚذٕحء مٌٚس م٠ّميجم١س ضضٛم٘ح جٌَنجٌس جالؽطّح١ٍس.

 

ئْ جٌٕمحط جٌوٞ ٚجود ١ِالم جالٔطفحفحش جٌطٟ عٙن٘ح جٌٛمٓ جٌَيذٟ، أذحْ ٍٓ ِفنٚم٠س ـقٛى جٌّػمف فٟ ضفض١يٖ ٌألـنجظ؛ جألِي 

ه جألـنجظ، ِٚح ؽحـد هٌه ِٓ ٔمحط ِفِٟٙٛ ٌألـنجظ جٌطٟ عٙن٘ح جٌَحٌُ جٌوٞ أىٙي ٍٕٗ جالكطالف جٌر١ٓ فٟ ضفن٠ن ِح١٘س ضٍ

جٌَيذٟ ذ١ٓ ِٓ ه٘د ئٌٝ جٍطرحى٘ح ـيجن جؽطّح١ٍح، أٚ جٔطفحفس، ذ١ّٕح جضؾٙص ذَـ جٌنىجصحش ئٌٝ أْ جالٔطفحفحش جٌطٟ عٙن٘ح 

ٕحن، ٚأْ ٘وٖ جٌػٛىز ضّػً ٔٙقس غح١ٔس جٌٛمٓ جٌَيذٟ ٟ٘ ذحٌفًَ غٛىز ٍيذ١س ٚجـنز، ِّٙح جكطٍفص ص١حلحضٙح ٚضَر١يجضٙح ٕ٘ح ٚ٘

ذَنِح ضَيفص جٌٕٙقس جألٌٚٝ فٟ أٚجكي جٌميْ جٌطحصٌ ٍغي ٚذنج٠س جٌميْ جٌَغي٠ٓ ٌإلؽٙحؿ. ١ٌٚضص ِؾحمفس فٟ عٟء أْ ضىْٛ 

ذف١ع معٓ جٌفىي جٌٕٙقٛٞ ٌل١ي جٌن٠ٓ جٌطٛٔضٟ ِٚفّن ٍرنٖ ِضحى ضؾن٠ن   1وً ِٓ ِؾي ٚضٛٔش فٟ م١ٍَس وٍطح جٌٕٙقط١ٓ.

ِّٛحش جٌطفن٠ع فٟ ِإصضحش جٌنٌٚس ٚجٌّؾطٌّ، فاْ جٌٕٙقس جٌػح١ٔس جٌفح١ٌس ٍرحىز ٍٓ جٔطفحفس جٌَم ً جٌَيذٟ ٚئفحفس ِم

وحٔص جٌطض١ّس، فاْ جألو١ن أْ ضٍه جألـنجظ جصطَحم َِٙح  حٚأ٠َّ 2م٠ّميجم١س صطقٌ جٌٛمٓ جٌَيذٟ فٟ لٍد جٌض١حصحش جٌن١ٌٚس.

ِس ٚجٌَنجٌس جالؽطّح١ٍس، ٚفيفص ٍٍٝ جٌٕلد جٌّػمفس ئٍحمز جٌٕيي فٟ ِٕٙؾ١س ضَحم١ٙح جٌَحٌُ جٌَيذٟ جؽطيج; أصثٍس جٌفي٠س ٚجٌىيج

ٌِ ئعىحالش ٚضفن٠حش جٌغَٛخ جٌَيذ١س، ئْ ٟ٘ أىجمش أْ ضؾن ٌٙح ِٛمة لنَ فٟ صٍُ ج٘طّحِحش جٌّؾطٌّ ٚضٕضؾُ ٌِ مر١َطٙح 

 جالصطيجض١ؾس فٟ جٌرٕحء ٚجٌطغ١١ي.

                                                           
1 Jean-Pierre Filiu, La Révolution arabe: Dix leçons sur le soulèvement démocratique (Paris: 
Fayard, 2011) 
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ّفىي ٚجٌَحٌُ ٚئصٙحِحضٗ فٟ جٌفيجن جٌَيذٟ؛ ذ١ٓ ٔحلن ٌٙوٖ جٌفثس ٚجضٙحِٙح ذّٛجالش ٌمن جكطٍفص ج٢ىجء ـٛي ـقٛى جٌّػمف ٚجٌ

جألٔيّس جٌطٟ غحىش فن٘ح جٌغَٛخ، ِٚٓ ٠يٜ ف١ٙح جٌمنٚز ٚجٌّٛؽٗ ٌطٍه جألـنجظ؛ ٚذ١ٓ ٘و٠ٓ جالضؾح١٘ٓ ذيً صإجي ِيوزٞ ٍٓ 

َ جٌّػمف ذٛى١فطٗ؟ ًٚ٘ ِٓ جٌقيٚىٞ جٌفن٠ع ٍٓ جٌفيجن جٌَيذٟ؟ ٚئٌٝ أٞ ِنٜ جٌطز (م٠ٕح١ِى١س)مر١َس ئصٙحِحش جٌّػمف فٟ 

ئصٙحِحش جٌّػمف ذَّزي ٍٓ جٌفثحش جألكيٜ؟ أصثٍس وػ١ي ضىطٕف ِٛفًٛ جٌػٛىجش جٌَيذ١س ٚأمٚجى جٌّػمف ف١ٙح؛ ١ٌش ِٓ أؽً صيم أٚ 

ظ ٚٚى١فطٗ فٟ ضؾ١ٕف ضٍه جألٍّحي فمل؛ ئّٔح جٌّنٍٛخ ٚجألصحصٟ ِفحٌٚس فُٙ ٚضفض١ي ِٛلٌ جٌّػمف جٌَيذٟ فٟ أؽٕنز جألـنج

جٌّغيًٚ جٌطغ١١يٞ جٌٕٙقٛٞ جٌَيذٟ، ٍٍٝ جٍطرحى أٔٗ جٌفثس جٌّإٍ٘س ٌٍطفى١ي  فٟ مر١َس جٌّغحى٠ٌ جٌط٠ٕٛي٠س ٚجٌطفن٠ػ١س 

 جٌّٕضؾّس ٌِ كؾٛؽ١س جٌّؾطٌّ جٌَيذٟ ٚمر١َطٗ جالؽطّح١ٍس ٚجٌػمحف١س.

 

 جٌلٍف١س جٌفىي٠س ٚجٌفقحى٠س ٌضإجي جٌٕٙقس ٚجٌطغ١١ي فٟ جٌَحٌُ جٌَيذٟ 

َّ ضىطضٟ لق١س جٌٕٙقس ٚجٌطغ١١ي فٟ جٌَحٌُ جٌَيذٟ ِىحٔس ِفٛى٠س ص ذٗ جٌؾّح١٘ي، ٍٕن جٌٕلد جٌػمحف١س ٚجٌض١حص١س، ٚـًٍّح ضغ

ٚ٘طفص ِٓ أؽٍٗ فٟ ج١ٌّحم٠ٓ جٌَحِس، ِٚٓ جٌٕحـ١س جٌطحى٠ل١س ٠ّىٓ جٍطرحى أْ جٌؾوٚى جٌطحى٠ل١س ٌمق١س جٌٕٙقس ٚجٌطغ١١ي فٟ جٌَحٌُ 

ً ٌٙح َ، فٟ ـ١ٓ ٠إؽ1798ِّجٌّإىك١ٓ؛ أِػحي أٌريش ـٛىجٟٔ ضَٛم ئٌٝ ـٍّس ٔحذ١ٍْٛ ٍٍٝ ِؾي ٍحَ  جٌَيذٟ ِٓ ٚؽٙس ٔيي ذَـ

َ، ٌىٓ ضرٍٛى جٌمق١س فٟ 1914، ٌطٕطٟٙ ٌِ جٔنالً جٌفيخ جٌَح١ٌّس جألٌٚٝ ٍحَ 1832آكيْٚ ذنكٛي ئذيج١ُ٘ ذحعح ئٌٝ صٛى٠ح ٍحَ 

ـ١ع أكوش جٌمق١س ضفيؿ ٔفضٙح غمحف١ح ٚص١حص١ح  صٌ ٍغي ج١ٌّالمٞ،ؽٛىضٙح جٌػمحف١س صٛف ٠طقؿ أوػي ٌِ ذزُٚ فؾي جٌميْ جٌطح

فٟ ِلطٍف جٌرٍنجْ جٌَيذ١س ٚجإلصال١ِس. ِٚح جإلؽالـحش جاللطؾحم٠س ٚجٌض١حص١س ٚجٌَضىي٠س ٚجٌرَػحش جٌنالذ١س ئٌٝ أٚىذح، ِٚفحٚالش 

٠ٚغىً جٌؾيجً  3ق١س ٚضؾضن ىٚـٙح.ضفن٠ع جٌّؾطٌّ جإلصالِٟ ئمجى٠ح ٍٚضىي٠ح ئال ؽٛىز ِٓ جٌؾٛى جٌطٟ ضَىش ـنز ضٍه جٌم

جٌض١حصٟ ذ١ٓ جٌغيق جإلصالِٟ ٚ جٌغيخ جالصطَّحىٞ فٟ جٌٕؾف جألٚي ِٓ جٌميْ جٌَغي٠ٓ كحؽس، ٚ ِح ؽحـرٗ ِٓ جٌغزٚ جٌفىيٞ كالي 

ٚضمح١ٌنٖ، فطيز جٌطضٍل جالصطَّحىٞ جٌّرحعي، ٚضمن٠ُ جٌغيخ ٔفضٗ أّٔٛهؽًح ـقحى٠ًح ٚغمحف١ًح ِٓ كالي جالٍطزجً ذػمحفطٗ، ٌٚغطٗ، 

ََّيِز، ٚجصطّي ٠غو٠ٙح ٍٓ مي٠ك ٚصحتً جالضؾحي جٌّلطٍفس ـطٝ ذَن كيٚ: ٍضحويٖ  َْ ٚل١ّٗ، جٌطٟ ـحٚي فيفٙح ٍٍٝ جٌرٍنجْ جٌّْضَط

ِٓ جٌَحٌُ جٌَيذٟ ٚجإلصالِٟ، ٚوحْ الذن أْ ٠يٙي ىم فًَ فٟ جٌَحٌُ جٌَيذٟ ١ٌإون ٍٍٝ جٌوجض١س ٚ جٌلؾٛؽ١س ٚضٛى١ف جٌػمحفس 

  .4ٌطفم١ك هٌه ٚجٌّٛىٚظ جٌن٠ٕٟ

                                                           
. 108ص  ،م2003، مارس 1ط، "، منشورات نادي الكتاب لكلية اآلداب تطواناالستغراب في الفكر المغربي المعاصر، "عبد اهللأنظر الشارف  3
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ٌمن عىً ٘وج جٌطاللٟ ذ١ٓ جٌػمحفط١ٓ جٌَيذ١س ٚجٌغيذ١س، ذنج٠س جوطغحف جٌّضحفس جٌفقحى٠س ذ١ٕٕح ٚذ١ٓ جٌغيخ؛ ٚجٌقَف جٌَضىيٞ 

ٚجالٔطٙح٠ًس جٌض١حص١س ٚجالؽطّح١ٍس، ٚجٌغزٚ جٌػمحفٟ، فٟ ٘وج جٌض١حق جٌػمحفٟ جٌّطضُ ذحٌغزٚ جٌفىيٞ، ٚذيًٚ ئعىحالش ص١حص١س 

أ جٌضإجي جٌػمحفٟ ٚجٌفىيٞ ِفل ج٘طّحَ جٌّػمف جٌَيذٟ ٚجٌي٘حْ ٍٍٝ جٌطغ١١ي، ٠ّٚىٓ أْ َٔطري أْ جٌضإجي جٌوٞ ميـٗ ٚمحتف١س؛ ذن

ٍٍٝ ٍٟٚ ٚج٘طّحَ جٌٕلد جٌػمحف١س جٌَيذ١س ذفحٌس جٌطأكي  عى١د أىصالْ " ٌّحهج ضأكي جٌّضٍّْٛ؟ ٌّٚحهج ضمنَ غ١يُ٘؟  ِإعيًج

)ؽّحي جٌن٠ٓ جألفغحٟٔ، 0 وٞ ـحٌٚص جإلؽحذس ٍٕٗ، فىيٞ ئؽالـٟ ِٓ كالي ِفحٚالش ئؽالـ١سجٌطحى٠لٟ ٌألِس، فىحْ جٌّنكً جألٚي جٌ

أٚ غمحفٟ  . ٚغ١يُ٘(ِفّن ذٓ ٍرن جٌٛ٘حخ، ىفحٍس جٌنٙنحٚٞ، ٍرن جٌف١ّن ذٓ ذحم٠ش، جٌغ١ق ِحء ج١ٕ١ٌَٓ، جٌىٛجورٟ ، ِفّن ٍرنٖ

ن، ِفّن ٍحذن جٌؾحذيٞ، في: فٛمز، في٠ن جألميط، ص١ن ض٠ٕٛيٞ )أـّن ٌنفٟ جٌض١ن، لحصُ أ١ِٓ، مٗ ـض١ٓ، ٔؾي ـحِن أذٛ ٠ً

( ٚوٍٙح ئصٙحِحش ضضَٝ ئٌٝ ئٍحمز جٌٛمٓ جٌَيذٟ ئٌٝ ِؾحف . ٚغ١يُ٘مى٠ٚظ، ٔؾ١د ِففٛه، ؽحذي ٍؾفٛى، ؽريجْ ك١ًٍ ؽريجْ

 جٌنٚي جٌّطمنِس ٚجٌّؾطَّحش جٌَّحؽيز.

ٍٓ جٔغغحي لِٟٛ ٍحَ ذأصثٍس جٌفىي ٚجٌّيؽ١َس  ٔحذَس أصحصًح -فٟ مىجصس لنرٟ جٌػمحفس ٚجٌطغ١١ي -وحٔص ٘وٖ جٌرنج٠حش 

ٚى١فس جٌٕلد جٌفىي٠س ٚجٌّػمفس فٟ ؽٕحٍس جٌطغ١١ي، ئه وحْ ٚجففًح أْ ئصٙحِحش جٌٕلد   ٚجٌطفن٠ع، كحؽس ٍٕن جٌفن٠ع ٍٓ

كحؽس جٌػمحف١س ٌُ ضؾن ِٛلَٙح ذغىً لٛٞ فّٓ جٌطفن٠حش جٌّنيٚـس، ٌِ ـقٛى جٌَّنٝ جأل٠ن٠ٌٛٛؽٟ مجكً ٘وٖ جٌٕلد ٔفضٙح، 

 ئهج ضٍَك جألِي ذأصثٍس جٌّيؽ١َس ٚج٠ٌٛٙس ِٚٛلَٙح فٟ ذٕحء جألّٔٛه: جٌّؾطَّٟ. 

 

 .جإلعىحالش جٌَّيف١س جٌطٟ ض١َك ئصٙحِحش جٌّػمف جٌَيذٟ فٟ جٌطغ١١ي ٚجٌٕٙقس

ِطؾوىز فٟ ئْ جٌفن٠ع ٍٓ أمٚجى جٌّػمف ٚٚى١فطٗ فٟ ذٕحء جٌطغ١١ي فٟ جٌَحٌُ جٌَيذٟ، ٠قَٕح أِحَ ئعىحالش ضحى٠ل١س ٚغمحف١س، 

٠طقؿ ذَقٙح ِٓ كالي ضف١ًٍ أذَحم جٌَاللس ذ١ٓ جٌّػمف ٚجٌضٍنس؛ ـ١ع ضٛؽن   جٌرٕٝ جالؽطّح١ٍس ٚجٌفىي٠س ٌٍّؾطَّحش جٌَيذ١س،

َِن١حش ضحى٠ل١س ٚجؽطّح١ٍس ضف١ل ذٗ ذٙوٖ جٌَاللس، جٌطٟ ضضطٕن فٟ ؽحٔد ِٕٙح ٍٍٝ جٌٕؾٛػ جإلصال١ِس، ٚجٌطفحًٍ َِٙح فٟ 

جٌن٠ٕٟ فطفقي ف١ٗ ِؾٍّٛس ِٓ جٌٕؾٛػ هجش مالٌس َِيف١س ٚص١حص١س  ٝجٌّيضرل ذحٌَّن 0جٌّضطٜٛ جألٚي جٌطؾيذس جٌطحى٠ل١س، أِح

ُْ  ِٕٙح لٌٛٗ  ُْٕى ِِ ِِْي  ٌَْأ َُٚأٌِٟٚ ج َُٛج جٌيَُّصَٛي  ََٚأِم١  َٗ َُٛج جٌَّ ُٕٛج َأِم١ َِ َٓ َآ َٙح جٌَِّو٠ ١ٍٍٗ  ٟٚ٘ ِلؾٛؽس ٌٍفن٠ع ٍٓ محٍس جٌيصٛي ٠َ5ح َأ٠ُّ

ذَن محٍس جهلل. ٚلن ضُ ضٛى١ف ِػً ٘وٖ جٌٕؾٛػ ِٓ  -جٌضالم١ٓ ٚجٌفىحَ ِٚٓ ٠مَٛ ِمحُِٙ-ٚأٌٟٚ جألِي  جٌؾالز ٚجٌضالَ

جٌٕلد جٌن١ٕ٠س جٌّفحفيس، ٚجٌطم١ٍن٠س، ٚلن ذيً فّٙٙح ٚضفض١ي٘ح ٌٙوٖ جٌٕؾٛػ فٟ كقُ أـنجظ جٌػٛىجش جٌَيذ١س ٚجألـنجظ 

جٌّنجكً جٌطٟ ضغٛط ٍٍٝ جٌطغ١١ي ٚئىجمز جٌمقحء ٍٍٝ جإلصطرنجم فٟ جٌٛمٓ جٌَيذٟ، ٠ّٚىٓ  جٌض١حص١س جٌؾحى٠س؛ ٚلن عىً ٘وج أـن
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جٌَٛمز ئٌٝ جٌني٠مس جٌطٟ ٚىفص ذٙح ِإصضس جألً٘ي ذّؾي ئذحْ جإلٔمالخ ٍٍٝ جٌغي١ٍس جٌّٕطلرس، أٚ ؽنٚى ذَـ جٌفطحٜٚ ِٓ ذَـ 

 جٌٍَّٟ جألٍٍٝ ذحٌّغيخ أـن جٌّٕحه: ٍٍٝ ٍّك ٘وج جإلعىحي.جٌٕلد جٌن١ٕ٠س جٌضٍف١س فٟ صٛى٠ح ِٚؾي، أٚ ِٕٙؾ١س ضَحمٟ جٌّؾٍش 

ُٗ وّح ضٛؽن ٔؾٛػ أكيٜ ضٕؼ ٍٍٝ أفق١ٍس جٌَحٌُ ٍٍٝ جٌفحوُ، ِٕٙح  َٚجٌَّ َُ َمَىَؽحٍش  ٍْ َِ ٌْ َٓ ُأُٚضٛج ج َٚجٌَِّو٠  ُْ ُْٕى ِِ ُٕٛج  َِ َٓ َآ ُٗ جٌَِّو٠ ٌِ جٌَّ ٠َْيَف

َْ َكِر١ٌي ٍُٛ َّ َْ َّح َض 0َٛ  -ٍز ٚؽً - ٚلٌٛٗ 6ِذ ُ٘ َٗ ِئٌَّح  ًّح ِذحٌِْمْضِل ٌَح ِئٌَ ُِ َلحِت ٍْ َِ ٌْ َُٚأٌُٚٛ ج ٍَحِتَىُس  َّ ٌْ َٚج  َٛ ُ٘ َٗ ِئٌَّح  ُٗ ٌَح ِئٌَ َّ ُٗ َأ َِٙن جٌَّ ََِز٠ُز  َع ٌْ ج

ُُ ِْٔر١َحَء ٌَ» 0ٕ٘حن ذَـ جألـحم٠ع جٌٕر٠ٛس ضغ١ي ئٌٝ أْأْ وّح  7جٌَْفِى١ َّْ جأَل ِْٔر١َحِء، ِئ ََٚىَغُس جأَل َّحُء  ٍَ َُ ٌْ ُْ ج ُٙ َّ ٌََِٚى ًّح،  َ٘ َٚاَل ِمْى َٕحًىج،  َٛىُِّغٛج ِم٠ ٠ُ ُْ

ْٓ أكوٖ أكو ذفو ٚجفي. َّ َُ، َف ٍْ َِ ٌْ ٔٗ ٚضٍَٟ ِٓ ل١ّطٗ وّح ؽحء فٟ أٚذَـ جألـحم٠ع ضغ١ي ئٌٝ ِىحٔس جٌفحوُ ٚضّؾن ع 8«َٚىَُّغٛج ج

َِِس ٌَح » 0ـن٠ع ََ جٌِْم١َح ْٛ ٠َ َٗ َٟ جٌَّ ٍٍَس ٌَِم ْٓ َمح ِِ ٌَ ٠ًَنج  ٍَ ْٓ َك ١ًٍَِّسَِ ِ٘ ١َِِطًس َؽح َِحَش  ٌََس  ِٗ َذ١ْ ُِٕم ٍُ ١ٌَََْٚش ِفٟ  َِحَش   ْٓ َِ َٚ  ُٗ ِئَهج » 0ٚـن٠ع 9«ـُؾََّس ٌَ

ُٗ ِفٝ جأَلْىِؿ ُِْف َُٚى  ِٗ ُّ جٌَّ ُْ ِى ٍَْنح َّح جٌضُّ َّ َٙح ِئ ٍْ ٌْ َفاَل َضْنُك ٍَْنح َٙح ُص ٍَْنٍز ١ٌََْش ِف١  .10«ََِيْىَش ِذَر

ص١حلٙح جٌميآٟٔ ٚجٌٕرٛٞ، ٚضُ ضٛى١فٙح ص١حص١ًح، ٚجٌطيو١ز ٍٍٝ ضأو١ن٘ح ٌّىحٔس جٌض١حصٟ فٟ ٘ح ِٓ جؤئْ ٘وٖ جٌٕؾٛػ ضُ جؽطز

ِمحذً جٌَحٌُ /جٌّػمف، ذف١ع ٠طُ جصطَّحٌٙح فٟ ص١حق جٌطري٠ي  ٌٍٕلد جٌفحوّس ٚجٌطفو٠ي ِٓ ِغرس جٌػٛىز ١ٍٍٙح ىغُ فضحم٘ح 

جكطٍفص ىؤ٠طُٙ ٌٍطغ١١ي ٚجإلؽال;؛ فاْ جألِي ٠مٛم ئٌٝ ؽًَ  جٌض١حصٟ ٚجصطرنجم٘ح. ٚئهج ضَحىفص ِؾحٌؿ جٌّػمف ٌِ جٌض١حصٟ، أٚ

جٌطٕحفش ٚجٌؾيجً جٌنحذٌ جٌضحتن فٟ جٌَاللس ذ١ّٕٙح أٚ جًٌَّ ٍٍٝ جالـطٛجء أٚ جإلٌغحء، ٌٙوج ٔؾن ذَـ جإلعحىجش جٌطحى٠ل١س جٌطٟ ضَزً 

ِٓ جٌٍَُ، جٌٍّٛن ـىحَ ٍٍٝ جٌٕحس،  عٟء أٍز»0 ٘وج جٌطف١ًٍ، ِٓ كالي ِٛجلف ٌرَـ جٌّػمف١ٓ ٚجٌٍَّحء فرٕييُ٘ ١ٌش ٕ٘حن

فحٌٍَّحء صالم١ٓ ذضرد وّحٌُٙ فٟ جٌمٛز ج١ٌٍَّس ٚجٌٍّٛن صالم١ٓ ذضرد ِح »ذً أوػي ِٓ هٌه . 11«ٚجٌٍَّحء ـىحَ ٍٍٝ جٌٍّٛن

ي َُِٙ ِٓ جٌمنىز ٚجٌّىٕس، ئال أْ صٍنٕس جٌٍَّحء أوًّ ٚألٜٛ ِٓ صٍنٕس جٌٍّٛن، ألْ صٍنٕس جٌٍَّحء ال ضمرً جٌٕضق ٚجٌَز

ٚصٍنٕس جٌٍّٛن ضمرٍّٙح ٚألْ صٍنٕس جٌٍّٛن ضحذَس ٌضٍنٕس جٌٍَّحء ٚصٍنٕس جٌٍَّحء ِٓ ؽٕش صٍنٕس جألٔر١حء ٚصٍنٕس جٌٍّٛن 

ٚلن ٠طأون ٘وج جٌفُٙ ئهج جلطقٝ جٌّٛلٌ جالؽطّحٍٟ ٌٍّػمف جالٔليجك فٟ مٍُ جٌّغيًٚ جٌض١حصٟ  12«.ِٓ ؽٕش صٍنٕس جٌفيجٍٕس
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جألِٓ جالؽطّحٍٟ ٚضؾٕد جٌفطٕس، ٌوٌه ٍيف جٌّؾحي جٌطنجٌٟٚ جٌَيذٟ ِٛجلف ٌٍفمٙحء ٌُ ٠ؾ١زٚج ٌٍٕيحَ جٌفحوُ. ذفؾس جٌففحه ٍٍٝ 

حٌضٍنس ٍٕنُ٘ ِّٙح ؽحىش فٟٙ ك١ي ِٓ ال صٍنس، ٚضفم١ك جٌطغ١١ي ٚجٌٕٙقس ف  ضل٠ٛفح ِٓ جٌفطٕس. ي؛جٌليٚ: ٍٍٝ جٌضٍنحْ جٌؾحت

ال ٍٕٙح صٍنس أكيٜ. ألْ جإلؽال; ٚجٌطغ١١ي ال ٠طفمك ١ٍٍّح ئال فٟ ٔييُ٘ ال ٠ىفٟ ف١ٙح جإلمحـس ذضٍنس ؽحتيز، ذً أْ ضمَٛ ذن٠

ْ ٘وج جٌفىُ ال ٠ؾيٞ ٍٍٝ ِٓ آِ جٌفطٕس" ف ذضٍنس ص١حص١س؛ فاهج وحْ غحٌر١س جٌفمٙحء لحٌٛج ذأْ "محٍس جٌضٍنحْ جٌؾحتي أكف فيىًج

عٙنش جٌفيجن جالؽطّحٍٟ، ذف١ع ذيً  ٚلن ضؾٍٝ ِػً ٘وج جٌفُٙ فٟ جٌّؾطَّحش جٌط13ٟضٛفيش ٌٗ جٌمنىز ٍٍٝ ئلحِس صٍنس ذن٠ٍس.

 .ٔزًٚ ٔفٛ جٌففحه ٍٍٝ جألِٓ ىغُ ٚؽٛم جٌفضحم ٚجالصطرنجم جٌض١حصٟ، فٟ ِمحذً جٌػٛىز جٌطٟ ضطنٍد ٚلطًح إلٍحمز ضيض١د جألِٛى

جٌطٟ  ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ ٘وج جألِي ِنكاًل ٌطفض١ي جٌضٍٛن جالٔطلحذٟ ٌّؾطَّحش ٍحعص جٌػٛىجش ٚئٔليمص ف١ٙح، )ِػً ـحٌس ضٛٔش(.

 ٍيفص ِح ٚؽفٗ ذَـ جٌرحـػ١ٓ ذحٌطؾ٠ٛص جٌَمحذٟ ٌفزخ جٌٕٙقس جإلصالِٟ.

ئْ جٌّمِٛحش جٌطحى٠ل١س ٚجٌن١ٕ٠س جٌطٟ ضَزً أفق١ٍس جٌّػمف ٍٍٝ جٌفحوُ، أٚ جٌطٟ ضٙنم جٌّغيًٚ جٌض١حصٟ ٌٍضٍنس جٌفحوّس، ٌُ ضنً 

ٍَُ ٚجٌػمحفس أٚ ضٕف١طٗ، ٚئْ جلطقٝ جٌفحي جصطًَّ ٌيؽً جٌضٍنس ك١حىًج ئال أْ ٠ٛىف ئِىحٔحضٗ جٌض١حص١س فٟ جصطّحٌس ىؽً جٌ

َِٚن١حش جٌطحى٠ق ضىغف أْ ِؾطَّحضٕح جٌَيذ١س ٍحعص ِػً  14«جٌض١ف ٚجٌّحي، جٌض١ف ٌٍطأم٠د ٚجٌّضفك، ٚجٌّحي ٌٍفطٕس ٚجإلغيجء.»

منَ جٌّؾطٌّ. ٚضَيفص ٘وٖ جٌطؾحىخ جٌطٟ ضريً أْ صٛء جٌفُٙ ذ١ٓ جٌضٍنس جٌض١حص١س ٚجٌػمحف١س لحم ئٌٝ ٔطحتؼ صٍر١س فٟ ِضحى ض

ٌّح ىفـ ضٌٟٛ  "فٟ صؾٕٗ ِمٙٛىًج0 فنٙحم ٚجٌَٕف ٚلٌّ ـي٠س جٌيأٞ ٚجٌطَر١ي. ِٚٓ أِػحٌُٙ أذٛ ـ١ٕفسف١ٗ جٌضٍنس جٌػمحف١س ٌال

ِٓ ِىس ئٌٝ ذغنجم ٌِ ذقَس ٍغي ِطّٙح آكي، لطٍٛج  جٌمقحء ٠ٚؾٍن جإلِحَ ِحٌه ـطٝ ضٕلٌٍ ٍيحِٗ، ٚأِح جٌغحفَٟ فؾٟء ذٗ ِم١نًج

ألُٔٙ كيؽٛج ٍٍٝ جٌلالفس فٍّح لحَ جٌغحفَٟ ١ٌٍمٝ جٌّؾ١ي ٔفضٗ لحي0 جٌضالَ ١ٍٍه ٠ح أ١ِي جٌّإ١ِٕٓ ٚذيوحضٗ لحي0 أ٠ٓ وٍُٙ 

هٌه ٘ٛ جٌّػمف  15ىـّس جهلل؟ لحي 0 ٍٕنن ٠ح أ١ِي جٌّإ١ِٕٓ، فَفح ٍٕٗ، ٌٚٛال ٘وج جٌَفٛ جٌنحىب ٌقحً جٌغحفَٟ ِٚو٘رٗ."

َّٗ ٌٛ ضّىَّٕٛج ِٓ جصطمنحذٗ جٌّٛ٘ٛخ جٌوٞ ٠مَٛ ٍٍٕح ذني; أصثٍس ِف يؽس ِٚمٍمس ٠ٚؾَد ٍٍٝ جٌفىِٛحش أٚ جٌغيوحش جصطمنحذٗ أل

ًِح ٌن٠ٗ  َّ جٌّػمَّف ٍّٛ ِّ أٔٛجً جٌط١ّٕل ٚجٌؾّٛم أل فمن جٌّػمَّف ذَنٖ جٌٕمنٞ ٚكحْ ٔؾَّٗ جإلذنجٍٟ. وّح ٚؽد ١ٍٍٗ ِٛجؽٙس و

 16جٌفيؽس ذأْ ٠ىْٛ ٍىش جٌط١حى.
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ٌٍفطٕس فٟ ِمحذً ضّي٠ي فىي٘ح  ًءٌغي٘ح ٚجضمح ٛم ؽٕف آكي ِٓ جٌٕلد فقٍص جًٌَّ ٌِ جٌضٍنس مىءًجفٟ ـ١ٓ ضىغف جٌَاللس ٚؽ    

ِٚغيٍٚٙح جإلؽالـٟ ـضد جٌّطح; ذٗ، ففؾً ًٔٛ ِٓ جٌطفحُ٘ ذ١ٓ جٌضٍنس ٚجٌّػمف ٚ٘ٛ ِح ٠َري ٍٕٗ ضؾيذس جٌفمٗ جإلصالِٟ؛ 

جٌن٠ٓ ٚضٌّٕ ف١حً جٌٍّس، ٚٚؽن جٌضٍنحْ فٟ جٌفمٗ جٌنىً ٚؽن جٌفمٗ فٟ عٛوس جٌضٍنحْ جٌٛص١ٍس جٌٛـ١نز جٌطٟ ضفّٟ »ـ١ع 

ٌىٓ ٘وٖ جٌَاللس صحّ٘ص فٟ ضغ٠ٛٗ فىي جٌّػمف ٚضَى١ي ؽفٖٛ،  17«جٌَّٕٛٞ ٚجٌن٠ٕٟ فن وً ضفٛالش جٌّؾطٌّ ٚجـطؾح: جٌٕحس

ِٛىفح فٟ  أَ ِفنغًح أَ ِفضيًج ص ِٕٗ ِّٙس ضأ٠ًٚ جٌٕؼ جٌن٠ٕٟ ٚؽحىش عأٔح ِٓ عإْٚ جٌنٌٚس، ٚؽحى ىؽً جٌن٠ٓ فم١ًٙحطذً جٔفٍ

  18ذالك جٌنٌٚس ٚجٌلالفس.

ِيضرىس  ٠طقؿ ِٓ كالي جٌطؾيذس جٌطحى٠ل١س، ٚؽٛم أوػي ِٓ ٍاللس ذ١ٓ جٌّػمف ٚجٌضٍنس، ضٛؽف أـ١حًٔح ذحالٔطٙح٠ًس ٚجٌّؾٍف١س، أٚ

أْ ضَنٟ ِغي١ٍٚس ٌَاللطٙح ٌِ جٌضٍنس ٍٍٝ ـضحخ ِغيٍٚٙح  يضفحٚ سِٚطٛضيز، ٚجصطرنجم٠س أـ١حًٔح أكيٜ، ٕٚ٘حن ٍاللس غحٌػ

جٌػمحفٟ، ٌٚىٕٙح فٟ هجش جٌٛلص ضَنٟ ِغي١ٍٚس غمحف١س ٌىً َِحٟٔ ضٍه جٌَاللس ِّٙح ذنش غ١ي أكالل١س، ٚ٘ٛ أصحس جإلعىح١ٌس 

طٟ ضيذل جٌّػمف جٌطحى٠ل١س فٟ ِفَٙٛ جٌّػمف ِٚغيٍٚٗ جٌػمحفٟ، ٚفحذل ٍاللطٗ ذحٌضٍنس. ٠ّٚىٓ ضمض١ُ ضٍه جٌَاللس جٌ

 ذحٌضٍنس، ئٌٝ غالغس ِضحىجش0

 .أٌٚٙح0 ٍاللس ضفحٌف ٚجٔضؾحَ ذ١ٓ جٌّػمف ٚ جٌضٍنس 

 غح١ٔٙح0 ٍاللس ضٕحلـ فٟ ذَـ جألـ١حْ، ٔط١ؾس ٍنَ ضمرٍٙح ٌنيٚـحضٗ جٌٕمن٠س ٚآىجتٗ جٌطم١ّ٠ٛس. 

ٌِ لقح٠ح جٌّؾطٌّ ِّٚ٘ٛٗ ٚجألِس ٠ٚن  ٚفٟ ـحٌس غحٌػس ٟٚ٘ جألوػي جٌطرحصح ٟٚ٘ أْ ٠ىْٛ جٌّػمف ٌِ جٌضٍنس ٚفن٘ح فٟ آْ، ٠ن

ئٌٝ جٌّز٠ن ِٓ  ئال ٌِ جٌضٍنس، ـطٝ ضيضد ٍٍٝ ضٍه جٌّٛجًٔس جٌىػ١ي ِٓ جٌلٍل ٚجالصطغيجق فٟ ٔغحك لن ال ٠مٛم فٟ جٌٕٙح٠س

ِإ٠ن جالٌطرحصحش. جٌطٟ ضضطغيق ًًِٕح ٚؽٙنًج ِقحٍفًح ٌفه جعطرحوحضٙح ٍٚاللطٙح جٌّطنجكٍس، ٚضؾرؿ ٌِ جٌٛلص ِػحى ؽني ذ١ٓ 

 19َِٚحىؿ، جألِي جٌوٞ ٠َٕىش صٍرح ٍٍٝ مٚىٖ جإلؽالـٟ جٌّٕغٛم."
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فٟ ٘وج جإلمحى جٌَّيفٟ جٌؾنٌٟ ٌٍَاللس ذ١ٓ جٌضٍنس جٌض١حصس ٚجٌػمحف١س، ضرنٚ جٌفحؽس ِحصس ٌنىجصس أعىحي جٌَاللس ذ١ٓ جٌّػمف 

، ٠ضطٕن ئٌٝ جٌيؽن ٚجٌطف١ًٍ أّٔٛهؽًحٚجٌضٍنس ذغىً َِّك ٚضف١ًٍ ٠طلو ِٓ جٌّػمف جٌَيذٟ فٟ ِلطٍف ِؾحالضٗ ٚـيو١طٗ 

 ٛيِٓ أؽً فُٙ ص١ٍُ ٌإلعىحالش جٌػمحف١س ٚجالؽطّح١ٍس جٌطٟ ضف ٚجٌّمحىٔس جٌٕمن٠س ٌِ جٌَّن١حش جٌطٟ أفيًضٙح جٌػٛىجش جٌَيذ١س.

ٚجٌٙنف ِٓ ٘وج جًٌَّ وّح أذيًٖ جٌرحـع ٔٛى جٌن٠ٓ أفح٠س؛ ئٍنحء ٘وٖ جٌغي٠فس جالؽطّح١ٍس   20ٌٍٕلد جٌّػمفس. ٟمْٚ ئصٙحَ ـم١م

ٍٍٝ ضمن٠ي  -ال ِفحٌس- جِط١حًًج جصطػٕحت١ًح فٟ جٌطرحمي جالؽطّحٍٟ، ٌٚىٓ وطحذس ضحى٠ق ٘وٖ جٌفثس ٚئذيجً أمٚجى٘ح جٌف١ٍَس ٠ضحٍن

ٙنش ِفنحش ؽيجً وريٜ ذ١ٓ عحص١ًح، ٚال ص١ّّح أْ جٌَمٛم جألىذَس جألك١يز جٌّٛلف جٌض١ٍُ ِٓ ٍنحءجضٙح َِيف١ًح، ٚأ٠ن٠ٌٛٛؽ١ًح، ٚص١

جٌض١حص١س ٚجٌػمحف١س ـٛي عي١ٍس جٌطفى١ي فٟ جٌغأْ جٌَحَ، ذً ـٛي جٌطفى١ي هجضٗ جٌوٞ ٘ٛ عيك ٚؽٛم جٌّػمف. فحٌَّحىن  سجٌضٍن

١حصٟ ٍٍٝ جٌػمحفٟ، ٚضٛجمأش ٍٛجًِ ِٕٙح ِح ٠َٛم جٌطٟ مجىش ـٛي جٌن٠ّميجم١س، ٚجٌفي٠س، ٚجٌنٌٚس، ٚجٌفٓ ... ئٌق جٔطٙص ذغٍرس جٌض

ئٌٝ جٌطلٍف جالؽطّحٍٟ، ٚجالصطرنجم جٌض١حصٟ، ٚجأل١ِس جٌّيورس، ِٚح ٠يؽٌ ئٌٝ ٘غحعس جٌرٕحء جٌػمحفٟ جٌوٞ ٠ضطػّيٖ جٌّػمف فٟ 

 21«ؽيجٍٗ، جألِي جٌوٞ أٔطؼ ـحٌس ِٓ جٌطغى١ه ٚجٌفوى ٚجالٔطمحػ ِٓ ل١ّس جٌفىي ٚجٌَّيفس جٌَؾي٠س.

جإل٠ن٠ٌٛٛؽٟ ألمٚجى جٌّػمف ٚئٌطزجِٗ ذمقح٠ح جٌض١حصس ٚجٌّؾطٌّ، -جألِي ٠إمٞ ئٌٝ ضؾحًٚ جٌّٕيٛى جالكطزجٌٟ ٚجٌطرض١نٟٚ٘وج 

ًٟ ضّػ١ٍٗ. ٚئهج وـحْ  ٚجىضرحمٗ ذمٜٛ جٌطغ١١ي، ألْ جٌّػمف ّّح ٠ىطد، ٠ٚرنً، ٠ٚفًَ، ١ٌٚشّ ِّح ٠نٍ ٠ضطفك ؽـنجىز ضض١ّطٗ ِ

أٚ ص١ّٕحت١ًح، أٚ ِٛص١م١ًح، أٚ  أٚ ىصحًِح فـاْ ئٔطح: جٌّػمف، صـٛجء وـحْ عحٍيًج، أٚ ىٚجت١ًح جٌرَـ ٠ٍٙع ٚىجء جٌطّٛلَحش ٚجٌغٙيز،

٠ؾنً ذحٌفك أِـحَ »ِٚٓ كالٌٙح ٠غكُّ ِضحىجش ٚآفـحق جٌف١حز، ٚأْ  22٘ٛ جألمجز جألٔؾٌ جٌطٟ ذٙح ٠ؾُٛ أصثًٍس جٌفنظ ٚجٌٛؽٛم، ِٕييًج،

  23«جٌضٍنس
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 جٌّػمفجٌيذ١ٌ جٌَيذٟ ىؤ٠س فٟ ئصٙحِحش 

أٍحمش جٌػٛىجش جٌَيذ١س ِضأٌس جٌفن٠ع ٍٓ أمٚجى جٌّػمف جٌَيذٟ ِٚٛلَٗ فّٓ جٌطفٛالش ٚجألـنجظ جٌطٟ أفيً٘ح جٌفيجن جالـطؾحؽٟ؛ 

، أٚ جٌيٚجتٟ أٚ جألوحم٠ّٟ جٌؾحَِٟ. ألْ ضٍه جٌٕلد جٌّػمفس ٌُ ضىٓ عيجىز جٌػٛىز ٚال وحٔص صٛجء جٌّػمف جٌن٠ٕٟ أٚ جٌغحٍي أٚ جٌض١ّٕحتٟ

ىت١ضًح فٟ ئماللٙح ِٓ مْٚ أْ ٠َٕٟ هٌه أْ جٌػٛىجش غ١ي ِإميز ِٓ لرً ٔلرس ضَري ٍٓ ضنٍَحضٙح ِٚنحٌرٙح، ٚلن ىج٘ٓ  فحٍاًل

جٌرَـ ٍٍٝ أْ ٘وٖ جٌػٛىجش ٚأـنجظ جٌيذ١ٌ جٌَيذٟ صٛف ضغىً ذنج٠س ضغ١١ي ٚجٔرَحظ غمحفٟ ٌٍّؾطَّحش جٌَيذ١س، ٍٍٝ جٍطرحى أْ 

« جألٔط١ٍؾٕض١ح»طحصٌ ٍغي ٚجٌَغي٠ٓ، ٠غٙن ٍٍٝ أمٚجى ِّٙس ٌٍّػمف١ٓ أٚ ِح ٠َيف ذـضحى٠ق جٌػٛىجش كؾٛؽًح فٟ جٌمي١ٔٓ جٌ

(Intellingansia صٛجء فٟ ١ِالم جٌػٛىجش أٚ جإلصٙحَ فٟ ضغ١١ي ِؾطَّحضُٙ أٚ جًٌَّ ٍٍٝ ضغ١١ي ّٔل ضفى١ي ضٍه جٌّؾطَّحش ،)

َ، ٚ٘ٛ أِي ٍيفطٗ 1949ٚجٌؾ١ٕ١س ٍحَ  1917ٚص١س ٍحَ َ ٚجٌي1789ِػٍّح وحْ ١ٍٍٗ جألِي فٟ جٌػٛىز جٌفئض١س ٍحَ  ،ذَن جٌػٛىجش

ٚوٛذح  1911ووٌه غٛىجش جٌَحٌُ جٌػحٌع جٌطٟ ٚصّص جٌميْ جٌَغي٠ٓ ـ١ع وحْ ٌٍٕلرس جٌّػمفس، مٚى ُِٙ فٟ غٛىجش جٌّىض١ه ٍحَ 

ن١ٔٛٛ غيجِغٟ ٠َٚن ٘وج جإلصٙحَ ضؾض١نًج ـ١ًح ٚضنر١م١ًح ١ًٍٍّح ٌّفَٙٛ أٔ 24َ.1979ٚئ٠يجْ ١ٔٚىحىجغٛج ٍحَ  1959ٍحَ 

(A.Gramsci ٍٓ )«ٞٛجألِي جٌوٞ أونضٗ غٛىجش جٌيذ١ٌ جٌَيذٟ ِٓ كالي ئصٙحِحش ٍنم ِٓ جٌٕلد جٌّػمفس فٟ «. جٌّػمف جٌَق

ِضحى جٌفيجن جٌن٠ّميجمٟ، ٚجٔضؾحِٙح ٌِ ِنحٌد جٌػٛجى ِٚغحىوطٙح فٟ جٌٕمحط جٌض١حصٟ ٚجالؽطّحٍٟ، ٚمٍُ ِنحٌد جٌغحىً جٌَيذٟ، 

ن ِٓ ه٘د ئٌٝ أٔٗ ِٓ جٌٕحمى أْ ٠ٍَد جٌّػمف أٚ جٌغحٍي أٚ جألم٠د مٚى جٌّفين ٌٍػٛىز ٚلحتن٘ح، ئٔٙح ـحٌس ٔحمىز جٌّمحذً ٕ٘حفٟ  ٌىٓ

   .25جٌٛؽٛم

ئْ جٌفن٠ع ٍٓ ئصٙحَ جٌّػمف ٚٚى١فطٗ فٟ ص١حق جألـنجظ ِٚح ٠ؾيٞ ِٓ ضفٛالش ص١حص١س فٟ جٌَحٌُ جٌَيذٟ، ٘ٛ فٟ ـم١مس جألِي 

ضحس ١ٍّك ذحٌغّٛؿ فٟ ضَي٠فٗ، ٚجٌطرحس فٟ ض١١َٓ مٚىٖ ِٚٛلَٗ؟ ذف١ع و١ف ٠ّىٓ ٚ"ئـ «جٌّػمف»صإجٌي ٍٓ ِح١٘س 

جٌطفى١ي فٟ ِػمف ٠ؾن ٔفضٗ فٟ ِٛجؽٙس ـحٌس ِضطن٠ّس ِٓ جالعطيجمحش جٌطٟ ضٍّٟ ١ٍٍٗ ضأؽ١ً جٌم١حَ ذّّٙطٗ، أٚ جالٔليجك 

أْ جألِي ٠طٍَك ذفحؽس ٔمن٠س أَ ٟ٘ ٔطح: جٌفٛىٞ فٟ ـيو١س ِطأؽؾس؟ ً٘ جٌَٛمز ئٌٝ صإجي جٌّػمف ٚجٌّضأٌس جٌػمحف١س ضف١ن ذ

عَٛى ذلٛف ذال ؽنٜٚ جٌىطحذس ٚجٌطأ١ٌف؟ غُ ً٘ جٌلٍف١س جٌّفيوس ٌٙوٖ جٌَٛمز، ٠ريى٘ح جٌطزجَ ِح ذم١ّس جٌفىي ذٛؽفٗ ِنكاًل ئٌٝ 

ٚجٌطزجِٗ  ،ٚجٌػمحفٟ ألْ جٌّػمف ل١ّطٗ فٟ ئٔطحؽٗ جٌَّيفٟ 26ئعٙحى جٌفم١مس، أَ ذٛؽفٗ ِؾحاًل ١َِحى٠ًح ٌم١حس جٌفح١ٍٍس ٚجٌفحتنز؟
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ذّضأٌس ذٕحء جٌٍٟٛ، كحؽس ٌِ جٌطفٛالش جٌػمحف١س جٌطٟ ميأش ٍٍٝ جٌّؾطٌّ جٌَيذٟ، ٔط١ؾس جٌٌَّٛس جٌطٟ أفيًش جٌٕلرس جٌطم١ٕس فٟ 

 ِمحذً جٌٕلرس جٌّػمفس، ٠ّٚىٓ جإلعحىز ئٌٝ ِضط٠ٛحش ضؾٍٟ أمٚجى جٌّػمف جٌَيذٟ فٟ ِضحى جٌفيجن جالـطؾحؽٟ ٍٍٝ جٌٕفٛ ج٢ض0ٟ

 ٌّػمف جٌَقٛٞ جٌّٕليك؛ج ( ٓجٌّػمف١ ُ٘ٚIntellectuals جٌو٠ٓ جٔليمٛج ذغىً ِرحعي فٟ ِضحى ضغىً جٌػٛىجش )

جٌَيذ١س، أٞ جٌّػمف جٌَقٛٞ ذطَر١ي غيجِغٟ جٌوٞ ٠ًَّ ٍٍٝ ئٔؾح; جٌّغيًٚ جٌض١حصٟ ٚجٌّؾطَّٟ جٌلحػ ذحٌىطٍس 

جٌّػمف جٌَيذٟ ذمقح٠ح جٌّؾطٌّ ٚجالٔضؾحَ ٌِ جٌطحى٠ل١س ٌٍّؾطٌّ، ٚ٘ٛ ِح وغف ٍٕٗ ِضحى جٌػٛىجش ِٓ جٌطزجَ 

جكط١حىجش جٌغَٛخ ِٓ كالي جٔليجمٗ فٟ جٌفيجن جالؽطّحٍٟ ٚجٌّغحىوس فٟ جٌٕمحط جٌض١حصٟ، ٚجٌٕزٚي ئٌٝ ج١ٌّحم٠ٓ، 

مٌؾس أٚ جٌٕلرس جٌّػمفس جٌّضطمٍس، إٚلن ؽضنش جٌػٛىز جٌطٛٔض١س ٚجٌّؾي٠س أـن جٌّٕحه: ٌٙوٖ جٌفثس جٌّػمفس صٛجء جٌّ

صَص ئٌٝ ضأص١ش ١٘ثحش ص١حص١س ِٚن١ٔس ضَر١يًج ٍٓ جٔليجمٙح فٟ ِضحى جألـنجظ جٌض١حص١س، وّح ضؾٍٝ هٌه أ٠قح وّح 

فٟ جٌػٛىز جٌضٛى٠س ِٓ كالي ِؾٍش جٌػٛىز جٌَّحىؿ ٌٕيحَ ذغحى جألصن، ٚجٌوٞ فُ فٟ ذنج٠طٗ ٍنم ِٓ جٌٕلد 

 جٌّػمفس.

 

 جٌّػمفس فٟ ِٛجورس جألـنجظ جٌض١حص١س ٍري جألٍّحي جٌف١ٕس  جٌّغحىوس جألمذ١س أٚ جالٔضؾحَ ٌِ جٌنٚى جألصحصٟ ٌٍٕلرس

، «أمخ جٌػٛىز»أٞ جٌّضحّ٘س ٍٓ مي٠ك  .ئٌقٚجٌطَر١يجش جٌػمحف١س؛ أٍّحي ىٚجت١س أٚ عَي أٚ ِضي; ٚأفالَ ص١ّٕحت١س..

ٌٍٟٛ س ضضطن١ٌ جٌغَٛخ جٌَيذ١س ئٍحمز ذٕحء جطرٛجصنفجٌوٞ ٠غىً جٌّنكً جألصحصٟ ٚجالصطيجض١ؾٟ ٌٍٕلرس جٌّػمفس 

ٚذٕحء جٌوجش جٌَيذ١س ٚفك عيٚك جٌفي٠س ٚجٌىيجِس ذّح ٠ٕضؾُ ٌِ جٌٍفيس جٌطحى٠ل١س، وّح أْ آمجخ جٌػٛىز ٟٚ٘ ئٍالْ ٍٓ 

جٌطؾحق جألمخ ٚجٌفٓ ٌِ ئعىحالش جٌّؾطٌّ ٚلقح٠حٖ، ٚلن ضّىٕص ذَـ جٌٕلد جٌّػمفس جٌطَر١ي ٍٓ ٘وج جٌي٘حْ 

ٍنم ِمنى ِٓ جألٍّحي جألمذ١س جٌطٟ ضيؽن ٚضإى> ٌٍػٛىز جٌَيذ١س  ِٚٛجورطٙح ٌألـنجظ جٌؾحى٠س؛ فؾنىش فٟ ٘وج جٌّؾحي

 ٚضفًٍ أـنجغٙح، ـطٝ أؽرؿ جٌفن٠ع ٍٓ إٔٔح ١َٔظ ذنج٠س ذَع غمحفٟ ٚفىيٞ.

 ٟذف١ع أْ  ،جٌّػمف جٌّٕضفد أٚ جٌضٍرٟ؛ ٚ٘ٛ ضَر١ي ٍٓ ِػمف جٌضٍنس جٌوٞ ضؾوى ضحى٠ل١ًح فٟ جٌضٍٛن جٌض١حصٟ جٌَيذ

ٝ ِٕيٛى جٌضٍنس جٌفحوّس، ِٚح ٠لنَ أ٘نجفٙح جٌض١حص١س، ِٓ كالي جٌطري٠ي جٌػمحفٟ ِّٙس جٌطغ١١ي ٍٕنٖ ضإصش ٍٍ

ألٍّحٌٙح، جألِي جٌوٞ وغفطٗ ذغىً ٚجفؿ جٌػٛىجش جٌَيذ١س، ئه ٌٛـو و١ف أْ جٌٕلد جٌّػمفس جٌطٟ ضإصش ِغيٍٚٙح 

جؽطّحٍٟ فحلن ٌٍغي١ٍس  جٌغَٛخ جٌَيذ١س ضّيم ٍٚؾ١حْ ِٗح ض١َغ أْ جٌػمحفٟ ٍٍٝ ؽٍرحخ جٌفحوُ و١ف ـحٌٚص جٍطرحى

 ٚجٍطريضٗ ٍٔٛح ِٓ جٌفطٕس جٌطٟ ٠ؾد جٌطؾنٞ ٌٙح.

ضٛـٟ ئٌٝ ٚؽٛم أّٔحك ِلطٍفس ألمجٚى جٌّػمف جٌَيذٟ فٟ  ،ئْ جٌّٕحه: جٌػالغس ٌٍّػمف جٌطٟ ؽحـرص ١ِالم جٌػٛىجش جٌَيذ١س

١ن ٘ٛ ـقٛى جٌّػمف فٟ ِضحى ٘وٖ جألـنجظ، م٠ٕح١ِى١س جٌفيجن جٌَيذٟ، ـضد ِٛلٌ وً فثس ٚليجءضٙح ٌألـنجظ جٌؾحى٠س، غ١ي أْ جألو

كحؽس جٌّػمف جٌَقٛٞ ٚجٌٍّطزَ ذمقح٠ح جٌّؾطٌّ، وّح أْ ٘وٖ جٌّضط٠ٛحش جٌػالغس ض١َنٔح ذغىً ِرحعي ئٌٝ جٌلنحخ جٌط٠ٕٛيٞ 



 
 
 
 
 
 
 

جٌنحتف١س ٚئٍحمز جٌٕمحط ـٛي ِقّْٛ جٌّغيًٚ جٌّؾطَّٟ، ِٚمِٛحضٗ جٌػمحف١س، كحؽس ٌِ جٌطفن٠حش  ،ٚجٌطغ١١يٞ فٟ جٌَحٌُ جٌَيذٟ

س ذٕحء جٌنٌٚس ٚجٌّٛجمٕس كحى: أؽٕنز ٍجٌطٟ ـٌٛص جٌّٕنمس جٌَيذ١س ئٌٝ ِغحى٠ٌ م٠ٚالش ٚلرحتً ِطؾحىٍس ـٛي جٌضٍنس، ٌطرمٝ أصث

 جٌطنجفٌ جٌض١حصٟ.

 كحضّس

وٞ ٠غ١ي ئٌٝ أذحٔص جٌػٛىجش جٌَيذ١س ٍٓ ِضحىجش ِلطٍفس ألمٚجى جٌّػمف جٌَيذٟ فٟ م٠ٕح١ِى١س جٌفيجن جالؽطّحٍٟ ٚجٌض١حصٟ، جألِي جٌ

، ٚمٚى٘ح جالصطيجض١ؾٟ فٟ ضغىً جٌٍٟٛ ٚذٕحء جٌوجش ذّح ٠ٕضؾُ ٌِ جٌلؾٛؽ١س مٚى ٘وٖ جٌفثس فٟ ِضحى جٌّغيًٚ جٌطغ١١يٞ ٌٍّؾطٌّ

جٌَيذ١س ٠ٚضطػّي جٌلريز جإلٔضح١ٔس، وّح عىٍص ضٍه جألـنجظ فيؽس ضحى٠ل١س فٟ جٌٛمٓ جٌَيذٟ إلًجٌس جٌفٛجؽز جالؽطّح١ٍس ٚجٌػمحف١س 

خ ٚٔلرٙح جٌػمحف١س، ٚئٍحمز جٌٕيي فٟ ٍنم ِٓ جإلعىحالش جٌطٟ أفيًضٙح جٌطؾيذس جٌض١حص١س جٌطحى٠ل١س )ٍاللس جٌػمحفس ذ١ٓ جٌغَٛ

ذحٌضٍنس( ٚجٌطٟ ضَّك جٌّغيًٚ جٌٕٙقٛٞ ٚجٌلنحخ جٌطفن٠ػٟ ٚضضحُ٘ فٟ ضَز٠ز ٍزي جٌٕلرس جٌّػمفس ِٓ كالي جعطغحٌٙح كحى: 

 صطيجض١ؾ١س. ٚى١فطٙح جال

ف١س إلعىح١ٌس جٌطغ١١ي ٚجٌٕٙقس فٟ جٌَحٌُ جٌَيذٟ ٍٚاللطٙح ذحٌٕلرس جٌّػمفس جٌَحٌّس، ِنكً ِٕٙؾٟ ٌَّحٌؾس ئْ جٌميجءز جٌَّي

ىز فٟ جٌرٕٝ جالؽطّح١ٍس ٚجٌفىي٠س ٌٍّؾطَّحش جٌَيذ١س، جٌّيضرنس ذأصثٍس جٌٕٙقس ٚجٌطفن٠ع، جإلعىحالش جٌطحى٠ل١س ٚجٌػمحف١س، جٌّطؾو

ٕح١ِى١س جٌػٛىجش جٌَيذ١س غح٠طٗ ٚفحتنضٗ ئٍحمز جٌٕيي فٟ جٌّغيًٚ جٌػمحفٟ جٌوٞ ٠فٍّٗ ألْ ضٕحٚي ِٛفًٛ ئصٙحِحش جٌّػمف فٟ م٠

 جٌّػمف جٌَيذٟ، ِٚنٜ ضٕحصرٗ ٌِ جٌي٘حْ جٌوٞ ذغيش ذٗ جٌػٛىز جٌَيذ١س. 

 ِيجؽٌ جٌنىجصس

 

 ٘ـ1414، 1ذ١يٚش، ك – ج١ٌٍَّس جٌىطد جٌن٠ٓ، "جٌَمن جٌفي٠ن"، مجى جذٓ ٍرن ىذٗ جألٔنٌضٟ، أذٛ ٍّي عٙحخ  

  ،جٌّضطمرً »مىجصـس ٚؽف١س ِٓ كالي ضف١ًٍ ِقّْٛ ِؾٍس 0 فٟ صٛص١ٌٛٛؽ١ح جٌّػمف١ٓ جٌَيخ"ِفٍؿ أـّن ِفٍؿ

 2113َ، ذ١يٚش، ِٕطنٜ جٌَّحىف 3صٍضٍس جؽطّح١ٍحش ٍيذ١س؛  (،2118 – 1978) "«جٌَيذٟ

  1996ئمٚجىم ص١َن، "ؽٛى جٌّػمف"، مجى جٌٕٙحى ٌٍٕغي، ذ١يٚش 

 1ٌطيجظ ٚ جٌَّحؽيز"، )وطحخ جألِس( كجٌَّيٞ أويَ ف١حء، "ج. 

 ٍُجهلل ىصٛي ئٌٝ جٌَني ٍٓ جٌَني ذٕمً جٌّلطؾي جٌؾف١ؿ جٌمغ١يٞ، "جٌّضٕن جٌفضٓ أذٛ جٌفؾح: ذٓ ج١ٌٕضحذٛىٞ، ِض 

 ذ١يٚش. – جٌَيذٟ جٌطيجظ ئـ١حء جٌرحلٟ، مجى ٍرن فإجم ضفم١ك، ِفّن ٚصٍُ"،  ١ٍٍٗ جهلل ؽٍٝ

 0 2113 15 24جٌَيُ ؽحمق ؽالي، ـٛجى فٟ ِٛفًٛ، "مٚى جٌّػمف١ٓ فٟ جٌػٛىز"، ٔغي ٍٍٝ ِٛفٌ "صإجي جٌط٠ٕٛي"، ذطحى٠ق ،َ

 http://www.assuaal.net/node/301أٔيي جٌيجذل0 

  1992 –ٍرن جٌَحٌٟ ٍرن جٌضالَ، "ج١ٌّطحف١ز٠م١ح جٌٍَُ ٚجٌطىٌٕٛٛؽ١س"، جٌن١ٍَس ذ١يٚش.َ 



 
 
 
 
 
 
 

  ،2113َ، ِحىس 1ك، "جالصطغيجخ فٟ جٌفىي جٌّغيذٟ جٌَّحؽي"، ِٕغٛىجش ٔحمٞ جٌىطحخ ٌى١ٍس ج٢مجخ ضنٛجْجٌغحىف ٍرن جهلل، 

 . 118ػ 

 ج١ٌٍَّس فٟ جإلصالَ ليجءز فٟ ٔغأز ٍٍُ جألؽٛي ِٚمحؽن   جٌؾغ١ي ٍرن جٌّؾ١ن، "جٌفىي جألؽٌٟٛ ٚئعىح١ٌس جٌضٍنس

 َ، 1994٘ـ /1415، 1ٌ، كجٌغي٠َس"، مجى جٌّٕطلد جٌَيذٟ ٌٍنىجصحش ٚجٌٕغي ٚجٌط٠ًٛ

 1985، صٕس 1أ١ًٍِٚ ٍٍٟ، "جإلؽالـ١س جٌَيذ١س ٚجٌنٌٚس جٌٛم١ٕس"، جٌّيوز جٌػمحفٟ جٌَيذٟ ذ١يٚش ٌرٕحْ ك َ 

 1985صٕس  3،ك -، ذ١يٚش"، مجى ئـ١حء جٌطيجظ جٌَيخجٌطفض١ي جٌىر١ي"ِفحض١ؿ جٌغ١د جٌن٠ٓ،  جٌيجًٞ فلي.َ 

 1997َ، 1صٟ"، مجى ٔٙقس، ِؾي كِفّن جٌغزجٌٟ، "جإلصالَ ٚ جالصطرنجم جٌض١ح. 

  أفح٠س ٔٛى جٌن٠ٓ، "ٚىلس جًٌَّ ـٛي أمجء جٌّػمف١ٓ فٟ ََِّس جألـنجظ ِالـيحش ٚضضحؤالش"، جٌّضطمرً جٌَيذٟ ِيوز

  .2113َأ٠حى/ ِح٠ٛ  29مىجصحش جٌٛـنز جٌَيذ١س فٟ ذ١يٚش ذطحى٠ق 

 ٟ2111، 1ك ،-ٌرٕحْ–يٚش ، ذ١أذٛ ٠ًن ٔؾي ـحِن، "جٌلنحخ ٚجٌطأ٠ًٚ"، جٌّيوز جٌػمحفٟ جٌَيذ.َ 

  2111َعطحء _ ىذ١ٌ  3لحٔؾٛ ٚؽ١ٗ، "ضىْٛ جٌفىيز جٌض١حص١س فٟ جٌطحى٠ق  جإلصالِٟ"، ِؾٍس جٌَّٕنف جٌؾن٠ن ٍنم 

 Filiu Jean-Pierre, La Révolution arabe: Dix leçons sur le soulèvement démocratique (Paris: 

Fayard, 2011) 

 Mason Jonathan, Interculutral Studies and the Personalisation of «the other» - Cross-

cultural dialogue. Tunisia 2010 

 

 

 

 جٌفضٓ ـّح

 

 

 

 


