
All rights reserved 

Mominoun Without Borders 

 

 

 محكم



 

  

 

 

إّى هب ًٌْغل ثبلزفك٘و فَ٘ فٖ ُنٍ الّلهاٍخ، ُوْ إّوكبلّ٘خ ػبّهوخ ّػوٗموخ هوب اًفّكوذ روتّهي الزفك٘وو الَ٘بٍوٖ، 

الوَوللخ ثبٍٟوزٌبك إلؤ ُّٖ ٛج٘ؼخ الؼ٠قخ الوفزوٙخ ث٘ي اٛف٠ي ّالَ٘بٍخ. لنلك ًؼبّك الزفك٘و فلَوفّ٘ب  فوٖ ُونٍ 

ٟ ٍووّ٘وب ّّى ُوونٍ الوؾبٙوووح هووب روويا  رؾووزف  ،ل وسيتزسهةةو رجةةالسياسة ةة  ههنةة هؾبٙوووح ف٘جووو الوٍْووْهخ ثوو  

 :ثواٌُّ٘زِب إلٔ الْ٘م، ّملك هي عِز٘ي ػلٔ اٛقلّ 

٘بي الضْهٕ النٕ ؽّف ثإلمبء ُنٍ الوؾبٙوح ّجَ٘ إلٔ ؽّل ثؼ٘ول ثبلْٙوغ الونٕ ًؼْ٘وَ ال َّ ٟ : إّى ال ّّ ٘وْم، إم ّ

ثؼل ّفن اًٛظوخ الْوْلّ٘خ فوٖ الزِوبّٕ رجبػوب ، ٗفووٗ الَوتا  الزوبلٖ ًفَوَ: هوب ُوْ ّوكل الٌظوبم الَ٘بٍوٖ الونٕ 

َٗزغ٘ت لزطل ّؼبد إًَبى هب ثؼل الضْهح؟ لمول قوّلم ف٘جوو ؽو٠ّ  هزووض٠  فوٖ كّلوخ هِ٘كلوخ ّهٌظّو وخ ث٘وّقواّٛ٘وب ،  ووب 

الوفزوٗ. لكي ٟ ِّٗوٌب الؾّل النٕ قّلهَ ثمله هوب ِّٗوٌوب ال٘وْم  ٘وف ّثلٓ إػغبثَ ثبلكبهٗيم  وهي لوعل الَ٘بٍخ 

 .فّك و فٖ آًّ٘زَ، ّ ٘ف اٙطلغ ثوَتّلّ٘زَ ثٖفزَ هفّك وا  ٍ٘بٍّ٘ب  

صبً٘ب : لمل ارّ َن الْٙغ الضْهٕ فٖ ػٖو ف٘جو ث  ؽوة ث٘ي الم٘ن  الزٖ رؼٌٖ رؼوّلك الزغبمثوبد ّالووبؽكوبد 

ال٘وْم. ُول ٗغوت ّى ٗكوْى الؼوول الَ٘بٍوٖ هْووّٛب  ثمو٘ن كٌّٗ٘وخ ّم كٗومواّٛ٘وخ ّم  الم٘وّ٘خ، ُّْ هوب ًْوِل ٛغ٘بًوَ

ُوْ ًفَوَ هوب ًلؾو   -النٕ ؽكن رفك٘و ف٘جوو فوٖ الَ٘بٍوخ - ًّْ٘خ ّم ثواغوبرّ٘خ؟ ّثبلزبلٖ إّى الزوّكك ث٘ي ق٘ن هزجبٌٗخ 

 .ؽْٚهٍ الؾبهي الْ٘م

ٖ ًؼزويم الجؾوش فوٖ رفبٕو٘لِب، ُّوٖ  ٘فّ٘وخ رْؽ٘ول فٖ اٍزغوبػٌب للٌمطز٘ي الَبثمز٘ي، رظِو لٌب الوْكلخ الزو

الْلى الؼبّم الَ٘بٍٖ ؽْ  هْوّع هغزوؼٖ هْزوك ثؼلهب هّيقزَ الٖوواػبد الَ٘بٍوّ٘خ، صون ّثبلموله ًفَوَ  ٘وف 

ٌٍّ لم٘ن هزغبًَخ ركْى الووركي اٛف٠قٖ للفؼل الَ٘بٍٖ؟ ثنلك ًفِن هُبى رؾلٗول ف٘جوو للَ٘بٍوخ،  وٌِوخ هوي  ًت

هي ًبؽ٘خ ّفوٓ، ُّْ رؾلٗل ُٗتلّ ف ث٘ي الملهح ػلٔ الفؼل ّث٘ي الؾكوخ الؼولّ٘وخ الزوٖ ٌٗجوغ هٌِوب  ًبؽ٘خ، ّ بلزيام

 .ملك الفؼل

ُكنا ًَزلًف الٌظو فٖ الزَبؤ  النٕ ٛوؽَ ف٘جو ّصٌبء هؾبٙورَ، ّالنٕ هب ىا  إلؤ ال٘وْم ٗؾوزف  ثكبهول 

ٗز٘مب ّالَ٘بٍخ؟ . رزفّوع ػي الَتا  الوو يٕ ّعبُزَ:   ٘ف ٗطوػ الوْكل الوزؼلّ ق ثبلؼ٠قبد الؾم٘م٘خ ث٘ي اٝ

ّٕ ػ٠قخ هوكٌخ ث٘ي الووبهٍخ الَ٘بٍ٘خ ّاٝٗز٘مب؟ ّ ٘ف للَوبسٌ ّى ٗؼوّ٘ي فؼلوَ فوٖ ّٙوغ  ػّلح إؽواعبد هٌِب: ّ

رزغبمثَ فَ٘ ػّلح ػٌبٕو هزجبٌٗخ، هٌِب اٟقزٌبع ّالوَتّلّ٘خ ّالوغبىفخ ّالوجبكهح ّارّقبم الموواه الونٕ قول ٟ ٗقلوْ 

هوبهٍخ الؼٌف؟ ّإما  بى الَبسٌ هلزيهب  ثبلم٘ن اٛف٠قّ٘خ، ّٟ ٗوضّول ملوك ػبسموب  ّهوبم ًغبػوخ فؼلوَ؟ ّلوٌ٘ هوي  هي

وبسٌ ػوي  وّل ٙووّة الوؼوبٗ٘و اٛف٠قّ٘وخ؟ ّم ّّى الفؼول الَ٘بٍوٖ ٗغوت ّى ٗلزويم  َّ الؾٌكخ الَ٘بٍّ٘خ ّى َٗوزمّل ال



 

  

 

ٗز٘مب عولخ هي الٚوْاثٜ الوليهوخ ّالووتّٛوح للفؼول الَ٘بٍوٖ؟ ثإٗز٘مب هؼٌّ٘خ  ٖ ٟ َٗمٜ فٖ الطغ٘بى؟ ّٟ روضل اٝ

ّٟ ٗكفٖ الَبسٌ اؽزكبهٍ هوبهٍخ الؼٌف  ٖ ًزوك لَ ّٗٚب  اؽزكبه الم٘ن اٛف٠قّ٘وخ ّرْي٘فِوب للويٗول هوي رجوٗوو 

 ؟الؼٌف

ل ُنٍ الوْك٠د، ّّى ًزؼّوف ػلٔ هْقف ف٘جو هٌِب، صّن ٌٌٍفزؼ ػلٔ إعبثبد  ّٖ ّ ضو ًؾبّ  فٖ ثؾضٌب ّى ًف

عنهّٗخ هي رلك الزٖ قّلهِب فٖ هؾبٙورَ، ّملك اٍزئٌبٍب  ثجؼ٘ هفّكوٕ الْولى الَ٘بٍوٖ ّاٛف٠قوٖ فوٖ ّّافوو 

 .الموى الؼْوٗي

ّّ  النٕ ٗوضّل قطت ُنٍ الّلهاٍوخ ػٌوْاى  فوٖ إٗز٘موب الَ٘بٍوخ ، رٌبّلٌوب ف٘وَ ػووٗ ف٘جوو  ٗؾول الؼٌٖو اٛ

٘مب اٟقزٌبع  ّ إٗز٘مب الوَتّلّ٘خ . لمل ػلًب إلٔ الوؼبعن الفلَفّ٘خ  ٖ  إٗز :لمبػلر٘ي ٍّبٍّ٘ز٘ي للفؼل الَ٘بٍٖ، ُوب

ًظفو ثزؼوٗف كق٘ق ل٠قزٌبع. صّن لّوب  بى ّٕلِب اللٌٖٗ ٗؼْك إلٔ  إٗز٘موب اًٝغ٘ول الوطلموخ ،  ووب ثوّ٘ي ملوك ف٘ج٘وو، 

  تةفسزيقةةلسخالةة  هس  ةة ّعولًب رلٕو٘لِب الفلَووفٖ فوٖ  ّفو٠ي الْاعووت الكبًط٘وخ ، لونلك  بًووذ الؼوْكح إلؤ  ّ

ٙوّهّٗخ. صّن اًزٌِ٘ب ثؼل ملوك إلؤ الزٚوبهة الٖوبهؿ ثو٘ي اٟقزٌوبع فوٖ ًَوقزَ٘ الوَو٘ؾّ٘خ ّالكبًطّ٘وخ هوغ الفؼول 

ّّ  ّهضبلّ٘زووَ. ُوونا اٛهووو كػبًووب إلوؤ افزجووبه  إٗز٘مووب  الَ٘بٍووٖ، ّملووك ثَووجت ّاقؼّ٘ووخ الضووبًٖ ًَّووجّ٘زَ، ّإ٠ٛقّ٘ووخ اٛ

ؽ٘ش قوٌب ثومبهًوخ اٟقزٌوبع ّالوَوتّلّ٘خ، صوّن اًزٌِ٘وب  :لَ٘بٍٖ  ثبٍٟزٌبك إلٔ ف٘ج٘والوَتّلّ٘خ فٖ ػ٠قزِب ثبلفؼل ا

إلؤ ّّى الفؼوول الَ٘بٍوٖ ٟ ثووّل ّى ْٗووزوٛ الوَوتّلّ٘خ ػلوؤ الٌزوبسظ الوزورّجووخ ػل٘ووَ، ٍولجّ٘خ  بًووذ ّم إٗغبثّ٘ووخ. إٟ ّّى 

الغوٗ، اًفزؾذ ُونٍ الّلهاٍوخ ػلؤ هولٓ  الوَتّلّ٘خ  وب قّلهِب ف٘جو رجلّ ماد هلٓ هؾلّك  وب ثّوهًب ملك. لِنا

ّعْكٕ ّػوق لوفِْم الوَتّلّ٘خ هغ عبى ثْ  ٍبهرو إم إّى اًَٝبى ثوإ٠ٛي   ّلوٌ٘ الَ٘بٍوٖ فؾَوت   هؾكوْم 

 .ػلَ٘ ّى ٗقزبه الفؼل النٕ ٗوٗل ٙوي ّٙؼّ٘خ ّعْكّٗخ هقْٖٕخ ّوٛ ّى ٗكْى هَتّٟ  ػّوب ٗفؼل

ّٕ ثبٍٛبً لو ْقف ف٘جو هي اّٝكبل٘خ هْٙوْع الجؾوش. ّقول هّ يًوب ًمولًب ػلؤ هوب ّّهب الؼٌٖو الضبًٖ، فٌمل

ّثبلزوبلٖ هوي ؽوّق  َُّٗؤ  ثبلمواهّٗخ الف٘جوّٗخ  الزٖ رؼٌٖ الؾ٘بك الكلّوٖ للَ٘بٍوخ ػوي  وّل الوؼوبٗ٘و اٛ َوْ٘لْعّ٘خ،

. إّى ُونٍ الَ٘بٍٖ ّى ٗوبهً الؼٌف هزٔ  وبى ًبعؼوب  كّى اٟؽزكوبم لؼمول ػولوٖ ٗكوْى ثوضبثوخ الٚوبثٜ اٛف٠قوٖ

 المواهّٗخ  ّفوىد رجؼبد  بهصّ٘خ ػلٔ هَزْٓ الووبهٍخ الَ٘بٍّ٘خ )ؽوّثب  ػبلوّ٘خ / ًّظوخ ّووْلّ٘خ   ووب ًّزغوذ 

رٌظ٘وا  ٍ٘بٍّ٘ب  ّفلَفّ٘ب  ل٠ٍزجلاك، ّقل اٍزٌلًب فٖ ُنا الوَزْٓ ػلؤ ًمول  وّل هوي ُبثوهوبً ّآٟى هًّوْ لوٌطوق 

خ ُنا الجؾش، إلٔ فزؼ آفبي ًؾْ الؾّل الفلَفٖ الجولٗل ػوي فْول الَ٘بٍوٖ، المواهّٗخ. صّن ثؼل ملك فلٌٖب، فٖ فبرو

 .فكبى ؽ٠ّ ما ٛج٘ؼخ إٗز٘مّ٘خ هي ف٠  رٌبّ  ًظوّٗخ الفؼل الزْإلٖ لِبثوهبً



 

  

 

إّى اًْووغب  الفكووو الفلَووفٖ ثبلوغووب  الؼولووٖ ّهواٌُزووَ الّلاسوووخ ػلوؤ رْٕوو٘ف الَ٘بٍووخ ّرؾلٗوول هغبٟرِووب 

  .سيعةينلوسياسة يّؽلّكُب ّهلٓ اهرجبِٛب ثبٛف٠ي، ُْ هب ٗلفؼٌب ًؾْ قواءح ُهتلّف هب ٌ ف٘جو  ّهوكٌبرِب 

، ُّووب هْووّع ف٘جوو للّلّلوخ 1918ُنا الوتلّف ػجبهح ػي هؾبٙور٘ي ّلمبُوب ف٘جوو رجبػوب  فوٖ ّّافوو ٍوٌخ 

 وسيتزسهولههن لسيعةيناٛلوبً٘خ الوِيّهخ ثؼل الؾوة الؼبلوّ٘خ اّٛلٔ، رؾذ ػٌْاً٘ي:  
1
ههن لرجالسياسة  ل ول

 .وسيتزسهو
2
رزغلّٔ الم٘وخ الزبهٗقّ٘خ لِبر٘ي الوؾبٙور٘ي فٖ ّّى ف٘جوو ّلمبُووب فوٖ فزوواد اٟٙوطواة ّالضوْهاد  

واع ػلٔ الوَزمجل ث٘ي عولخ هوي الز٘وبهاد الَ٘بٍوّ٘خ  ّٖ الزٖ ّػمجذ ٍمْٛ الؾكن المٖ٘وٕ ّاًزْبه الفْٙٔ ّال

هؼوبلن الْٙوغ الغلٗول لون رٌوجغٌ ثؼول. لمول  الوزٌبفَخ، ؽ٘ش  بى الٌظبم الملٗن ثكّل رفبٕ٘لَ آفنا  فٖ الزِبّٕ، لكيّ 

ارَّوذ ؽبلخ الفْٙٔ ُنٍ ثؼْكح الوؾبهث٘ي هوي الغجِوبد الوٌِوبهح، ؽ٘وش اؽزلّوْا الْوْاهع ثو٘ي ثوول٘ي ّه٘وًْ٘ـ 

وبػلح رّْعوَ ف٘جوو ثوؾبٙوورَ٘ كّى القووّط ػوي اٛٛوو الوؼوفّ٘وخ  ّٖ َّلطخ. إلؤ ُونٍ الموْٓ ال ّ لِّن رطلّغ إلٔ ال

بػلح هغ الوٍّوب ّٖ ل٘خ الوؼملٌخ ّّْٕلِب اٟعزوبػّ٘خ ّالضمبفّ٘خ، إم  بى ٗؼزجو ّّى هٖو٘و ّّهّثّوب ٟ ثوّل ّى ٗزؾوّلك ال

الؼلون ثبػزجوبهٍ هؼوفوخ ّثبػزجوبهٍ رمٌ٘وخ ّرموّلهب  ّاؽزوافوب ، ّالؼوول الَ٘بٍوٖ،  :ّفق صٌبسّ٘خ الؼلون ّالؼوول الَ٘بٍوٖ

 ياهب  ّف٠قّ٘ب .ثبػزجبهٍ هْبه خ فٖ إكاهح الْلى الؼبّم ّثبػزجبهٍ هٌِخ ّالز

إّى هب ًٌْغل ثبلزفك٘و فَ٘ فٖ ُنٍ الّلهاٍخ، ُوْ إّوكبلّ٘خ ػبّهوخ ّػوٗموخ هوب اًفّكوذ روتّهي الزفك٘وو الَ٘بٍوٖ، 

ُّٖ ٛج٘ؼخ الؼ٠قخ الوفزوٙخ ث٘ي اٛف٠ي ّالَ٘بٍخ. لنلك ًؼبّك الزفك٘و فلَوفّ٘ب  فوٖ ُونٍ الوَوللخ ثبٍٟوزٌبك إلؤ 

ريا  رؾزف   هبٟ ٍّ٘وب ّّى ُنٍ الوؾبٙوح ل ،وسيتزسهو رجالسياسة   ههن ث   الوؾبٙوح الضبً٘خ لف٘ج٘و الوٍْْهخ

 ثواٌُّ٘زِب إلٔ الْ٘م، ّملك هي عِز٘ي ػلٔ اٛقّل:

٘بي الضْهٕ النٕ ؽّف ثإلمبء ُنٍ الوؾبٙوح ّجَ٘ إلٔ ؽّل ثؼ٘ول ثبلْٙوغ الونٕ ًؼْ٘وَ ال٘وْم، إم  َّ ٟ : إّى ال ّّ ّ

هوب ُوْ ّوكل الٌظوبم الَ٘بٍوٖ الونٕ  ّٕ رجبػوب  ٗفووٗ الَوتا  الزوبلٖ ًفَوَ:ثؼل ّفن اًٛظووخ الْووْلّ٘خ فوٖ الزِوب

َٗزغ٘ت لزطلّؼبد إًَبى هب ثؼل الضْهح؟ لمل قّلم ف٘جو ؽ٠ّ هزوض٠ّ فٖ كّلخ هِ٘كلخ ّهٌظّوخ ث٘وّقواّٛ٘ب ،  وب ّثولٓ 

ب ِّٗوٌوب ال٘وْم  ٘وف فّكوو إػغبثَ ثبلكبهٗيم  وهي لوعل الَ٘بٍخ الوفزوٗ. لكي ٟ ِّٗوٌب الؾّل النٕ قّلهَ ثموله هو

؟ ّٖ  فٖ آًّ٘زَ؟ ّ ٘ف اٙطلغ ثوَتّلّ٘زَ  وفّكو ٍ٘بٍ

                                                           
1
- Max Weeber, Métier et vocation de l’homme politique, in le savant et le politique, introduit par Raymond Aron, 

Plon, Paris, 1959 
2
- Ibid.  



 

  

 

صبً٘ب : لمل ارَّن الْٙغ الضْهٕ فٖ ػٖو ف٘جو ث  ؽوة ث٘ي الم٘ن  الزٖ رؼٌوٖ رؼوّلك الزغبمثوبد ّالووبؽكوبد 

م كٗومواّٛ٘وخ ّم الم٘وّ٘خ، ُّْ هوب ًْوِل ٛغ٘بًوَ ال٘وْم. ُول ٗغوت ّى ٗكوْى الؼوول الَ٘بٍوٖ هْووّٛب  ثمو٘ن كٌّٗ٘وخ ّ

ُوْ ًفَوَ هوب ًلؾو   -النٕ ؽكون رفك٘وو ف٘جوو فوٖ الَ٘بٍوخ- ًّْ٘خ ّم ثواغوبرّ٘خ؟ ّثبلزبلٖ إّى الزوّكك ث٘ي ق٘ن هزجبٌٗخ 

 .ؽْٚهٍ الؾبهي الْ٘م

فٖ اٍزغوبػٌب للٌمطز٘ي الَبثمز٘ي، رظِو لٌب الوْكلخ الزوٖ ًؼزويم الجؾوش فوٖ رفبٕو٘لِب، ُّوٖ  ٘فّ٘وخ رْؽ٘ول 

الَ٘بٍٖ ؽْ  هْوّع هغزوؼٖ هْزوك ثؼلهب هّيقزَ الٖواػبد الَ٘بٍّ٘خ، صون ّثبلموله ًفَوَ،  ٘وف الْلى الؼبّم 

ٌٍّ لم٘ن ّف٠قّ٘خ هزغبًَخ ركوْى الووركوي اٛف٠قوٖ للفؼول الَ٘بٍوٖ؟ ثونلك ًفِون هُوبى رؾلٗول ف٘جوو للَ٘بٍوخ،  ًت

الفؼل ّث٘ي الؾكووخ الؼولّ٘وخ الزوٖ  وٌِخ هي ًبؽ٘خ، ّ بلزيام هي ًبؽ٘خ ّفوٓ، ُّْ رؾلٗل ٗتلّف ث٘ي الملهح ػلٔ 

 .ٌٗجغ هٌِب ملك الفؼل

ُكنا ًَزلًف الٌظو فٖ الوْكل النٕ ٛوؽوَ ف٘جوو ّصٌوبء هؾبٙوورَ، ّالونٕ هوب ىا  ٗؾوزف  ثكبهول ّعبُزوَ 

ال٘ووْم،  لكووي  ٘ووف ٗطوووػ إمى الوْووكل الوزؼلّووق ثبلؼ٠قووبد الؾم٘م٘ووخ ثوو٘ي اٝٗز٘مووب ّالَ٘بٍووخ؟ .
3
رزفووّوع ػووي ُوونا  

ػ٠قوخ هوكٌوخ ثو٘ي الووبهٍوخ الَ٘بٍوّ٘خ ّاٝٗز٘موب؟ ّ ٘وف للَوبسٌ ّى ٗؼوّ٘ي  خٕ ػّلح إؽواعبد: ّّٗوالَتا  الوو ي

فؼلَ فٖ ّٙغ رزغبمثَ فَ٘ ػّلح ػٌبٕو هزجبٌٗخ، هٌِوب اٟقزٌوبع ّالوَوتّلّ٘خ ّالوغبىفوخ ّالوجوبكهح ّارّقوبم الموواه 

اٛف٠قّ٘وخ، ّٟ ٗوضّول ملوك ػبسموب  ّهوبم ًغبػوخ  النٕ قل ٟ ٗقلْ هي هوبهٍخ الؼٌف؟ ّإما  بى الَبسٌ هلزيهب  ثوبلم٘ن

وبسٌ ػوي  وّل ٙووّة الوؼوبٗ٘و اٛف٠قّ٘وخ؟ ّم ّّى الفؼول الَ٘بٍوٖ  َّ فؼلَ؟ ّلٌ٘ هي الؾٌكخ الَ٘بٍّ٘خ ّى َٗوزمّل ال

ٗغت ّى ٗلزيم ثإٗز٘مب هؼٌّ٘خ  ٖ ٟ َٗمٜ فوٖ الطغ٘وبى؟ ّٟ روضول اٝٗز٘موب عولوخ هوي الٚوْاثٜ الوليهوخ ّالووتّٛوح 

الَ٘بٍٖ؟ ّٟ ٗكفٖ الَبسٌ اؽزكبهٍ هوبهٍخ الؼٌف  ٖ ًزووك لوَ ّٗٚوب  اؽزكوبه المو٘ن اٛف٠قّ٘وخ ّرْي٘فِوب  للفؼل

 للويٗل هي رجوٗو الؼٌف؟

ل ُنٍ الوْك٠د، ّّى ًزؼّوف ػلٔ هْقف ف٘جو هٌِب، صّن ٌٌٍفزؼ ػلٔ إعبثبد ّ ضو  ّٖ ًؾبّ  فٖ ثؾضٌب ّى ًف

لك اٍزئٌبٍب  ثجؼ٘ هفّكوٕ الْولى الَ٘بٍوٖ ّاٛف٠قوٖ فوٖ ّّافوو عنهّٗخ هي رلك الزٖ قّلهِب فٖ هؾبٙورَ، ّم

ّٔ ف٘جوو، صوّن رٌفٖول ػٌوَ   فوٖ  الموى الؼْوٗي. ثٌبء ػلٔ ملك، رّْفٌ٘ب هٌِغّ٘وخ ركوْى فوٖ هوؽلوخ ّّلؤ ّفّ٘وخ لوٌ

 هوؽلخ صبً٘خ   إّهب ثغبٗخ الٌمل ّّ ثغبٗخ الزغبّى.

ّّ  النٕ ٗوضّل قطت ُنٍ الّلهاٍخ، ػ ٌْاى  فوٖ إٗز٘موب الَ٘بٍوخ ، رٌبّلٌوب ف٘وَ ػووٗ ف٘جوو ٗؾول الؼٌٖو اٛ

 إٗز٘مب اٟقزٌبع  ّ إٗز٘مب الوَتّلّ٘خ . لمل ػلًب إلٔ الوؼبعن الفلَفّ٘خ  ٖ  :لمبػلر٘ي ٍّبٍّ٘ز٘ي للفؼل الَ٘بٍٖ؛ ُوب
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- Max Weber, le savant et le politique, Plon, Paris, 1959, p. 168  



 

  

 

ملوك ف٘ج٘وو،  ًظفو ثزؼوٗف كق٘ق ل٠قزٌبع. صّن لّوب  بى ّٕلِب اللٌٖٗ ٗؼْك إلٔ  إٗز٘موب اًٝغ٘ول الوطلموخ ،  ووب ثوّ٘ي

  هستةفسزيقةةلسخالةة    ةة ّعولًب رلٕو٘لِب الفلَووفٖ فوٖ  ّفو٠ي الْاعووت الكبًط٘وخ ، لونلك  بًووذ الؼوْكح إلؤ  ّ

ٙوّهّٗخ. صّن اًزٌِ٘ب ثؼل ملوك إلؤ الزٚوبهة الٖوبهؿ ثو٘ي اٟقزٌوبع فوٖ ًَوقزَ٘ الوَو٘ؾّ٘خ ّالكبًطّ٘وخ هوغ الفؼول 

ّّ  ّهضبلّ٘زوَ.الَ٘بٍوٖ، ّملوك ثَوجت ّاقؼّ٘وخ الضوبًٖ ًَّوجّ٘زَ،  ُونا اٛهوو كػبًوب إلؤ افزجوبه  إٗز٘موب  ّإ٠ٛقّ٘وخ اٛ

ؽ٘ش قوٌب ثومبهًوخ اٟقزٌوبع ّالوَوتّلّ٘خ، صوّن اًزٌِ٘وب  :الوَتّلّ٘خ فٖ ػ٠قزِب ثبلفؼل الَ٘بٍٖ  ثبٍٟزٌبك إلٔ ف٘ج٘و

 بًووذ ّم إٗغبثّ٘ووخ. إّٟ ّّى  إلؤ ّّى الفؼوول الَ٘بٍوٖ ٟ ثووّل ّى ْٗووزوٛ الوَوتّلّ٘خ ػلوؤ الٌزوبسظ الوزورّجووخ ػل٘ووَ، ٍولجّ٘خ

الوَتّلّ٘خ  وب قّلهِب ف٘جو رجلّ ماد هلٓ هؾلّك  وب ثّوهًب ملك. لِونا الغووٗ اًفزؾوذ ُونٍ الّلهاٍوخ ػلؤ هولٓ 

ّعْكٕ ّػوق لوفِْم الوَتّلّ٘خ هغ عبى ثْ  ٍبهرو، إم إّى اًَٝبى ثإ٠ٛي   ّلٌ٘ الَ٘بٍٖ فؾَوت   هؾكوْم 

 ٙوي ّٙؼّ٘خ ّعْكّٗخ هقْٖٕخ، ّوٛ ّى ٗكْى هَتّٟ  ػّوب ٗفؼل.ػلَ٘ ّى ٗقزبه الفؼل النٕ ٗوٗل 

ّٕ ثبٍٛبً لوْقف ف٘جو هي اّٝكبل٘خ هْْٙع الجؾش. ّقل هّ يًب ًملًب لووب َٗوّؤ  ّّهب الؼٌٖو الضبًٖ، فٌمل

ّق الَ٘بٍوٖ  ثبلمواهّٗخ الف٘جوّٗخ  الزٖ رؼٌٖ الؾ٘بك الكلّٖ للَ٘بٍخ ػي  ّل الوؼبٗ٘و اٛ َْ٘لْعّ٘خ، ّثبلزبلٖ هي ؽو

 ّى ٗوبهً الؼٌف هزٔ  بى ًبعؼب  كّى اٟؽزكبم لؼمل ػولٖ ٗكْى ثوضبثخ الٚبثٜ اٛف٠قٖ.

إّى ُنٍ  المواهّٗخ  ّفوىد رجؼبد  بهصّ٘خ ػلٔ هَزْٓ الووبهٍخ الَ٘بٍّ٘خ )ؽوّثب  ػبلوّ٘خ ًّّظوخ ّوْلّ٘خ  

ُونا الوَوزْٓ ػلؤ ًمول  وّل هوي ُبثوهوبً ّآٟى   وب ًّزغذ رٌظ٘وا  ٍ٘بٍّ٘ب  ّفلَوفّ٘ب  ل٠ٍوزجلاك، ّقول اٍوزٌلًب فوٖ

هًّْ لوٌطق المواهّٗخ. صّن ثؼل ملك فلٌٖب إلٔ الؾّل الفلَفٖ الجلٗل ػي فْل الَ٘بٍٖ، فكبى ماك الؾّل إٗز٘مّ٘ب  هي 

 ف٠  رٌبّ  ًظوّٗخ الفؼل الزْإلٖ لِبثوهبً.

ووب ُوٖ هوبهٍوخ ّفؼول ٗمزٚو٘بى ارقوبم الموواه، ٟ ٍوّ٘وب ّّى لَ٘ذ الَ٘بٍخ هغّوك ُْاٗخ ّّ هغّوك رٌظ٘وو، إًّ 

 الزفك٘و ّاٝهاكح َٗزْعجبى اًٝغبى.

إّى الفؼل قجل إًغبىٍ ٗؾّلك ُلفب  ّٗزطلّت ف٘وب ٗزطلّجَ افز٘به ًّغغ ٍّبسل الزؾم٘ق، لنلك ًوّو هغ هب ٌ ف٘جوو 

ػلٔ ؽوّل رؼج٘وو هٗكوْه  ًووّو هوي الَ٘بٍوخ هي الؾلٗش ػي الَ٘بٍخ إلٔ الٌظو فٖ إٗز٘مب الَبسٌ ّهٌِغَ فِ٘ب ّّ 

 وفِووْم هغووّوك إلوؤ الَ٘بٍووخ  فؼوول، ّهووي هفِووْم الَوو٘بكح إلوؤ هفِووْم الَووّ٘ل .
4
لكووي ٗجوولّ ّّى الؼ٠قووخ ثوو٘ي الغبٗووخ  

ّالمواه ّإًغبى الفؼل الَ٘بٍوٖ ُوٖ ّ ضوو رؼم٘ولا  ّروْرّوا  هّووب  ٌّوب ًظٌّوَ للُْلوخ اّٛلؤ. إًّوَ روْرّو ٗؼكوٌ رْوبثك 

                                                           
4
- Paul Ricœur, histoire et vérité, éd, Cérès, p. 298  



 

  

 

ّالزجبٍِب ث٘ي الَ٘بٍخ ّاٛف٠ي، ّلؼّل هؾبٙوح ف٘جو رٌلهط ٙوي إٛبه هفغ قله هوي اللّوجٌ ثو٘ي إٗز٘موب الؼ٠قخ 

الَبسٌ ًّغبػخ فؼلَ الوورجٜ فٖ الغبلت ثووبهٍخ الؼٌف. ُل ًغؼ ف٘جو ؽمّب  فٖ ملك ّم ًّّوَ ػّووق الوْوكل؟ ملوك 

 هب ٌٍقلٔ إلٔ الؾكن ػلَ٘ فٖ ًِبٗخ ُنا الجؾش.

فِب هٌِخ  قل ركْى لغبٗبد هٖولؾّ٘خ ٗورويي الَوبسٌ فِ٘وب، ثوؼٌؤ ًّّوَ  ٗوزٌِِوب ل٘ؼزوبُ إّى  الَ٘بٍخ ثْٕ

هٌِب ، ّفٖ الومبثل ٌُبك هي ٗوزِي الَ٘بٍوخ لقولهزِب ّ للؼوِ٘ هوي ّعلِوب . ٙووي ُونا الَو٘بي اٛف٘وو، ركوْى 

خ للفؼول الَ٘بٍوٖ. فك٘وف الَ٘بٍخ الزياهب  ّف٠قّ٘وب ، ّثبلزوبلٖ ٗكوْى هوب ُوْ إٗز٘موٖ ّووٛب  لٚووبى الٖوفخ اٛف٠قّ٘و

ٗكْى فؼل الَ٘بٍٖ هَتّٟ  ّهلزيهب ؟ ّهبُٖ الْٚاثٜ اٝٗز٘م٘خ الزٖ روٌؼَ هي الَومْٛ فوٖ الووبهٍوخ الَ٘بٍوّ٘خ 

 ال٠ّف٠قّ٘خ؟

لٞعبثخ ػي ُنٗي الَتال٘ي، ّثلٓ ف٘جو رووّككٍ ثو٘ي ٙووث٘ي هوي اٝٗز٘موب ّْٗعِوبى فؼول الَ٘بٍوٖ، فِول ػلؤ 

غبم هغ إٗز٘مب اٟقزٌبع ّم هوغ إٗز٘موب الوَوتّلّ٘خ؟ قجول ؽَون ُونا الزووّكك الف٘جووٕ ّعوت الَبسٌ ّى ٗزّٖوف فٖ اًَ

 ػلٌ٘ب الٌظو فٖ فلفّ٘بد ّهواهٖ ُنٗي الٌْػ٘ي هي اٝٗز٘مب.

لإيتسقةلسالقتنةع:ل-1

ّٓ إلٔ ّٕل قبًًْٖ ) (la conviction) رؼْك ػجبهح اٟقزٌبع  ، ُّٖ هٖوله juridiqueفٖ هؼٌبُب القب

النٕ ٗؼٌٖ  الٚوّهح الزٖ ثومزٚبُب ٗؼزوف ّقٔ هب   ػجو ؽغظ ّّوْاُل   ثْوٖء هوب ػلؤ ًّّوَ  لفؼل  قٌغ 

ؽّق 
5

. ّّهب فٖ هؼٌبُب الؼبّم ّالوطلق، فزؼٌٖ اٟقزٌبع  ال٘م٘ي الٖبهم ّالكبفٖ ٛعل رؾم٘ق الفؼول ،
6
ّثٌوبء ػلؤ  

 إفٚبع الؼبٛفوخ للؼمول؛ ّٕ للؾم٘موخ  :ٗلا  ملك ٗوكي ّى ًمْ  إّى ػولّ٘خ اٟقزٌبع ثمّٚ٘خ هب ّّ ثفكوح هب رمٖل رؾل

فٖ هؼٌبُب الٖبهم ،
7

وواهخ فوٖ الؾكون ّالضجوبد ػلؤ هجولّ  :. ّقل ٕوبه الوفِوْم هواكفوب  فوٖ كٟلزوَ الٌِبسّ٘وخ ّٖ  لل

. ّٕ ّْٖ الؾنه ّالوزوّ اٟلزيام ّالزو
8
 

 la)ام ّعوْكح الوّّٗوخإّى ُنٍ الوؼبًٖ الزٖ ػّوفٌب هي ف٠لِب اٟقزٌبع ػلٔ غواه الٖوواهخ ّالؾكون ّاٟلزوي

prudence) َى فٖ عولزِب ْٙاثٜ ّقّٖ٘خ رْوٛ الفؼل اٛف٠قٖ، ّثٌبء ػلٔ ملك، ٗؼّل اٟقزٌبع ثؾّل مارو ّْ ، رك

 ّك٠  هي ّّكب  اًٟٚجبٛ ّّ اٟلزيام الزٖ ٗطجّمِب الْقٔ ػلٔ ًفََ  ٖ ٟ َٗمٜ فٖ هوبهٍبد ٟ ّف٠قّ٘خ.

                                                           
5
- LaLande dictionnaire philosophique, p. 190 

6
 190الووعغ ًفََ، ٓ    

7
- Dictionnaire des notions philosophiques T.I, « conviction » 

8
   الووعغ ًفََ. 



 

  

 

ب  ّف٠قّ٘ووب  ّقٖووّ٘ب ، رغوول الْووكل الٌظوووٕ ّالفلَووفٖ فووٖ ٕوو٘بغزِب لوولٓ إّى إٗز٘مووب اٟقزٌووبع، ثبػزجبهُووب الزياهوو

أ ةة لالف٘لَووْف اٛلوووبًٖ  ووبًٜ، لوونلك ًوووٓ هووي الٚوووّهٕ فووٖ ُوونا الوَووزْٓ هووي الجؾووش الؼووْكح إلوؤ هتلفووَ  

   ٖ ًفِون الٖو٘بغخ الفلَوفّ٘خ الٌَومّ٘خ لِونٍ اٛفو٠ي هوي ًبؽ٘وخ، ّهوي ًبؽ٘وخ ّفووٓ، ٗؼوّل فِون هستةفزيقةلسخال  

 .اٛف٠ي الكبًطّ٘خ ٍج٠٘  لفِن هب قٖلٍ ف٘جو ثلف٠ي اٟقزٌبع

 سالقتنةعلوسيىسجب: -لأ

وتا  ؽوْ   َّ ٗؼّل إهبًْٗل  بًٜ هي ِّّو ف٠ٍفخ الؼٖو الؾولٗش الونٗي اُزّووْا ثبلوْوكلخ اٛف٠قّ٘وخ، إم إّى ال

َّتا  ؽوْ  هفِوْم اٛفو٠ي ثبػزجبهُوب ّاعجوب . فووب كٟلوخ  ٍّبً اٛف٠ي ّهجلسِب  وب ٗطوؽَ،  بى ٗزوبُٔ هغ ال

       الْاعت اٛف٠قٖ ػٌل  بًٜ؟ 

 بةرهلأهرسًلشرطسةً:حدودلهفهىملسيىسجب،لبةعت 

هفِْم اٛهوو الْووٖٛ َٗزؾٚوو  وبًٜ هفِْهوب  فلَوفّ٘ب  هوّ٘ويا  للْاعوت اٛف٠قوٖ، َٗوزِلف اٍوزجؼبكٍ  رؾذ

ه ّهوا  ّوّٛ٘ب ، فإًٌّٖ ٟ ّػوف همّلهب  هب ٍوْف ٌٗطوْٕ ػل٘وَ ؽزؤ ّػطوٖ الْووٛ  ّْ ّٗمّلهَ  بلزبلٖ  ػٌلهب ّرٖ

النٕ ٗمْم ػلَ٘ .
9
 

 ، ّٖ ٟ ٌٗطوْٕ الْاعوت اٛف٠قوٖ فوٖ ماروَ ػلؤ هٚووًَْ اٛف٠قوٖ، ثوؼٌؤ ّّى ؽَت هفِْم اٛهو الْوٛ

الْاعت ؽَت ُنا الوفِْم لوٌ٘ فوٖ ماروَ ّف٠قّ٘وب ، ثول إّى ّف٠قّ٘زوَ هْووّٛخ. ّثبلزوبلٖ هوب ٗوضّول ّووٛ الْاعوت 

بثق ث٘ي اٛف٠قّ٘خ ؽَت ُنا الزؼوٗف الفلَفٖ ُْ ًزبسغَ الوزورّجخ هبّكٗب  ػلَ٘؛ ّٕ فْاسلٍ الوجبّوح، هّوب ٗغؼلٌب ًط

ّٖ ًبفغ. ؽَت هٌطق اٛهو الْوٖٛ الٌفؼٖ، ٗكزَت ّاعت  ، ّ ل هب ُْ ّف٠ق ّٖ ّالوٌفؼخ، فكّل هب ُْ ًبفغ ّف٠ق

لي   هض٠    ٕفزَ اٛف٠قّ٘خ  ْاعت هي اًؼكبٍبرَ الوف٘لح ػلٔ الفوك النٕ ٗزمّ٘ل ثَ، الزوزّغ ثوكبًخ هف٘ؼخ ثو٘ي  ّٖ ال

ولي إٟ رؾم٘وق ملوك اٟهز٘وبى الٌفؼوٖ. إٟ ّّى الوغوْػخ الوؾ٘طخ ثَ، فٌؾي  ّٖ ٟ ًِولف هوي ّهاء الزمّ٘ول ثْاعوت ال

  بًٜ ٗؼزوٗ ػلٔ ُنا الوفِْم الفلَفٖ للْاعت اٛف٠قٖ، فوب ُٖ هجوهارَ فٖ ملك؟

ٟ : ٗزورّووت ػلوؤ ُوونا الوفِووْم للْاعووت اٛف٠قووٖ فملاًووَ لضجبرووَ ّروبٍووكَ، فوووثٜ اٛفوو٠ي ثبلوٌفؼووخ ٗؼٌووٖ  ّّ ّ

ّْ  هْقغ الوٌفؼخ؛ فبلٖلي   هض٠    ٗظّل ّاعجب  ّف٠قّ٘ب  هبكام ًبفؼوب ، لكوي لوٌ٘  اٟػزواف لِب ؽَت رؾ ّْ ثإهكبى رؾ

 صّوخ هب ٗوٌغ هي ّى ٖٗجؼ الكنة ّاعجب  هزٔ ٕبه ُْ الٌبفغ.

                                                           
9
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صبً٘ب : ٗزورّت ػلٔ ُنا الوفِْم فلٜ ث٘ي ًظوبم الٍْوبسل ًّظوبم الغبٗوبد؛ ّٕ قلوت الزو٘٘وي ثو٘ي الٌظوبه٘ي هوي 

ؾ٘ؼ ؽَت  بًٜ.ف ّٖ  ٠  اػزجبه الْاعت ٍّ٘لخ ّالوٌفؼخ غبٗخ، فٖ ؽ٘ي ّّى الؼكٌ ُْ ال

ووٌ ػل٘ووَ  ٍّ إما  ووبى  ووبًٜ ٗؼزوووٗ ػلوؤ هفِووْم الْاعووت  وولهو ّوووٖٛ، هووب ُووٖ ٛج٘ؼووخ الْاعووت الوونٕ رزل

 اٛف٠ق٘خ ؽَجَ؟

 :ًهفهىملسيىسجبلبىصفولأهرسًلقطعسة 

ّٖ لٜف٠ي ، ٗؼّوف   بًٜ رؼج٘وا  فٖ همبثل الزؼوٗف الفلَفٖ الَبثق النٕ ٗؼزجوٍ  ًظوّٗب  ػي الوفِْم  الْؼج

الف٘لَْف الْاعت اٛف٠قٖ  لهو قطؼٖ. ػلٔ الٌم٘٘ هوي اٛهوو الْووٖٛ ٗفزووٗ اٛهوو المطؼوٖ ّّى الْاعوت 

هد ّهووا  قطؼّ٘وب   ّْ ّٖ ٌٗطْٕ فوٖ ماروَ ػلؤ ّف٠قّ٘زوَ  ّّهوب إما رٖو فوإًٌّٖ ّػووف ػلؤ الفوْه هوب ٌٗطوْٕ  ،اٛف٠ق

.ػلَ٘ 
10
ّٖ فٖ مارَ ثمطغ الٌظو ػي ًزبسغوَ، ّثبلزوبلٖ فبلكونة فوٖ ماروَ ٟ ّف٠قوٖ   فْاعت الٖلي   هض٠    ّف٠ق

ّٖ مارَ ثٖفخ هوّ٘يح لَ، هٌِب َٗوزوّل ّف٠قّ٘زوَ،  ،هِوب  بى هف٘لا . ٙوي ُنا الَ٘بي ٗقزٖو  بًٜ الْاعت اٛف٠ق

فخ إلٔ المبًْى إّٟ ػلؤ الٚووّهح الزوٖ رمٚوٖ ثولى ُّٖ ٕفزَ  مبًْى، فؼلٔ ؽّل ػجبهرَ  إًَّ ٟ ٗؾزْٕ ثبٝٙب

ٗكْى الوجلّ النارٖ هطبثمب  لِنا المبًْى .
11
ّٖ رزطبثق هغ هؼٌٔ المبًْى فوب ُْ   لكي إما  بًذ كٟلزَ  ْاعت ّف٠ق

 ُنا الوؼٌٔ ثبلٚجٜ ؽَت  بًٜ؟

لغبًوت الكلّوٖ هوي ٗوثٜ  وبًٜ هؼٌؤ الموبًْى ثٖوفخ الكلّ٘وخ، إم ٗموْ :  لون ٗجوق ّوٖء ػلؤ اٝٛو٠ي ٍوْٓ ا

الفؼل هطبثمخ لَ  la maximeالمبًْى ثْعَ ػبّم، ؽ٘ش ٗغت ّى ركْى قبػلح )
12

؛ ّٕ ّّى الموبًْى ٗؼوّوف ؽَوت 

 ّٖ ّٖ  ولهو قطؼو  افؼول، فموٜ، ٛجموب   : بًٜ ثكلّ٘زَ، لنلك َٗزؾٚو هؼٌٔ الكلّ٘خ فٖ رؼوٗفَ الٌِبسٖ للْاعت اٛف٠ق

فوٖ الْقوذ ًفَوَ ػلؤ ّى رٖو٘و قبًًْوب   لّ٘وب  .للمبػلح الزٖ رغؼلوك رموله ػلؤ ّى روٗول لِوب 
13
ٗمٖول  وبًٜ ثكلّ٘وخ  

ّٕ فوك ػلٔ الغو٘غ ثوي فِ٘ن ُْ ًفََ، فبلمبًْى ُْ المبػلح الزوٖ قجول  المبًْى، قبثلّ٘خ اٟػزواف ثزطج٘مَ هي قجل ّ

ّٖ ّػلؤ غ٘ووٕ ثبلموله ًفَوَ . ّرجؼوب  لونلك، فوإّى هوب ٗغؼول الٖولي    هوض٠    ُوْ ًّّوَ ّاعجوب  ّف٠قّ٘وب  ثزطج٘مِب  ػل

ٖٗوجؼ قبًًْووب   لّ٘ووب ؛ ّٕ قووبث٠  ٛى ٗؼزوووف ثزطج٘موَ ػلوؤ الغو٘ووغ. ّلكووي ػلوؤ الؼكوٌ هووي ملووك، الكوونة ٟ ٖٗوولؼ 

، ملك ّّى  ّل هي ٗمجل ثمبػلح الكنة ٗطجّمِب ثْٖهح عيسّ٘خ، ًَّٛ ٗمجل  ّٖ ، ًَّٛ ٟ ٖٗلؼ  مبًْى  ل ّٖ  ْاعت ّف٠ق
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13

 103  الووعغ ًفََ، ٓ 



 

  

 

فٌؾي ًغ٘ي الكنة ػلٔ اٙفوٗي، ّلكوي ٟ ًغ٘وي ّى ٗكونة ، طج٘مِب ػلٔ ًفََثزطج٘مِب ػلٔ اٙفوٗي ّٟ ٗمجل ثز

 .ػلٌ٘ب اٙفوّى

إّى هثٜ  بًٜ ّف٠قّ٘خ الْاعت ثبلكلّ٘خ ٗؼٌٖ هثٜ اٛف٠ي ثوؼ٘به ػملوٖ هٌطموٖ ٕووف، هّووب ٗؼٌوٖ إهعوبع 

ه فٖ  ًَْ ٗلرٖ  وّك ػلؤ الزؼوٗفوبد  ّْ الفلَوفّ٘خ الَوبسلح آًوناك رلٌٍ٘ اٛف٠ي إلٔ الؼمل. رجوى ٛوافخ ُنا الزٖ

لٜف٠ي  وغوب  إٛوبهٍ الزغوثوخ ّالوٌفؼوخ. فوٖ همبثول ملوك، ٗتّ ول  وبًٜ ػلؤ الجؼول اًَٝوبًٖ الوْاػٖ لٜفو٠ي، 

 .ّثبلزبلٖ فبلزْوٗغ للؾ٘بح اٛف٠قّ٘خ الفؼلّ٘خ ُْ هي هْوْٟد الؼمل لٌ٘ إٟ

ؽ٘برٌب اٛف٠قّ٘خ ُٖ عؼل الووبهٍخ اٛف٠قّ٘خ  إّى الٌز٘غخ الفلَفّ٘خ الوزورّجخ ػلٔ ُنٍ اٛٛوّؽخ ثبلٌَجخ إلٔ

للٓ اًَٝبى ّل٘لح اٟقزٌبع النارٖ، فوؼٌٔ همبثلخ  بًٜ ث٘ي اٛهو الْوٖٛ  وفِْم ىاسف للْاعت ّاٛهو المطؼٖ 

ثْٕفَ هفِْهَ الوطبثق، ُْ ّى ًزؼلّن ػلٔ ٕؼ٘ل ؽ٘برٌب الفؼلّ٘خ ّى ًط٘غ الْاعت لنارَ، ّلوٌ٘ لٌزبسغوَ الوزورجوخ 

َ؛ ّٕ ّى ًزؼلّن ّى ًفؼل ّف٠قّ٘ب  ػي اقزٌبع. لكي إما  بًذ اٛف٠ي الُكلّ٘خ ثبلوؼٌٔ الكبًطٖ رؾ٘لٌوب ػلؤ هغوب  ػل٘

الوطلق: هب ٗغت ّى ٗكْى، فإّى الَ٘بٍخ رؾ٘لٌب ػلٔ الٌَوجّ٘خ ّروورجٜ ثووب ُوْ  وبسي، ملوك ّّى هوب رْعجوَ المو٘ن هوي 

َّل فٖ ّاقغ ٗقزلف فَ٘ ا لجْو ّرزٖبهع فَ٘ ًْاىع الجمبء ّكّافغ اًٛبًّ٘خ ّالوٌبفَخ هوي ًوْمعّ٘خ ٟ ٗوكي ّى ٗزغ

ي ّالغلجخ، ُّنا فٖ الوغبل٘ي: الطج٘ؼٖ ّالولًٖ ّْ  .ّعل الزف

لنلك رجلّ اٛف٠ي الوطلمخ ّثؼل هب ركوْى ػوي الْاقوغ ّالزوبهٗـ، ُوٖ  ونلك هزؼبل٘وخ ػلؤ اًَٝوبى الوؾكوْم 

ثبلفؼل ّاًٟفؼب  ّثبلزولص٘و ّالزولصّو... إّى اٛفو٠ي الوطلموخ قلٍوّ٘خ ؽزؤ ثزغّ٘واد الْاقغ ّثبلٌيػبد الطج٘ؼّ٘خ فَ٘: 

ًِّووب ركووبك ركووْى ؽكوووا  ػلوؤ ّثطووب  الو٘ضْلْع٘ووب ّػلوؤ اًٛج٘ووبء ّٕووؾبثزِن، لوونلك ٗكووْى اٟلزوويام ال٠ّهْوووّٛ 

ب ٗزطلّووت ثبلْاعوت اٛف٠قووٖ هزؼبل٘وب  ػلوؤ الموواه الَ٘بٍووٖ الونٕ قوول ٗمزٚووٖ هوض٠  رموولٗن هَوللخ ػلوؤ ّفووٓ،  ووو

 .الووًّخ ّاللثلْهبٍ٘خ فٖ ارّقبم الوْاقف

ٗؼّل ًمل ف٘جو هيكّعب ، إم ُْ ٟ ٗكزفٖ ثٌمل الٌَوقخ الكبًطّ٘وخ ٝٗز٘موب اٟقزٌوبع، ثول ٗونُت ّثؼول هوي ملوك ًؾوْ 

كؽ٘ الٌَقخ الزٖ رزوعوِب اٛف٠ي الوَ٘ؾّ٘خ الزٖ َّٗوِ٘ب ث  إٗز٘مب اًٝغ٘ول الوطلموخ ، ّٗؼزجوو هؾولّكّٗزِب فوٖ 

 .ْعَ٘ الفؼل الَ٘بٍٖ ًظوا  لملٍّ٘زِب الوطلمخ ّالوزؼبل٘خ ػلٔ ّاقغ الجْور

لسالقتنةعلوسيفعالسياسة ي:ل-ب

لمل قبم ف٘جو ثومبهًخ ث٘ي إٗز٘مب اًٝغ٘ل الوطلمخ ّإٗز٘مب هعل الَ٘بٍوخ لٖ٘ول فوٖ الٌِبٗوخ إلؤ اٍوزٌزبط هضبلّ٘وخ 

 le sermon sur laّ الوَّوبح ّٗٚب   ث وْػظخ الزؼوبلٖ  )اّٛلٔ ّّاقؼّ٘خ الضبً٘خ. إما  بًذ  اٝٗز٘مب الوطلمخ  ّ

montagne ،   ثطبثؼِوب ال٠هْووّٛ ّثزؼبل٘وِوب الضبثزوخ ػجوو الويهي، فوإّى الفؼول الَ٘بٍوٖ ٗؼوّل هْووّٛب ّٔ رقز



 

   

 

  هؼّوٙخ كّهب  للزغّ٘وو. إّى هعول الَ٘بٍوخ   ثبػزجوبهٍ هولثّو casuistiqueثوؼط٘بد رزؼلّق ثؾبٟد هقْٖٕخ )

ّْ ثبلٚوّهح إلٔ ٙوبى ّ جو قله هوكي هي الق٘و ّالَولن اٟعزووبػّ٘٘ي. لونلك لوَ  بهول الؾ٘بح ا ٟعزوبػّ٘خ   هلػ

الوْوّػّ٘خ فٖ رطج٘ق المبًْى لفوٗ اًٟٚجبٛ ثبلؼول ػلٔ  المٚبء ػلٔ الولكّ٘وخ ػجوو اٛكاء ّّ اًٟزوياع؛ ّٕ 

ػجو فوٗ اًٟٚجبٛ ّالٌظبم ػلؤ الغو٘وغ كّى اٍوزضٌبء .
14
إّٟ ّّى رطج٘وق الموبًْى ّفووٗ اًٟٚوجبٛ ثوبلوؼٌٔ  

الَ٘بٍووٖ ٟ ٗوكووي ّى ٗزؾمّووق كّى اٍووزؼوب  الؼٌووف، ثبػزجووبهٍ  ٍّوو٘لخ الَ٘بٍووٖ الٌْػّ٘ووخ . ٗزّقوون الؼٌووف فووٖ ُوونا 

الَ٘بي  بهل الوْوّػّ٘خ، ًَّٛ َٗزِلف هُبًب  هف٘لا  للوغزوغ  كّل، ُّْ المٚبء ػلٔ الؼٌف غ٘و الوْوّع النٕ 

ح، ّإّٟ ٍزٖووجؼ هَووتّٟ  ػووي  قوول ِٗووّلك ّْ الَوولن اٟعزوووبػٖ، لوونلك ٗمووْ  الَ٘بٍووٖ:  ٗغووت ّى رْاعووَ الْووّو ثووبلم

ٛغ٘بًَ .
15
  

 ّٖ ح ُْ فمٜ هي هْوْٟد الَ٘بٍٖ، ُّْ هي ثبة الزياهَ اٛف٠قو ّْ ٠ًؽ  ّّى ارّمبء ّّو الؼٌف ثبٍزؼوب  الم

ّٖ ، ؽ٘وش  رغبٍ هغزوؼَ.ػلٔ الؼكٌ هي ملك، رظِو إٗز٘مب اًٝغ٘ل الوطلمخ و٘وّهح اًَٝوبً ّٖ رؼبلِ٘ب ػلٔ ػوبلن ال

ح ، ّْ رمْ  لٌب إٗز٘مب الؾّت الوضبلٖ: ٟ رمبّم الّْو ثبلم
16
ح ًبفؼب ، ٟ   ّْ إم هِوب  بًذ الظوّف ّهِوب  بى اٍزؼوب  الم

هٗي فٖ هب َّٗوَ٘ ف٘جو ث  ّاعت الؾم٘ ّْ ح الوبكّٗخ. ٗزؼّوق ُنا الزٚبهة ث٘ي الزٖ ّْ  leمخ  )غٌن ٗجّوه اٍزؼوب  الم

devoir de vérité يووف  وبى، لونلك ّٕ  . إّى ُنا الْاعت ثبلٌَجخ إلٔ ٕبؽت اٝٗز٘مب الوطلمخ غ٘و هْوّٛ ثل

ثكووّل ؽووناف٘وُب كّى ؽَووبة ّّ  -ٍووْاء اٟعزوبػّ٘ووخ هٌِووب ّّ الوضبلّ٘ووخ  -ػلوؤ هووي ٗؼزموول ف٘ووَ ّى ٖٗووّوػ ثبلؾمووبسق 

ب إما  وبى ُونا الزّٖووٗؼ ثبلؾموبسق هٚوّوا  ثبلَولن ّثوبلق٘و هلاّهح، ّملك  ٖ ٗكْى هٌَغوب  هغ قٌبػزَ اللٌّٗ٘خ. ّّهو

وولاٟعزوووبػ٘٘ي، فإًّووَ  ّٖ هووي رؾّووول هَووتّل٘خ رلووك الٌزووبسظ الْف٘وووخ، ّٛى رٖووّوفَ  ووبى فمووٜ ػووي اقزٌووبع، ٛجمووب   ٗزٌ

 .للْاعت ثبػزجبهٍ ّهوا  قطؼّ٘ب  ٟ ّوّٛ٘ب  ّفق رؼج٘و الفلَفّ٘خ الكبًطّ٘خ

هو هقزلوف عوّلا ، إم إٕولاػَ ثلّٗوخ ؽم٘موخ ٗزطلّوت هٌوَ ػوّلح إعوواءاد هٌِوب ثبلٌَجخ إلؤ هعول الَ٘بٍوخ، فوبٛ

٘بٍوٖ قجول  َّ ّٕ ّالؾَبة ّالوْبّهح ّالوٌبّهح، ًَّٛ ٗؾول فٖ ّقَٖ هُبى اللّلوخ ّالوغزووغ. إّى ػلؤ ال الزوّ

ًووخ لللّلووخ ػلوؤ غووواه  ّْ ٍَّووبد الوك الجولوووبى  ْووف ّّٗووخ ؽم٘مووخ ّى ٗزّْعووَ ثِووب   قٖوول الوْووبّهح   إلوؤ  ووّل الوت

ًووبد الوغزوووغ الووولًٖ...  إّى ُوونا الزْووبّه ٗتّ وول ػلوؤ الطووبثغ الؼم٠ًووٖ  ّْ ووخ ّهك ّٖ ّالووْىاهاد ّاٝكاهاد الوقز

 ٟ ّٖ ٘بٍو َّ ّٖ قجول  ْوف ّّٗوخ ؽم٘موخ، ملوك ّّى ال ّالزْبه ٖ للؼول الَ٘بٍٖ النٕ ٗزطلّت عْكح الوّّٗخ  ْوٛ ٍّبٍ

ثْكل ّ ضو ػومب ، الٌزبسظ الوزورجخ ػلٔ فؼلَ، ًَّٛ ٍو٘زؾّول  ٗؾَت فمٜ الوجبكئ، ثل ػلَ٘ ّى ٗؾَت ّٗٚب  ّهثّوب

 .هَتّلّ٘خ الٌغبػ ّ نلك هَتّلّ٘خ الفْل
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- Max Weber, Le savant et le politique, Plon, Paris,1959, p. 170 
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ّٔ ف٘جو فوٖ همبهًزوَ ثو٘ي إٗز٘موب اًٝغ٘ول الوطلموخ ّّف٠قّ٘وخ الفؼول الَ٘بٍوٖ ًٌزِوٖ إلؤ الٌزوبسظ  ثؼل هزبثؼخ ً

 الزبل٘خ الزٖ ًْعيُب فٖ ص٠س ًمبٛ:

 ٗز٘مب الوطلمخ، لنلك فِٖ رزؼبلٔ ػلٔ الْاقغ اًَٝبًٖ الوؾكْم ثبلٖ٘وّهح. الطبثغ ال٠ّربهٗقٖ لٞ -1

الٌيػخ الٌقجّْٗخ لٜف٠ي الوطلموخ، إم ٟ ٗموله ػلِ٘وب  إّٟ هوي  وبى قّلَٗوب  ّّ ػلؤ اٛقوّل ٗوٗول ّى ٗكوْى  -2

 وونلك، ّٗؼووِ٘  بلوَوو٘ؼ ّٕووؾبثزَ ،
17
ثٌ٘وووب ه٘وولاى الفؼوول الَ٘بٍووٖ ٗؼووّل إًَووبًّ٘ب  ثبهز٘ووبى؛ ّٕ ٗؾزوووم الَوو٘بي  

 الزبهٗقٖ النٕ ٗفؼل كافلَ.

إّى ٕبؽت اٝٗز٘مب الوطلمخ لًٞغ٘ل ٟ ٗكزوس ٛؽلاس ُنا الؼبلن ّهزغّ٘وارَ، ثل إّى ُّووَ الْؽ٘ول ُوْ ّى  -3

ا  بًذ ًزبسظ ماك الفؼل ّف٘وخ ّ بهصّ٘وخ، فإًّوَ ٗكْى فؼلَ هؾزوهب  لٖفبء قٌبػبرَ الزٖ ٗؼزجوُب فّ٘وح ثإ٠ٛي، ّإم

ٟ ٗزؾّول هَتّلّ٘زِب، ثل  الؼبلن ّّ هكاءح الجْوو ّّ   ًّٛوَ فلوق الجْوو ػلؤ رلوك الْوب لخ 
18
ُون هوي ٗزؾّولوْى  

ل هي هَتّلّ٘خ الٌزبسظ الوزورّجوخ ػلؤ الفؼول ُوْ هوب ٗغؼول الوؼزمول فوٖ إٗز٘مو ّٖ ب هَتّلّ٘خ رلك الٌزبسظ. لؼّل ُنا الزٌ

ّٖ ٗؼوّل هعو٠  ه٘ولاًّ٘ب  ) اًٝغ٘ل الوطلمخ ػلٔ هَبفخ هي ؽ٘بح  un hommeاًَٝبى الْاقؼّ٘خ. فٖ ؽو٘ي ّّى الَ٘بٍو

d’action.َاٛهو النٕ ٗغؼلَ هَتّٟ  ثبلوؼٌٔ اٝٗز٘مٖ ّالَ٘بٍٖ ػي رجؼبد فؼل   

ب اٟقزٌووبع ٟ ركفووٖ  ووٖ إٟ ّّى هووب ٗوكووي ّى ًٌزِووٖ إل٘ووَ فووٖ ُوونا الوَووزْٓ هووي الجؾووش ُووْ ّّى هٌطلمووبد إٗز٘موو

ٗكزَت الفؼل الَ٘بٍٖ  بهل ٕفزَ اٛف٠ق٘خ، لونلك ٍو٘زْلّٔ ف٘جوو رٌوبّ  هْوكل  اٟلزويام الَ٘بٍوٖ  هوي ىاّٗوخ 

 .ًظو هغبٗوح، ُّٖ ىاّٗخ ًظو إٗز٘مب الوَتّل٘خ

لإيتسقةلسيواؤويسّ :ل-2

القبٕوّ٘خ الزوٖ ٗكوْى ػلِ٘وب   ثْٖهح ػبّهخ:  الْٙؼّ٘خ ّّ Ver wortlichkeitرؼٌٖ ػجبهح  هَتّلّ٘خ  )

هي قل ُٗلػٔ إلٔ الؾكن ػلٔ ؽلس هب .
19
إٟ ّّى الؾكن الوَوتّ  ٗزغّ٘وو ثزغّ٘وو الظووف ّالو٘ولاى، لونلك ٌٍوٕول  

 هغ ًٟٟل ص٠س كٟٟد لؼجبهح  هَتّلّ٘خ .

ٟ : ٗوكي ّى ًزؾّلس ػي   ّّ ووه الونٕ قول ٗؾولس لُّٖ،ل هاؤويسّ لهدنسّ ّ ّٚ الزٖ رؼٌٖ ٙوّهح رؼوْٗ٘ ال

ّٖ هؾّلك . للغ٘و، ّملك ّفق ًظبم هؼّ٘ي ّرؾذ ّكل قبًًْ
20
  ّٖ و٘بي ثموبًْى هولً َّ ّثبلزبلٖ ٗزؼلّوق اٛهوو فوٖ ُونا ال
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- LaLande, vocabulaire technique et critique de la philosophie, éd, PUF, Paris, 1996, p. 926 



 

   

 

هٌظّن للؼ٠قبد اًَٝبًّ٘خ ٗزؼّ٘ي ػلٔ الغو٘غ ٛبػزوَ، ؽزؤ ًزفوبكٓ الٚووه الووبّكٕ ّّ الوؼٌوْٕ الونٕ قول ٗؾٖول 

ّٕ  بى ٛ. 

الزوٖ رؼٌوٖ  الْٙوؼّ٘خ ّّ القبٕوّ٘خ لووي ٗوكوي ّى ٗكوْى  زسئسّة ""سيواؤويسّ لسيجًزؾّلس قبًًّْ٘ب  ػي لصبً٘ب :

هؾّل رزجّغ عياسٖ ثَجت اهركبثَ لغوٗوخ ّّ لزغبّى هؼّ٘ي ، ؽ٘وش رؼٌوٖ الوَوتّلّ٘خ ٙووي ُونا اٝٛوبه ٙووّهح 

خ ّٖ ٍَّبد هقز  .ٛبػخ المْاً٘ي الغياسّ٘خ الوٌظّوخ هي قجل هت

الزوٖ رؼٌوٖ  ّٙوؼّ٘خ فبػول ػبقول ثوبلٌظو إلؤ اٛفؼوب  الزوٖ ل"سيواةؤويسّ لسخال قسّة "صبلضب : ٗزؼل ّق اٛهو ثو 

ٍّوٌ هَوجمب  فموٜ، ثول  ٖٗجْ إلٔ رؾم٘مِب . إّى ُنا الٚوة هي الوَتّل٘خ ٟ ٌٗزظن رؾذ ٛبسلخ قبًْى ّف٠قوٖ هت

 .ٗورجٜ ثؼوق ثبلْػٖ اٛف٠قٖ للفبػل ثوب ُْ ٙو٘وٍ الجبٌٖٛ

لوَوتّل٘خ، ُوْ ّّى ُونٍ اٛف٘ووح ٗغوت ّى رَوزغ٘ت هب ٗوكي ّى ًَزٌزغَ ثؼل ػوٗ ُنا الزؾلٗل الوؼغووٖ ل

لٌْػ٘ي هي الْٚاثٜ: هي ًبؽ٘خ ُٖ هَتّل٘خ رغبٍ المبًْى فٖ ّثؼبكٍ الولً٘خ ّالغياس٘خ ّاٛف٠ق٘وخ، ّهوي ًبؽ٘وخ 

ّفوووٓ ُووٖ هَووتّل٘خ رغووبٍ الٚووو٘و اٛف٠قووٖ للفبػوول. فوووب ٗغؼوول فؼوو٠  هووب ّف٠قّ٘ووب  ُووْ هوولٓ اٍووزغبثزَ لِوونٗي 

ّّ   :الْوٛ٘ي ٍَّبرٖ. ّّهب الضبًٖ، فْوٛ مارٖ ثوؼٌٔ اٟلزياماٛ  .ُْ ّوٛ هْْٙػٖ هت

٘بي الوقٖوْٓ   ُوْ ّٗوي ًٖوٌّف الوَوتّلّ٘خ   إّٟ ّّى الوْكل النٕ ٗطفْ ػلٔ ٍطؼ الجؾش  َّ ٙوي ُنا ال

الَ٘بٍّ٘خ؟ ُل ٗوكي ّى رَزْػت اللٟٟد الض٠س الزٖ ؽوّلكُب ًٟٟول فوٖ هؼغووَ؛ ّثبلزوبلٖ ركوْى ُونٍ الولٟٟد 

ثوضبثووخ الزوولٛ٘و الٌظوووٕ للفؼوول الَ٘بٍووٖ؟ ّم ّّى اٛهووو ٗزؼلوو ّق ثقْٖٕووّ٘خ ُوونا اٛف٘ووو، ّثبلزووبلٖ ثقْٖٕووّ٘خ 

ّٔ ف٘جوو  وٖ ًزجوّ٘ي ٛج٘ؼوخ الؼ٠قوخ ثو٘ي الوَوتّلّ٘خ ّالفؼول  هَتّلّ٘  زَ ؟ لٞعبثوخ ػوي ُونٍ اٍٛوئلخ، ًؼوْك إلؤ ًو

 .الَ٘بٍٖ

لسيواؤويسّ لوسيفعالسياسة ي:ل-أ

ثؼل رجوٗوٍ للزٌبق٘ الؼو٘ق النٕ ْٗق إٗز٘مب اًٝغ٘ول الوطلموخ هوي عِوخ ّالفؼول الَ٘بٍوٖ هوي عِوخ ّفووٓ، 

ّٔ الف٘جوٕ للزؼج٘و ػ ي روّككٍ ث٘ي قبػلر٘ي ٍّبٍ٘ز٘ي رّْعِبى الَلْك اًَٝبًٖ ػوْهب  ّالفؼل الَ٘بٍٖ ٗزّْعَ الٌ

ٗوكوي  :  إٗز٘مٖ ٗوكي ّى َٗزغ٘ت لمبػولر٘ي هقزلفزو٘ي ّهزٌبقٚوز٘ي  لو ّ٘ب  activitéفْٖٕب ، إم ّّى   ّل ًْبٛ )

ّى ّْٗعَ إّهب ّفق إٗز٘مب الوَتّلّ٘خ ّّ ّفق إٗز٘مب اٝقزٌبع .
21
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المبػلر٘ي اٝٗز٘مّ٘ز٘ي ُْ هب كفغ ف٘جو ًؾْ الومبهًخ ثٌِ٘وب، ّملوك ل٘ؾوّلك اٍٛوبً الونٕ ٗوكوي ُنا الزوّكك ث٘ي 

ٗموْم  (Le partisan de la conviction) ّى ٗوركوي ػل٘وَ الفؼول الَ٘بٍوٖ. فوإما  وبى ٕوبؽت إٗز٘موب اٟقزٌوبع

ل روبهب  هي الٌزبسظ الوؾبٗضخ لفؼلَ ّٖ ٘خ ٗزؾّوول رجؼوبد فؼلوَ ٍوْاء ّ بًوذ فإّى ٕبؽت إٗز٘موب الوَوتّل ،ثْاعجَ ّٗزٌ

فّ٘وح ّم ٙبّهح، ّإما  بى ٕبؽت إٗز٘مب اٟقزٌبع ٟ ٗؾزول ٟ هؼمْلّ٘خ الؼبلن هي ف٠  اًزْوبه الْوّو ثكوّل هؼبً٘وَ، 

فوإّى ٕوبؽت إٗز٘موب الوَوتّلّ٘خ ٗجوّوه لغوْءٍ إلؤ الؼٌوف ّؽ٘بًوب  ثزؾم٘وق الق٘وو الؼوبّم  ،ثوب فٖ ملك اٍزؼوب  الؼٌف

 .للغو٘غ

اٟفز٠ف ّاٙؼ ث٘ي إٗز٘مب هطلمخ هَزوّلح هي اللٗي الوَ٘ؾٖ، ؽ٘ش ٟ ُّن لوي ٗؼزمول فِ٘وب ٍوْٓ ٕوفبء إّى 

الوجووبكئ ٍّوولوّ٘زِب، ّثوو٘ي إٗز٘مووب هْوووّٛخ ثووبلظوف اًَٝووبًٖ الوفزووْػ ػلوؤ  ووّل اٝهكبًووبد، ّثٌووبء ػلوؤ ُوونا 

ّثبلزوبلٖ ٟ رٖولؼ  لٍوبً لؾ٘وبح اًَٝوبى الزٌبق٘، فإّى رؼبل٘ن اٟقزٌبع رظّل هزؼبل٘خ ػلٔ الْلى الؼبم اًَٝوبًٖ، 

خ ؽ٘برَ الَ٘بٍّ٘خ. لنلك ٌٗلٓ الوَ٘ؾٖ ثٌفََ ػي الَ٘بٍخ، ثبػزجبهُب ّؽل ُّّن ّوّه ُونٍ الولً٘ب  ّٕ اٛف٠قّ٘خ ّفب

 وب ٗتّ ل ػلٔ ملك ف٘جو:  إّى الوَ٘ؾ٘٘ي اّٛ  ٗؼوفوْى عّ٘ولا  ّّى الؼوبلن يوّل هؾكْهوب  ثوغوبل٘ي، ّّّى الفووك الونٕ 

ح ّالؼٌف   ٌٗزِٖ إلٔ ّفبي هغ قْٓ ّ٘طبًّ٘خ . ٗزؾبلف ّْ هغ الَ٘بٍخ   ّٕ هغ ٍّبسل الم
22
ػلؤ الؼكوٌ هوي ُونٍ  

َّٖ ثُوّهزَ، ثوب فٖ ملك الوغوب  الَ٘بٍوٖ، ٗؼزجوو ٕوبؽت إٗز٘موب الوَوتّل٘خ ّّى ُونا  الوؤٗخ  الوْ٘طٌخ  للؼبلن الؾ

َّٖ النٕ ًؼَْ٘ ٗوضل قله الفؼل اًَٝبًٖ، إًَّ ػجبهح ػي هٖ٘و ٟ ثّل هي هْاعِزَ، ثبػزجبهًب ثْوا . ّى  الؼبلن الؾ

٘طبًّ٘خ فلٌ٘ هؼٌٔ ملك ّى ًٌلٓ ثلًفٌَب ػٌِب، ثول ػلؤ الَ٘بٍوٖ الوزَولّؼ ثإٗز٘موب ركْى الَ٘بٍخ هؾكْهخ ثمْٓ ّ

الوَتّلّ٘خ ّى ْٗاعَ ّوّهُب الووكٌخ، ّّى ٗزؾّول هَتّلّ٘خ هوب قول ٗزجوغ هوبهٍوزِب هوي ػٌوف. إٟ ًّّوَ هغون ُونا 

إّى ف٘جو ٗؾبّ  ّى ٗغل ًْػب  هي الزمبثل الغنهٕ ث٘ي هٌطلمبد ّفلفّ٘بد  ّل هي إٗز٘مب اٟقزٌبع ّإٗز٘مب الوَتّل٘خ، ف

الزكبهل ثٌِ٘وب، ّهعل الَ٘بٍخ ٍ٘كْى الوؾّل النٕ ٗزؾم ّق فَ٘ ُنا الزكبهل،  إّى إٗز٘مب اٟقزٌبع ّإٗز٘مب الوَتّل٘خ 

ًووبى هؼووب  اًَٝووبى إٛوو٘ل. ماك ُووْ اًَٝووبى المووبكه ػلوؤ  اٟلزوويام  ّْ لَ٘ووزب هزٌووبفور٘ي، ثوول إًِّوووب هزكبهلزووبى ّرك

الَ٘بٍٖ .
23
  

ّفق ُنا الوٌطق الف٘جوٕ ٗؼّل الزْف٘ق ث٘ي إٗز٘مب الوجوبكئ )اٟقزٌوبع  ّإٗز٘موب الزجؼوبد ّّ الٌزوبسظ )الوَوتّلّ٘خ  

ّوٛ إهكبى  اٟلزيام الَ٘بٍٖ ، لكي لن ٗجّ٘ي لٌب ف٘جو ػولّ٘ب   ٘ف ٗزّن ُنا الزْف٘ق، هّووب ٗغؼلٌوب ًْوّك فوٖ إهكبًوَ، 

ٗزؼلّووق ثزْف٘ووق ّم ثزلف٘ووق ماك هووب ٍووٌزؼّوٗ لووَ ٟؽمووب  فووٖ المَوون ًّؼزجوووٍ هغووّوك رلف٘ووق ًظوووٕ. إى  ووبى اٛهووو 

ه ف٘جو ؽْ  ػ٠قوخ اٛف٠قوٖ ثبلَ٘بٍوٖ. لكوي فوٖ ُونا الوَوزْٓ هوي الجؾوش ًؼزجوو ّّى ُونا  ّْ ّٖٔ لٌمل رٖ الوق
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 الوْقف الف٘جوٕ ٟ ٗقلْ هي ٛوافخ، ثبػزجوبهٍ رغوبّىا    ّإى  وبى ثْوٖء هوي الٚوجبثّ٘خ   الفٖول الزوبّم ثو٘ي إٗز٘موب

اٟقزٌوبع ّإٗز٘موب الوَوتّل٘خ،  ووب رغوبّى ثبلموله ًفَوَ قطوغ الٖولخ ثو٘ي هوب ُوْ ّف٠قوٖ ّهوب ُوْ ٍ٘بٍوٖ، ثووب ّّى 

 اٟقزٌبع ّالوَتّل٘خ فٖ ركبهلِوب رزؾمّق ّقّٖ٘خ هعل الَ٘بٍخ الولزيم. 

ٟقزٌوبع ٟ ثٌبء ػلٔ ملك، ٗوكي لوعل الَ٘بٍخ  ّى ٗفؼل رؾذ ٛبسلخ الْاؽلح ّاٛفووٓ، ثبػزجوبه ّّى إٗز٘موب ا

رؼٌٖ غ٘بة الوَتّل٘خ، ّٟ ُنٍ اٛف٘وح رؼٌٖ غ٘بة اٟقزٌبع. إّى ػلٔ هعل الَ٘بٍخ )فوٖ ًظوو ف٘ج٘وو  ّى ْٗفّوق 

ثوو٘ي اٟقزٌووبع ّالوَووتّلّ٘خ ّإٟ فلووي ٗكووْى ٍووْٓ ُووبّ ّّ اًزِووبىٕ .
24
فك٘ووف إمى ٗكووْى هعوول الَ٘بٍووخ هؾزوفووب   

هووب ُووٖ القٖووبسٔ الزووٖ ْٗووزوٛ ف٘جووو رْفّوُووب فووٖ  ،ّّٙووؼ ّهلزيهووب  فووٖ ٍوولْ َ ٟ اًزِبىٗووب  ُّبّٗووب ؟ ّّ ثزؼج٘ووو

 الَ٘بٍٖ  ٖ ٗكْى هزمٌب  لوٌِزَ ّهلزيهب  ثلف٠ق٘زِب؟

ى فوٖ هغولِوب ّقٖوّ٘خ الَ٘بٍوٖ إٛوو٘ل ّْ  لٞعبثوخ ػوي ُونا الَوتا ، ٗموّلم ف٘جوو صو٠س فٖووب  ٍّبٍوّ٘خ ركو

(l’homme politique authentique)،  ُّوووٖ الْوووغف(la passion) وَوووتّل٘خ ّالْوووؼْه ثبل(le 

sentiment du responsabilité)  ّالٌظوح الضبقجخ(le coup d’œil) ػلٔ هعل الَ٘بٍخ قجل  وّل ّوٖء ّى .

ٗكووْى ّووغْفب  ثبلمٚووّ٘خ الزووٖ ٗؼزوويم الووّلفبع ػٌِووب، ّملووك ثووبلزفّوؽ الكلوو ّٖ ٛعلِووب، هّوووب ٗؼٌووٖ ّّى الْووغف للٗووَ ُووْ 

الؼم٘ن . اٝف٠ٓ الْلٗل لمّٚ٘خ هب النٕ ٌٗبق٘ اًٟفؼب  
25
صّن هي ّاعت الَ٘بٍٖ ّى ٗكْى ّبػوا  ثبلوَتّل٘خ  

الولمبح ػلٔ ػبرمَ، ثوؼٌٔ ّى ٗكْى فؼلَ ًبثؼب  هي ٙوو٘و ّف٠قوٖ ٗٚوغ فوٖ ؽَوجبًَ  وّل الٌزوبسظ الزوٖ قول رزورّوت 

ٗوَ ػلٔ فؼلَ ّٗلزيم ثزؾّولِب ؽزٔ لْ  بًذ هقّ٘جخ لٚهب  ّّ  بهصّ٘خ.  ووب ػل٘وَ ّى ٗزوزّوغ ثٌظووح صبقجوخ رؼكوٌ  ّّ رو

ّهٕبًزَ فٖ هْاعِزَ ّٛٗخ قّٚ٘خ قل رؼزوَٙ ّرؼزوٗ هغزوؼَ. إّى ف٘جو ٗؼزجو ُنٍ القبّٕ٘خ هِّوخ عوّلا ، ًِّٛوب 

ثوضبثخ  الوؾواه  النٕ ٗؾَوت  ٘فّ٘وخ الؾفوبي ػلؤ الزوْاىى كافول الوغزووغ فوٖ ؽبٙووٍ ّفوٖ هَوزمجلَ  الٌظووح 

.الضبقجخ ُٖ القبّٕ٘خ الٌفَّ٘خ الؾبٍوخ لوعل الَ٘بٍخ 
26
ّٗكوي ٛبثؼِب الؾبٍن فٖ ق٘وخ الّوُوبى الونٕ رؾولوَ، إم  

لْ  بًذ ًظوح الَ٘بٍٖ هؾلّكح ّّ غ٘و اٍزْواف٘خ ّاًفؼبل٘خ، فإّى ملوك قول ِٗوّلك هغزوؼوب  ثلٍووٍ، لوٌ٘ فوٖ ٍولوَ 

 فؾَت، ثل فٖ ؽ٘برَ. 

لؼٌوف ٛعول إّى هعل الَ٘بٍخ  وب ٖٗفَ ف٘جو هغجْ  ػلٔ هْاعِخ فطو كاُون ٗزوضّول ٍّبٍوب  فوٖ هوبهٍوخ ا

رؾٖ٘ل الق٘و اٟعزوبػٖ، ٗكوي ُنا القطو رؾلٗلا  فوٖ رجوٗوو الؼٌوف رؾوذ ٛبسلوخ رؾم٘وق الق٘وو للغو٘وغ، ؽ٘وش 

ًغل هي ًبؽ٘وخ هغوٗوبد الغبٗوخ، ّهوي  :ٗمجل ػلٔ رطج٘ق الوجلّ الجواغوبرٖ فٖ الَ٘بٍخ، ُّْ الغبٗخ رجّوه الٍْ٘لخ

                                                           
24

- Julien Freund, Politique et impolitique, éd, Sirey, 1987, p. 235 
25

- Paul Ricœur, Lecture I, p. 237 
26

- Max Weber, le savant et le politique, Plon, Paris, 1959, p. 163 



 

   

 

بلٖ  لًٌّب ثوعل الَ٘بٍخ هفوّٗ ػلَ٘ كّهوب  ّى ٗكوْى فوٖ ًبؽ٘خ ّفوٓ فطو الٍْ٘لخ الزٖ قل ركْى ػٌ٘فخ، ّثبلز

ّٙؼّ٘خ قْٖٓ ّهؾوعخ، إم ُْ ٗزوْقغ ػلٔ ؽبفخ اٍٟزجلاك هي ًبؽ٘وخ ثَوجت هوبهٍوخ الؼٌوف   ٍْو٘لخ ًْػّ٘وخ 

للَ٘بٍوٖ ، ّهوي ًبؽ٘وخ ّفووٓ هفوووّٗ ػل٘وَ ثبلموله ًفَوَ رؾم٘وق الَوولن ّالق٘وو اٟعزووبػّ٘٘ي، فك٘وف ٍوو٘زوّكي 

ُنٍ الوؼبكلخ الٖؼجخ؟ ّٟ ٗكوْى فوٖ اٍوزؼوب  الؼٌوف رؾوذ ّّٗوخ غبٗوخ  بًوذ، ٙووثب  ٛف٠قّ٘وخ  الَ٘بٍٖ هي إٗغبك

 اٟلزيام الَ٘بٍٖ  فٖ الؼوق؟ ّٟ ًلؾ  هغ ف٘جوو رووّككا  ثو٘ي اٛفو٠ي ّالَ٘بٍوخ، ِّّٗووب ًقزوبه؟ ُّوْ هوب ٗؼكوٌ 

 إٗز٘مب الوَتّلّ٘خ.اٟقزٌبع ّ إٗز٘مبالزوّكك مارَ ث٘ي 

ُوونٍ اٍٛووئلخ الؾبهقووخ، ّلوون ٗكووي ؽبٍوووب  فووٖ اٝعبثووخ ػٌِووب، ثوول ّ ضووو هووي ملووك ػّوووق  لموول ٕوووذ ف٘جووو ّهووبم

وذ فزؼ الطوٗق ّهبم ػّلح هؾبّٟد ّفووٓ هٌِوب هوب  ّٖ اّٝكبلّ٘خ الوزؼلّمخ ثبلق٘به ث٘ي اٛف٠قٖ ّالَ٘بٍٖ. ُنا ال

الزؼّوٗ لِنٍ الوؤٓ الٌملّٗخ رّْعَ ثٌمل ٟمع للوْقف الف٘جوٕ ّهٌِب هب رغبّى ملك ٝػطبء ؽلْ  ثلٗلخ. لكي قجل 

 ًوٓ هي الٚوّهٕ هزبثؼخ اللٟلخ الوَزؾلصخ الزٖ ارّقنُب هفِْم الوَتّلّ٘خ ثؼل ف٘جو.

ّٕ هفِْم الوَتّلّ٘خ هلٓ ّػوق هوي الونٕ  بًوذ ػل٘وَ. إّى ُّوّ٘وخ  لمل ّػطٔ ٍبهرو هي ف٠  هنُجَ الْعْك

ؽَون الزووّكك ثو٘ي إٗز٘موب اٟقزٌوبع ّإٗز٘موب الوَوتّلّ٘خ، الوْقف الْعْكٕ الَبهروٕ فٖ ُنا الجؾش ُْ ًَّّ ّروبػ لٌوب 

ٍَّخ هَجمب .   لٖ٘جؼ الفؼل اًَٝبًٖ ًبثؼب  هي قواه ؽّو ّهَتّ  فٖ اٍزم٠لّ٘خ ربّهخ ػي ّّٗخ ّف٠ي هت

ل:responsabilité et situation)سيواؤويسّ لوسيىضعسّ ل) -لب

ؽلصب  ػٌّ٘٘ب   بى ٛوفب  فَ٘، ُنا الؾلس ٗمّلم  َٗزؾٚو ٍبهرو فٖ ثلاٗخ ٛوؽَ لوْكل الٖفخ اٛف٠قّ٘خ للفؼل

ّٔ رؾلٗولا  ّؽول  هضبٟ  لًَٞبى النٕ ٗوكي ّى رٚؼَ الظوّف فٖ هلىي هي الٌبؽ٘خ اٛف٠قّ٘وخ. ُونٍ الظووّف رقو

ر٠ه٘ن ٍبهرو النٕ ّػوة ٍٛزبمٍ ػي روّيقَ ث٘ي ّٙؼّ٘ز٘ي هزٚبهثز٘ي: هي عِخ يوّفوَ الؼبسلّ٘وخ ) ًْوَ ّؽ٘ول 

خ ، ّهي عِخ صبً٘خ يووّف ثلولٍ الوواىػ رؾوذ اٟؽوز٠ . ّعول ًفَوَ ثبلٌز٘غوخ ثو٘ي ف٘وبهٗي ّف٠قّ٘و٘ي ّّهَ الوطلّم

هزٚبّكٗي: إّهب اٟلزؾبي ثغجِخ المزب  رلج٘خ لٌلاء الْاعت الٌْٖٛ ّروك ّّهَ ّؽ٘لح، ّّ الجمبء إلٔ عبًجِب ّإػبًزِب، 

 une situationلو٘ون فوٖ  ّٙوؼّ٘خ قٖوْٓ  )ّثبلزبلٖ الٌكْٓ ػي رلج٘وخ ملوك الْاعوت الوموّلً. إّى ّقوْع الز

extrême الق٘وبهٗي ّ ضووو ّٕ   ّٕ رؾوذ ّٛولح ف٘وبهٗي هزٚوبهث٘ي ُوْ هوب كفؼوَ إلؤ اٍزْوبهح الف٘لَوْف ؽوْ  ّ

 ّف٠قّ٘خ. لكي قجل الزؼّوٗ ٝعبثخ ٍبهرو، هب ُٖ الم٘وخ الفلَف٘خ لِنا الوضب  الْاقؼٖ؟

 : ٟ ّّ ثوب ُٖ ّف٠ي قبسوخ؛ ّٕ ػلم رغبًَِب الّلافلٖ، فِٖ رزموّلم هوي فو٠  قو٘ن  غوىضلسخال  لفيلذستهةّ

هزفبّرخ الوَزْٗبد، ثل هزؼبهٙخ ف٘وب ثٌِ٘وب، هّووب ٗطووػ ػلؤ الفووك ف٘وبهاد ّف٠قّ٘وخ هزٚوبّكح: الزؼوبهٗ ثو٘ي 

ْ  ّاعت الزٚؾ٘خ هي ّعل اٛم ّّاعت الزٚؾ٘خ هي ّعل الوْٛي. ٗلّقؤ ٍوبهرو ُونا الزؼوبهٗ  وبٙرٖ:  رمو



 

   

 

اٛف٠ي ٟ رؼبهل اٙفوٗي قّٜ  ٍْ٘لخ ّإًّوب  غبٗخ، ؽٌَب ، فإما ثم٘ذ قوة ّالولرٖ فوإًّٖ ٍولػبهلِب  غبٗوخ، ّلكوي 

ٗوكي ّى ّػبهل ثِنا الٖوٌ٘غ الوؾوبهث٘ي هوي ؽوْلٖ  ٍْوبسل، ّثبلومبثول لوْ ّلؾوق ثبلوؾوبهث٘ي، فوإًٌّٖ ٍولػبهلِن 

 غبٗخ، ّٗوكي ثفؼل ملك ّى ّػبهل ّّهٖ  ٍْ٘لخ .
27
 

رطوووػ اٛفوو٠ي المبسوووخ ف٘ووبهاد هزٌبقٚووخ ف٘وووب ثٌِ٘ووب، ّلكووي َٗووززجغ  ووّل هٌِوووب ًز٘غووخ ٟ ّف٠قّ٘ووخ، إمى 

فبًٟؾ٘بى اٛف٠قوٖ إلؤ اٛم ًز٘غزوَ الزقلّوٖ ال٠ّف٠قوٖ ػوي الوْٛي، ّ ونلك اًٟؾ٘وبى اٛف٠قوٖ للوْٛي ًز٘غزوَ 

 الزقلّٖ ال٠ّف٠قٖ ػي اّٛم. 

ّٕ ػلم روبُِ٘ب هوغ اٛفو٠ي المبسووخ، فووض٠  ّف٠قّ٘وخ فؼول الزلو٘ون ٟ  :غوىضلسيصف لسخال قسّ ليلفعاصبً٘ب : 

؟  و٠ّ . ّٖ رزطبثق هغ ّّٗخ ّف٠ي هْعْكح،  فوي  بى ٍ٘مله ػلٔ هَبػلرَ فوٖ اٟفز٘وبه؟ ُول الوونُت الوَو٘ؾ
28
 

 ت ٍبهرو؟إما  بًذ اٛف٠ي المبسوخ ٟ رٖلؼ ٍّبٍب  لٜف٠قّ٘خ ثَجت ػلم رغبًَِب، فلٗي ٗكوي ُنا اٍٛبً ؽَ

إّى ُوونٍ الؾبكصووخ الزووٖ ٗوِّٗووب ٍووبهرو َٗووزكولِب هّكٍ ػلوؤ ٛلووت الزلو٘وون؛ فِووٖ ماد ّعِوو٘ي ٗزكووبه٠ى فووٖ 

ّّ  فوٖ اهرجوبك الزلو٘ون فوٖ ّفون الموواه. ّّهوب الْعوَ الضوبًٖ،  إػطبسِب كٟٟرِب هي الٌبؽ٘خ الفلَفّ٘خ: ٗزوضّل الْعَ اٛ

ػي رملٗن الوَبػلح، فكوب ٗمْ  ٍبهرو:  هي ُْ المبكه ػلٔ ّفن ف٘زوضل فٖ هّك الف٘لَْف ثوب ُْ ٍلجٖ، إم ٗوزٌغ 

المواه ٍلفب  ؟ ٟ ّؽل ،
29
 فوب كٟلخ ُنا الوّك الَلجٖ للف٘لَْف؟ 

إّى هب ٗمٖلٍ ٍبهرو هي ُنا الوّك الَلجٖ ُْ ّّى الوَتّلّ٘خ اٛف٠قّ٘وخ هْ ْلوخ ؽٖووّٗب  للفووك )ُّوْ الزلو٘ون 

ٚطلغ ثبٟفز٘به النارٖ لْاؽل هي الق٘بهٗي اٛف٠ق٘٘ي الوزؼبهٙ٘ي. ّ ووب فٖ ُنا الوضب  ، لنلك هي ّاعجَ ّى ٗ

 ،ّّى اٛف٠ي،  ًِْب ّف٠قب  قبسوخ، ٟ رَبػل ػلٔ اٟفز٘به،  نلك ٟ ّؽل هي اٙفوٗي ٗوكٌَ إًموبم الزلو٘ون ثوْقوف

 ُّنا ٗؼٌٖ ًَّّ ُْ الْؽ٘ل الوتُّل لؾَن اٟفز٘به.

ُكنا ًلهك الوغيٓ الؼبّم النٕ ٗكوي ّهاء اُزوبم ٍبهرو ثِنٍ الؾبكصخ اٛف٠قّ٘خ الزٖ رجلّ ػبكّٗخ فٖ ٍ٘بقِب 

، ٝػطبء الفؼل ٕفزَ اٛف٠قّ٘خ. ُنٍ الٖفخ ّإى  بًذ رْزوٛ ّف٠قوب   ّٖ : ُّْ ُّوّ٘خ اٟفز٘به  ؼبهل مار ّٖ الْاقؼ

لّ٘خ الفوكّٗوخ للفبػول اٛف٠قوٖ. إمى ػلؤ الزلو٘ون إى ّهاك لفؼلوَ ّى هب، فوإّى ٍّبٍوِب ٗظوّل مارّ٘وب ، هووض٠ّ  فوٖ الوَوتّ

ٗكزَت ٕفخ اٛف٠قّ٘خ ّى ٗقزبه ثكّل ؽوّٗخ ّاؽلا  هي الق٘بهٗي الوطوّؽ٘ي ّهبهَ ّوٛ ّى ٗكوْى هَوتّٟ . ّّهوب 
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- Sartre, l’existentialisme et un humanisme, édition Gallimard, 1996, p. 43  
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 42  الووعغ ًفََ، ٓ 
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 43  الووعغ ًفََ، ٓ 



 

   

 

لّ٘خ ػوي رؾّوول الوَوتّ le délaissement)) ّى ٗجؾش ػي ؽّل فبهط ًطبي ّػ٘وَ، فونلك ٗؼوّل إُووبٟك ًّكْٕوب  

 .اٛف٠قّ٘خ. ّثبلزبلٖ لَ٘ذ اٛف٠قّ٘خ ٕفخ هؼطبح ّهؾّلكح ٍلفب ، ثل ُٖ ًزبط الوَتّلّ٘خ النارّ٘خ

 Le décisionnisme 

إّى هووب ًَووّغلَ ثؼوول ػوٙووٌب لزفبٕوو٘ل هؾبٙوووح ف٘جووو ؽووْ   هٌِووخ هعوول الَ٘بٍووخ ّالزياهووَ  ُووْ الؾٚووْه 

الوكضف ٛىّاط هفِْهّ٘خ هزمبثلخ، ُنا الزمبثل ٗؼكٌ هْاقف فكوّٗخ هزٚبهثخ،  وب ٗؼكٌ روّكك ف٘جو ثْلى الق٘وبه 

ّم الؼٌوف؟ ّثبلزوبلٖ ُول ٗقزوبه  (la pureté)الووكوي، فِول ٗقزوبه الوَوتّلّ٘خ ّم اٟقزٌوبع؟ ُّول ٗقزوبه الٖوفبء 

 اٛف٠قٖ ّم الَ٘بٍٖ؟

٠ًؽ  ّّى  ّل الزوّككاد الزوٖ ػجّوو ػٌِوب ف٘جوو فوٖ هؾبٙوورَ ّؽوبّ  رغط٘زِوب ثزْف٘وق هيػوْم ٛفوذ ػلؤ 

الَطؼ، لّوب اًزِذ الوؾبٙوح كّى إثلاء ؽّل لِنا الزوّيي. ّثبلزبلٖ قواه ف٘جو ثْلى هٌظْهبد الم٘ن الزٖ رؼوّوٗ 

 ؼكٌ رنثنثب . ُنا الزنثنة اًزِٔ ثف٘جو إلٔ رلٌَّ٘ هب َّٗؤ  ثبلزّ٘به المواهٕ .لِب  بى ٗ

ٗؼٌووٖ ُوونا الزّ٘ووبه الفكوووٕ إقٖووبء  ووّل اٟػزجووبهاد اٛف٠قّ٘ووخ هووي ه٘وولاى الجؾووش الؼلوووٖ ّهووي ه٘وولاى الفؼوول 

للؼمل ًفََ، ثوب ّّى  الَ٘بٍٖ، هّوب ٗفزؼ الوغب  ّاٍؼب  ّهبم هب َُّٗؤ  ؽوة الم٘ن  الزٖ رؼكٌ الْٙغ الزواع٘لٕ

ف٘جو  قل اًزِٔ إلٔ ههوي للموله ال٠هؼموْ  للفكوو الوؼبٕوو .
30
لمول قٚؤ ف٘جوو ػلؤ ػمول ػولوٖ هتُول لزؾلٗول  

الغبٗبد الٖبلؾخ للغو٘غ، ٗفٖٚ هضل ُنا الفكو إلٔ هوبهٍخ ٍ٘بٍوّ٘خ فّؼبلوخ ًّبعؼوخ لكوي ػجوو الزٚوؾ٘خ ثلٍوبً 

 ق٘وٖ هطلق.

٘جو هطوّؽخ ُٖ رلوك الزوٖ ػجّوو ػٌِوب هّث٘وو هَوواؽٖ ثكوّل ّٙوْػ، إّى الْٙؼّ٘خ المْٖٓ الزٖ رو ِب ف

 pureté إّى الق٘به الزواع٘لٕ ٗزوضّل فوٖ ًٌّّوب ٟ ًموله ػلؤ اٟفز٘وبه إّٟ ثو٘ي ًغبػوخ ٍ٘بٍوّ٘خ ّٕوفبء ّف٠قوٖ )

morale. ؛ ّٕ ث٘ي ٟ ّف٠قّ٘خ ٍ٘بٍّ٘خ ًبعؼخ ّهضبلّ٘خ هزؼبل٘خ ٛف٠ي ػملّ٘وخ 
31
اًَٝوبى  فووب الؼوول إمى لوْ  وبى 

هغجْها  ػلٔ الجؾش ػي فؼل ّف٠قٖ ًبعغ ٙوي ٍ٘بي ٍ٘بٍٖ ػٌ٘ف؟ ثزؼج٘وو آفوو، إما  وبى الفؼول الَ٘بٍوٖ ٟ 

  ثو٘ي الفؼوول الٖوبلؼ ّف٠قّ٘ووب  l’alternativeهفوّو هٌوَ هووي ّعِوخ ًظووو هْٙوْػّ٘خ، فووإّى ٛووػ هْوكلخ الق٘ووبه )

؟ّالفؼل الٌبعغ ٍ٘بٍّ٘ب  لٌ٘ ٍْٓ ّجَ هْكل ؽَت هّث٘و  ّٖ  هَواؽٖ. إمى ّٗي ٗكوي الوْكل الؾم٘م
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- Robert Misrahi,Traité du bonheur,tome 2, édition seuil, 1983, p 38 



 

   

 

٘بي فٖ ّّى ف٘جو قل ٍوجّق الوَوللخ الَ٘بٍوّ٘خ ُّّووِ الوَوللخ القلمّ٘وخ، إم اػزجوو  ّّى  َّ ٗكوي الوْكل فٖ ُنا ال

ربهٗـ الجْو ػجبهح ػي ؽوة ث٘ي الم٘ن، هّوب ٗتّكٕ إلٔ ّّى الم٘ن الولِووخ للفؼول الَ٘بٍوٖ رظوّل كاسووب  غ٘وو هجوّوهح 

ثبلؼمل .
32
ّلؼّل ُنا هب ٗغؼل الَ٘بٍخ رمزوة ّ ضو هوي الفؼول الزواع٘ولٕ الوزوضّول فوٖ الؼٌوف غ٘وو الوجوّوه، ّّى  

 ركْى الَ٘بٍخ  نلك هؼٌبٍ ّى رٖجؼ هِّلكح للم٘ن القلمّ٘خ هِوب  بى هٖلهُب.

  ػلّْٗوخ ّثبلفؼل، فإّى الزغوثخ الزبهٗقّ٘خ ّصجزوذ ّّى الزٌظ٘وو لللّلوخ الؾلٗضوخ   ُّوْ هوب قوبم ثوَ ف٘جوو هوي فو٠

، ّملووك ثؼول فوقِووب لكوّل اٛػووواف 1933الموبًْى ّهْووّػّ٘زَ   لوون ٗوٌوغ الٌبىّٗوخ هووي الٖوؼْك إلوؤ الؾكون ٍوٌخ 

ّالمْاً٘ي ّؽزٔ اللٍزْه النٕ ّٙؼزَ ؽكْهخ ف٘وبه اللٗومواّٛ٘خ آًوناك. ُونا ٗؼٌوٖ ّّى الَ٘بٍوخ كّى روْفّو ػمول 

الزؾلٗش ّالؼملٌخ. ُكونا ركزوول رواع٘ولٗب المواهّٗوخ ثفوزؼ ػولٖ ٗتّٛو هوبهٍزِب ٍزَمٜ فٖ اٍٟزجلاك هِوب اّكػذ 

الوغب  ّهبم الؼٌف ال٠هؾلّك، ّٟ ّؽل ّْٗك فٖ ُْ  الؾوّة الؼبلوّ٘خ ّاًٛظووخ الكل٘بًّ٘وخ الزوٖ هّ٘ويد الٌٖوف 

ّّ  هي الموى الؼْوٗي. فبلٌبىّٗخ هض٠ ،  بًذ ٍججب  فٖ إّؼب  ػّلح ؽوّة ٍْاء هغ ع٘واًِب ّّ ّٙل ّوؼجِب . إّى اٛ

هب ِّٗوٌب فٖ ُنا الَ٘بي ُْ الزٌظ٘و الَ٘بٍٖ للٌبىٗخ ػي ٛوٗق هفكوُوب الَ٘بٍوٖ   وبه  ّوو٘ذ  الونٕ اػزجووٍ 

ُبثوهبً  اٟثي الْوػٖ لوب ٌ ف٘جو 
33
 ػلٔ الوَزْٓ الفكوٕ.  

مْٛ لمل  بى كّه  به  ّو٘ذ الٌظوٕ ًمل اللٗومواّٛ٘خ الجولوبًّ٘خ الووضّلخ فٖ ؽكْهخ فبٗوبه، هّووب ػّغول ثَو

رلك الؾكْهخ.  وب ّػطٔ ّو٘ذ هفبُ٘ن ػي الووبهٍخ الَ٘بٍّ٘خ رمطغ  لّ٘ب  هغ اٟػزجبهاد اٛف٠قّ٘خ ّالوؼ٘بهّٗوخ، 

ّٕ ٍّبً ؽغبعٖ ّّ ّف٠قٖ، ل٘كْى  الَّ٘ل  )   ُْ le souverainّثبلزبلٖ ٖٗجؼ المواه الَ٘بٍٖ هَزم٠ّ ػي ّ

هي ٗمّوه فٖ الْٙؼّ٘بد اٍٟزضٌبسّ٘خ .
34
لّلّلخ ُْ النٕ ٗموّله إى  بًوذ الْٙوؼّ٘خ اٍوزضٌبسّ٘خ ّم ٟ. ّإما فمٜ هعل ا 

 بى اٛهو  نلك، فوي ؽمَّ ّى ٗؼلي ػي ؽبلخ الطْاهئ الزٖ رؼٌٖ  رؼل٘ق الؾمْي الؼبّهخ ّٗزْلّٔ الؾوب ن ٍولطبد 

هطلمخ .
35
 

ّٕ هٚوووْى ؽمووْقٖ ّّف٠قووٖ، ّركووْى الَ٘بٍووخ فؼوو٠  ٟ  ػم٠ًّ٘ووب  ُكوونا ٗووزّن إفووواؽ الووبهٍووخ الَ٘بٍووّ٘خ هووي ّ

ّاهرغبلّ٘ب ، ّركْى قواهارِب هورجطخ ثؼملّ٘خ الوتاهوح ّالوكو. ّلٌ٘ ّكّ  ػلؤ ملوك هوي اػزجوبه ّوو٘ذ ّّى هم٘وبً 

ّّ ، ّثبلزبلٖ ركْى الَ٘بٍخ ػجبهح ػي فْٗ ؽووة  ًغبػخ الَ٘بٍٖ ُْ الملهح ػلٔ  الزو٘٘ي ث٘ي الٖلٗق ّالؼل

لن ٍوْٓ ُلًوخ رولفل ّؽ٘بًوب  ٙو َّ وي ركز٘وك ؽوثوٖ. ُونٍ اٝهكبًوبد الكبهصّ٘وخ رظول قبسووخ، ّملوك ٟ رٌزِٖ، ّهب ال

وواػبد، ّرلؼوت كّه الؾكون  ّٖ ٙوي ؽوة هَزلٗوخ للم٘ن؛ ّٕ فٖ غ٘بة هٌظْهخ هؼوبٗ٘و ّف٠قّ٘وخ ركوْى فوْي ال
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ى اٍٛبٍووووٖ للفٚووووبء الَ٘بٍووووٖ ُووووْ اًٟغوووو٠ي ّّ ال٠رؾبّهّٗووووخ  ّْ ػلوووؤ الوزٖووووبهػ٘ي. ػٌلسوووون ٖٗووووجؼ الوكوووو

(L’indiscutabilité)،  . ٗؼٌٖ ال٠رؾبّه   فٖ ًِبٗخ الزؾل٘ل   ّٙغ الؾْاه ث٘ي قٍْو٘ي
36
إًّوَ الغ٘وبة الكلّوٖ  

لوٌطووق الؾووْاه فووٖ يووّل غ٘ووبة قْاػوول ّف٠قّ٘ووخ روِّوول لووَ، ّفووٖ يووّل اؽزكووبه المووواه الَ٘بٍووٖ هووي قجوول الفووُْوه 

(Fûhrerٍْ ػمل اٛقْٓ، هّووب  ، ّثٌبء ػلٔ ملك  هب ُٗلػٔ ػم٠  ػول٘ب ، ٟ ٗوكي ّى ٗكْى فٖ ًِبٗخ الوطبف ٓ

ٗلػًْب إلٔ اػزجبهٍ   ػلٔ هب ًؼلن   ٟ ػم٠  .
37
 

إّى ٟ هؼمْلّ٘خ الفؼل الَ٘بٍٖ ّفوىد ف٘جخ ّهل هي الَ٘بٍخ ػوْهب ، ثوب ّّى الفٚبء الَ٘بٍٖ هٌغلق ّالمواه 

فوٖ  وّل  ؽكو ػلٔ ٕبؽت الَ٘بكح، اٛهو النٕ ّّكٓ إلؤ رِلٗول للْعوْك اًَٝوبًٖ ػجوو إّوؼب  الؾووّة الوولّهوح

هكووبى. إّٟ ّّى ُوونٍ اّٛلّْٗووخ للَ٘بٍووٖ ًّزغووذ هّكح فؼوول إٗز٘مّ٘ووخ، روضّلووذ فووٖ الجؾووش ػووي ؽلووْ  ٛىهووخ الَ٘بٍووخ 

ٌٍّ هي علٗل للزْإل كافل الوغزوغ؟ ّ ٘ف ًفّؼل الؾْاه  ؾوّل إٗز٘موٖ لووب  ٍّْاء، فك٘ف ًت ّاٛف٠ي ػلٔ ؽّل 

 آلذ إلَ٘ اٛهْه هي اًغ٠ي ّرغجّو؟

الفلَفٖ الَ٘بٍٖ ّاٛف٠قٖ ارّغَ ّ ضو ٙوي الفٚبء الوؼبٕوو إلؤ رٌوبّ   ٘فّ٘وخ الزؼوبِٗ  ٠ًؽ  ّّى الفكو

ّٕ فؼل إًَبًٖ،  وب ّّى ُّوَ لن  الَلوٖ ّفق قْاػل هؼٌّ٘خ. فلٌ٘ ُّوَ الزٌظ٘و ٛف٠ي هطلمخ ركْى رلٛ٘وا  هضبل٘ب  ٛ

ٍووٖ لِوونا الزفك٘ووو الوؼبٕووو  ٘فّ٘ووخ إًمووبم ٗؼوول ٌٗؾٖووو فووٖ الزٌظ٘ووو للْووكل اٛفٚوول لللّلووخ، ّإًّوووب  ووبى الِووّن اٍٛب

الجْوّٗخ هي ٍولطبى الَ٘بٍوخ الووب و ّالوقبرول هوي عِوخ، ّهوي عِوخ ّفووٓ ٕووف ًظوو اًَٝوبًّ٘خ ػوي ّفو٠ي 

 هضبلّ٘خ ّهطلمخ قل رلمٖ ثِب فٖ ه٘زبف٘يٗمب الغ٘ت ّرٌَٔ ثبلزبلٖ ُوْهِب الؼبعلخ. 

ّإٗز٘مّ٘وخ ّروذ    ووب ٍّولفٌب الون و    ووّك فؼول ّهوبم رَزوػٖ اًزجبٌُب فٖ ُنا القْٖٓ ػّلح ؽلْ  ّعْكّٗوخ 

فْل هب ُْ ٍ٘بٍٖ ّهب ُْ ّف٠قٖ )ًمٖل ٌُب ثبٛف٠قٖ ػلون اٛفو٠ي، ػلؤ غوواه ّفو٠ي الْاعوت الكبًطّ٘وخ  

ى هوي عولوخ هوي الٚوْاثٜ  ّْ ّلؼّل ّ ضو ُنٍ الؾلْ  ٕلٓ الْ٘م ُٖ ًظوّٗخ الفؼل الزْإلٖ لِبثوهوبً الزوٖ رزكو

ّٖ  م٘وخ ػل٘ب همبّهخ للؼٌف هِوب  بى هلروبٍ ّهِووب  بًوذ هجّوهاروَ. اٛف٠قّ٘خ، ّم لك لغبٗخ رؾم٘ق الَلن اٟعزوبػ

ًبد الوغزووغ ثبلموله الونٕ  ّْ إًَّ ثبلمله النٕ ًِزّن فَ٘ ثبلؾْاه هي ف٠  رِ٘ئخ فٚبءاد ػبّهخ للزْإل ث٘ي  ّل هك

 .اًزوبءارِن ّهِوب  بًذ ػمبسلُن ًٚوي فَ٘ رؼبْٗب  ٍلوّ٘ب  ث٘ي  بفّخ ّٛ٘بف الوغزوغ هِوب  بًذ
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إّى الزٌبق٘ ثو٘ي اللّغوبس٘وخ الزكٌْقواٛ٘وخ ّال٠هؼمْلّ٘وخ المواهّٗوخ ٟ ٗوكوي رغوبّىٍ فوٖ ًظوو ُبثوهوبً إٟك 

ػجووو ًوووْمط ثواغوووبرٖ ٗٚووغ ٙوووي ّّلوؤ اُزوبهبرووَ  الؾووْاه الؼوووْهٖ ّالؼم٠ًووٖ للوٖووبلؼ الؼبعلووخ كافوول 

ؽْاه ٗكْى ّفمَ إًزبعب  ّاػ٘ب  لوؼوبٗ٘و إٗز٘م٘وخ ّقبًًْ٘وخ  ًْ٘وخ .الوغزوغ، 
38
ُكونا ٗموغ فوزؼ الَ٘بٍوخ ّ ول قٚوبٗب  

 الوغزوغ ػلٔ الْلى الؼوْهٖ، ؽ٘ش رٌبقِ عوبػ٘ب ، ّثبلزبلٖ ٗكْى المواه ثْلًِب عوبػ٘ب   نلك. 

ووِب ثو  ًظوٗخ ٌْٕٗٚ الؾْاه ّفق رملٗو ُبثوهبً َِ الفؼول الزْإولٖ ،  رؾذ ًظوٗخ ػبهخ فٖ الزْإل ٗ

  .تىسصاّ أال    ًزْلّٔ ػوٗ ه٠هؾِب اٍزٌبكا  إلٔ هتلفَ

إّى هب ٗلفذ اًزجبٌُب فٖ ُنا الُوتلّف، ُْ ّّى ٕوبؽجَ ٗزؾوّلس ػوي الزْإول ثوؼٌؤ هوّ٘وي ّٛوٗوف، ّفوعوَ 

ُبثوهووبً هووي كٟلزووَ الوزؼبهفووخ ق٘وووخ إًَووبًّ٘خ، ل٘غؼوول هٌووَ ًوووٜ ؽ٘ووبح ػبهووب  للجْووو ّٕ رْإوولّ٘خ. فووٖ رؼوٗووف 

للزْإوولّ٘خ ٌُووبك اٍزؾٚووبه لٖوو٘غخ الغوووغ الزووٖ رف٘وول الؼوْه٘ووخ  ٍّووّوٖ رْإوول٘خ الزفووبػ٠د الزووٖ ٗكووْى فِ٘ووب 

الوْووبه ْى هزفموو٘ي هووترلف٘ي ػلوؤ رٌَوو٘ق هقطّطووبد ػولِوون .
39
إّى هووب رَووّغلَ ُوونٍ الٖوو٘غخ الووّ٘وويح لؾوولٗش  

لّ٘خ فووٖ كٟلزِووب الوقْٖٕووخ رؼٌووٖ ُبثوهووبً ػووي الزّْإوول ُووٖ إمى ػوْهّ٘ووخ ؽٚووْهٍ لوولٓ اًَٝووبى؛ فبلزْإوو

الزْإل، ّلكي ثْٕفِب ًوٜ ّعْك ػوبم لًَٞوبى. ثِونا الوؼٌؤ ٗقووط ُبثوهوبً الزّْإول ػوي كٟلزوَ الٚوّ٘مخ 

 فؼل فووكٕ ٗوورجٜ ثظووّف اًَٝوبى الفووك ّهياعوَ، ل٘فزؾوَ ػلؤ الزْإولّ٘خ الزوٖ روهوي إلؤ ّوجكخ ػبّهوخ هوي 

 ّ٘خ فٖ  ّل هغبٟرِب.الؼ٠قبد رغط ّٖ  ًٌْ٘خ اًَٝبى الْاقؼ

ٗورجٜ الَتا  ػي كٟلخ الزّْإل للٓ ُبثوهبً ثلٍبٍَ، فِْ فٖ الْقذ مارَ النٕ ٗؼوفَ فَ٘ ثوؼبى رمل٘لّٗخ 

 بلوْبه خ ّاٟرّفبي ّالفِن، ٗت  ّل ػلٔ ّوَٛ الوسٌ٘ ّٟ ُّْ اٟػزواف ثووب َٗوّوَ٘  هزطلجّوبد الٖو٠ؽّ٘خ .
40
 

ٔ فؼول الزْإول الوّلّه ًفَوَ الونٕ رلؼجوَ قبػولح اللؼوت ثبلٌَوجخ إلؤ اللؼجوخ، رلؼت هزطلّجبد ال٠ٖؽّ٘خ ثبلٌَوجخ إلو

ه ُبثوهبً ػي الزّْإل ثْٕفَ لؼجخ لِوب قْاػولُب، فووب ُوٖ إمى قْاػول  ّْ ّثبلزبلٖ ٗوكٌٌب الؾلٗش فٖ ٍ٘بي رٖ

 اللؼجخ الزْإلّ٘خ؟

ثِوب ّووٛ هوبهٍوخ  اللؼجووخ ٗوّ٘وي ُبثوهوبً فوٖ ٍّوبً الزْإوولّ٘خ ثو٘ي صو٠س قْاػول ٍّبٍوّ٘خ ٗوضوول اٟلزويام 

 الزْإل٘خ ، ُّٖ: 

                                                           
38

- Philipe Raymand, Max Weber et les dilemmes de la raison moderne, P.U.F, Paris, 1987, pp. 172-173 
39

- Habermas, Morale et communication, éd. Flammarion, Paris, 1986, p. 79 
40

 79  الووعغ ًفََ، ٓ 



 

   

 

: قبػلح الؾم٘مخ: الزٖ رؼٌٖ اٟلزيام ثبلؼبلن الوْْٙػٖ القبهعٖ النٕ ٗكْى ثوضبثخ اٝٛبه النٕ ٗكزٌف أّوالًل

 ػولّ٘خ الزْإل. 

خ : قبػلح الّلقخ: الزٖ رؼٌٖ اٟلزيام ثبلموبًْى اٟعزووبػٖ الْووػٖ فوٖ هَوزْٓ ّكّاد الزْإول الوهيّٗوثةنسةًل

 ) بٟلزيام ثبٍٟزقلام الْوػٖ للغخ هض٠  .

لي: ُّٖ اٟلزيام اٛف٠قٖ ثبلؼبلن الونارٖ للفووك ّٕ همبٕولٍ النارّ٘وخ اللافلّ٘وخ. إّى هوب ٗوّ٘وي  ثةيثةً: ّٖ قبػلح ال

لٌَوجخ المبػلح اّٛلٔ للزْإل ُْ ّّى ٛج٘ؼزِب هٌطمّ٘وخ، ّهوب ٗوّ٘وي المبػولح الضبً٘وخ  ًِْوب هؼ٘بهّٗوخ ّووػّ٘خ، ّّهوب ثب

 للمبػلح اٛف٘وح، فِٖ ماد ٛج٘ؼخ إٗز٘مّ٘خ.

ػلٔ ْٙء ُنا الضبلْس هي المْاػل، ٗظِو لٌب هجبّوح ٛبثغ الْوْلّ٘خ للفؼل الزْإلٖ، فِْ فٖ الْقذ ماروَ 

هوبهٍوخ هٌطمّ٘وخ ّّووػّ٘خ ّإٗز٘مّ٘ووخ. إّى ُونا الطوبثغ الؼوووْهٖ لمْاػول الووبهٍوخ الزْإوولّ٘خ ٗؼكوٌ ّٗٚوب  الطووبثغ 

خ الض٠صخ ٗؼّوفٌب ثض٠صوخ ػوْالن ُوٖ الزوٖ روضول الْبهل لوغبلِب، فِبثوهبً هي ف٠  ؽلٗضَ ػي هزطلجبد ال٠ٖؽ٘

ّٖ الْبهل للفؼل الزْإولٖ، ػوبلن اّٛو٘بء )هوي فو٠  المبػولح اّٛلؤ ، ّالؼوبلن اٟعزووبػٖ )هوي  اٝٛبه الووعؼ

ف٠  المبػلح الضبً٘خ ، ّالؼبلن النارٖ )هوي فو٠  المبػولح الضبلضوخ ، للجوٌُوخ ػلؤ ُونٍ الٌظوّٗوخ ْٗيّوف ُبثوهوبً 

مْم همبم الؾّغخ ػلٔ الفؼل الزْإلٖ الْبهل هي ؽ٘ش قْاػلٍ ّهغبٟرَ، ٗزوضل الوضب  فٖ الفؼل الك٠هوٖ؛ هضبٟ  ٗ

فبلك٠م ثبػزجبهٍ رغَ٘وب  للفؼل الزْإلٖ هي ف٠  اللغخ ٗفزوٗ اٟلزيام ثؾم٘مخ اّٛ٘بء، ّ نلك اٟلزيام ثمْاػل 

مٖول الونارٖ كّى ريٗ٘وف، ُّونا ٗؼٌوٖ ّّى الفؼول الك٠هوٖ اٍزؼوبلَ اٟعزوبػ٘خ، ّّف٘وا  اٟلزيام ثبٝفٖبػ ػي ال

 ثؾكن رو ٘جزَ هزفزّؼ ػلٔ ػبلن اّٛ٘بء ّػلٔ الؼبلن اٟعزوبػٖ ّػلٔ ػبلن الناد. 

ُكوونا ٗكووْى هُووبى الزْإوول ص٠ص٘ووب : هٌطم٘ووب  ّّوووػ٘ب  ّإٗز٘م٘ووب . لوونلك ٌٗيلووَ ُبثوهووبً  ثْٕووفَ ًْووبٛب  

اًَٝوبى هكبًوخ الوو وي ّّ الغبٗوخ المٖوْٓ. ّثبلفؼول، فوإّى الزْإول  ووب  اٍزوار٘غّ٘ب  ، ّثبلزبلٖ ٗؼطَ٘ فٖ ّعْك

ٗؾّلكٍ ُبثوهبً رزمبٛغ كافلَ ػّلح ق٘ن إًَبً٘خ هي هغبٟد ػلٗلح،  م٘وخ الؾم٘مخ ّق٘وخ الْوػ٘خ ّق٘ووخ الٖولي. 

 فبلزْإل ثِنا الوؼٌٔ ُْ ق٘وخ الم٘ن.
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