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ُٚعل انزبهٚـ ظبْوح اعزًبعٛخ ثبيزٛبى ٔ ،ركًٍ صععٕثخ ْعنِ انهعبْوح اع ٙاَزًبلٓعب نهًبهعْٔ ،ٙعٕ يعب ٚقهع
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عهٓٛععب انوًععٕي نؽٛبَ عبأ ،رألععبهة اٞؽععلاس ٔانؾكبٚععبد اعع ٙيعهععى اٞؽٛععبٌ ،اٞيععو انععن٘ ٚع ٛع انً ع هؿ عععٍ
انٕصععٕل نؾقٛقععخ يععب عععوٖ ،يًععب ٚلاعععّ بنععٗ ةععوس نثععٕاة علٚععلح ثبٍععزًواه ،نعهٓععب ر ععزؼ نيبيععّ يوععبن ٛيععب ٚغععلِ
يٕصلاأ .بما كبَذ انٕصبل ٔانكزت ٔانلٔهٚبد ٔقألبٚب انًؾبكىٔ ،يؾبهو انغهَبد ٔؽزعٗ انزعبهٚـ اناع بْ...ٙ
ٔغٛوْععب ،رهععم يُغًعب ا ي زٕؽ عب ا نهًع هؿ ،ب ٢نَٓععب اعع ٙانٕقععذ َ َععّ رهععم قبصععوح ،ثععم عععبعيح عععٍ بكها ؽقٛقععخ
ٔر بصٛم انؾعلس انزعبهٚق ٙلانهعبْوح ا٢عزًبعٛعخن ،يعٍ ُْعب كعبٌ كنة انًع هف ٍٛاع ٙانجؾعش انعلالى ععٍ يُعبْظ
علٚلحًٚ ،كٍ نٌ رَبْى ا ٙانٕصٕل بنٗ انؾقٛقخ انًُإكح.
كبٌ انزبهٚـ عهٗ انلٔاو ْٕ نَبٌ ؽبل انًهٕ ٔانَ٣ةٔ ٍٛاٞثبةوح ٔاٞيواء ٔانعهًبء يعٍ انوععبل ،اعٙ
انًقبثم نى  ًُٚمنع يعٍ ظٓعٕه يع هف ،ٍٛؽهًعٕا ٔؽعبٔنٕا ق هغعى قهعخ ععلكْى -انٕصعٕل ثبنزعبهٚـ بنعٗ نٌ ُٚعجعو
ٔثصلس عًب ؽلس اعهٛب ا ا ٙانٕاق  ،كٌٔ بهبابد نٔ ؽنف نٔ رإ.ّٚ
ٍععًٛكُُب انقععٕل بمٌ بٌ كععم انًؾععبٔ٢د ،انزعع ٙعًهععذ عهععٗ انزُهٛععو نهزععبهٚـ ٔن هَ ع زّْ ،عع ٙيؾععبٔ٢د اععٙ
اٞصععم نهجؾععش عععٍ يععُٓظ رععبهٚقًُٚ ،ٙكععُٓى يععٍ انٕصععٕل بنععٗ اهَ ع خ يععب نهؾقٛقععخ ،رصععت اعع ٙيٛبْٓععبٔ ،رجعععل
انً هف ٍٛعًب ٚعوقم انٕصٕل بنٓٛب ْٕٔ ،اٞيو انن٘ ٍُزُبٔنّ ا ٙانَطٕه انقبكيخ.

قجم انزقلو ا ٙانجؾشٚ ،غله ثُب نٌ َزٕقف يٍ انُبؽٛخ ا٢شزقبقٛخ عهٗ ثعض انً بْٛى ان ًَُعزقليخ ،يعٍ قجٛعم
"انزبهٚـ" ٔ"انؾقٛقخ" ،بم يب انن٘ ٚغعهُب ََبٔ٘ ث ٍٛيب ؽلس اعهٛب ا ا ٙانٕاق ٔث ٍٛانؾقٛقخ؟ ْٔم ًٚكٍ نٌ ركٌٕ
انؾقٛقخ عهٗ غٛو من ؟ ٔيب ْ ٙةجٛعخ انؾقٛقخ انزَ ٙزؾلس عُٓب؟ يؾبٔنخ ا٠عبثخ عهٗ ْنِ اٍٞئهخ ٔغٛوْعب اعٙ
ْنِ انٕق خ ،بهباخ بنٗ انوٕص اع ٙةجٛععخ انًصعطهؾبد انزعٍَُ ٙعزقليٓب ،هثًعب ٚضعو٘ كعم منع يقبهثزُعب رهع ،
عُليب رزٕهؼ انً بْٛى اٍٛ ٙبس انًعبنغخ انًأيٕنخ.
نعهُب َ ٢كٌٕ يوبن ٍٛعُليب َقٕل بٌ انع٣قخ ثع ٍٛانزعبهٚـ ٔانؾقٛقعخ ًٚ ٢كعٍ نٌ رجعلن ،ب ٢ثلاٚعخ يعٍ رعوٚعف
الرارٍخ مارّ ،بم ٚوٖ انً كو ان وََ ٙآهٌٔ ل1983-1905ن نٌ "انزبهٚـ ثًعُبِ انأل ْٕ ٛعهى انًبه ٙاََ٠بَ.ٙ
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والسياسة
انعوٚضالدين
قسم
صٛؤهح اٞهي ٔانًَبء ٔإَٞا كًب ٚلهً نٚألعب ا انؾألعبهح .نيعب تاالعنىي العنياٌ
ٚلهً
ٔثبنًعُٗ

فئن مصطيح الرارٍخ ٍشَز إلي واقع ما ،وتالعنىي الصورً إلي منزفح هذا الواقع".
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يعٍ انُبؽٛعخ ا٢شعزقبقٛخ ٍعٛعُ ٙانزعبهٚـ  Histoireانصعٛؤهح انزبهٚقٛعخ ْٔ ،2Le Devenirعٕ نٚألعب ا يعب
ُٚطج عهٗ انٕاقع انزعبهٚقٔ ٙعهعٗ انًعواعخ لانؾقٛقعخن ،انزعَ ٙزؾصعم عهٓٛعب ،اٞيعو انعن٘ ٚاعٛو بنعٗ صعٛؤهح
اََ٠بَٛخ ٔا ٙانٕقذ َ َّ بنٗ انعهى ،من انعهى انن٘ ٚغزٓل انجاو ا ٙبعلاكِ ؽٕل يصٛوْى ،3ب ٢نٌ انزبهٚـ كًب
رعواّ انهوخ انَٕٛبَٛخ ٛ ٚ Historiaل ا ٙانٕقذ َ َعّ يععبَ" ٙانجؾعش" نٔ "انزؾقٛع " نٔ "انزؾعو٘" ،Enquête
ْٕٔ يب ٚعُ ٙثطوٚقخ نفوٖ انًعواخ نٔ انؾقٛقخ انزٚ ٙؾبٔل انً هؿ نٌ ٍَٓ ٚب.

4

بما كبٌ نؽل انًعبَ ٙانعبيخ انزٚ ٙؾًهٓب انزبهٚـ :كهاٍخ انًبه ٙثزُٕٚعبرّ انًقزه عخٍ ،عٕاء اََ٠عبَ ٙيُٓعب
نٔ انطجٛع ٙنٔ ؽزٗ انكًٍٕٕنٕع ،ٙاإٌ انزبهٚـ ثبنًعُٗ ا٠ثَزًٕنٕعٔ ٙان هَ  ْٕ ،ٙيغبل يعوا ،ٙثم كهاٍخ
ٔيعواخٔ ،نٚألب ا ؽكبٚخ رقص يبه ٙانًغزًعبد اََ٠بَٛخٓٚ ْٕٔ ،زى اع ٙانٕقعذ َ َعّ ثزؾعٕل ْعنِ انًغزًععبد
اََ٠بَٛخ.

5

بٌ هثط انزبهٚـ ثبنًبهٚ ٢ ،ٙغعهُب َوض انطوف عٍ نٌ انًعواخ انزبهٚقٛعخ  ٢رزٕععّ ن ٓعى انًبهع ٙاعٙ
ؽل مارّٔ ،نكٍ انً هؿ ٚجؾش ا ٙؽقٛقخ اٞيو عٍ آى اٞاعبل اََ٠بَٛخ ٔانؾٕاكس ا٢عزًبعٛخ نٔ انَٛبٍٛخ انزعٙ
ٚأفنْب ثع ٍٛا٢عزجبه ف٣ل يزوٛو انيئٍ ،من نٛقليٓب نُب ا ٙصٕهح ؽكبٚخ يُهًخ رجعب ا نهزَهَم انيئُْ ،ٙعٕ
اٞيو انن٘ ٚعزجو يٍ فصٕصٛبد انقطبة انزبهٚق.ٙ

6

ٔبما كعبٌ انععجعض ٚأفععن عهععٗ كزبثععخ انًع هؿ نهزععبهٚـ اننارٛععخ اناععلٚلح ٔاَعععلاو انًٕهععٕعٛخ ،اععإٌ ان ٛهَععٕف
اٞنًبَْٛ ٙغم ل1831-1770ن ُٚهو َهوح ٔاقعٛخ نهزبهٚـ عُليب ٚوٖ نٌ" :كهًخ ربهٚـ ا ٙنوزُب لٚقصل اٞنًبَٛعخن
رٕؽل انغبَت اننارٔ ٙانغبَت انًٕهعٕع ،ٙكًعب رعُع ٙنٚألعب ا ل...ن ؽكبٚعخ ربهٚقٛعخ يضهًعب رعُع ٙانؾعلس ٔاٞاععبل
ٔانٕقبل " ، 7اٞيو انن٘ ٚعُ ٙا٢عزعواف ثعأٌ انزعبهٚـ ٚاعزًم عهعٗ عبَعت مارع ،ٙاع ٙانٕقعذ انعن٘ َٚععٗ اٛعّ نٌ
ٚكٌٕ يٕهٕعٛب ا نٔ ؽقٛقٛبا.

1

- Aron, Introduction de l’histoire, Ed. Gallimard, Paris, P. 17
- Voir: Pratique de la philosophie, Ed. Hatier, Paris, 1994, P. 154
3
- Aron, Dimensions de la conscience historique, Ed. Agora, Plon, Paris, P. IL
4
- Ibid., Voir aussi: Aron, Introduction de l’histoire, Ed. Gallimard, Paris, P. 17
5
- Voir: Jacqueline Russ, Dictionnaire de Philosophie, Ed. Bordas, Paris, 2009, P. 123
6
- Pratique de la philosophie, Op., Cit., 154
7
- Hegel, La Raison dans l’histoire, chap.3, 2, P. 193, 10/18, UGE.
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والسياسة انعوثٛخ اَُغل نٌ "انزعأهٚـ" ٚعُع ٙرَعغٛم نؽعلاس انًبهعٔ ٙانؾبهعؤٍ ،عٛعُٙ
الدينقٕايَُٛب
ٔبما اَزقهُبقسمبنٗ
نٚألب ا غبٚخ كم شٙء ،كًب نٌ انقٕل ثأٌ اَ٣ب ا رأهٚـ قٕيّ ٚعُ ٙنٌ بنُٚ ّٛزٓع ٙشعوآى ٔهلبٍعزٓى ،ثًُٛعب ٓ ُٚعى يعٍ
ٔعُليب ُٚقبل "ربهٚـ اناٙء" اَٛكٌٕ انًقصٕك ْٕ ٔقزّ ٔغبٚزّ .8نيب "عهى انزعبهٚـ"
ثبنٕقذ،
"انزبهٚـ"
والسياسة
رعوٚف الدين
قسم
إٓ انعهى انن٘ ٚزألًٍ مكو انٕقبل ٔنٔقبرٓب ٔؽٛبح اٞاواك ٔنؽٕال انغًبعبد ،9كًب قعل ٚعُع ٙانزعبهٚـ نٚألعب ا اعٙ
انعوثٛخ ا٠ع٣و ٔانزٕقٛذٚ .قٕل عُّ انَقبٔ٘" :بَّ اٍ ٚجؾعش ععٍ ٔقعبل انييعبٌ يعٍ ؽٛعش انزعٛعٔ ٍٛانزٕقٛعذ،
ٔيٕهٕعّ اََ٠بٌ ٔانييبٌ".
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ٔثعععل كععم ْععنا انععن٘ قٛععم ،آٌ نُععب نٌ َعطعع ٙرعو ٚعبا ،فبصعب ا ثُععب ،نًععب ٚقععٕو ثععّ انًع هؿ عهععٗ ٔعععّ انزؾلٚععل،
ٍٔععٛكٌٕ :ذلااا الد اان الىلاازً لعئااا وقااالع الئاانز العاوااٌ والرئاازً دااور ذعاهااَي ،
الوقالع والكشف ن الىقاط العنرعح الرٌ ٍكرىع ا الغعاو

ااا ج ذزذَااة هااذ

فَا  ،ماع مئاولاح ذعداَز وافاع وذانا َاخ الئانز

والكشف ن الخَط الذً ٍزتط مثل ذيا األدناز العرشات ح ،وإن كان ثعح أدناز مشات ح ٍعكان أن ذيرا ف فَعاا
تَى ا وٍعكن أن ذؤطزها رؤى نلزٍاح وفكزٍاح ماا .هثًعب ركعٌٕ رهع ٔظ ٛعخ انًع هؿ اعَ ٙهوَعب ،غٛعو نٌ نغهعت
انً هف ٍٛاننَ ٍٚواْى ثُُٛب هثًب ٚ ٢قٕيٌٕ ثكم ْنا انعًمًٚٔ ،كٍ نٌ ٚزٕقف انجعض يُٓى عُعل يوؽهعخ يعب يًعب
مكوَبِ.
ٚغوَب انؾعلٚش ععٍ ثؾعش انًع هؿ ععٍ الئقَقاح ،بنعٗ بنقعبء انألعٕء يعٍ انُبؽٛعخ انزعوٛ ٚعخ نٚألعب ا عهعٗ ْعنا
انً ٕٓو انًٓى ،بم ظم ي ٕٓو انؾقٛقخ عهٗ يَزٕٖ اٍ٢زل٢ل انًُطقٚ ٙعجو عٍ ار بس ان كوح ي مارٓعبٔ ،يعٍ ُْعب
كبَذ الئقَقح انصٕهٚخ ا ٙانًُط ٔانوٚبهٛبد ا ٙار بس انًعواخ ي مارٓب ،يع عععم انًٕهعٕ يغعوكاأ .بما
يب كبَذ الئقَقح ا ٙانًُط انقلٚى رزًضم ا ٙاٍ٢زؾٕام عهٗ انصٕاة ٔانقطأ ،اعإٌ انًُطع انؾعلٚش قعل نهعبف
بنًٓٛب قًٛب ا نفوٖ ،يضم ا٠يكبَٛخ ٔا٢ؽزًبل ْٕٔ ،يب ٚعجو عٍ انزوكك ٔعلو انؾَى .يٍ عٓخ نفوٖ اإٌ الئقَقاح
انًبكٚععخ ٔعهععٗ اٞفععص اعع ٙانعهععٕو انزغوٚجٛععخ ،ركًععٍ اعع ٙار ععبس انًعواععخ يعع انهععٕاْو .11كًععب ر ٓععى ان هَعع خ

 -8هاع  :انًعغى انعوث ٙانؾلٚش٢ ،هًٔ ،ثبه1973 ،ٌٚ
 -9انًوع انَبث .
 -10انَقبٔ٘ ،ا٠ع ٌ٣ثبنزٕثٛـ نًٍ مو انزبهٚـ ،انقبْوحْ 1349 ،غوٚخ ،ص َ ،17ق٣ا عٍ يواك ْٔجّ ،انًعغى ان هَ  ،ٙة ،3كاه انضقباخ انغلٚلح ،انقبْوح،
1979
11
- Kant, Logique, Introduction VII, Ed. Vrin, Paris, P.P. 55-56
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ٔانًٛزباٛيٚقعب قسم
والسياسةعبث ان كععوح يع يٕهععٕعٓب ،ن٘ اع ٙرهع انًعبكنععخ ثعع ٍٛانًعواععخ لالئقَقااحنٔ 12ثععٍٛ
الدين اعع ٙرطع
الئقَقااح

انٕاق .
قسم الدين والسياسة

نقل اهرجطذ الئقَقاح بمٌ ،ؽزعٗ اع ٙانعصعٕه انٍٕعطٗ ،ثزطعبث ان كعو يع انٕاقع  .بٌ َهعوح بنعٗ يعب نقعوِ
انقل ٌٚرٕيب ا٠كٕ ُٙٚل1274-1224ن ر كل ْنا انزطبث انن٘ نٔعلِ ثع ٍٛيهكعخ انعقعم ٔانٕاقع ٚٔ ،عوٖ نَعّ اعْ ٙعنا
انزطبث رُعوف الئقَقح.

13

نى ٚصًل كضٛواا ْنا اٞيو ،ث عم انزوٛواد انز ٙنؾقعذ ثبنًُٓغٛعبد عجعو انعصعٕهٔ ،انزع ٙاهرجطعذ ثوغجعخ
انً ع هفٔ ٍٛانجععبؽض ٍٛانلٔ،ثععخ ،اعع ٙرغلٚععل ةععوقٓى اعع ٙانجؾععش عععٍ ؽقٛقععخ انهععبْوح انزبهٚقٛععخ ،كًععب ؽععلصذ اععٙ
انًبه .ٙا  ٙانقوٌ انضبيٍ عاو ًٛٚي ان ٛهَٕف اَ٠غهٛي٘ ْٕٛو ل1776-1711ن ثَ ٍٛعٕع ٍٛيعٍ الئقَقاح ،اٛعوٖ
أٞنٗ ا ٙاكزابف ع٣قبد اٞاكبه كًب ْ ٙا ٙانٕاق ٚٔ ،وٖ انضبَٛخ اع ٙرطعبث ناكبهَعب ععٍ اٞشعٛبء ثبٞشعٛبء،
كًب رٕعل ثاكم ؽقٛق ٙا ٙانٕاق .
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ٔا ٙانقوٌ انزبٍ عاو نصجؾذ الئقَقح ٢ ،راٛو بنٗ ٔاق يؾبٚل ٔيٕهٕع ٢ٔ ٙؽزٗ شقصع ،ٙؽٛعش
هثعععط ان ٛهَعععٕف انٕععععٕك٘ كٛوكٛغعععٕهك ل1855-1813ن الئقَقاااح ثبننارٛعععخ ٔثبنعععلافم اََ٠عععبَ" ،ٙاَععععلاو انٛقعععٍٛ
انًٕهٕعُٚ ٙزَت ثالح نهلافم اََ٠بَ ٙانًٕن ثبنًابعؤ ،ره ْ ٙنعهٗ كهعبد انؾقٛقخ." ...
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يٍ ُْب ًٚكٍ انقٕل بٌ يقٕنخ اهرجعبة الئقَقاح ثعبنٕاق قعل رواعععذ ،اعبنٕاق َ َعّ  -كًعب عبُٚعّ ان ٍ٣ع خ -
يَزقم عٍ اََ٠بٌ ،كًب اكزا ٕا نٌ الئقَقح يٍ عٓخ نفوٖ ركًٍ كالًب ا اَ ٙهبو انقطبة نٔ ا ٙانزًضٛم ،بم نَعّ
يٍ انُبؽٛخ ان هَ ٛخ نَٛذ انؾقٛقخ ٔاقعب ا نٔ ُيعطعٗ .16رصعجؼ انُزٛغعخ انًزورجعخ بمٌ عهعٗ يعب ٍعج ْ ،ع ٙهعؤهح
اٍزًواهَب انلالى ا ٙانجؾش عٍ الئقَقح ،اٞيو انن٘ ٍٛقنف ثُب بنٗ ياكهخ ٔشؤة انٕصٕل بنٓٛب ٔبنعٗ يععبٛٚو
انؾكى ،عُليب َجبكه ثبنقٕل "ؽقٛق ،"ٙؽٛش ٍززغهٗ الئقَقح ُْب ثٕص ٓب قًٛخ ،ثم هؤهح.

ٍ -12بُٔٚب ُْب ث ٍٛانًعواخ ٔانؾقٛقخ ثبنزُبقض ي يب ةوؽزّ ان هَ خ انَٕٛبَٛخ ي ٍقواة انن٘ هثط انًعواخ ثًب ُٚطه عه" ّٛانزٕنٛل" ،ثًعُٗ رٕنٛل انؾقٛقخ
يٍ نعًبقُب ،ؽٛش  ٢ر ٓى انؾقٛقخ نل ّٚب ٢ا ٙا ٍزًواهٚزٓب ٔكَٕٛزٓب ،اٞيو انن٘ اقزألٗ انزًٛٛي عُلِ ث ٍٛانؾقٛقخ يٍ عٓخ ٔانًعواخ يٍ عٓخ نفوٖ ،ثًُٛب ٢
َ يٍ انٕٛو ثٓنِ انؾقٛقخ انًطهقخ ،ابنؾقٛقخ ماد ٔعِٕ يزعلكح َجؾش عُٓب كالًب ا يب كيُب نؽٛبءٔ ،نٓنا آََ ٙجٛخ ٔعيلٛخ..
13
- Somme théologique, In J. Rassam, St. Thomas, l’être et l’esprit, Ed. P.U.F., Paris, P. 74
14
- Hume, Traité de la nature Humaine, Ed. Aubier, Paris, P. 561
15
- Kierkegaard, Postscriptum aux miettes philosophiques, Ed. Gallimard, Paris, P. 134
16
- Pratique de la philosophie, Op., Cit., P. 368
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الدينعخوالسياسة
ٔانٕصععٕل بنٓٛععب ظععم يورجط عب ا قععلًٚب ا ثبنعقععم رععبهح ٔثبنؾععلً نٔ اٞاكععبه ان طوٚععخ رععبهح
بما كبَععذقسمانؾقٛقع

نفوٖ ،17اإٌ انًطبثقخ ثعبنٕاق ظهعذ عُٕاَعب ا نهؾقٛقعخ اع ٙازعواد ربنٛعخٔ .بما كبَعذ اهَع خ انزُعٕٚو قعل نعجعذ كٔهاا
طوٚخ ،اإٌ انعقَٛ٣خ انًعبصوح قل قبيعذ ثبنعلٔه َ َعّ رغعبِ انعقَٛ٣عخ انؾلٚضعخٔ ،ثقبصعخ
اٞاكبه
الدينان والسياسة
كجٛواا اَ ٙقل قسم
انًطهقخ يُٓبٔ ،انز ٙيضهٓب اٛهَٕف انكٕعٛزٕ كٚكبهد ل1650-1596ن انعن٘ رُبٍعٗ كٔه انزغوثعخ انعهًٛعخ ،ابنؾقٛقعخ
انعقَٛ٣خ كًب آًٓب ثبش٣هًٚ ٢ ،كٍ انٕصٕل بنٓٛب ب ٢ثزألباو انُهوٚخ ي انزغوثخٔ ،يٍ صى آ ٙاكوٚخ ٔؽَٛخ
ا ٙانٕقذ َ َّ.
بٌ انؾقٛقخ انعقَٛ٣خ انًعبصوح ََجٛخ رقٕو عهٗ انؾٕاه انلالى ث ٍٛانُهوٚعخ ٔانًًبهٍعخ ،ثع ٍٛان كعو انًغعوك
ٔانزغوثخ انعهًٛخ انًهًٍٕخ ،ننا آ ٙربهٚقٛخ ي قزخ ،قبثهخ نهلؽض ٔانزعلٚم ٔانزعًٛع  ،رًبيعب ا يضهٓعب يضعم انقعبٌَٕ
انعهًععٔ .ٙنكععًٚ ٙععبهً انً ع هؿ َاععبةّ نهٕصععٕل بنٓٛععب ،اعع ٣ثععل يععٍ نٌ ٚقععٕو ثجُععبء ًَععبمط نٔ نََععبس نٔ نَهًععخ
يزًبٍععكخ ،يععٍ ا٢ازواهععبد انقبنٛععخ يععٍ انزُبقألععبد انًُطقٛععخ ؽععٕل انؾععلس انزععبهٚق ،ٙانععن٘ ٚعٛععل ثُععبءِ ٔبعععبكح
صٛبغخ ثُٛبرّ انًزاهٛخ.

رزقبة انؾقٛقخ انزبهٚقٛعخ يع عًهعخ يعٍ انًؾعلكاد اٍٞبٍعٛخ انزع ٙرع صو آٛعب ،ثعم ٔرعلاعٓب بنعٗ آاعبس ٚقعف
انً هؿ نؽٛبَب ا نيبيٓب عبعياا عٍ ا ش ورٓب نٔ ؽم ةهًَٓب ،اع ٙؽع ٍٛنَٓعب ٔاهعؾخ ٔهعٕػ اناعًٌ ن ٛهَعٕف
انزبهٚـ ،انن٘ رعٕك عهٗ انزعبة ٙيعٓب ٔنثلٖ ر ًٓب ا كجٛواا نَٛبقبرٓب ٔرلاعٛبرٓب.
 -1ا را ج ا نداانَح :صًععخ بشعكبنٛخ ييكٔعععخ رٕاععّ انًع هؿ اععَ ٙاعبةّ نهٕصععٕل بنعٗ انؾقٛقععخ انزبهٚقٛععخ
لؽقٛقخ انهبْوح نٔ انؾلس كًب ؽعلس اعهٛعب ا اع ٙانٕاقع ن ،رزًضعم ْعنِ ا٢ىكٔاعٛعخ اع ٙانطوٚقعخ َ َعٓب انزع ٙرعى ثٓعب
انؾلس انزبهٚقٔ ،ٙرلفم ا را اخ ا ندانَح اع ٙصعُعّٔ ،رعلفهٓب اع ٙا٠ععبكح أٞنعٗ نجُبلعّ ععٍ ةوٚع انَعوك
ٔانكزبثعخ ٔانؾ ععع ٔانزَععغٛم ليوؽهعخ ركععٌٕ انؾععلسن ،صععى رعلفم إرا ج العااؤر اعع ٙا٠ععبكح انضبَٛععخ ٍ٢ععزعبكح ثُععبء
انؾلس ليوؽهخ ثعش انؾٛبح نهؾلس انزبهٚق ،ٙثإعبكح كهاٍزّ ٔيؾبٔنخ رؾهٛهّ ٔر َٛوِن.

 -17كبٌ انصوا عهٗ نشلِ ث ٍٛانًضبن ٍٛٛاننٚ ٍٚوٖ انجعض يُٓى نٌ انًعواخ اطوٚخ ٔيب عهُٛب ب ٢اٍزعبكرٓب يٍ كافم نَ َُبٚٔ ،وٖ انجعض اٜفو نٌ
انٕصٕل نهًعواخ ًٚ ٢كٍ نٌ ٚزى ثطو ٚآفو غٛو انعقم ا ٙيقبثم انزغوٚج ٍٛٛانن ٍٚنكلٔا يُن انقوَ 18 ٔ17 ٍٛاٍزؾبنخ انٕصٕل بنٗ انًعواخ ثوٛو ةوٚ
انًعطٛبد انؾَٛخ ،ن٘ عٍ ةو ٚانزغوثخْ .نا ٔقل كبٌ كبَط قل ؽبٔل نٌ ٚقف يٕق ب ا ٍٔطب ا اْ ٙنا عُليب نكل نَّ بما كبَذ كم يعبهاُب رجلن ي انزغوثخ ،اإٌ
ْنا  ٚوي عهُٛب رُهٛى ْنِ انًعبهف ْٕٔ ،اٞيو انن٘ ٚ ٢زؾق ب ٢ثبنجُبءاد انقجهٛخ نهعقم اََ٠بَ ،ٙانن٘ ٚغعم يٍ انًعواخ يًكُخ .انٕصٕل بنٗ انًعواخ
بمٌ ٚواِ كبَط ثُبء يازوكب ا نُعل يٍ ف٣ل اننكبء اََ٠بَٔ ٙثلاٚخ يٍ انًٕاك انًؾٍَٕخ.

6

قسم الدين والسياسة

قسم
والسياسةيب رعكَّ انناكوح ْٕ ره انوٚ،خ انقبصخ انًزؾٛيح ،انز ٙرؾزألٍ انؾعلس ٔرصعجوّ
الديننفطو
الذاكزج :بٌ
-2

ثعٕاةف ٔيابعو يزأعغخ .بَٓب رقف كالًب ا هل بعبكح يواععخ انؾلس نٔ يب رى ،ثبعزجبه نٌ انصٛبغخ انزع ٙرُقهٓعب
والسياسةآ ٙصٛبغخ ؽبٍعًخ ثعنارٓب ٢ٔ ،رؾزعبط نجعواْ ٍٛانزأٛٚعل نٔ ؽغعظ انُ عٔ .ٙيع منع
الدين انزوكك
سم نٔ
نهزاك
نَٛذ قبثهخ ق
ٔهغى انٓابشخ انز ٙركزُ ٓب ٔانألعف انعن٘ ٚعزعو٘ نٔصعبنٓب ،آع ٙراعكم اع ٙيغًهٓعب ْٕٚعخ ان عوك اننارٛعخ ،كًعب
راكم انٕٓٚخ انغًبعٛخ ٍٕاء نغًبععخ عوقٛعخ نو كُٛٚعخ نو نوٕٚعخ..بنـٔ .كضٛعواا يعب َكعأد ْعنِ انعناكوح عؤؽعب ا يعٍ
انًبهعع .ٙيععٍ ُْععب ،عهععٗ انً ع هؿ بما كععبٌ ؽوٚص عب ا عهععٗ انؾقٛقععخ انزبهٚقٛععخ ٔٚزٕفبْععب ،نٌ ٚزعبيععم ي ع انععناكوح
ثبنؾَبٍٛخ َ َٓب ،انزٚ ٙزعبيم ثٓب ي اٚٞلٕٚنٕعٛبد انَبللح ،عُليب ٓٚى ثإعبكح رأٍ ٌٛانؾلس انزبهٚق ٙنٛصٛت
كجل انؾقٛقخ انزٚ ٙجؾش عُٓب.
 -3الئاوز :هغى نٌ انزبهٚـ ُٚزً ٙنهًبهٔ ،ٙمنع ثززجععّ نٟؽعلاس انزع ٙؽعلصذ ف٣نعّ ،ب ٢نٌ انؾبهعو
ْٕ انعُصو ان بعم ا ٙانكزبثخ انزبهٚقٛخ ،ابنزبهٚـ كًب ٚواِ اٛهَٕف يضم ٍبهرو ل1980-1905ن "يؾلك ثبٍ٢زعبكح
انقصلٚخ نهًبه ٙععٍ ةوٚع انؾبهعؤ .18"..نٚألعب ا  ٚكعل ان ٛهَعٕف ان وََع ٙآ ٌ٢نٌ "انزعبهٚـ ؽبهعو كجٛعو،
ٔن ٌٛاقط يبهٛبا" .19بمٌ ًٚ ٢كٍ ثأٚخ ؽبل يٍ اٞؽٕال بغ بل نٌ انً هؿ ُٚزً ٙنؾبهو يبٔ ،نٌ ْنا انؾبهو
 ٚوي قٔ ًّٛناكبهِ ٔاْزًبيبرّ ٔبشكبنٛبرّ عهٗ انً هؿ ،ثؾٛش  ٚصو عهٗ صٛبغزّ ٔبعبكح ثُبلّ نٟؽعلاس انزعٙ
 ٚهؿ نٓب ،اعبنً هؿ ًٚ ٢كعٍ نٌ  ُٚصعم ععٍ عصعؤِْ ،كعنا آعى ٍعبهرو "انزبهٚقٛعخ" انزعٍ ٙعبٖٔ ثُٓٛعب ٔثعٍٛ
"اَ٢زَبة انًٕهٕع ٙنعصو يب"ٚ ،20هم ي صواا ٔاعبع٣ا اع ٙكزبثعخ انزعبهٚـٔ ،يعٍ صعى اع ٙانزعأصٛو عهعٗ ٔصعٕل
انً هؿ بنٗ انؾقٛقخ انزبهٚقٛخ انزٚ ٙجؾش عُٓب.
 -4الزمن :رزؾق ف٣ل انييٍ نؽلاس انزبهٚـ ْٕٔ ،يب ٚلا انٕع ٙاََ٠بَٔ ٙيُن اغو انزبهٚـ بنٗ عًهخ
يٍ ا٠شكبنٛبد انًزواثطخ ٔعهٗ هنٍٓب يصٛو اََ٠بٌ ٔؽقٛقعخ ٔغبٚعخ ٔععٕكِٔ ،اهرجبةعّ ثعبنًٕدُْٔ ،عب ٚعله
نهْٕهخ أٞنٗ انًؾبٚضخ انًٕهٕعٛخ انز ٙرقٕو ث ٍٛانييٍ ٔانًٕد .قبكد ْنِ انًؾبٚضخ اََ٠بٌ انن٘ ُٚي ثطجعّ
بنٗ انؾٛبح ،ثم بنٗ انقهٕك ،بنٗ انزؾبٚم عهٗ ْنا اٞيو انًؾجط ،ثبٍٞطٕهح ربهح ٔثبنل ٍٚربهح نفوٖ ،نكَو ْعنا
انععز٣ىو انؾبٍععىٔ ،منع عُععليب هثععط ٔعععٕك اََ٠ععبٌ اعع ٙانعععبنى ثؾوكععخ ىيععٍ نٓععب بٚقععب آفععوْ ،عع ٙؽوكععخ انععييٍ
انلٔه٘ ،انن٘ ًَٚؼ ثزكواه انًبه ،ٙعُليب ٚزى رغوٚلِ ٔاصهّ ععٍ ؽٛعي انزعييٍٚٔ ،صعجؼ ىيُعب ا نثعلٚب ا ٍعويلٚب ا

18

- Sartre, Situations III, Ed. Gallimard, P. 148
- Alain, Les Aventures du coeur, Ch. XXXVIII, Ed. Hartmann, 1945, P. 166
20
- Sartre, Vérité et existence, Ed. Gallimard, P. 135
19
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ٚؾًم يب ٚزؾق قسميٍالدين
والسياسةٔٚهم ٚكوهْب بنٗ يب َٓ ٢بٚخ .21بٌ انوٚ،خ انزع ٙرقعو ثعبنييٍ انعلٔهً٘ٚ ٢ ،كعٍ نٌ
نؽلاس،

ُٚزظ عُٓب اهَ خ يب نهزبهٚـ٢ ،ازقبكْب نٓنا انعييٍ انزعبهٚق ٙمارعّ ٢ٔ ،غعؤ اع ٙنٌ ركعٌٕ هٚ،عخ انعييٍ انعلٔه٘
ٔانوبنجخ عهٗ انًغزًعبد انزقهٛلٚخ ،عهٗ عكٌ انًغزًعبد انز ٙيود ثبنؾلاصخ ،ؽٛش بٌ
ره ْٙ ،
انَبللحوالسياسة
انوٚ،خسم الدين
ق
نٔنٗ شؤة انٕنٕط بنٗ انزبهٚـ نلٓٚب ْٕ ،انزقهع ٙععٍ انعييٍ انعلٔه٘ٔ ،انُغعبػ اع ٙعال الئانا

ياي األتنٍاح

ٔ ،Faire le deuil de l’éternitéا٠معبٌ ناعؤة ٔيقزألعٛبد انعييٍ انزعبهٚق ٙانعن٘ ٚع يٍ ثبن٣يقهٕثٛعخ نٔ
ان٣يعكٍٕٛخ  ،L’irréversibilitéن٘ نٌ َٛٚو انزبهٚـ ا ٙارغبِ ٔاؽل ،كًب ٚقجم ثقَٕح ْنِ ان٣يعكٍٕٛخ ٔثعأٌ
نؽكبو انييٍ انزبهٚق ٙغٛو قبثهخ نهُقض نٔ انًُبقاخ نٔ اٍ٢زئُبفٔ ،منع نكعٌٕ انعييٍ نصعجؼ ُْعب فطٛعب ا ٔنعٌٛ
كٔهٚبأ ،بما كب ٌ صًخ عياء ُْب نََ١بٌ اَٛكٌٕ ا ٙؽوكخ رقلو انيئٍ ،انزٍ ٙززى ثاكم يعٛبه٘ ،عُليب ٚصجؼ
انييٍ رقعليٛبا .كًعب نعٍ ٚعزجعو انعييٍ انزعبهٚق ٙىيُعب ا ؽَعٛبأ ،نكُعّ ىيعٍ يزععبل ،ابنزعبهٚـ ٚزٕقعف ععٍ نٌ ٚكعٌٕ
ربهٚقب ا نهًغزًعبدٔ ،نكُّ ٚصجؼ ربهٚقب ا نهلٔل لانزبهٚـ يٕهٕ ٍٛبٍٔ ،ٙن ٌٛيٕهٕعب ا اعزًبعٛعبانٔ ،فبصعخ
عُليب ٚوٖ ْنا انون٘ نٌ انً هؿ  ٚهؿ كالًب ا نهعلٔلَٚٔ ،عزلنٌٕ عهعٗ منع ثؾعبل ْٛعؤكٔد انعن٘ ظعم يورجطعب ا
ثبنًلُٚعخ نٔ انلٔنععخ .22بٌ هٚ،زُععب نهععييٍ بمٌ رع صو عهععٗ رصععٕهَب نؾوكععخ ٔارغععبِ ٔيعُعٗ انزععبهٚـٔ ،يععٍ صععى عهععٗ
ان هَ خ انزٍُ ٙزجُبْب نهٕصٕل نهؾقٛقخ انًطهٕثخ.

ٚغوَععب يععب ٍععج بنععٗ اٍععزُزبط نٌ انجؾععش انععلالى ٔانًَععزًو عععٍ انؾقٛقععخ ،كععبٌ ْععٕ انععلاا أٞل نهجععبؽضٍٛ
ٔانً هفٔ ٍٛا ٍ٣خ انزبهٚـ ،ثًعُٗ انجؾش عٍ انًُٓظ انًُبٍت ٔانُبع نهٕصٕل بنٗ ناألم انطوس انزًٚ ٙكٍ
نٌ ٚؾق انً هفٌٕ يٍ ف٣نٓب افزواقب ا َؾٕ ْنِ انؾقٛقخ انًُإكح.

 -21اُل ي كؤ انووة ْنا انًُؾٗ عهٗ نَّٔ ،بٌ كبٌ ًٚكٍ نٌ ٚق ف يٍ نعجبء انًبه ٙعهٗ اََ٢بٌ ،ب ٢نَّ ٕٚصل نيبيّ آابس انًَزقجم ٔٚع ٛنَاطزّ
انًؾزًهخ ا ٙانؾبهو ،نك ٚ ٙكل يٍ اٍزق٣نّ ٔؽوٚزّ أ ٙاقعّ يٍ عٓخٔ ،يٍ عٓخ نفوٖ رٕقف انًَزقجم عهٗ ؽٛبح اٞثلٚخ ثعل انًٕد ،كٌٔ رؾقٛ
ياؤعبرّ انًَزقجهٛخ ا ٙؽبهوِ انٕاق .
ًٚ -22كٍ انوك عهٗ ْنا انزصٕه ثًب ٍبقّ يؾًٕك ني ٍٛانعبنى عٍ رصٕه اثٍ فهلٌٔ نهييٍ انن٘ صُ ّ عهٗ نَّ ىيٍ ٔظ ٙ ٛا ٙقهت انهٕاْو ْٕٔ ،يب
اٍزُزظ يُّ ي ٕٓو انزبهٚقٛخ عبي خ عُل اثٍ فهلٌٔ ؽٛش َ ٗ نٌ ركٌٕ ربهٚقٛخ نؽلاس عيلٛخٔ ،بًَب ربهٚقٛخ ظٕاْو اعزًبعٛخ عًواَٛخ ،ؽٛش َ ٗ عٍ يُٓغّ
انزبهٚق ٙانَوك ٔانؤاٚخ ٔؽزٗ انزًؾٛص انغيل ٙنٟفجبه ،يؾلكاا بٚبِ ا ٙا٢يز ٣انعقه ٙنطجبل انهٕاْو ٔعٕاههٓب اننارٛخ كا ب ا ٍٞجبثٓب ٔقٕآَُٛب
انلافهٛخ .لهاع يؾًٕك ني ٍٛانعبنى ،ي بْٛى ٔقألبٚب بشكبنٛخ ،ص 105ن
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ثلن انزبهٚـ كؾكبٚعخ ٍعوكٚخ نكثٛعخ ٚؤٓٚعب كجعبه ان ُكزعبة ،ركًعٍ كعم ةواازٓعب اع ٙرزجع َاعبة ٔناععبل ثععض
قسم الدين والسياسة

اناقصٛبد ،انز ٙرزلفم نصُبء ٍٛو ؽٕاكصّٔ ،نٓنا نى ٚكٍ انجؾش عٍ انؾقٛقعخ يعٍ نٔنعٗ نٔنٕٚبرعّ ،ثعم ظعم ُكزبثعّ
ن زوح ربهٚقٛخ ةٕٚهخ يؾَٕث ٍٛعهٗ ىيوح اُٞكثبءٔ ،ظم انزبهٚـ َ َّ َٕعب ا نكثٛب ا ُيَهٛباُٚ ،ؾَت عهعٗ انلهاٍعبد
اٞكثٛخ ،ؽٛش نى ٚكٍ يٍ غبٚبرّ انجؾش عٍ انؾقٛقخ ثقله يب كبٌ ُٚال يٍ ا٠يزب ٔعهت ا٠عغبة َٔاو ان ألٛهخ
يب ُٚا  ٙانصلٔه ،ابنزبهٚـ يٍ ْنِ انغٓخ نى ٚكٍ قل رؾوه ثعل يٍ بةبهِ انغًبنٔ ٙاٞف٣ق.ٙ
ٍوعبٌ يب رُزٓ ٙره انؾقجخ نهزبهٚـ اٞكث ٙانًؾض ،عُليب ٚؾعبٔل اٍ٣ع خ انؾلاصعخ اعزًعبكاا عهعٗ هٚ،عزٓى
انغلٚلح ق انز ٙرعوهُب نٓب يٍ قجم -ؽٕل انييٍ انزبهٚقٔ ٙشؤة ا٢نزؾبس ثّ ،عُليب ٚؾعبٔنٌٕ انزُهٛعو ن هَع خ
ٔاقعٛخ نهزبهٚـ رعزًل ق كًب هنُٚب -عهٗ انقؤط يٍ نٍو انييٍ انلٔه٘ انعن٘ هثًعب ٍعبك اع ٙيوؽهعخ ْعنا انزعبهٚـ
اٞكث.ٙ
اْ ٙنِ انؾقجخ انؾلٚضخ ٚجوى ٍ ال يعُٗ انزبهٚـ ٍ ْٕٔ ،ال ُٚزً ٙثبيزٛعبى نهؾلاصعخ انووثٛعخ ،انزع ٙعًهعذ
عهٗ نٌ َٛٚطو اََ٠بٌ عهٗ كم شعٙء ٔٚقألععّ نهعقعمْٔ ،عٕ اٞيعو انعن٘ ٔهع آهٌٔ ٚعلِ عهٛعّ ،عُعليب ٔععل
"بهاكح نٌ نهزبهٚـ يعُٗ ْٙ ،كعٕح اََ٠عبٌ بنعٗ انَعٛطوح عهعٗ ةجٛعزعّٔ ،نٌ ٚغععم يعٍ َهعبو انؾٛعبح انًاعزوكخ
يطبثقب ا نهعقم" .23ب ٢نٌ يعُٗ انزبهٚـ ُٚقصل ثعّ ا٢رغعبِ ٔانًصعطهؼ انعن٘ رًزعل َؾعِٕ اٞؽعلاس انزبهٚقٛعخ ،بم نٌ
ْعلف انصعٛؤهح انزبهٚقٛعخ ْعلف بََعبَْٔ ،ٙعٕ اٞيعو انعن٘ نكٖ بنعٗ انٕصعٕل ن هَع خ انزعبهٚـ ،ؽٛعش ٍعٛغعم
ي ٕٓو اهَ خ انزبهٚـ ُْب ،يٍ انزبهٚـ ك٣ا ٔاؽلاا يزص٣اٚ ،زغّ َؾٕ غبٚخ َٓبلٛخ ،فبنعب ا عهٓٛب يعُٗ يب.
ْنا ا٢يزلاك ٔمن انزعبقتٔ ،رهع انصعٛؤهح رزغعبٔى بمٌ انٕقعبل ٔاٞؽعلاس نزعطع ٙنٓعب يعُعٗ كهٛعبا ،بم "
ر زععوي اهَع خ يععب نهزععبهٚـ ل...ن بٌ انزععبهٚـ اََ٠ععبَ ٙنعع ٌٛعًهععخ يععٍ انٕقععبل انًزغععبٔهح –قععواهاد ٔيوععبيواد
شقصٛخٔ ،ناكبه ٔيصبنؼٔ ،ي ٍَبدٔ ،-نكعٍ ًٚضعم اع ٙانهؾهعخ ٔاع ٙانزعبقعت كهٛعخ يعب اع ٙانؾوكعخ َؾعٕ ؽبنعخ
يًٛععيح رعطعع ٙانًعُععٗ نهكععم يع عبا" .24آععى ان ٛهَععٕف اٞنًععبَ ٙكااانط ل1804-1724ن ثٕعععّ عععبو ،نٌ رععبهٚـ انُععٕ
انجاعو٘ عجعبهح عععٍ عًهٛعخ نزؾقع نؾهععخ اع ٙانطجٛعععخ غٛعو ٔاهعؾخٔ ،منع َ٠زعبط نٍعبً ٍٛبٍعع ٙيكزًعم عهععٗ

- Aron, Dimensions de la conscience historique, Op. Cit., P. 45
- Merleau- Ponty, Humanisme et terreur, Ed. Gallimard, Coll. Idées, P. 236
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والسياسةيعبأ ،اهرأٖ نَّ نزٕظٛف ْنا انٓلف انًطهٕة رعًم انطجٛعخ عهٗ نٌ رطعٕه رًبيعب ا
قسم الدين
ٔانقبهعٙ
انًَزٕٖ انلافهٙ
كم اٍ٢زعلاكاد انزٔ ٙهعزٓب كافم اََ٠بَٛخ.
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أ -هَدل وفيدعح الرارٍخ
ثبنًعُٗ انَبث رؾلس ْٛغم عٍ رقلو هٔػ انعبنى عهعٗ ايزعلاك يَعٛوح انزعبهٚـْٔ ،عٕ ٚقصعل يعٍ منع رقعلو
انؾٛبح اََ٠بَٛخ ٔان كو اََ٠بَٔ ،ٙانضقباخ اََ٠عبَٛخ .يعٍ ُْعب ًٚكعٍ انزأكٛعل عهعٗ نٌ ان هَع خ انٓٛغهٛعخ ،رعُع ٙاعٙ
اٍٞبً يُٓغب ا ن ٓى يَٛوح انزبهٚـ ٔؽوكزّ ،ثبعزجبهِ ا ٙؽبنخ روٛو يَزًو ،ننا نصجؾذ انًعواخ لانؾقٛقخن نلّٚ
ربهٚقٛخ ،ن٘ نٌ يعٛبه انصؾخ ٔانقطأ ا ٙنٚخ ؽقٛقخُٚ ٢ ،قبً ب ٢ثع٣قزّ ثبنَٛبس انزبهٚق ٙانن٘ ُٚزً ٙبن.ّٛ
يٍ ُْب ٚوٖ ْٛغم بمٌ نَّ نَٛذ ُْب نٚخ يعبٛٚو فبهط انعًهٛخ انزبهٚقٛخ مارٓب رَعزط ٛنٌ رقعو يعب انعن٘
ٚعجو عٍ قله نكجو يٍ "انؾقٛقخ" نٔ انعقمٔ ،يٍ صى رُز  ٙنل" ّٚانؾقٛقخ انًطهقخ" ٌٞ ،انؾقٛقخ ًٚ ٢كٍ نٌ رغعوك
عٍ ٍٛبقٓب انزبهٚق ْٙٔ ،ٙبنٗ عبَت انًعواخ اََ٠بَٛخ رزَ ثبةواك ٔرزقعلو كٔيعب ا نٟيعبؤ ،ععلو ا٠قعواه ثعنن
ٚؾٛهُب بنٗ ثاو  ٢ربهٚق.ٍٛٛ
ٚعزجو ْٛغم نٌ انزبهٚـ ْٕ قصخ ٔع" ٙهٔػ انعبنى" ثُ َٓب شٛئب ا ااٛئبا ،اًٍ فع٣ل رطعٕه انجاعوٚخ ٔرقعلو
انضقباخ اََ٠بَٛخ رصجؼ هٔػ انعبنى نكضو ٔعٛب ا ثنارٓب عهٗ َؾٕ يطوك ،هٔػ انعبنى ق نل - ّٚبمٌ رزغّ َؾعٕ يعواعخ
يزياٚلح ثُ َٓبْٔ .نِ ان كوح ٚ ٢عزجوْب ْٛغم َٕعب ا يٍ انُجٕءح ،ثم ٚعزجوْب ؽقٛقخ ربهٚقٛخ ،فبصعخ عُعليب ٚعوٖ
نٌ كهاٍخ انزبهٚـ ر كل كٔيب ا نٌ انجاوٚخ رزؾو َؾٕ ييٚل يٍ انعقَٛ٣خ ٔانؾوٚخ.
َٚزُل ْٛغم ا ٙانُزٛغخ انز ٙرٕصم بنٓٛب ،بنٗ نٌ انزطٕه انزبهٚقًٚ ٙأل ٙهغى كم رعوعبرعّ بنعٗ اٞيعبو،
بم نٌ انزبهٚـ ق كًب ٚواِ  -نّ غبٚخ َٚعٗ نجهٕغٓبٔ ،رزًضم ْعنِ انوبٚعخ اع ٙنٌ ٚزغعبٔى انعٕع ٙمارعّ ثبٍعزًواه .بٌ
كهاٍخ انزبهٚـ ثبنعُبٚخ انزٚ ٙطوؽٓب ْٛغم ،نكلد نّ نٌ انزبهٚـ يعب ْعٕ بٍ ٢هَعهخ ةٕٚهعخ يعٍ اٞاكعبهٔ ،نٌ كعم
اكوح رُطوػ اَط٣قب ا يٍ اكوح ٍبثقخ عهٓٛب ،رعبههٓب اكوح نفوٖ ثًغوك ةعوػ أٞنعٗ ،اٞيعو انعن٘ ٚع ك٘ بنعٗ
رٕرو يب ُٚاأ عٍ ْنا انزعبهي ،نكُّ ُٚقا عُليب رهٓو اكوح صبنضخ رَزٕعت يب ْٕ بٚغبث ٙا ٙان كورْٔ ،ٍٛكنا

25

- Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, Proposition 8, In Kant, La Philosophie de
l’histoire, Ed. Aubier, P. 73
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ثٓنِالدين
رزطٕه اٞاكبه قسم
والسياسةانًعؤاخ عُعل ْٛغعم ثعق "انغعلل" .26هؽهعخ هٔػ انععبنى بمٌ ،انزع ٙرزقعلو َؾعٕ غبٚعخ
انطوٚقخ

رزًضم ا ٙيعواخ نكضو ثنارٓب عجو انزبهٚـ رع ٙمارٓب عهٗ يَزٕٚبد ص٣صخ:
قسم الدين والسياسة

* ا ٙان وك ْٕٔ يب ٚطه عه ّٛانؤػ اننارٛخ.
* رله هٔػ انععبنى يَعزٕٖ نعهعٗ يعٍ انعٕع ٙان عوك٘ نٔ انعنار ،ٙاع ٙانعٕع ٙثبٍٞعوح ٔانًغزًع انًعلَٙ
ٔانلٔنخٚٔ ،طه ْٛغم عهٗ ْنا انًَزٕٖ يٍ انٕع ٙانؤػ انًٕهٕعٛخ ،نكٌٕ ْنِ انؤػ رزغهٗ اع ٙانع٣قعبد
انجاوٚخ.
* بٌ نهقٗ نَٕا انٕع ٙثبنناد انن٘ رلهكّ هٔػ انعبنىٚ ،زًضعم اع ٙانعؤػ انًطهقعخ انزع ٙرزغَعل اع ٙان عٍ
ٔانلٔ ٍٚان هَ خٔ ،يٍ ف٣ل ان هَ خ رزأيم هٔػ انعبنى رأصٛوْب ا ٙانزبهٚـ ،ؽٛش اع ٙان هَع خ ٔؽعلْب رهزقع ٙهٔػ
انعبنى ثنارٓب ،ثبعزجبه نٌ ان هَ خ ْ ٙانًوآح انز ٙرزغهٗ آٛب هٔػ انعبنى.
ب -ماركس وفيدعح الرارٍخ
نعزقل يبهكٌ ثأٌ انقٕٖ ا٢قزصبكٚخ ا ٙانًغزً ْ ٙانز ٙرلا بنٗ انزوٛٛو ،ثم ٔرلا انزعبهٚـ بنعٗ انزقعلو.
اْ ٙنا ا٠ةبه كا يبهكٌ ثًب نةه عه" ّٛانجُٛخ انزؾزٛخ" ،انزع ٙهعًُٓب ص٣صعخ يَعزٕٚبد :يَعزٕٖ قبععل٘ نٔل
لظععؤف ةجٛعٛععخ ٔيععٕاهك..انـنٍٔٔ ،ععبلم اَ٠زععبط اعع ٙانًغزً ع ليقزهععف نَععٕا انًعععلاد ٔا٢ٜد ٔانًعععلاد
انًَزقليخ ا ٙاَ٠زبطنٔ ،يهكٛخ ٍٔبلم اَ٠زبط ،نٔ يب ُٚطهع عهٛعّ يعبهكٌ "ع٣قعبد اَ٠زعبط" لن٘ يعٍ ًٚهكعٌٕ
انٍٕبلم ٔيٍ ٚعًهٌٕ ثٓب ْٕٔ ،يب ٚعُ ٙرقَٛى انعًم ث ٍٛناواك انًغزً ن ،يَزُزغب ا يبهكٌ يعٍ رقَعًٛزّ رهع نٌ
ًَط اَ٠زبط ا ٙيغزً يب ْٕ ،انن٘ ٚؾلك انهؤف انَٛبٍٛخ ٔانغٕاَت ان كوٚخ نٓنا انًغزً .
يٍ ُْب رصجؼ يَٛوح انزبهٚـ نلٖ يبهكٌ ْ ٙانقصخ انز ٙرَوك ؽكبٚخ انصوا ث ٍٛانطجقبد ا٢عزًبعٛعخ
عهٗ يهكٛخ ٍٔبلم اَ٠زبط لانعجٛلٔ ،انًٔ ، ٣انجوعٕاىٚخ ٔانونًٍبنٛخ ٔانجؤنٛزبهٚبنٔ ،يٍ ُْب نٚألب ا ٚأر ٙانعًم
انضٕه٘ ا ٙانزبهٚـ يٍ نعم انزوٛٛو ،انن٘  ٢رقو ثّ انطجقبد ماد انًصهؾخ ا ٙركو ٌٚانٕاق عٍ ةٛت فبةو.
رععأر ٙانضععٕهح ربهٚقٛعب ا نزع ك٘  -اععَ ٙهععو يععبهكٌ -بنععٗ رؾوٚععو عًععم اََ٠ععبٌ يععٍ انؾبعععخ ،ؽٛععش ٚععوٖ نٌ
نٍهٕة انعًم ا ٙانًغزً انونًٍبن ٚ ٙك٘ بنٗ ا٢غزواة ،ؽًُٛب ٚصجؼ انعبيم غوٚجب ا عٍ َزعبط عًهعّٔ ،ثبنزعبنٙ

 -26ان كوح أٞنٗ ْ ٙيب  ًَٗٚا ٙاهَ خ ْٛغم ثق "انقألٛخ" ٔ ،Thèseان كوح انضبَٛخ ْ ٙيب ٚطه عهٓٛب "َقٛض انقألٛخ" ن٘ انقألٛخ انًُبقألخ نهقألٛخ
أٞنٗ ٔ ،Antithèseان كوح انضبنضخ ْ ٙيب ٚطه عه" ّٛانزوكٛت" نٔ "انًوكت"  ،Synthèseن٘ انًوكت يٍ ان كور ٍٛانًزعبههز ْٕٔ ،ٍٛيب ها
انزُبقض ٔنىال انزٕرو انقبلى ث ٍٛانقألٛخ َٔقٛألٓب ،ن٘ نٌ انًوكت ْٕ ٔعٓخ انُهو انز ٙؽًَذ انزٕرو انقبلى ث ٍٛانون ٍٛٚانًزعبهه ْٕٔ ،ٍٛيب ْٛ ًَّٛٚغم
نٚألب ة "َ  ٙانُ ."ٙ
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والسياسة انصعهخ ثٕاقععّ كإََعبٌ ،بم نٌ يعب ُٚطهع عهٛعّ يعبهكٌ "اعبلض انقًٛعخ"ْ ،27عٕ يعب
الدينبا ٚٔ ،قعل
غوٚجب ا عٍ َ َعّقسمنٚألع
 ٚعظ انع٣قخ ث ٍٛانونًٍبنٔ ٍٛٛانعًبل ْٕٔ ،يب ٍٛلا انعًبل نفٛوا بنٗ انضٕهح ٔاٍ٢ز٣ٛء عهٗ ٍٔبلم اَ٠زبط،
والسياسةقٕح لكٚكزبرٕهٚخ انجؤنٛزبهٚبن ،انزٍ ٙزئل ثلٔهْب ثعل ازعوح اَزقبنٛعخ ،نٛؾعم يؾهٓعب
الدينعلٚل ثبن
ةجقٙ
ٔبقبيخ يغزً قسم
يغزًع نكضععو عععل٢أ ،غٛععو ةجقععٚ ،ٙععواِ يزغَععلاا اعع ٙانًغزً ع اناععٕٛع ،ٙاٞيععو انععن٘ ٍععٛعزجوِ عُٕاَ عب ا نهؾقٛقععخ
انزبهٚقٛخ.
Objective

événementielle

ؽًم انزصٕه انَبث ن  ٍ٣خ انؾلاصخٔ ،عهعٗ اٞفعص يعٍ اْزًعٕا ث هَع خ انزعبهٚـ يعُٓى ،ؽًعم اع ٙةٛبرعّ
بشكبنٛخ علٚلح ،رًضهذ ا ٙقصو انزبهٚـ عهٗ اََ٠بٌ لٍٛبكح انُيعخ اََ٠بَٛخن ،ثؾٛعش نصعجؼ انزعبهٚـ ثبنًععبَٙ
انَبثقخ يواكاب ا نٕع ٙاََ٠بٌ ثبنصٛؤهحٔ ،يواكاب ا نٕع ٙاََ٠بٌ ثبنزقلؤْ ،عٕ يعب نكٖ بنعٗ ؽصعو انزصعٕهاد
انزبهٚقٛععخ اعع ٙكُععف اََ٠ععبٌ ٌٞٔ ،اََ٠ععبٌ ًٚزهع بهاكح ؽععوح ق كًععب هنُٚععب يععٍ قجععم -اإَععّ ٚصععجؼ يعٕقعب ا ؽقٛقٛعب ا
نهٕصٕل بنٗ انؾقٛقخ انعهًٛخ انزُٚ ٙالْب انً هؿ مارّ.
ٔ ٌٞانقوٌ انزبٍ عاو كبٌ عصو انعهى انٕهع ،ٙثزقلو انعهى ٔرقُٛبرّ ،نهاك ا ٍ٣زّ ٔي كؤِ نٌ رُعكٌ
ٔهعٛخ ٔيٕهٕعٛخ انًُعبْظ انعهًٛعخ اع ٙانعهعٕو انزغوٚجٛعخ عهعٗ يُٓغٛعخ انكزبثعخ انزبهٚقٛعخ ،نعهٓعى ٚصعهٌٕ بنعٗ
بعبكح رأٍ ٌٛانؾقٛقخ انزبهٚقٛخ عهٗ نٍبً عهًٔ ٙهع ٙيز.ٍٛ
يععٍ ُْععب رَععبءل ثعععض ان ُكزععبة اعع ٙانقععوٌ انزبٍعع عاععو ،عععٍ يععلٖ بيكبَٛععخ انٕصععٕل نكزبثععخ ربهٚقٛععخ
يٕهٕعٛخ ،رَزط ٛنٌ رُ ن بنٗ قهت انؾقٛقخ ،ن٘ ؽقٛقخ انؾلس انزبهٚق ،ٙكًب رى اع ٙانٕاقع  ،ثعٛعلاا ععٍ بهاكاد
انجاو ا ٙرق٣ٛٛرٓى ٔرصٕهارٓى ٔرؾعٕٚوارٓى ،انزع ٙنؾقعذ ثعم ٔنصعود عهعٗ بععبكح ثُعبلٓى ٔاٍعزلعبلٓى نٟؽعلاس
انزبهٚقٛععخ ،ن٘ ؽععبٔنٕا انجؾععش عععٍ يُٓغٛععخ رقط ع ي ع انز َععٛو ٢ٔ ،رقععٕل ٔ ٢رصععف شععٛئب ا آفععو غٛععو انٕقععبل
ٔاٞؽلاس ا ٙرورٛجٓب انييُ ٙانلق. ٛ
يٍ ُْب َبكٖ انجعض ث ٣ىيكبَٛخ انً هؿ ،عُليب ٚصجؼ انً هؿ يؾبٚلاا ا ٙانييبٌ ٔانًكعبٌٔ ،كأَعّ ؽكعٛى
ٍويل٘ نثل٘ يقطٕ انصهخ ثًبه ،ّٛانن٘ ٚ ٢ضقم عهٗ كبْهعّٔ ،ابقعل انؾعٌ ثؾبهعؤِ ،كأَعّ ٚععٛر اع ٙثعوط

 -27يب َقٕو ثلاعّ ناواء ٍهعخ يب ٚعبكل قٕح عًم بََبٌ ٔانضًٍ انًلإ يقبثم ْنِ انَهعخ اََ٠بَٛخ ْٕ عجبهح عٍ اٞعو انًلإ نهعبيم ،ب ٢نٌ انعبيم ُٚزظ
قًٛخ نكجو يٍ قًٛخ نعوِ ْٙٔ ،قًٛخ ىاللح ٚؾصم عهٓٛب انونًٍبن ٙق كًب ٚوٖ يبهكٌ -يغبَبا؛ ْنِ انقًٛخ انياللح ْ ٙيب ٚطه عهٓٛب يبهكٌ "ابلض
انقًٛخ".
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قسم الدين
والسياسةركٍ انلعٕح انَبثقخ ٍٖٕ ،كعٕح نًب نُةه عهٛعّ انزعبهٚـ انًٕهعٕع ٙنٔ انؾعٕاكصٙ
ٔانُبً .نى
يُعيل عٍ انؾٛبح

لثًعُٗ انزبهٚـ انن٘ ٓٚزى ثبنؾٕاكسنٚٔ ،وٚل نٌ ركٌٕ ؽقٛقزّ ا ٙيزبَخ انؾقٛقخ انعهًٛخ ا ٙانعهٕو انلقٛقخ.
قسم الدين والسياسة

بٌ انزَب،ل انن٘ ٍ ٛوي َ َّ ُْب ٍعٛزًؾٕه ؽعٕل يعلٖ ٔاقعٛعخ ْعنِ انعلعٕحٔ ،يعلٖ يعب ًٚكعٍ نٌ رقليعّ
نهؾقٛقخ انزبهٚقٛخ انًُإكح ،آم ؽقب ا ًٚكٍ نهؾقٛقخ انزبهٚقٛخ نٌ رزَى ثبنًٕهٕعٛخ؟
صًخ يعألهزبٌ ًٚكٍ نٌ رٕاعٓٓب ْنِ انٕهعٛخ انًيعٕيخ:
 ركًٍ أٞنٗ يًُٓعب اع ٙاَؾَعبه اْزًعبو انًع هؿ عهعٗ انٕقعبل ٔاٞؽعلاسْٔ ،عٕ يعب ًٚكعٍ نٌ ٕٚقععّ اعٙ
انزوكٛي عهٗ يب ُٚاكم انجُٗ اٍٞبٍٛخ نٓنِ انٕقبل ٔره اٞؽلاس ْٙٔ ،نٍ رقوط عٍ نٌ ركٌٕ ظٕاْو اهرجطذ
ثَٛبقبد ٍٛبٍٛخ نٔ عَكوٚخ غبنجبا ،اٞيو انن٘ ٍُٛق  ٙثلٔهِ ظٕاْو نفوٖ ،اهرجطذ ثَٛبقبد نفوٖ ٔهثًعب ٢
رقم نًْٛخ عٍ ٍبثقبرٓب ،ثم ٔهثًب ريٚل نًْٛزٓب ،اًٍ يُب ُٚكو ظٕاْو يٍ قجٛم كًٕٚغوااٛب انَكبٌٔ ،انغووااٛب،
ٔا٢قزصبك ٔغٛوْب يٍ انهٕاْو..؟
 ركًٍ انًعألهخ انضبَٛخ ا ٙرغبْم عُصو انيئٍ ،ثقبصخ انؾبهو يُّ انن٘ ٚاكم انقه ٛعخ ،انزعَٚ ٙعزُل
بنٓٛب كم ي هؿ ا ٙثؾضّ انزعبهٚق ،ٙاضًعخ نؽعلاس ربهٚقٛعخ كجعوٖ اع ٙرعبهٚـ اََ٠عبَٛخ ،رهعم رضٛعو اْ٢زًعبو ،ثعم
ٔرهم رلا بنٗ انعلهً ٔانزأيعم ،عجعو عصعٕه يقزه عخ يعٍ انزعبهٚـٚ ٢ٔ ،غعل انًع هؿ يُبصعب ا يعٍ انكزبثعخ عُٓعب
ٔبثععواى ؽقٛقزٓععب ،نكَٕٓععب يععٍ عٓععخ يزصععهخ ثأٍععٌ انًغزً ع ٔثقًٛععّ ٔثًضهععّ انعهٛععب لكععبنضٕهح ان وََععٛخٔ ،ؽععوة
اٍ٢زق٣ل ٔانؾوة اْٞهٛخ اٞيوٚكٛخٔ ،انًبعُب كبهرب اَ٠غهٛيٚخٔ ،انؾوة اْٞهٛخ اٍ٠جبَٛخ ٔغٛوْب يٍ نؽعلاس
روكععذ آصععبهاا اعع ٙهععًبلو اناعععٕةنٔ ،يععٍ عٓععخ نفععوٖ َٞععّ ًٚ ٢كععٍ اصععم انزععبهٚـ عععٍ انععناكوح انؾٛععخ كافععم
انًغزًعبد.
ُْب َكزاف نٌ يُٓغٛخ انزبهٚـ انٕهعٛخ نٔ انؾٕاكصٛخ نى رَزط هغعى انُٕاٚعب انؾَعُخ ،اَزاعبل انؾقٛقعخ يعٍ
ٍواكٚت غٛبة انييٍ ٔ ٢يٍ غًٕي روٛٛت انؾبهو.

كًب نٍه ُب  ٚصو رصٕهَب نهييٍ عهٗ هٚ،زُب انقبصخ نهزعبهٚـ ،كًعب نَعّ عهعٗ نصعو ا٠شعكبنٛبد انَعبثقخ انزعٙ
نصبهْب انزصٕه انؾلٚش نهزبهٚـٔ ،رصٕه انقوٌ انزبٍ عاو انٕهع ٙنّ ،ظٓو رصٕه علٚل نهعييٍ نُةهع عهٛعّ
الزمن الثىَوً ْٕٔ ،ىيٍ اٍزطب نٌ  ٚزؼ آابقب ا ربهٚقٛخ علٚلح ،عُليب ٔه ثؤكٚم  Braudelىيبَٛخ انًكبٌ
ا ٙاعزجبهِٔ ،يٍ صى نهؾٗ انزصٕه انًُطق ٙنهييٍ ًٚضم نٍبٍب ًٚكعٍ انجُعبء عهٛعّٚ .عوٖ ثؤكٚعم نٌ يعب ًٓ ٚعّ
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والسياسة
يٍ يصطهؼ قسم الدين
"انجؾش انن٘ َقٕو ثّ ثاكم عهًٔ ،ٙنُقم عُل ا٢قزألعبء عهعى يعب ،ب ٢نَعّ عهعى يعقعل"
"انزبهٚـ" ْٕ

ْٕٔ نٓنا ٔ ٙ ُٚعٕك ربهٚـ ٔاؽل نٔ يُٓخ ٔاؽلح نهً هؿٔ ،نكٍ صًعخ "يٓعٍ ٔرعٕاهٚـ ٔعًهعخ يعٍ انُعٕاكهٔ ،يعٍ
ا٠يكبَبد ،اٞيو انعن٘ ٍُٛألعبف بنٛعّ غعلاا َعٕاكه نفعوٖ ٔٔعٓعبد َهعو نفعوٖ ٔبيكبَعبد
ٔعٓبد انُهو،قسمٔيٍ
الدين والسياسة
نفوٖ".
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رقلو نُب يلهٍخ انؾٕنٛبد بمٌ ةوٚقخ علٚلح نزؾهٛم انزبهٚـ ،رَبعلَب عهٗ رغبٔى انزبهٚـ انؾٕاكص ،ٙعُعليب
رقلو نُب رصٕهْب عٍ َهوٚخ انزعقٛل  ْٕٔ ،Théorie de la Complexitéاٞيو انن٘ ٚغععم انزعبهٚـ يعٍ ْعنِ
انٕعٓخ يؾصهخ نض٣صخ يٍ اٞىيُخ انًز بعهخ ،رُؾصو عهٗ انزٕان ٙا:ٙ
ن -ىيٍ عوواا ٙلٚزؾو ثعجطء شعلٚل ٚكعبك ُٚ ٢عؤٖ ،رعزى روٛوارعّ انزع ٙرهؾع ثبََ٠عبٌ اع ٙع٣قبرعّ يع
انٍٕط انًؾٛط ثّ ا ٙانعً ن.
ة -ىيععٍ ٍٔعععٛط  ،Intermédiaireلْٔععٕ انعععييٍ انعععن٘ ٚزعهعع ثبنزعععبهٚـ ا٢عزًععبع ،ٙن٘ رعععبهٚـ اٞيعععى
ٔانطجقبد ا ٙرؾبن برٓب ٔاَزصبهارٓب ْٔيالًٓبن.
د -ىيٍ صبنش ٚزًضم ا ٙربهٚـ اٞاواك لْٔى ان برؾٌٕ ٔانعهًبء ٔاناقصٛبد انزبهٚقٛخن.
ره ْ ٙاٞىيُخ انض٣صخ ،انز ٙراكم انزبهٚـ ٔركَّٕ ؽَجًب كهٍٓب ثؤكٚم.
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ثٓنا انضبنٕس انييُ ٙازؾذ يلهٍخ انؾٕنٛبد ،30انًغبل ا ٙانلهاٍبد انزبهٚقٛخ ،عهٗ انعلا ثًقٕنعخ نٛعؤا
نٕكه٘  ،Leroy Laudrieعٍ موخ ا ندان الرارٍخٌ نٔ ذارٍخ تا إنداان ،كًعب كاععذ ثألعؤهح انُهعو بنعٗ
انٕقبل ا٢عزًبعٛخ ثبعزجبهْب نشٛبءٔ ،اٞفن ثعع ٍٛا٢عزجعبه نهًؾعٛط انغووااع /ٙانزعبهٚق ٙنََ١عبٌ ،بهعباخ بنعٗ
اْ٢زًبو ثزبهٚـ انًُبؿ ٔرقهجبد انطجٛعخ ،بم نكه نٌ اْ٢زًبو قلًٚب ا ثبََ٠عبٌ ٔاعزجعبهِ يؾعٕهاا ٔيوكعياا نهزعبهٚـ
قل رى عهٗ فه ٛخ فجوح اََ٠بٌ نٟؽلاس ٔيعبٚازّ نٓب.
نقععل نثععوى نععٕكه٘ اعع ٙكزبثععّ عععٍ رععبهٚـ انًُععبؿ عععبو 1000وٍ ،ععناعخ ٔيٛزباٛيٚقٛععخ يععٍ اَععؤا ٍععقٕة
ا٠يجواةٕهٚبد ٔانٓغواد ،عهٗ نَّ َزٛغخ نهًُبؿ ،انن٘ ٚواِ قل ٔصم نًوؽهعخ عهًٛعخ ٔهععٛخ لعهعى انزوٍعجبد
انغهٛلٚخ ٔيٕاقعٓب ٔرأصٛوارٓ بٔ ،عهعى اٞهصعبك انغٕٚعخنٚٔ ،عزجعو منع يوؽهعخ نٔنعٗ رعقجٓعب يوؽهعخ صبَٛعخ رزعٛؼ نعّ
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- Braudel, Ecrits sur l’histoire, Ed. Champs, Flammarion, Paris, P. 97
- Braudel, La Méditerranée à l’Epoque de Philippes II.
 -30رأٍَذ يلهٍخ انؾٕنٛبد عهٗ ٚل ثهٕؿ ٔا ٛو ا ٙاوََب ا ٙعبو ٔ ،1929عًهذ عهٗ رضٕٚو انًُبْظ ٔانًقبهثبد ٔانلهاٍبد انزبهٚقٛخ ا ٙانعبنى ٔمن
ثإعجبه عهى انزبهٚـ عهٗ نٌ ٚغلك ثاكم عنه٘ يُبْغّ انجؾضٛخ.
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اَ٢زقبل يٍ قسم
والسياسة بنٗ يب ْٕ بََبَ ،ٙؽٛش ٚ ٢عزجو ْنا اَ٢زقبل فؤععب ا ععٍ انطجٛععخ ٌٞ ،اََ٠عبٌ
الدينلانًُبؿن
انطجٛعٙ

اَ ٙهوِ يُليظ نص٣ا ا ٙانطجٛعخًٚ ٢ٔ ،كٍ ان صم ثًُٓٛبٔ ،ؽزٗ ربهٚـ انًُبؿ َ َّ يب ْٕ ب ٢ربهٚـ اََ٠بٌ.
قسم الدين والسياسة

بما رَبءنُب ُْب ن ٍٚبمٌ اَ ٙهوِ ٚق انزعبهٚـ ،اَعُغل عهعٗ ان عٕه نٌ نعٕكه٘ اع ٙيقبهثبرعّ ٚؾز ع ٙثًعلرٍٛ
ىيُٛزٚ ،ٍٛوٖ انًلح أٞنٗ ا ٙاََ٠بٌ ْٙ ،بمٌ يلح بََبَٛخ رقزص ثصٛؤهح اََ٠بٌ ْٙٔ ،رقبً ثبنَبعبد،
ثًُٛب انًلح اٞفوٖ يلح ةجٛعٛخ ،رقبً ثبنزوٍجبد انغهٛلٚخٚٔ ،كًٍ انزبهٚـ ق كًب ٚوٖ -ا ٙر٣ق ٙانًلر.ٍٛ
رٕق ي كؤ يلهٍخ انؾٕنٛبد نَّ ثٓنِ انًُٓغٛخ انغلٚلح قل ٔهعٕا نٚلٓٚى عهٗ انًُٓغٛخ انزًٚ ٙكُٓب انلا
ثبنؾقٛقععخ بنععٗ انٕاعٓععخٔ ،يععٍ صععى بعععبكح رأٍععْ ٌٛععنِ انؾقٛقععخ عهععٗ نٍععٌ يٕهععٕعٛخ ٔعهًٛععخ ٍععهًٛخ ،ب ٢نٌ ْععنِ
ان ًُٓغٛخ انغلٚلحٔ ،بٌ كبَذ اٍزطبعذ نٌ رًعٛط انهضعبو ععٍ ثععض غًعٕي انؾقٛقعخ انزبهٚقٛعخ ،اإَٓعب نعى رَعزط
انزعبيععم ثغلٚععخ ي ع ؽععٕاكس انزععبهٚـ ،انزعع ٙرزَععى كٔي عب ا ثبنزاععهَٓٞ ،ٙععب ثؾضععذ كالً عب ا كًععب ثؾضععذ نغهععت انًُععبْظ
انًزعبقجخ ،عٍ ره انكهٛخ انز ٙروثط فٛط انزبهٚـ عجعو انعصعٕه .نٓعنا ظعم انجؾعش ععٍ انًعُٓظ ،انعن٘ ًٚكعٍ يعٍ
انٕصعٕل نٓععنِ انؾقٛقععخ يَععزًواا ٔيزغععلكاا ،ةبنًععب ظهععذ عٕاَععت يعٍ انزععبهٚـ اََ٠ععبَ ٙنععى رزكاععف ثعععلْٔ ،ععنا يععب
ٍُعوي نّ.

كاعععذ انُزععبلظ انَععبثقخ نًلهٍععخ انؾٕنٛععبد عُععل ثؤكٚععم ٔنععٕكه٘ اٛهَععٕاب ا آفععو يًٓععٕو ثًععب َٚععًٗ ي ٓععٕو
ا َ٢صبل ا ٙانزبهٚـ ،ن ْٕٔ ٢يٛاٛم إكٕ ل1984-1926ن بنٗ بعبكح انُهو ا ٙانًُٓغٛخ انًقزوؽعخٔ ،منع عُعليب
رٕصم نً٣ؽهخ ي بكْب ،نٌ نؽلاس انزبهٚـ رجعلٔ يجعضعوح ،اٞيعو انعن٘ ٚع ك٘ بنعٗ يعب ٚطهع عهٛعّ إكعٕ الرشارد
الزمانٌٔ ْٙٔ ،هعٛخ ٚوٖ إكٕ هؤهح اٍ٢زعلاك نٓب ،ثًُٓظ ٚعًم عهٗ رزج ْنا انزجعضو انن٘ ٢ؽهّْٕٔ ،
انًُٓظ انن٘  ًَّٛٚثًُٓظ الرئيَل الرارٍخٌ نٔ دعزٍاخ العنزفح.
بما كبٌ انزجعضو نٔ انزاه ٙانن٘ عبُٚبِ  -يٍ قجمْ -عٕ انَعًخ انوبنجعخ عهعٗ انزعبهٚـ ،اعإٌ إكعٕ ُٚقعل ٍعهٕ
انً هف ٍٛؽٛبل من  ،عُليب ٚأفنٌٔ ثبٍٓٞم آٛوثٌٕ يٍ ْنا انزجعضو ،اعٕهب ا عٍ نٌ ٚؾبٔنٕا آًعّ ٔرعأةٛوِ،
ٚقٕيٌٕ ثإنوبلّ ٔبقصبلّ ،ني ٣يُٓى ا ٙاٍزُقبم عُصو ارصبل اٞؽلاس انًوٚؼ نًُٓغٛزٓى .يٍ ُْب رعًم يُٓغٛخ
إكٕ ره ٔ ،ثزأصٛو يٍ يلهٍخ انؾٕنٛعبد مارٓعب ،عهعٗ اٍعزجعبك اَٞضؤثٕنٕعٛعب لن٘ يعٍ اكعوح نٌ اََ٠عبٌ يوكعي
انزبهٚـ ٔصبَعّن ،يٍ ؽقم انجؾش انزبهٚقٔ ،ٙمن عٍ ةو ٚيَه ٚؾبٔل رغبٔى اََ٠بٌٓٚ ٢ٔ ،زى نٔ ٚؾز ٙ
ٍٕٖ ثبن ًُُزظ انزبهٚق ٙمارّ.
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والسياسة
عكععٌالدين
عهععٗ قسم
انقععلٚى بمٌ ،انععن٘ ٚؾز عع ٙثبٍ٢ععزًواه ٔا٢رصععبنٛخ انزعع ٙرععوثط نٔاصععوَِٚٔ ،ععزجعل
انزععبهٚـ

ا َ٢صبل ٔ ُٚو يُّ ٔكأَّ كبهصخ ا ٙمارّٓٚ ،زى إكٕ ثً ٕٓو ا َ٢صبل َ َّ ،انن٘ نصجؼ ٚهعت نل ّٚكٔهاا ص٣صٙ
والسياسةانزععبهٚقُْ .ٙععب ٚزؾععٕل ا َ٢صععبل انععن٘ ةبنًععب شععكم عقجععخ نٔ عبلق عب ا  ًُٚع ٔصععٕل
الدينانجؾععش
يُٓغٛععخ
اٞثعععبك اعع ٙقسم
انً هف ٍٛنهؾقٛقخ قلًٚب ا ق كًب رصٕهٔاٚ -زؾٕل ي إكٕ ُْب بنٗ نكاح نهجؾش ثعم ٔيٕهعٕعب ا نعّ ،نٔ ثًعُعٗ آفعو
ٚزؾٕل بنٗ ي ٕٓو بعوالٕٚ ،ٙظ ّ إكٕ ا ٙيُٓغٛخ ثؾضّٔ ،من ثعل نٌ قبو ثوصل فصبلصّ انض٣س عهٗ انُؾٕ
انزبن:ٙ
ن -ا َ٢صبل ن ٌٛي ؤهب ا عهٗ انً هؿ ،ثم بٌ انً هؿ ْٕ انن٘ ٚجؾش عُّ ٔٚقز  ٙنصوِ.
ةٚ -عجو ا َ٢صبل نل ّٚعٍ يعبُٚخ يٕهٕعٛخًٚ ٢ ،كٍ ثأٚخ ؽبل يٍ اٞؽٕال رغبْهٓب نٔ بنوبْ،ب.
دٚ -ورت عهٗ يب ٍج يًٓخ انً هؿ انز ٙرزؾلك نل ّٚا ٙهعؤهح نٌ ٚعطع ٙانًع هؿ ن َ٣صعبل صعٕهرّ
ٔٔظ ٛزّ انُٕعٛخ.
ثٓنِ انًعبَ ٙانَبثقخ ،رصجؼ يُٓغٛخ انزؾهٛعم ا نزعبهٚق ٙنٔ ؽ وٚعبد انًعواعخ عُعل إكعٕ عجعبهح ععٍ بععبكح
قواءح ،بم  ٢رٓلف عهٗ ا٠ة٣س ٢ ،بنٗ انجؾش ٔ ٢ؽزٗ انزعوف ،عهعٗ اٞصعم نٔ بععبكح رقلًٚعّ ،ؽٛعش رصعجؼ
بعبكح انقواءح ره ٔص ب ا يُهًب ا نقطبةٚ َّ َ ْٕ ،صجؼ يٕهٕعب ا نهٕصف .بَٓب كهاٍعخ نههعبْو انقعبهع ٙنزعزى
يعوازّ عهٗ َؾ ٕ ناألم .ثقٕل آفو ٚعًم إكٕ عهٗ رؾوٚو انلهاٍعبد انزبهٚقٛعخ ،يعٍ نٍعو ًُْٔٛعخ كٔه انعناد
انًجلعخ نهزعبهٚـٔ ،منع ثب٢قزصعبه عهعٗ رؾلٚعل نًَعبة ٔقٕاععل انًًبهٍعبد انقطبثٛعخ انزع ٙرؾكعى اٜصعبه ان وكٚعخ
ٔرٕعٓٓب.
رُقععم بمٌ يُٓغٛععخ انزؾهٛععم انزععبهٚق ،ٙعُععل إكععٕ ،انلهاٍععخ انزبهٚقٛععخ يععٍ اْ٢زًععبو ثععبنؾٕاكس بنععٗ انعُبٚععخ
ثبنقطبة ثبعزجبهِ نصواا غٛو قبثم نهزأٔٚعم نٔ انز َعٛو ٢ٔ ،رطهعت يعٍ يَععٗ ٍعٕٖ انجؾعش ععٍ انًعُعٗ انؾقٛقعٙ
انكبيٍ فهف انًعُعٗ انهعبْو نهعٛعبٌ ،يقزصعوح اع ٙيَععبْب ْعنا عهعٗ رؾلٚعل انقطبثعبدٔ ،انزوكٛعي عهعٗ نٌ ْعنِ
انقطبثبد غٛو فبهعخ ٚٞخ قٕاعل نفوٖ رأر ٙيٍ فبهط مارٓب.
L’Histoire immédiate
َعٕك ا ٙان هَ خ كالًب ا نًقٕنخ ْٛغم اناعٓٛوح "بٌ ثٕيعخ يُٛواعب  ٢رقعٕٖ عهعٗ انطٛعواٌ ب ٢ثععل انوعؤة"،
ٔر ٛل يٍ ث ٍٛيب ر ٛلِ نٌ انجبؽش انؾقٛق ،ٙي هفب ا كبٌ نٔ اٛهَٕاباَٚ ٢ ،زط ٛنٌ ٚوٖ انؾلس نصُبء صُعّ ،بم ٢
ثل يٍ نٌ ٓٚلن انؾلس َٔٚكٍ ،ؽزٗ ًٚكٍ هٚ،خ عً ٛعُبصوِ هٚ،خ ثبَٕهايٛخ ،اٚ ٣وٛت عُّ شٙء يعٍ يؾعٛط
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ؽزٗالدين
انوٚ،خٔ ،من قسم
والسياسةَأل نٚلُٚب عهٗ يب رى اعهٛب ا ا ٙانٕاق  ،ن٘ ؽزٗ َصم بنٗ انؾقٛقخْٔ ،عٕ نٓعنا  ٚكعل
ًٚكٍ نٌ

ا ٙانكزبة َ َّ "نصٕل اهَ خ انؾ " عهٗ نٌ ان هَ خ ،ن٘ انؾقٛقخ انزبهٚقٛخ انًزًضهخ ا ٙانقط انعن٘ ًٚضهعّ هٔػ
والسياسةب ا يزأفوح علاا ،آع ٙثٕصع ٓب اكعوح انععبنى  ٢رهٓعو ب ٢ؽعَٚ ٍٛعزٕا ٙانٕاقع يَعبه
رأر ٙكالً
سم خ
انعبنىْ ،نِ "ان قهَ
الدين
ركَّٕ ٔٚأر ٙعهٗ َٓبٚزّ".
بٌ انزبهٚـ اَُٚ 31َٜٙف انًقٕنخ انَبثقخ ثويزٓعبَ ،هعواا َٞعّ ٚقعو ثإيكبَٛعخ انكزبثعخ انزبهٚقٛعخ ،نصُعبء صعُ
انؾلس انزبهٚق ٙمارّٔ ،قجم اَقألبلُّٚٔ .لهط انزبهٚـ ا َٜٙهًٍ يعب ُٚععوف ثبنزعبهٚـ انغلٚعل ،انعن٘ كزعت عُعّ
كم يٍ عب نٕعٕف ٔعب ٢كعٕرٛؤ .نُزَعبءل ُْعبْ :عم ًٚكعٍ نٓعنا انزعبهٚـ انعن٘ َُٚعغم اع ٙانؾعبل ،ن٘ انعن٘
ٚزعيايٍ رَععغٛهّ يع ؽلٔصععّ ٔيععٍ كٌٔ ٍٔععبةخْ ،ععم ًٚكعٍ ثبنؾٛضٛععخ انَععبثقخ ،نٌ ٚكععٌٕ ْععٕ اٞقععوة بنععٗ انؾقٛقععخ
انزبهٚقٛخ ،انزَ ٙجؾش عُٓب؟
بٌ انن٘ ٚلا بنٗ ا٢عزقبك ثقوة ْنا انزبهٚـ ٔيُٓغٛزّ يٍ انؾقٛقخ ق كًب ٚوٖ انجعض ق ْٕ نٌ انن٘ َٚغم
انؾلس ْٕ صبَعّ َ َّ ،ن٘ ْٕ ان ًُُزظ انؾ ٙنهزبهٚـ ْٕٔ ،انن٘ ٚقعلو ثُ َعّ ربهٚقعّ انعن٘ صعُعّ بنعٗ قبهلعّ نٔ
يَزٓهكّ ،بما صؼ انزعجٛوٚ .قلو نصؾبة ْنا انزبهٚـ يُٓغٛزٓى عهٗ شكم فط ُٚطهقٌٕ عه ّٛخط الراارٍخ اُناٌ،
ْٕٔ ٚجلن يٍ انكزبثخ انصؾ ٛخ َٔٛٚو ؽزٗ اٞثؾبس ا ٙانزبهٚـ انًعبصو ،ؽٛش ٍزعزًل ره انجؾٕس عهٗ يُبْظ
انزؾقٔ ٛاٍ٢زغٕاة.
بٌ يب ًٛٚي انزبهٚـ اٚ َٜٙكًٍ ا ٙثُعل ٍٚن٣قزواةٚ :زغهٗ أٞل ا ٙانقوة انييُ ٙنعًهٛخ كزبثزّٚٔ ،زغهٗ
انضبَ ٙا ٙانقوة انًٛلاَ ٙث ٍٛانً هؿ انجبؽشٔ ،انؾلس يٕهٕ انزَغٛم .يعٍ ُْعب ٚصعف انعجعض ْعنِ انعًهٛعخ
ثأَٓب عًهٛخ يٍ ةوف ابعم ،نٔ شبْل قوٚت يٍ انؾلس ٔيٍ انقواه ان ًُزقن ا ٙانٕقذ َ َّ.
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انَ ال انن٘ ٚطوػ َ َّ ا :ٌٜنًٚ ٢كٍ نٌ ٚقعزهط انزعبهٚـ اَٜع ٙثٓعنا انًعُعٗ ثبنعًعم انصعؾ  ،ٙانعن٘ ٢
ًٚكٍ عهٗ ا٠ة٣س ا٢عزًبك عه ّٛا ٙانٕصٕل بنٗ انؾقٛقخ انًُإكح؟
نز ٓى ْنا اٞيو عهُٛب انزٕقف قه٣ٛا نهًقبهَخ ث ٍٛكم يٍ انصؾ ٔ ٙانً هؿ اًٛب ٚزصم ثًٕهٕعُب .بما كبٌ
انصؾ ٚ ٙازو ي انً هؿ ،ا ٙنٌ انًعطٛبد ٔانؾعب٢د ٔانً٣ؽهعبد انزعٚ ٙؾٕىْعب ؽعٕل يٕهعٕعّ ،شعلٚلح
 -31كبَذ ان كوح اٍٞبٍٛخ انز ٙهكي انزبهٚـ ا َٜٙعٕٓكِ ؽٕنٓب ،ثلاٚخ يٍ ٍُٕاد انَزُٛٛبد ْٙ ،بعطبء انكهًخ بنٗ ان بعه ٍٛانؾقٛقٔ ٍٛٛانصبَع ٍٛاٞصهٍٛٛ
نٓنا انزبهٚـٚٔ ،طه اٞيوٚك ٌٕٛعهٗ ْنا انزبهٚـ رعجٛو "ربهٚـ انهؾهخ"ٚٔ ،عٌُٕ ثنن اْ٢زًبو ثزه انع٣قخ انٕصٛقخ انز ٙروثط ث ٍٛانكبرت ٔانًٕهٕ
انزبهٚق ٙانن٘  ٚهؿ نّٔ ،نعم انًضبل انًُٕمعٔ ٙانن٘ كضٛواا يب ٚنكوِ انجعض ْٕ كزبة رؤرَك ٙعٍ "ربهٚـ انضٕهح انؤٍٛخ ،انن٘ ركًٍ نًْٛزّ اٙ
بظٓبهِ نٓنا انؾلس انًٓى ،ن ٌٛثبنكٛ ٛخ انزٔ ٙق ثٓب انؾلس ٔيابْلارّ ؽٕنّ اؾَتٔ ،نكٍ روكٛيِ عهٗ انكٛ ٛخ انز ٙرى ثٓب صُ انؾلس ،بنٗ عبَت انكٛ ٛخ
انز ٙرًذ ثٓب يعبٚازّ نٚألبا.
ٚ -32وٖ انجعض نَُب ََُٗ كالًب ا نٌ كزبة اثٍ فهلٌٔ عٍ ٍٛورّ ْٕ ا ٙؽل مارّ ًَٕمط يضٛو نَٛٝخ انزبهٚقٛخٚ َّٞ ،زؾلس عٍ قواهاد ارقنْب ٔعٍ
َزبلغٓبٓٚٔ ،زى ثٕه هٔاٚزّ ٔروعًزّ اناقصٛخ ٔرأٔٚهّ انًَزقجه.ٙ
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والسياسة
انألآنخٔ ،ركبك قسم
كباٛخ ن١يَب ثكباخ صُبٚب انؾلس ،اإٌ يب ًٛٚعي انًع هؿ ععٍ انصعؾ ْ ٙعٕ انوغجعخ اعٙ
الدينغٛو
ركٌٕ

انزغًٔ ٛعلو انزَو اع ٙانجؾعش ،بهعباخ بنعٗ نٌ كزبثعبد انًع هؿ ععٍ انؾعلس ٍعزؾكًٓب بهاكرعّ انعقَٛ٣عخ انزعٙ
يابْل انؾلسٍٔ ،زلاعّ يُٓغٛزّ بنعٗ بٚغعبك يعُعٗ بشعكبنٚ ٙعوثط ثعّ يعب ٚعوهعّ يعٍ
ٔرؾلٚل
والسياسة
رُهٛى الدين
ٍززلفم ا ٙقسم
عٓخٔ ،يٍ عٓخ نفوٖ ٍزلاعّ بنٗ نٌ  ُٕٚيٍ يصبكهِ ٔيٍ ؽغى ٔصبلقّ ،كًب ٍٛكٌٕ يَكَٕب ا ثأًْٛخ ان ؾعص
ٔانزؾو٘ٔ ،يقبةعخ اٞؽلاس ثعألٓب ثبنجعض اٜفو.
ٔبما اؽزُظ ثكى انًعهٕيبد انًزلا  ،انزٍٛ ٙزؾصم عهٓٛب انً هؿ ،ثأَّ ٍٛكٌٕ غيٚواا ٔيُلاعب ا ث عم اناجكخ
انعُكجٕرٛخ ٔانجويغٛبد ٔا٠نكزؤَٛبد ٍٔٔبلم ا٢رصبل انؾلٚضخ ،يًب ٍٛاكم عبص خ نيبيّ ،اعإٌ ْعنِ انعبصع خ
مارٓب ٍزكٌٕ ا ٙؽبعخ يبٍخ بنٗ يب ُٚهًٓب َٔٛٚطو عهٓٛعب ٔ ٚةوْعب ٔٚصعُ ٓب ،نززؾعٕل يععّ بنعٗ ةبقعخ ف٣قعخ
نهًعواخ ٔنهؾقٛقخ انزبهٚقٛخٔ .نعم كم يب ٍج ٍٛكٌٕ عهٗ انعكٌ يٍ عًم انصؾ  ٙانن٘ ٍزؾكًّ انصلاخ ،ن٘
صلاخ رٕاعل انصؾ  ٙع ٕاا ا ٙيكبٌ انؾلس ،يٍ ْنا انًُطه رصجؼ كزبثخ انً هؿ ععٍ انؾعلس نكضعو اَألعجبةب ا
ٔانزيايبا ،ثم ٔقوثب ا يٍ انؾقٛقخ.
ب ٢نٌ صًخ ٍ ا٢ا آفو ًٚكٍ نٌ ٚق عي بنعٗ انعنٍْٚ ،زصعم ثغٓعم انًع هؿ اَٜع ٙنُٓبٚعخ انؾعلسٔ ،منع عهعٗ
عكٌ انً هؿ انعبك٘ انن٘ َعوأّ ،انن٘  ًَٚثز٣ثٛت انؾلس يٍ ثلاٚزّ بنٗ َٓبٚزّ ،انزع ٙفجوْعب ٔعهعى يَعجقب ا
ثًب آنذ بن ّٛاٞيٕه رًبيب ا ْم يٍ انًًكٍ بمٌ نٌ  ٚصو ْنا انغٓم عهٗ انؾقبل انزًٚ ٙكٍ نٌ ٚصم بنٓٛب انً هؿ
اَٜٙ؟
ا ٙانٕاق ٔعل انجعض نٌ عٓم انً هؿ ا َٜٙثبنُٓبٚبد ٚ ٢غعهّ يعئ٢ا نٔ نعيل ٌٞ ،انعًم انعن٘ ٚقعٕو
ثّ َ َّ ٚعزجو اص٣ا يٍ اصٕل انلهايب ،يَزُل ٍٚا ٙمنع بنعٗ نٌ ْعنا انًع هؿ ٚعع ٙرًبيعب ا ْعنا اٞيعوٚٔ ،زؾًعم
يَ ٔنٛزّ ا ٙانزٕاصم غٛو انٕاهؼ ،ثم نكضو يٍ من ٚؤٌ ،نٌ يب ٚكزجّ ٚهم ؽبهعواا ،بنعٗ انؾعل انعن٘ ٚغععم
كباخ انزطٕهاد ان٣ؽقخ اًٛب ثعل ٢ ،رَزط ٛنٌ رطعٕل يعُعٗ نٔ ععْٕو ٔةجٛععخ يعب كزجعّ ثصعٕهح عنهٚعخْٔ ،عى
ٚألعٌٕ كأيضهخ ؽٛخ عهٗ من  :يب كزجّ انً كو ان وََ ٙبكعبه يٕهاٌ ل1921ن عٍ صٕهح انط٣ة ث وََب اٙ
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ا ٙعوٚلح انهٕيَٕل ،نٔ يب ُكزت ا ٙعوٚلح انٕاشُطٍ ثٍٕذ عٍ األٛؾخ ٔروعٛذ ،نٔ ؽزٗ يب كزجّ يٛاٛم إكٕ
عٍ انضٕهح اٚ٠واَٛخ.
نكضو يًب ٍج  ْٕ ،بيكبَٛخ نٌ ٚزؾٕل انغٓم ثًعواخ َٓبٚخ انؾلس انزبهٚقٔ ،ٙاٍزؾبنخ انزكٍٓ ثُٓبٚخ ان زوح
يٕه انلهاٍخ ،يٍ َقطخ ٍهجٛخ بنعٗ َقطعخ بٚغبثٛعخ ثبيزٛعبى ،عُعليب ٚعلهً انؾعلس ثعًع يقزصعواا عهعٗ ك٢نزعّ،
كٌٔ نٚخ رأصٛواد يعٍ ناكعبه نٔ يعٍ َٓبٚعبد يَعجقخْٔ ،عٕ اٞيعو انعن٘ ٚغعهعّ نقعوة نهؾقٛقعخ انًأيٕنعخ ،ن٘ ؽقٛقعخ
انؾلس ا ٙمارّ كًب ؽلس عهٗ نهي انٕاق .
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هؿوالسياسة
بٌ يعواخقسمانًالدين
ثُٓبٚخ يعوكخ يب ،قل رغعم انؾقٛقخ ر هذ يعٍ ثعٚ ٍٛلٚعّ ،عُعليب ٚع ك٘ ثعّ منع بنعٗ ٍعٕء

رقلٚو ص٣ثخ انًٓئو ا ٙانًعوكخ ،نٔ عُليب ُٚي عُّ انؾٕٚٛخ ٔشغبعخ انًقبٔيخ ،انز ٙنثلاْب نيعبو يعٍ ْييعّ،
والسياسة رع ٔل بنٛعّ اٞؽعلاس ،ا ألعٛهخ انزعبهٚـ ركًعٍ اع ٙانجؾعش ععٍ انزوٛٛعواد ٔقٛبٍعٓب،
الدينًٚكٍ نٌ
انطوفسمعًب
ٔثو ض
ق
عُليب ٚقٕو انً هؿ ثزقلٚو يَبهاد انؾلس ،كًَٔب نٌ ٚوثطّ ثًعب ًٚكعٍ نٌ رع ٔل بنٛعّ اٞيعٕه .بٌ انعجعض ًٚضعم
كهاٍخ انً هؿ ا َٜٙانزٚ ٙطوؽٓب ثبعزجبهْب ٍُهًب ا ٚزوكّ بنٗ عٕاه ؽبلط لانؾلس انزبهٚقٙن ،عهعٗ انًع هؿ نٌ
ٚزَععه ثَععوعخَٚٔ ،ععجو اعع ٙعغبنععخٚٔ ،كزاععف اعع ٙانؾععبلٚٔ ،عجععو ثطوٚقععخ رًه ْععب انعغهععخ ٔانؾًبٍععخ ٔانؾععواهح،
يعٕهب ا ٔثاكم رلهٚغ ٙق كًب ٚؤٌ -قصو انًلح ثزُٕ انًصبكه انًعؤهخ نيبيّ ٔكضورٓب.
ٔٚجقٗ انَ ال انؾبلو انًزًضم ا ٙانكٛ ٛخ انزًٚ ٙكٍ نهً هؿ اَٜع ٙنٌ ٚؾعباع ثٓعب عهعٗ يٕهعٕعٛزّ ،ؽٛعش
بٌ اهرجبةّ ثبنعصو ٔانضقباخ انزٚ ٙؾٛبًْب ،بهباخ بنٗ بةبهِ ا٠ثلاع ْٙ ،ٙا ٙؽقٛقخ اٞيو عجبهح عٍ رعأصٛواد
رُٛـ ثٕةأرٓب عهٗ ثؾضّ ،ثم ًٔٚكُٓب نٌ رٕعّ رأٔ٣ٚرّ ٔرأي٣رّ ،ثؾٛش ًٚكعٍ نٓعب نٌ رزعلفم اع ٙةجٛععخ انؾقٛقعخ
انزٍٛ ٙزٕصم بنٓٛب.
ا ٙانٕاق ًٚ ٢كُُعب اٍعزضُبء ن٘ يع هؿ كعبٌ يعٍ ْعنا انُقعل ،بم نَعّ نٚألعب ا ٚعورجط ثعصعوِ ٔثضقبازعّ ٔثإةعبهِ
ا٢ثلاع ٙق كًب ٍج ٔثُٛب ق ؽزٗ نٕ عبنظ نؽلاصب ا ربهٚقٛخ يٍ انًبه ،ٙإٓ نعٍ ٚقونْعب ب ٢عهعٗ نٍعبً ؽبهعوِ،
اه ٌٛصًخ ثؾش ربهٚق ٙب ٢ثبنَُجخ نؾبهو يب ق كًب ٍج ٔثُٛب نٚألباق ُٚألبف بنٗ من يٕاقف ٔقُبععبد انًع هؿ
ٔنٚلٕٚنٕعٛزّ انَٛبٍٛخ نٔ انلُٛٚخ ..انـ.
ًٚكٍ انقٕل بمٌ ،بٌ انً هؿ أ َٜٙيب ٚزعوي نّ يٍ بغواءاد ٔرأصٛواد ،نَٛعذ ؽكعواا عهٛعّ ٔؽعلِ ،ثعم
ْ ٙعبيم يازو نكم يٍ ٚزصلٖ نهكزبثخ انزبهٚقٛخ ا ٙن٘ عصو نٔ يصعؤ ،يعٍ صعى انًع هؿ انُيٚعّ ْعٕ انعن٘
ٚع ٙثكم ْناٚٔ ،عهٍ فٛبهارّ ٕٔٚهؼ ارغبْبرّ ٔرٕعٓبرّ ٔنٚلٕٚنٕعٛزّ يُن نٌ ٚاو ا ٙكزبثخ ثؾضّ انزعبهٚق،ٙ
ٔنٍ ٚكٌٕ ْنا فؤعب ا عٍ نٌٍ انؾقٛقخ ،ثم ٍٛكٌٕ رأكٛلاا عهٗ ْنِ ا ،ٌٍٞثم ٔر عع٣ٛا نًعب ٚزُبٍعبِ قع عٓع٣ا نٔ
قصلاا  -ثعض انً هف.ٍٛ

ؽبٔنُب ا ٙانص ؾبد انًبهٛخ نٌ َقٕو ثبنجؾش ؽٕل اكوح بعوالٛخ اعزجوَعب ثًٕعجٓعب نٌ انًُعبْظ انزبهٚقٛعخ
انًقزه خ يب ْ ٙب ٢يؾبٔنخ يٍ يُهو٘ انزبهٚـ ،نهٕصٕل بنٗ اهَ خ يب نهؾقٛقعخ ؽعٕل انٕاقععخ انزبهٚقٛعخ .ثًعُعٗ
آفو يؾبٔنخ نٌ ٚصجؼ انزبهٚـ رعجٛواا ش بابا ،عًب ؽلس ا ٙانٕاق انعن٘ ُٚزًع ٙبنعٗ انًبهعٔ ،ٙقعل ركاعف نُعب نٌ
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ْنا انزعجٛو قسم
والسياسةؽكبٚخ ٍوكٚخ ؽقٛقٛخ ،رزج اٞؽلاس ربهحٔ ،رَعوك ؽكبٚعخ ْعنا انززعبث رعبهح نفعوٖ،
الدين صٕهح
ٚقوط اٙ

عهٗ انعكٌ يٍ هٔاٚبد انزبهٚـ اٞكث.ٙ
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ٚؾبٔل انزبهٚـ بمٌ اَ٢زَبة بنٗ انعهى ،ابنؾقٛقخ انزٚ ٙجؾش عُٓب رلا ثّ كالًبا ،نٛغعم يٍ َ َّ اوعب ا يعٍ
اؤ ْنا انعهى ،ثبعزجبهِ ْٕ نٚألب ا َاعبةب ا يعواٛعبا .ب ٢نٌ ْعنِ انوغجعخ انؾضٛضعخ نهزعبهٚـ ٍعوعبٌ يعب رُكَعو عهعٗ
صقوح انًقبهَخ ث ٍٛانعهى ٔانزبهٚـ ،فبصخ بما يب نفنَب ي ٕٓو انعهى ثًعُعبِ انألع ٛلانعهعٕو انلقٛقعخن ،اعإما كبَعذ
يعواخ انزبهٚـ رزصم ثبٞؽل اس ٔانٕقبل  ،اإٌ انعهى انلق ٛرزصم يعوازّ ثبنقٕاَ ٍٛانز ٙرعزؾكى اع ٙانٕقعبل ْ ،عنا
يٍ عٓخ ٔيٍ عٓعخ نفعوٖ ،ابنٕقعبل انزبهٚقٛعخ عيٚعيح انزكعواه ،آع ٙرؾعلس يعوح ٔاؽعلح لٍعقٕة بيجواةعٕه نٔ
كٔنخن ،ثًُٛب رزكوه انٕقبل انطجٛعٛخ ،يئبد ثم آ٢ف انًواد لٍقٕة ر بؽخ يٍ شغوحن .ا٢فز٣ف بمٌ ثع ٍٛانعهعى
انلقٔ ٛعهى انزبهٚـ ،نٍ ٚكٌٕ يصلهِ يٍ انٕاقعز ٍٛمارًٓب ،ثم يٍ انعهً.ٍٛ
ًٍٛكٍ انقٕل بمٌ بٌ انًعواخ انزبهٚقٛخ ٍزاكم عَل انٕاقعخ ،ثًُٛب انًعواخ انعهًٛخ ْ ٙعَل انقبٌَٕ ،يعٍ
ُْب بما نهاك انزبهٚـ نٌ ٚصجؼ عهًب ا كبنعهٕو انطجٛعٛخ عهٗ ٍجٛم انًضبلٍٛ ،كٌٕ عهٛعّ نٓٚ ٢عزى ثَعوك ؽكبٚعبد يعب
ٚؾلس نهجاؤ ،نكٍ ٍٛكٌٕ عه ّٛبقبيخ قٕاَ ٍٛفبصخ ثبٞؽلاس اََ٠بَٛخٔ .اَ ٙهوَب نَّ نى َٚزط انزبهٚـ ٔنعٍ
َٚزط ٛنٌ ٚؾق هغجزّ ره  ،كٌٔ نٌ رصجؼ اهَ خ انزبهٚـ عهٗ هنً نٔنٕٚبد انً هؿٔ .نععم ْعنا يعب قصعلَبِ،
عُععليب قًُععب ثععبنزعوٚف ثعًععم انًع هؿ ،اعع ٙذلااا الد اان الىلاازً لعئااا وقااالع الئاانز العاوااٌ والرئاازً دااور
ذعاهَي ،

اا ج ذزذَاة هاذ الوقاالع والكشاف ان الىقااط العنرعاح الراٌ ٍكرىع اا الغعاو

فَا  ،ماع مئاولاح

ذعدَز وافع وذانا َاخ الئانز والكشاف ان الخاَط الاذً ٍازتط مثال ذياا األداناز العرشاات ح ،وإن كاان ثعاح
أدناز مشات ح ٍعكن أن ذير ف فَعا تَى ا وٍعكن أن ذؤطزها رؤى نلزٍح وفكزٍح ما.
يٍ ُْب ٍبًْذ اهَ خ انزبهٚـ ،كًب ٍبًْذ نةؤؽبد ان  ٍ٣خ ٔانً هف ٍٛانًعُ ٍٛٛثًُٓغٛخ انزبهٚـ ،اٙ
يؾبٔنخ ٍل انعُقص اع ٙيُعبْظ انجؾعش انزعبهٚق ٙانًقزه عخ ،منع انعُقص انعن٘ ؽعبل كٌٔ انٕصعٕل بنعٗ اهَع خ يعب
نهؾقٛقخ انز ٙظهٕا ُٚالَٔٓب عجو عصٕه انزبهٚـ انًقزه خ ٔؽزٗ ٕٚيُب ْنا.
يؾبٔنخ ٍل انُقص بمٌ ،اَلهعذ اًٛب عبُٚبِ عهٗ يلاه ثؾضُب ،يٍ يؾبٔ٢د ؽضٛضخ ٔكٔ،ثخ قبو ثٓعب اٍ٣ع خ
ٔي كؤٌ ٔي هفٌٕ ،اْزًٕا نكضو يعٍ غٛعوْى ثبنغٕاَعت انُهوٚعخ ،اع ٙيُعبْظ انجؾعش انزعبهٚق ،ٙنكع ٙرَعزطٛ
يُععبْغٓى انًقزوؽععخ ؽععم انًعألعع٣د ،انزعع ٙظهععذ يطؤؽععخ عهععٗ ثَععبة انؾقٛقععخ انزبهٚقٛععخ ،انزععٍ ٙععزهم نعُبقُععب
ياونثخ بنٓٛبٔ ،نهٔاؽُب رزٕس بنٗ ا٠يَب ثٓب ،يب كيُب نؽٛبء َُزً ٙبنٗ ىيوح انجاو عهٗ ْنِ اٞهي.
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