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                                                                                        حضور التصور الفوكوي في الفكر العربي المعاصر                  

                                                                                                            

 مخلوف شاكر

 ملخص:

لقددكانت ددثاردد فوكو اتعنددعالجوددك باولدعو ددوا جوددك اولفقددع اولجدد ا ددت اتو ددتا

ا تلبفددوالولجيقوددوثاعوددوافكتددثالطتيواددمارلبوقددت الرجثطددلاتدد اولجددكو الولفكوفددلث

:الولفتضدكالولاوكتددلالولةددثللالولوقدددالوليقددكثاعوددوا دددكافيددكال نددع الطددتيو ال ددد

اكودكاتودمثتومثالولاللطككاتومالولاةدجفوداولجطا ظتماولرلتبالولةثللالولوقدالولاطكك

الذلددفاتدد الهددكلفماليقددكاولوقددداود ددالل ثالفيددكا  لو  ا ددووكاتدد الةدد للاولا قدد 

 ا طدت الولةثللثالفيكاولجكيك الط علتانتلالالثطثةطلا تفجبت يدتارهروادتالثعو د اتد

ودلثا ر  وةمالثطثةدطلاولهدكيكبثالفيدكاللدتدا دطكلالةد للاوق دكال قدكاولفكوفدلاول ك

لفيددكاولدددت كلالطددتيو ال ددداولرلددتبالود ةددجواولاتدد ا طددت الهددكلدا قددكاولوقدددا

ا.كبولوك  ثاليعالتايؤنكاعضع الوهوداتعنعاولقعلات اولك و ت اولوك ولاولاوت 

Abstract 

 Foucault's impacts have been multifaceted as the multitude of 

fields in which he researched and explored. His concepts have known 

different applications in Heritage, Modernity, Present, Knowledge, 

Authority, Reason, as we find with Arcon concepts such: System of 

Discourse, Authority, Reason, what's thought of, what's not thought of, 

and the impossible to think of in his Criticising the Islamic reason 

project. For Edward Said's issue of the Intellectual and Authority, for 

Triki, a perfect concept to philosophy considering it a diagnosis for 

reality in the sense of his establishment of Houseless philosophy , and for 

Mutaa Safadi, the question of the Other and criticism of Western 

modernity , and for Jabri's concepts such as discourse and Epistemology 

in the sense of criticizing Arab Mind project, which confirms Michel 

Foucault's strong presence in contemporary Arabic studies. Keywords: 

knowledge, Authority, Criticism, Heritage, Modernity, Present, 

Discourse. 

                                                             
 2 طالب دكتوراه في الفلسفة جامعة وهران .shaker.makhlouf@gmail.com 
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 مقدمة:

طككا اولليذا كويلاولي ضلاولوك ولانت ثات افال لالبتشكباألاغوكالبتشكبال

اجزء اللعضعفتر ت ا إشكتالر ت اولوال ل اشكثثايذه ال ك اول ك وونث اأ لول قتتل ت وتاو

يو الاطتلنالكجوولالرت يرولاولطككاولوك  اولاوت كا عوءافثىالةجعىاولايتيجالو

الت الوألطكلعت ث اولكؤى الةجعى افثى اولرلت ت األ ا ون الن اتعنع الوهود كك

األا اولجعظو  اعوو الن ا عوء اولوك   اولعطن ات  اعضع  ال ت انت  اولج  ول ك ول

انت اتعنعالناولطال طلاولاوت كين اللات لاولذاولفضع ات اولكجت ت الولجكجات ث

ال اولةثلل الرهكال  الرا ال  اول قتتلث اأشكت  الك و ل الوم اولطثةطل  اللوتو طجفث

اليعا ارت يروت اولطك ةوىركع  ت ا و داولطثةطل اجوثمايا دافالللا ت زب كج الثالللت

افثى األ اولك و ل اليتيج الةجعى افثى ا عوء اولاوت ك اولوك   اولطكك ات  اأ ت  

عنعالةجعىاولادتال اولطككيلاولجىارا دالعضعداودشج ت ثاتكو ايظ كا لتبات

عاهوداتعنلواتت اولرلت ت اولوك ولاولارجثطل؟اللتاي اوليقتطاولبت زباولج ا ثاساتو 

الوعكبث ا كوءب انت ث الطعنع ا كوءر   اليد اولاوت كين؟ اولوكب اولاطككين أماالكى

الجوك با جوك اولادتال اولج اوشج ثعوافثو ت؟

ايةاوا انت  انات الولعجعه اوأل يول الجوك  ا  ةت ت اتعنع الوهود انت  مالقك

اثاللناف انت ث(47)محمد علي الكردي، ص اوأل  كل علعج ا"جع جا للوزيد"

الولجيقور فو ا تلبفو ا ت اتو ت اولج  اولفقع  ا جوك  اولدعو و الجوك ب ا كورم كويلاوث

 (ا وك تلديع اولذلارفك افثومات األ اأفاتلما)ارت يخاولديع ات اولواكاولكال

لاد ةت وكباوولذلايا داوال لال لاولك اولالاهكلفماولذلانت ثالت رماوأل ت ولاولرو

اولارج اولجوة  األشكت  ا  كوف ت الفظت  الولكت  اولدةك او كتتد الن الثفك لحاثطل

عول ا دافلررلو اتالفكل اولاوقع الولوقال  الولاةجقو الولكزينثا قذفاولذو ا و

ا اوللبوول اأشوتء الن اولج  اغوك ا ضتتول اعكل  ا  يل ارقجك  اال اولج  لاطبوولولالفقد

ا.(11ميشيل فوكو: تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، ص  )وألشوتء.ا

ا اعقع  اروك   اذيت مال ك اذلف ايؤنك اللت ا تلافتتلث اوشج د او م اعجى تعنع

اوألللىالنا اا24 لىا16لكرونا لىا يكو ث اأيثع ا يل النا1978 بجابك الول ت ول ث

الكو لاا15 لىاا09 او جقبثمات ا}  {اليلاهللااشكيول ال ك  عتابكالنا طساولةيلث
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ولةثللاافت  اأنبكاشراولا ييولات اولبثكالليظكاولثوبكولوونالولاوت  الاات  ل

ولةوت ولالناطكفا جت اولكينثالرعلىاولجكجالا وي اتا"ل كلا ت زنت "الؤ سا

فوكو صحفيا، ص -ميشيل فوكو: أقوال وكتابات)لديلاولكتتدافناعقعقاود ةت .ا

ا.(07

ا الناولاطككينانجت ت ايجفكفع اتو ت اولك وكالنالوت كيم ا ّصالم نافل ك

وءبالقكاتبا)اولاوكتلالولةثللالك دأفاتلمال ذنكالي  ااجودا للعزاولذلانجوانج

دت الوهوداتعنع(ثايقع افيما:ا"تعنعاتوثةعفافظو اليعاأيضتالبكدالكيشات ال

افال ت  ا وي ات اللجك الرجث  ا فع افثى الولةثلل اولاوكتل اتاد اتقك اوأل ثعبث

كانبوا ت لثالونجةبثاولطثةطلالومالويىاجكيكوثاف ا  ماأ  دا وكل و اولجذليث

 فانت لالحافتلوالجاوزايول ا توتاجكيكوالثاوتاDispositifsفتلوالثايلع ت ا

ا اولكويع ل". األشكت  الرت يرت انتلثل ا ظكيل ا ذلف اتوطجح اولةثللث  يمونر )ليوك 

ا.(59بيلور، فرانسوا، ص 

اللي جاتعنعاعةوا للعزايكتضاولكثوت اليكجه ا وكل و الجاوزبا وئات

ا  الن اأن ك ا للعز ات  اأفك اللت اولجوك يت ث ا و د اولرتريه  ا ظكيجم ايع  لاعوه

اللرجد الجدت س اغوك انال اليوجبكيت الث ل اراع  افثى اريلعل األ  ت ا تلاثطعظث

اولا اند ات  اولاثطعظت  الن اجكيكب ا اتذج ا وتغل ات  الثجطكوك الرجوح ناوت يولجعوز 

ما ار لوطثاأليقع ا للعز:الوساولكجتباولذلانجبجمارت يرتالثطثةطلا دايعانجتبا كاني

اولج او ال تلطككب اراكنالومث الت ا ذو افيمالودفدتباولذلاأنيمالمث اويعاث ت لكجتباذو

ومار اللناونجةتبا والاشوكيلاتإ  تا جكع التايةاوماولهوكوءاضكيفتثالو جالتت

اركروبت اغترت ل التوثوكس اأ ت اأ اوم اللت اليلعق ايةاوم الت ا   اجكوث افت عيل

Agencementالججتلوت ارت يرولا ايكّع  ا طساودعكوفوت األ م اكبثلبجكالوسال ات

العكنت اد ثواوت  اولد كوتول الثاكع ت  اولكبوكب اوألياول ا فن ا عل  ا ز ويات دا 

ايككيم". انت  الت اليع انع  ث ارت يخ ا فن الود ا وئات الكييت انت  ريمون  )ود ثواولث

ا.(60بيلور، فرانسوا،. ص 

ات ا اأفاتلم اأياول ا لى الأشت  ان وكب اشذ و  ا للعز اعع  اتعنع انجو نات

لالولطثةط اولاوت كثالأنكات اولك وكالناععو ورمافثىاأ ا  اتباولادت اولطكك

راع هالثفضت باول ك ولانفضت با تئالافثىاولج  يوالولاكو بلالتانت الوج العالا

ا تلجكو ورما اوليطة  اولجفثود ا قك اعع  اغترت ل ا فبل ا للعز اأ دزه اولذل ولواد
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"أل يوالضت و"ثااولالنت ولثالردكيكالط عل اولكغبلالولاقتلللاليجوثقاوأللكا كجتب

اتعنعا اعةو اليع الولطاتمث اولكأ اتلول اعع  افاث ات الن اوألل  اولدزء انت  ل ك

الثطتشولثا ضتتلا لىاذلفاتقكاأ ك اتعنعالقتالا ّصا ما اليتيضل لك دا لىاعوتب

لؤلط ا للعزا)ليلقاولاويىثاود جالفالولجككو (ال كاررثثجمافبت باتعنع:ا و ر ا

ا(مصطفى العريضة).ايعماليابحاتوماولوتل ا للعزيت

زفدماكنايليؤنكا للعزاأ اتعنعات ان وكالناوألعوت اأ وئات امثاليذواوأللكال اي

ا وجه ا وي ت انات اولطثةطل الا ال العو ال اأيضت الوفجبكه ايفوكهث انت  الللكيم ي امث

اتتلطككافيك اياي ال تعلاوألغبوتءث افبل تجالاولباليلثاعوواأ الدك الجع ه ت باه

فالاةثووئاتاشوئتالتا لىاوليع ثال كاوفجبكا"ا للعز"اأ افنافاثولاغعصارركجا 

الةوكل افال ل اال ا: ا للعز ايقع  اول كوءث اغتيل ات  اتعنع اتجفم اولذل  و اوأل وك

او ايجكع  ا الل ت الن اولج  اولواثول اروي  الكي ت اولرت لث ا تلفوتب و األتكولجذليث

او ال  اولقتئال الولةثلت  اولاكع ل اولاوت ف ايتلش افثى انذلو   اعجاتلولداتفت 

ايطكتل رتعلاولطك لالاوت فال ثلت اجكيكبثالذلفاي ر اولجذليثات ا  جلاأللىا

EnDécrochéوئاتثات اشكداطولال فت بافي األاط ثاييةواتعنعاأل اعكنلاا 

ايطجك اود ةت اولا أ مااجفك لثجذليثافثىاوأل دات اول كبا لىاولوع ت وونافيكلت

اأ ا انت ايكيك ا ذو اييب  اأ ايجفك ات ا طةم  يلور،بريمون  )يجفك ات اوق كين".

 (.60فرانسوا إوالد ، ص 

ييجا اندالنا للعزالتعنعا لىالتاياكنارةاوجما تلجوك الوال جالفثاعووا

الطوداولج  وساولطككلا اروثوقاولذو الولجاع اولعوعكلالثذو اناكج ال فتلل يج 

اللوساغك ايع ك ث ا لى ا يكت   الن اولطثةط  اولجقثوك اذلف افثى افع  ت اأ انات يبت

اولاوت كب اولهكول اوليزفل ا لو  ال فل الن التعنع ا للعز ا وجهمثاا-يوجبك لت نسث

الالاا-تكليك ا وعلعجوت اللفكل يج ت الركع  ت ارهجج ت اليتطق ا لى اولذو  ارفود عوو

اولعفوقا اوال ربتط ال   اولج  وسث ات افاثول ا اويىاالالكنزيج ت الرت يروتث شوع يت

ا كل اولعوضحاولاوتل  ات  ا وناولطككالولفوتب ا للعزاألفاتلم ايطةكا كوءب الت ايع  ه

 كوءباعكنولالو جوت يلارفتل ات  اولةت قالناوألفات النا ال اولالعقاوفجبت وا

لبوكاولةوكل باتو تثاتـكللعزال ايةجركمالط عماولقلوولافيكالوتلدجمالايلقاولطككا

الكىاتعنعثا داو جركمالط عل اولجفع الولاوكل بثا ذايجوثقاوأللكاندالكبالد

اولاؤلطت ا اطكعج ت اولج  الوأل ئثل اولقضتيت ا وتغل ا إفت ب اجكيك انجتب اند  كل 

ولةت قلثاليكع اشكدايذهاولاوتغلاولاجدك با كىاالنجهتفالفع اجكيكاألالاكنا



 8العدد  4لمجلد ا                                مجلة العلوم االجتماعية                        

 2600-6375ت.إ ر.ت.م.                                                     1112-5411ر.ت.م.ت
 

 

 
243 

ل كثاليذهاولاوكل با طة تاي ا ال لالجطتفداولطككا تلفوتبثا ذاالالوز الثطككا

اليع ا للت ارةكيم اتقضتيتيت اولاكييل اوضلكو ت  ا ت ربتطاافن ا للعز افيم ايوبك لت

الةجعىا ا لى اولرلت   اولجفثود الةجعى الن ا تلجيقد ايةاح او ربتطت ا تلقعى وألشكت 

لوككلاتوزيتءاولوال ت اولةثلعيلا ووكوافنانداو جيت ا لىاذورولاولاجكث ثاتتألي ات ا

و جدالءاوال جكورودوت اولكتليلال وءانداشكداروبكلايجرذهاولطككا لت وتانت األا

األاتتفدالد ع ال وءاتوداولكالمثالد ع اود ةجواوت الكئوت الجكث  ات يتكا وئات ث

ات ا اوال جكورودوت اولةثلعيل اوألللىاللد ع  ات الكعثجم اتعنع ايقع  انات لولث ل

ا(مصطفى العريضة ولاكعثلاولالعقل.)

اغك ولا العوضو  اي  اتعنع افثو ت اوشج د اولج  اولاعوضو  اأ  ايذو الن يظ ك

ال اليع اوألللىث اولطال طلا تلك جل اأن ك ايع اتعنع اأ  ا طككب اود كو  افثى ايفاثيت ت

الفبكا اولاة للث ا  ذه القجي  اذورم اليع اوق كينث اول ك وون ا تلطال طل القت  ل غك ول

النا اللكنا  ات اأن كالنالكبا غ الفتللجماوالرات ا تل قتتت اول وكاغك ولث في ت

او ا وض اأفات  اطبقث اأعكتلت اياك  ال  اولافكل يل ا  ذه الفوم لاطككينا ال 

ول ك ووناولذينايكفع اوال طجتحافثىاولطككاول وكاغك  ثالفثىاولكغ الناأ اتعنعا

اذنكا ا دكه اعوو اجعو ب تث ا وضالن ارفك افن اأ م ا ال اولوك ول ايك ساول قتتل ل 

اولواكااالبيمارستانات ات  اولديع  ارت يخ انجت م ات  الذلف الأياوج ت ولوك ول

                                                             
 :النت ثااالبيمارستان اولاكيضث الفد األ الةجهطىث اروي  اتت  ول نثال

ولبوات  جت ت ات اولواع اولع لىا ل الثوالجالأيضتالوتيكالجك يساوللوثال كا

اوله ا و  اولو ات وع  انت ثاولبوات  جت ت الةجهطوت او جواد ال ك افثو تث الثكاللل طتء

فتللاروتلجاتو تاوأللكو اولبتطيولالولوقثولالرات ساتو تاولواثوت اولدكوعولثاليج ا

تو تاولوالجافناطكيقاطت  اطب ثال كانت اوألطبتءاولاةثاع اي األ الناتّكقا ونا

اول اتو ت ايوز  اولج  الولاافت  اولودزب ال ل  اولوتم الأ فتباولاةجهطى ادت ون

اولفقوق ا اوأل تس ايع اولبوات  جت  اليوجبك اولدذومث ال د اولرلوكب وأللكو 

لثاةجهطوت اولاوت كبثاليكج اولطضدات ار  وساولاافت اوليطةولالولاةجهطوت ا

ولوتللالولاكو سالولدتلوت اوللبولالألطبتءاولاةثاونات اولواع اولع لىثا لىا

اليدكي ا ياتل ت الر  ا الالوز اأ اركيع  اأععول ت افت  ارةجركم اتات اولاكضىث ت

أعاكااأنظر:ت اروي ال لىاولادت ون/اولادت ونثال ت  انثالا وات  جت األالت  ج
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اولوك اأ مارفك افناولث ل انات اولكثات الوألشوتءثالرفك اولكال وك ث  ولات انجت م

اعكو ا اوللتيك ا اكنز الفتضكب ات  اولوك   اولادجا  ات  اولديع  اليزلل افن أيضت

ا ا يج  ا ون اتو ت ا  س اولج  النا1968ا-1966 جع س ا عفت ارؤنك اودشت ب ايذه ث

اليعا اول قتتل ات ايذه األا ف م ا  و جم الي االارؤنك اولوك ولث ودطالدافثىاول قتتل

ا(.08الزوازي بغورة: ، ص  )ل ايكفماتعنعا ط.اوأللكاولذلا

ات انجت ت الرجث اولاطككيناولاوت كيناأل ت  اللوهوداتعنعانت اعتضكو

الفاكال نع ثال  لو  ا ووكثالولدت كلثالللتدا طكل.

الرفكيوات اامحمد آركون: اعكوفل الهكلد اولطككل ال نع  الهكلد يوجبك

اليدزو اولفكوف ايةجركم األ م اعكوفل افثىالولع ثا طةمث ال ت ل اول ك ولث اةجعىل

ان ا وك اود الل  اولوك   الثطكك الرفكيو الولجفثودث اولبفو الطكوئق التولايتيج اد

ا"ود اللوت ا او   اأطثقال نع افثىالهكلفم ال ك الناضو الو فلتطث شتيكه

 الل اداودولجلبوقول"ات القت دا"ود اللوت اولكال وكول"ثالذلفالناأجدا قكاولوق

ا اللن اأشكتلمث ا ايتي ارجث  اودعتطل ال نع  اوشجكط اولا ال ايذه ا  دتز جاأجد

ا   عوف  اود اللول ال تلوثعم الوالججاتفول اود ةت ول اولوثعم الذل شكتلوت  ات ات لف

ص  صمخلوف البشير: ) طت الهكلفماولطككلاولكبوكا"ود اللوت اولجلبوقول".ا

09 ،10.) 

ا لجوم الن اود اللوت اولجلبوقول او   او جقى اأ م ال نع  اأ االياكح ا ال  ت جوكث

اربويما اع مايثجق اللتايةاومالوهوداتعنعا جت يخاولفتضكثاذلفا لضاع  تانات

ا تلاهتندا الودعتطل الولداتفت  الألتكو  اولوعلول اولفوتب الو   الن اريلثق أ  ت

ولالكلعلات اندالدجا ثاال جيبتطالتايجوثقا  تالناروتلو ا ييولال  كوفت افقتتولثا

وقولات ا طت ا  و ج تالثفتضكا ا اجوناأ ت وجونالياتالرجاكىاود اللوت اولجلب

ا تلوال لا اود كو  اليع اأ ت   البكأ الن اريلثق ا  و ل الولفكوفلث اولجكو    و ل

ايقع ا اولاة للث ال ذه الولابجذ  اولهتئ  اولط   اييط  ا  كو  اولا اجون ا ون ولوضعيل

داألا ضلث ال نع :"أ مالناغوكاولااكناأ ارقو ا لو طاعولال اولجكو التال ا جا 

                                                                                                                                                     

 نا ت  ا نا ثوطلاولةوكلثافوع اوأل بتءات اطبقت اوألطبتءثاشكحالرفقوقا زو ا

 .ا1965 ضتثاليهع و ا و الكجبلاولفوتبثا وكل ثا
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اولفكوفلا ا  دتز ات  ا ةتي  اأ  اليت اياكن اال اتإ م ال تلاقت د انتلثلث اولفكوفل  اةؤللول

الولجكو ا اولجت ير  اولجكو  ا ون اولرثط ات  او جاكييت الت ا ذو او جكت ل  هكد

 .(68)محمد آركون، ص  .ولاو علعج "

اولقعلا اولفضع  ا   وك ات  ا وع ل ا دك اتال ا صال نع  ا لى ا جويت ل ذو

اتعن اود ةجولاهود الط عم اوأل ت ول ايذه ا ون اللن اللالثفترمث اللطتيوام ا ثاع

ا اتعنع الوز الل ثات اولطككث ا ظتم او   ارفث اولوك ول اولجكجات  ات  ارك  ونا ولج 

لطككاووا ا  ةجوا اولوقداولكال وك ال  ةجوا اولوقداولفكيواياوزال نع ا ونا  ةج

اولاوت ك. اولطكك ال  ةجوا  اولكال وك  ، 26ل: ص ص )مصطفى كيحود الل 

27). 

اولاي جا األ اولاوكتل اأ نوعلعجوت الط عم اأيضت ال نع  ايعظ  نات

اطبق افن افبت ب الثجكو اولذلايع ا كوءرم ات  ايلبقم الي ج اليع ت اوأل نوعلعج ث

تلا ضتالجكونالثالولع ع ا لىاوللبقت اولواوقلاألكايجلثواولفطكاوأل نوعلعج ؛

اولطضتءاولوقث ا  اياوزا وناولطضتءاولوقثاعووااL’espace montale لىالط عم

ا وي  اولقلوول ا عكو  اضكل ب ا لى اليكفع اولفكيو اولوقث  الولطضتء اتاولقكل ل 

اتوم الولاللطكك اتومث اولاطكك ا االثفت  اذلف ا  ط الييب   اتعنعث اطكيقل ثافثى

الطتيو انث تلولاةجفوداولجطكوكاتوم؛ا ضتتلاأيضتا لىالطتيو ال داوليظتمالولرلتبال

اولط اولرلتب ات  اولطعنعللطاثول انت ا(27)مصطفى كيحل: ص  ثةط  اف  اللن ث

الثوقداود الل ا ال نع ات ا  و جم عضع اتعنعا علاللو  ات الهكلدالفاك

اوأل نوعل اروك الي دول افكب ا ال  الن ال قكه الرهكيفم اولجت يخ ات  اعجوتلرهكالرم

الي د تاوأل ت  .

اولجاإدوارد سعيد: الوال لبتفت  اتعنع الوهود اأفات  ا ووك  ايا ا  لو  

اأ مالناولافوحاولقع اأ اأفات اتعنعاالارجككاألا ت ئا الا ايقع :"أفجقك رعلكيت

لرؤفكاتوماألاربكلمثالذلفالةببون:اوألل ايعاأ اندانجتباناتا ت اتعنعا طةمانت ا

 تليةبلا لوماردك لات اوال  اتسال دناولذو ا و داردت بالفكل بثال داولديع ا

ا الفتللل النذلفا ذ  الثيطسات ارثلولاع الولدكيالث اولجع يط ايذو الط   فافقال ول

ولاعو  اولاوبلثاولةبواول ت  اأ اأفاتلمانجبثات ا ال دثاوألل ايجككالهكال ا

ا فووانت ثا افتل ت... انجت ت اولكجتباول ت  اولذلايةجكف ا كل ه افثو ت ايوجاك لطجععل
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نث تالجهت كلاللجقتطولالعجىاأللئفاولقكوءاولذينا ثقات ا طع   ا  جلالناوليطع ا

أ ا لفتحاعدجماضداشكيكوا لىاعكارككاو لبتدا ث ثاعكاوالشائزوزانت عوايهوكل ا

ا.(09) إدوارد سعيد: ص  وئ ات الرجث اوألععو ".

لج او اوتطضداتعنعاعةوا  لو  ا ووكايوع ا لىار كيامالثاةثات ثاللنا وي تاولذ

تككاأ ا"أ تااتاتنت ثات اولطثةطلاولكال وكولا كاوتجكضثاأ اوأل تاول ت جلالولاةجقثلان

االعنعا افثىاولجعول الاك الأ تساندالوكتلثالولذلا تما مات ذ اأ تالعجع "اي

ا ت ثلاأل الأ  ت اتفةوا دايبوناأ اولذو ا  هتءايجدا ارت يروت ع ا اركيكعضايذو

يخاثجت لظتيكبارت يرولافت كبارةجبك ات اولواع اولفكي لا قعىاالاشراولافت كبا

ا  و  ا وجهمث ا  و ب األ االالف اتكليكث األ الت نسث ا أ ات  اعةول د ات اتعنع

وثثاولج اجاوطول  لو  ا ووكارزل  تا تلكلودافثىايذواولجطكوفا تدضتتلا لىاربوت اولك

ات الولهكطلث اولوتلل الولافل اولكيوةل ال د الجيعفل اجبت ب ضالالؤ ةت اوججاتفول

اولكل اول ك ولاولفكي اولج ارفك  اربي الركيكاولةثلل محمد ) ل.فنا وكل و اولجوث 

ا 1(.09المزوغ:، ص 

اللةتئدعوي الهكال  اأذيت يت ا لى ارك  ا ووك او لو   اعةو اتعنع ا قكأ اات

هاالارقع ل جافكيكبثاغوكاأ اش ءالوعكاالايك ا لوماولهفاأ كو:القكانت ا تع تالذيال

اول اولاقل  ا  يتشت اولةثلل اللوداأن كالقتط الدثك اولج االاركدث فاداذلايولاوكتل

نالبانجب تاتعنعا اواتافيعو :اعوعو ا جت اشتئي اولةاولثاليعالقكللا اوك

عواأجدالداعفلالنا دال اولفبسات اولقك اول تلنافهكاعع ا جت ال ةتءاأ يي

ال ا دكوئ الكلفلثال دا جداوألططت الأندالفعماولبهكثاعووايكه اتعنعالنا 

ا اولاكفبل. افثىا فعاالل الفوعور   ، وغي:محمد المز) زفلاأ  ولا توولالةجدوبت

ا(.11،10ص 

ووكارؤنكاوال لبتفت اولقعيلاولج ا ثطج تاشراولاتعنعات اش ت و او لو  ا 

اتعنعا اياوز الت اأ  العةوا ألا ووك افنا كبث اولذينافكتعه اولكجت  الن ولوكيك

نطوثةعفاللؤ خايعارثفاولاات  لالاروثلالكنزبافثىاول تله الولقت  ات اولظدا

اللوت  ارفثود ا ال  الن الثوع ت  اعجى ايكج  انبوك اأ ال   الاهكلد اذلف الةركو

لشراولاتعنعاشك او جبتهاو لو  اا-  و لالرجث ارقيوت اولذو –لات  لاولذو ا
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عونانت اا1978ت اللث ا  و اا"الكوليج دو فرانس" ووكالاتاعضكا   مات ا

يثق الفتضكبانت العضعف تايكل اعع ا"لبكأاولفكعلل"ثال كانت ثافناولةثللا

الوأل  اوأللن اليجيتل  اولوتمث اطوثل اياجك الي تج ا وتق الولةكت .ت  محمد ) 

ا(.11المزوغ:، ص 

اتافتحي التريكي:  اتثةطلث ار  وس الفتللجم ايع اولجكيك  اتجف  اياوز ومالت

ا اتثةطل اولهكيكبث اولطثةطل اولجيعدث اتثةطل الثطثةطل: الجوك ب ارةاوت  فلثالفكووييتك

اولطث ا وجبك ا وك ال  اتثةطجم:" اولجكيك  اليوكف اولاطجععلث اولطثةطل الأ وكو لفاذةطل

اولكث  ااولجوبوك ايلكح ا ؤو  الكد اعال ا قد ال  ا   اتككب ايولوف اولذل اثو تفولاععك

ا داأ بفثاعكيلال الجات كتث العوكو اروكا ةقت اولهتلثلال  اولععكب ثاريقالعةوايذه

او الجبتييل اوأللجمث الرجثطل اتج ر  الجوك ب الوت ين اريجد ت الروك وث  بالاضتشجترت

 (90)فتحي التريكي: ص االولاآ ب"

رجاوزا لت و تاوليقكلالولجفك لاتأل  تارجاوزا تلقك بال ذوانت ثاتثةطلاولجيعدا

فثىارهروصاولعو  اولفتضكال  كوزاللوترمثالييتايثجق اولجكيك ا هكدا كيحال ا

تعنعاولذلايوجاكهاد كوزايذهاولقوالثاعووايوجبكال داتعنعاأ اولطثةطت اولاةجقثلا

ات ذ اولةوت  ث الوال جات  اولةاللل الفث  الوأللةيول اولكيتضوت  اولطثةطت افن ه

ولاةجقثلات اندايذهاولاوت يناي اولج اياكناأ ا فك يتافثىاأ  تا هتطارهروا ثا

ا  ذهاولاوت يناي افال لاو جبلت اللوةثافال لارلت قثا لأ اولوال لاولج ارك ل ت

                                                             
 ا تلطك ةولاالكوليج دو فرانس:collége de franceررجصااي الؤ ةلاتك ةولا

يددد اولوثاددد الولجوثدددو اولودددتل اللقكيدددتاتددد اولايلقدددلاولرتلةدددلا دددتلف اولالروا تلبفدددو

فثدىاا بت يسثالر ج اولكعلوجا لاتكو سا تأل تسا تلبفدواولوثاد ثالرقدعما تلجدك يس

لاثدفا اك عمالناوا1530لةجعىاولبتع ونالطثبلاولك و ت اولوثوتثال كاأ هئثا يلا

تاتكو ةعواوألل الثفاتك ةتثال كانت اشوت يتا وثّ اندداشد ءثالعضدع الفتضدكور 

ع ثالطجعحالثداو ا تلادت ثال اأ ا وضاولك و دت افتلودلاولاةدجعىاالارجدتحالثدا د

يحاليدددكلاو جوددت اأ ددترذباولكثوددلالددنا ددوناوألتضددداتدد الدددتالر  اولوثاوددلثالالارادد

ىالوددتل ا ف وددلافتلوددلاولاةددجعاولكثددعلوجا لاتددكو سا  جددت افثاوددلثاغوددكاأ  ددتارضدد 

باتد اللكجبلاروكالناأتضداولاكجبت اولبف ولات األ  تثاناتارفجعلافثدىانجدوا دت  

  لدتال الجوك ب.
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الل ث تا الوألتكت  اولاوثعلت  اجا  اي  اولهكيكب اولطثةطل ال ال ارابح اييت للن

اول الركعين اولبوضالريةوق ت اولوكيكبا بوض ت اولوثعم ات  الججك د اولارجثطلث رلت ت 

الجعضحا اولةوت ولث اوالججاتفول الوألفات  اولكييولث الوالفجقت و  اولطيول لولاات  ت 

الود كود. اولجطكوك اعكيل افن الركوت  الولايتيجث اولاطتيو  )الزواوي بغورة: الرفك 

ا(91ص 

اولجكيك اأ ا ايوجبك اولاطجععل" الولطثةطل ا ويعو ا"تعنع ا لتعنعا فلت ا صالم ىات

اثاتاتودلال تثةطلاولجيعدالوال جالفثالل ايجعو ات ا قكاولاذويوالوأل ةتقاولطثةطو

اولثاتط  ت  وجهمثالذلفاأل ا قكاوأل ةتقاولطثةطولالرت يخاولطثةطلالناولا ات اوأل

اولطثةطل. ا وال ارظ ك اوليقك ا(، 92)الزواوي بغورة: ص  يذو ا لى  نع ال تدضتتل

التجف  ا ووك ا طككالوهوداتعنعاييتكاأيضتال  لو   داللتاولجكيك اولذينار فكلو

اولك اولدت كلاللدت اولفكيواالايك الذنك افت ك اللفاك اليتش ا تلحث دا طكلث

ال و  تا الجكجات ا كع م ارجاوز اتعنع ا اوهود ا طكل اللتد اتوال ل  تلجطاودث

اأيضتثا اتعنع الطتيو  التق اولوك   اولطكك ا بوضالةتئد اللطككو لياعصاتعنعث

وعيلثاتلبي   و جمار ر النانع  تافثىا الفاولكألاولذلايقع ا وال لاتعنعاالأياول

افث اولذلاأل ارايو اتعنع اولوك   اولوتل  ات  اجكيكب ا كوءب ا ذلفايقكم ماىاأ ليع

الك و لاتعنعاولذلاالاي اروكالك الاأ ت وت اولقكوءب اأ ايذه انات ال جمافرط ا يوعيتث

لثاول ك واقتتلكوفلالولوقدالولاع  الناول  يوجهمثاناتاأ ا كوءرمالجوثقلا اةتئداولف

او الاةتئد ارفثوثم ا ال  الن الذلف اول ك  ث اول قتت  ا تلاهكلد ايةاوم الت تلالاوكأل

فلالفكوولولةثللافثىاضعءارفثوال اتعنعاولرت لا  ذواولاعضعدثالولاجوثقلا يقكا

اول ك ول.

ا انهطم ات  ا د اتقطث ارفثوالرم ات  اركان اال اعةواللتدا طكل اتعنع فنالأياول

اولج ارجفك ات اولادجا اولفكيوالنا ال اليظع ا اثةط تللوت اولاوكتلالولةثلل

الود ةت ا ا تلذو  اتعنع ايةاوم الت ات  اأياوج ت الركان اجكيكث ل  ةجاعلعج 

اجوكتاتنوديلوأل القثاليجفك افي تات القكللالكجتبا"  و باولاوكتل"اولاويع لا ـ"

ا الن اوأل ال ول انت ثاولاة لل ال ذو اتولعجع "ث ات اتثةطل اولرت ل اتولاةتئد إ اعنع

 تالطكلاولا  اتو تايعالع ط تالناولذو الود ةت ثالذلفالنا ال ارفثوداللتدا 

ا ا اويى اولذورول ال  اولذو ارقل  الة لل ات  اتعنع اأ نوعلعجوت اأ   لا ب توعووايبكز

الجع ه. ارفطل اولطك  الي كل اولرتصث اجةكه اياي  الولطك   )مطاع صفدي: ولدةكث

ا (07ص 
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اولاك :ا"لتايلاحا لىارفقوقمافاكاتعنعاولابككاولذلايقع بهكاي اللتدات ايذو

ال ايعلك الت ايع اولطك  الشكد اتفةوث اولطك  اشكد اولطك ث الن اولهكد ايذو ومثا اعلك

يذواافدزهللياع ا اعرمثا  ماولهكداولذلايودزا وئاتاأ ايكع اولياعذجاألاولوتمثا

ثالكناوكيل كل ا اعذجثاعكوفلا ايعا كاعكوفجماوقرولال وكا اعذجاولفكوفلثاعكوفل

اأي الأضتفا لوم اولذو ث اولجاةفا االثح اتضد القك اوال  ث ايكدايذو ال  اقع لتعنع

اوليقد" األ الال جوت ب ا ت ثل اغوك اأيقع جم اتك  الكد ايكع  اأ  اشكط ع مطا). ولطك ث

ا (.07صفدي: ص 

اثاعوواأ اراع اتعنعالثطك اولذلايكع ا ت  افثىا ؤيلاأضعوءال ا اأ عو 

الللو و ا  كود الة لل اي  الجع ه ا شكتلول الر كل اذورم اونجهتف ات  اليهكد وسالث

اتيت اال الهكلد انداتك  الي كل اولطنث ا ذلفاوعجكت يل الربلد ا ربتدث لبمايقعالة لل

ا(23. )مطاع صفدي: ص أعكثاليابحاولعجع ايعاتنا  كوداولطك اجاتلولالجع ه

عثالركنوزها  اللتدا طكلا  ذهاوألتكت الطكيقلاروتلثمال ا اعصاتعن

الثط اولدكيك اللط علم اولذو ث ا قك ا ال  الن ا تق ك اتعنع اتثةطل افال ل ثاثةطلفثى

الط اجكيكب ا كوءب اتجحاولادت األتم ايكع ا ك اعكب ا لىاأ القاتك يل  اتعنعال فعرم

 دالولعطناولوك  ثاناتا دكاتعنعاأيضتاعتضكوات الهكلدالفاكافت كاولدت كلا

يقكافمال يتا دكهالظ الطتيو اتعنعات الهكلولرلتبالود ةجواولالولةثللثاعوواأ

اولوقداولوك  .

ألتايتش ا تلحاتقكاأ كىا فدت تانبوكوا طعنعالوساتقطا  تكت هثا داعجىا تللكيقلا

اعووايقع ا اتكو سث ات اولكعلوجا ل ات ا  ل م ارثفاوألتكت ا ت ل ولج اييقدا  ت

ا تلح:" الت ايتش  الن اجتذ ول الأن ك انت  القك ا! ا دات اتعنع الع كلثالوهود لون

ل لل اشيوك ثافثىاوأل دا تليةبلال اذلفاأ اش كرمال دعلوجمانت ثالكربللات ا

الالاأزو اأفثىا  جت ا اوليعدالناوله كب النيثاأفجبكايذو اولطككث ذيي ا وبقكيل

الأ قطا اجا ع يلث ا ئوس األتم ا تلكفو الأشوك اشتفكث الكؤيل اويجز ا ك ولادك..

كا ك وكالكؤيلاولطوثةعفثال اع تا ذوا كيوتاألتمالا ثلا وئولثاللكناويجزاأن 

الثعكا اأ اتء اوق  اولذلايذنك الن اتعنع... الت الز الهود اولطوثةعفاوألل  نت 

الثفا او   ايذنك اولذل الن ا تللب _ ا ةات ك التفكو اليودد؟_ انت ط اأيتم ألات وت

الناولذلايوكفاو  ا ئوسا اعجىالت .. اتقوكو الت نساضوطت اعدا  ت الات  كيلت وت

اأ ك افيكلت ا ثطتءاتك ةت اأ اتء ايوكف اولذل الن الولوكم.. اولعجع  انجت م ا ترك  

الزللوترماليك جا  تئدا انت اولجععوكلايكجوالؤلطترمالولاوكلاييظ  ولوكبافيكلت
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اجا ع يلا الربقى اولةوت لث اجا ع يت  ا ذو اولوكم ات  ارةقط اأعك.. اال غطكو م؟؟..

ا(10)هاشم صالح: ص .ا"ولطكك

ا.

 خاتمة:

ارلبو اتعنع الطتيو  افكتث الولفتلقك الولفكوفلث اولجكو  ات  الرجثطل ضكاقت 

لرلتباوظتمالولاوكتلالولةثللالولوقدالوليقكثاتقكالجك تافيكال نع الطتيو ال د:ا 

ا اتومث اولجطكوك الولاةجفود اتوم الولاللطكك اتومث الولاطكك الولوقد اللولةثلل  اتذلف

الولة اولا ق  الة لل ات  ا ووك ا  لو   الفيك اود الل ث اولوقد اليقك اثثلللهكلفم

ا طت  ات  الثعو   ارهروات ا تفجبت يت الثطثةطل انتلال الط علت اولجكيك  وةمار  الفيك

اول ك ولث اولفكوفل ال قك اوق ك الة لل ا طكل اللتد الفيك اولهكيكبث لفيكاالثطثةطل

ناتااك  ثولدت كلالطتيو ال داولرلتبالود ةجواولات ا طت الهكلدا قكاولوقداولو

اليقل اوليظو ا مايتش ا تلحا فدت ت ايؤنكاذلفالقتلجمات الدثأ كو اللت ككلدالاولكث

ايؤنكاولفضع اولقعلالولب طعنعالت زاولاويع لا ـ"توثةعفاولقتفلاول تليل"ثاندايذو

اولاي جا ال د اولايتيج افثى ا عوء اولاوت ك اولوك   اولطثةط  اولرلتب ت 

ياثاوأل نوعلعج ثاألافثىالةجعىاولاضتلوناولج اشكثثالت بالوكتولاغزيكبا ت

 ضتيتاولارجثطلا و داولةوتقاولطككلاولاوت ك.ت الوتلدلاولق

 قائمة المصادر والمراجع

ا بف .1 اركجال: اتعنعث الاوهود اولدعيكيل اوألفات  اولقعبث ا ووك:  ا  لو  

 ماعكيكلثا قالافنالفاكاولازلغ ثاتعنعالولديع اول ك  ثاليهع و انت

ا.2010ثا1ولهكي ثارع سثاط

اولطوث .2 ا للعز ا لولك:جود اتكو ةعو ا وثع ث اضانا ياع  اولاجكعدث ةعف

 .59لةت و اتثةطولثالكج ا ت قثاصا

اوللثو .3 ا و  اولاوت كث اولوك   اولطكك ات  اتعنع الوهود ا  ع ب: ولاولزلوزل

ا .2001ثا1لثلبتفلالوليهكثالبيت ثاط

وهودالثا قالافناولزلوللا  ع ب:ا15تجف اولجكيك :اولطثةطلاولهكيكبثاصا .4

اتعنعات اولطككاولوك  اولاوت كثالكج ا ت ق.
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اولفا .5 الدثل اود الل ث الثطكك اجكيكين الو جث تم ارقوو  ا فع ال نع : الطككك

ا.ا1984ثا29ولوك  اولاوت كثاولوك ا

ثالفاكاولازلغ ثاتعنعالولديع اول ك  ثاليهع و انت ماولهكي ثارع س .6

ا.2010ثا1ط

اتثةطول .7 ال ضتيت الجع ه اولكك ل: افث  اتعنعا-لفاك ا لتلث  و اا- يك لث

 .ا1998ثا1لكجبلاولاوت فثا وكل ثاطللت  اولاةجقبدثاوال كيك يلثا

عو اعلرثعفاولبهوك:ا كوءبات اتككال نع ثالدثلاولفعو اول قتت ثالربكا .8

ا.2012ولفضت و ثاجتلولالةج ت  ثاولوك ا  و ال و ا

ا .9 اوال جك وث افثى اليهع  القت  الطعنعث ا ت ئت ا للعز اولوكيضل:  لالطى

http://www.sudaress.com/hurriyat/53265 

هثالالطىانوفد:اوأل ةيلالولج ليدات اتككالفاكال نع ثالذنكبا نجع و .10

ا.2008-2007جتلولا ةيلويلثا

تءاد اوللتدا طكل:ا روكتاتناولعجع ثالقكللالكجتبا  و باولاوكتلثالكنزا .11

ا.1990ولقعل ثا وكل ثارقكي :اللتدا طكلثاركجال:اجعجاأ  ا تلحثا

النجت ت  .12 اأ عو  اتعنع: ا فطوت-لوهود افبكاا-تعنع اللك اولبكتل ركجال:

ا.2012ثا1ولاتلفثاجكول الثيهكالولجعزي ثالبيت ثاط

اكو ثلوهوداتعنع:ارت يخاولديع ات اولواكاولكال وك ثاركجال:ا ووكا يك .13

ا.ا2006ثا1ولاكنزاول قتت اولوك  ثاولا كبثاط

او .14 الدثل اول تليلث اتوثةعفاولقتفل ا تلح: ايتش  اولوك  ا12لككلدث ثا1984ث

ا تثةلون.

http://www.sudaress.com/hurriyat/53265

