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.هيدغس و مساءلة الحداثة لالنفتاح على سؤال املستقبل  

 * علل الحببي الفسريوي.د

ؤن ًٍىن للكلؿكت مؿخهبال قهظا ؤمغ بضًهي، ؤّما ؤن جخيبإ بما 

مهمت الكلؿكت ؤن . ؾٍُىن غلُه اإلاؿخهبل قهظا لِـ مً قإجها في ش يء

جُغح ؤؾئلتها الخاعنت يمً اؾدكغاف ؾااُ اإلاؿخهبل صون هبىءة ؤو 

ٌػخهض َُضؾغ .قالخّل لِـ في يغاؽ اإلاػلم مً ظهت هظغ محرلىبىهتي. يهاهت

ؤن عاًَ الكلؿكت ًخهل بكىاظؼ الُىمي و ان ؾاالها ال ًىكهل غً ؾااُ 

ًبدض الكُلؿىف قُما ًىهظ ألاعى مً ػالُػ الضماع و . مهحر ؤلاوؿان

جىظهىا الكلؿكت بإؾئلتها الهاصمت بلى ؤلاههاث بلى جهىي . قىض ى الاهدُاٍ

 .الكٌغ بما َى غهض هٍىن به وظىصا في الػالم خايغا و مؿخهبال

جدّغيىا الكلؿكت غلى نغاءة الىانؼ و ههضٍ و غلى مؿالبت الغاًَ و 

لِـ الخجاوػ بلؿاء بهما بن هخدغع مً ًل ما ٌػُهىا غلى الىظغ بلى . مجاوػجه

اإلاؿخهبل و مً ًل ما ًكؿض بهجت جإُو وظىصها و الاهسغاٍ في مىظىعٍت 

ت اؾدكغاف الكلؿكت . ًىكخذ اقهها غلى اهُىلىظُا اإلاؿخهبل جلَ هي مٍؼ

هي و ال بالهدِ  ا، ؤن ال ههبل باليؿُان اإلاُخاقحًز للمؿخهبل و طلَ َى هضاَئ

 .ألاهُىلىجي الظي ٌػُو ؾااُ اإلاهحر

ًخجه ؾااُ اإلاؿخهبل صون وظهت،قهى مخًغؽ في ؾهىب و مترخل 

ًيخكٌ مً عماصٍ لِؿبو ًل ش يء، ؤو لُخىنؼ .في صعوب بال جهاًاث

ىه اإلاساَغ صون بصغاء ؤهه  بُضّواظضًضا ال ًىُكإ غلى خىاف الػخباث ،جخَى

ؼ إلاا . مالَ الخهُهت لِـ ؾااُ اإلاؿخهبل مكغوغا ؾُاؾُا،بهما َى حكَغ

نض ًٍىن غلُه ؤلاوؿان في ػمان لم ًإث بػض ،ألهه ؾااُ ال ًٌبر و ال ًهضم 

َى ؾااُ مخٍىزغ في . الًماهاث التي بدض غنها َحرؾغ إلجهاء الخُغ ألاغظم

ًدغى غلى الخكٌحر ، ٌكضها بلى غالم . ما ًجلي ، قؿىف بةهخظاعاث آلاحي
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هدخاط قُه بلى الٌكاح و اإلاهاومت صون َلب ألامان الٌؿىُ،ألهه غلى خُاص 

 .جام مؼ الُىمي و بيغاَاث الخُاة

الجه للخضازت الؿغبُت  يمً َظٍ ؤلاقٍالُت، ًُغح َُضؾغ جإٍو

هي غؾم مؿخهبل ؤوعوبا في يىء ؤلاجهاء و اإلاجاوػة للػهل اإلاُخاقحًز ًُغح . ٍو

َُضؾغ ؾااُ اإلاهحر مىبها بلى مساَغ الاهسغاٍ في مىجؼاث الػهل الخهني بما 

. ًداوع َُضؾغ الكلؿكت و ٌؿاثل ؤؾئلتها. َى حػبحر غً ايخماُ الخضازت

ذ ؾااُ اإلاهحر مً ؾبن  ًهىى نغوخها و ًكٌَ بًهىهاتها نهض حؿٍغ

هي، مؿخكُضا مً ظهىص هُدكت في اؾدكغاقه إلاؿخهبل  اليؿُان اإلاُخاقحًز

ؤوعوبا في يل َضم ظُيُالىجي ألزخام الخضازت و إلًهىهاث الػضمُت ونضاؾت 

 .الهُم

ُ "في غمو َظا  ها الخهىُت،و ناؾخه " ألاقى الظي ؾيخه مُخاقحًز

نغاع ألاًضًىلىظُاث ؾهِ ؾااُ ما ًىهظ اإلاهحر في الػخمت و 

ًاعزُت ؤصث بلى ؤقىُ الؿغب وؾُاصة غهغ  اليؿُان،واظخاخذ الػالم عئٍت 

لم حػض ؤوعوبا ناصعة غلى مهاومت َُمىت الكغاؽ الغوحي و هكىط . الاهدُاٍ

ل ما . الدسخحر وؾكالت الاؾخكؿاع  حػُلذ لؿت الىهض و الخىاع خىُ جإٍو

جدىُ ؤلاوؿان بلى يخلت لخمُت زايػت . ًىهظ مً ألاػمت،ومً ًىاعر الػهغ

 .لهضع آلالت زاوػتلؿلُت الخهىُت ومماعؾت اإلاػلىماجُت

هي، وال باإلاباصت التي  ال ٌؿترقض ؾااُ اإلاؿخهبل بإًت جالوة مُخاقحًز

هظَب بلُه في بدشىا غً الخهُهت، بهه ما حؿدىض بلُه . "قغيها الُىمي

 لٍىهه ؾااُ مهحري و َىبىلىظُا الىزبت بلى اإلاؿخهبل 1"ألاقُاء وجخكغع غىه

الم"    .2"ال ًٍىن َظا الؿااُ بال في الىزبت و بمشابت وزبت ؤوال ًٍىن غلى ؤلَا

. ٌػىص َُضؾغ الى البضء ألاُو مؿخكُضا مً زغاثه و مً ؤؾئلخه الاهُىلىظُت

قكي غمو َظا الُبُضّوِّ الجضًض جىكخذ الكلؿكت مجضصا غلى اإلاؿخهبل و ًظهغ 

 .اإلاؿخهبلُىن ؤو الػابغون الجضص باججاٍ ؾااُ اإلاهحر
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عؾم ازخالف الخجغبت الؿغبُت غً الخجغبت الػغبُت قان الكٌغ 

الػغبي ًدخاط بلى ًىم هُدكىي هخػلم قُه يُل قٌغ الؿغب في جغازه ويُل 

ًدخاط الػغب الى ًىم َُضؾغي هخػلم قُه . ججاوػٍ لغؾم مػالم مؿخهبله؟ 

ل و يُل هخدغع مً  ٌ والخإٍو ها الخايغ"يُل هماعؽ الخهٍى " مُخاقحًز

باججاٍ اؾدكغاف ؾااُ اإلاؿخهبل وجضبغ قإن مهحٍر في يىء الخدىالث 

ت الغاَىت التي ٌكهضَا اإلاجخمؼ الػغبي . الخًاٍع

.يسؤال املستقبل زهان مستقبل الفلسفة-1

 ظػل مىه غخبت قهل وونل .غلمىا ؾهغاٍ خاظت ؤزِىا بلى عظاء الؿااُ

بحن ؤلاوؿان و الػالم في لهاء مكخىح ٌكضٍ الغخاُ الضاثم بلى مضاعاث 

بن ظل الؿااُ مدلها،قالعجؼ لئلوؿان . الغغب وؤقام ؤلاقٍالُاث اإلاىنضة

ًان . غً ؤلاجُان بما ًدغط الؿااُ غُىه ًاهذ الكلؿكت والصة ألاؾئلت و

ؾااُ مؿخهبلها مغقىع غلى الضوام زاعط النهاًاث،ال ًٌكل غً مههض وال 

دت  ًخجاوػ الػخباث صون ؤن ًلؿيها،ًلخدم بهحروعة .ًىكظ بلى ألاظىبت،اإلاٍغ

ىه الٌُىىهت  .الٍاثجزماهُت جظيٍغ باألنل وبالبضء ألاُو الضاثغي الظي جخَى

. ًبضؤ َُضؾغ في ًل ؤَغوخاجه بُغح ؾااُ اؾدكٍالي ًٍىن جهىي ؤقٍاٍع

دت ً في عخم ألاؾئلت . ال ًهبل باألظىبت الىاغمت،وال حهخم بجؿىعَا اإلاٍغ ًخَى

ت،الن ًل ألاؾئلت الػظُمت ال جُغح بال ما  ما ًىهظ و جخىلضمىه ألاقٍاع اإلاهحًر

ٌ . َى ؤغظم ًخجلى جهىي الؿااُ قُةخغاط الخهُهت وجهٍى

بًهىهاتها،الوظىص للشىابذ اإلاُلهت ؤمام عظاث الكٌغ الهاصمت،طلَ ما 

هخػلمه مً الػهض ؤن ال ههل بالكٌغ غلى،خاُ و ؤن هكٌغ باإلاهحر زاعط 

ال ًجب ؤن ًمٌض اإلاهاجل غىض .الخُابو، وفي َامل الازخالف والخىىع

الػخباث وؤن ًهضم جهاًت اإلاػغيت في ؤُو اهخهاع له غلى اإلاإلىف،و غلى 

ؤلاوؿان الظي جُمذ بلى مػغقخه الكلؿكت َى بوؿان "جبضًاث الُىمي،ألن

. 3"زاعم للػاصة وزاعم للُىمي
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ؼ الخاظت،وفي غمو مضاعاث الغغب وهضعة  ًهُم الؿااُ زاعط حكَغ

الُىمُُمٌغ بهاخبه،ألهه ال ًهخهغ غلى ما ٌؿإُ غىه وال ًخجلى غلى 

ت وؤلاعاصة"قهى . الؿُىح التي اغخاص الىاؽ خغثها ناثم نُاما جاما . ًامل الخٍغ

ت ؤي غلى ؤؾاؽ ما ؤَلهىا غلُه اؾم  دا غلى ؤؾاؽ مً الخٍغ ونٍغ

كغيه الُىمي .4"الىزبت   .ال ًخهالر ؾااُ اإلاؿخهبل مؼ ما جإحي بهاألظىبت،ٍو

كغى قغغُتهاالهُىلىظُت غلى  ٌػاهض الؿااُ زهىم اإلاؿخهبل،ٍو

ها الخًىع،وغلى يمحر الؿاثب و الخباؽ الىاغم، قهى لِـ مهاما  مُخاقحًز

ت .بحن يكخحن ًجمؼ الشىاثُاث بلى خحن  ًيبظ . ًدىكظ مؿامغا في ناع الهاٍو

ال ًُالب . الاعجٍاؾُت و زهاقت بَالت البهاء زاعط الازخالف والخضسي

الًكاف،ألهه لِـ ظؿغا للػبىع بلى الككاء، َى مسر ال حؿخىغبه 

ال ًهبل بالٌماُ وال النهاًاث .ظؿغاقُت الٍلماث وال جىعَه بعاصة الػغقان

دت  ًترى ًل ش يء للكىض ى و الىضعة ال ٌؿخهُم به مػنى ألاقُاء وال جبنى .اإلاٍغ

ً الػخباث و ٌؿًٌ الخغاباث  مت الهىاَغ، ألهه ًخَى بإحجاٍع الٌٍغ

 .والكغاؾاث التي ًتريها َاثغ اإلاىحرقا غىضما ًدلو باججاٍ اإلاكهىم

ًغي َُضؾغ في ؤػمت ؾااُ اإلاهحر ؤػمت الخُاب الكلؿكي ًهغن 

لِـ قػل الؿااُ ملٍا . مؿخهبلها بمؿخهبل َظا الؿااُ الجظعي و ؤلخضسي

جدىلذ ألاؾئلت الاهُىلىظُت .5اغخباَُا بهما َى بمٍاهُت مخمحزة وؿميها خضزا

ها الُىمي  ان اإلاؿخهبل بلى ؤؾئلت جٌغؽ مُخاقحًز التي جسو قان اإلاهحر و َع

ٌ ؾلُت الترار الؿغبي  .وجدىلها بلى غاثو للىزب باججاٍ اإلاؿخهبل و جهٍى

ٌ الترار الاهُىلىجي " قكي .لً ًبلـ ؾااُ الىظىص خهُهخه بال باهجاػ جهٍى

ٌ ًدهل الضلُل الخام غلى ؤن ؾااُ الىظىص البض مىه ًخجلي به ،الخهٍى

 6"مػني الٌالم غلي جٌغاع الؿااُ

الظي الهم نغاع ،اخضر َُضؾغ جدىال اهُىلىظُا في بيُت ؾااُ اإلاهحر

هي اهاث الؿااُ .الػمالهت مً اإلاخكلؿكت مىض البضء اإلاُخاقحًز جبهي َع

 ٌ ا بلي َُضؾغ عؾم غضم قاغلُتها في جهٍى الىُدكىي انغب مً ؾحَر



27 
 

هُا و مجاوػة اهجاػاث خضازت الخهىُت واؾخػاصة بكاعة اإلاؿخهبل  اإلاُخاقحًز

هُت في .."مً عح الكً  ا وهي مُخاقحًز بن ظمالُت هُدكه هي ظمالُت في ظاََغ

هُا في .7"غمو ؤغمانها  قمً اإلاكاعنت ؤن الؿااُ الظي ؤؾهُخه اإلاُخاقحًز

اليؿُان َى الؿااُ طاجه الظي حؿخػُضٍ الكلؿكت الُىم إلاؿاءلت الخُغ 

 .وجكػُل مؿخُاع الخكٌحر باإلاؿخهبل  .،اإلادضم بمهحر الؿغب

 عؾم الازخالف في ،ال ًىكهل الؿااُ الهُضؾغي غً ؾااُ هُدكه

هُا و جكٌَُ ؤبيُتها . ألاؾلىب واإلاداظت ًخجه  ؾااليهما  بلي مؿاثلت اإلاُخاقحًز

وازتزاُ قاغلُتها اإلاداَت بضوع ، اؾدىكاط اإلادخىي الاهُىلىجي لؤلصاةيوبُ

هي ًخٌغع غلي هدى مدؿاعع ؾاَم في مًاغكت حجب ما به هيكض  مُخاقحًز

ًبهي َظا الؿااُ  ".عي خىُ مهحر ًدخاظةلى الئلههاططبلي الؿااُ الج

لَ ال ًمًٌ ألي ؾااُ ؤن ًكهم ختى وان طبالًغوعة مهغوها بٍل ألاؾئلت، ُ

بطا لم ٌؿخىغب ؾااُ ًل ألاؾئلت ؤي لم ًبدض ،حػلو ألامغ بكٍل غلمي

 8"غىه ولم ًُلبه

هت ؾامًت خىلخه ،ًكٌغ الؿغب في ؾااُ مهحٍر بإؾلىب ؾاطط و بٍُغ

هُت ًهػب ؤلاههاث بليها بىيىح  هت مُخاقحًز اوكض مهحر الؿغب بلي .بلي ٍَغ

 ختى جىهلب غلي ؾاالها و غلي ظىاب ،ال جلبض ؤن جخجغص"زىابذ 

ت "جىهلذ .9"ؾاالها مً مؿاءلت ألاظضع بالؿااُ " الكلؿكت الهاٍع

 ؤن مهحر ؤلاوؿان َى لخظت ؤؾاؾُت في ييل ؤؾئلتها ،جىاؾُا،وججاَلذ

هُا بػض .وقاء لػهىصَا ووغىصَا  جُابو ؾااُ اإلاهحر مؼ ؾااُ اإلاُخاقحًز

ـ"الجغح ألاقالَىوي الظي ماؾل قُه بحن و ؤونؼ ،10"اللىؾىؽ و الكحٌز

ؤن الؿااُ غً مػني الىظىص لِـ (...)بِىا بضاًت."ؾااُ الىظىص في اليؿُان 

ًجب  . 11"قهِ لم ًدؿم ولم ًُغح بإؾلىب ظظعي بهما ناع بلي اليؿُان

ؤن هضعى ؤن ؾااُ اإلاهحر ال ًهخىؼ باألظىبت و ال جُاله اللؿت اإلالخبؿت 

هي ؿًٌ ،بمغاصقاث قاعؾت مً اإلاػنى،بلبىؽ مُخاقحًز ً الخىاف َو  َى ًخَى

ال حؿخجُب اللؿت بلي الىضاء بال .الػخباث وال ٌؿخهغ غلى زىاجُم وجهاًاث
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إلااٌػؼمئلوؿان غلى خمل مهحٍر و الاهكخاح غلى ؾااُ اإلاؿخهبل الظي ًىبشو 

ت جلهاثُا  ألهه ؾااُ  اؾخصىاجي ًجىبىا الثرزغة و ًىبهىا بلي ؤن ،مً غمو الهاٍو

ؾحر ؤهىا ،وبهىا هكهم ما هدٌُه و ما ههىله،مجغص يالم قاعؽ "ما ههىله لِـ 

ً غلي جكؿحر ما هكٌغ به ؤي غً بًًاح الص ئ ،في الىنذ هكؿه هبهى غاظٍؼ

. 12"و ظػل آلازغ ًغاٍ

ش ،لِـ ؾااُ اإلاؿخهبل ؾاالا بؿُُا َى ؾااُ مهحري ًمىيؼ جاٍع

ل ازخالفي ًدمُه مً يًدخاط بلي نغاءة هاقظة و بُ،الؿغب بٍل جدىالجه   جإٍو

ه غلى اؾدىُام ما لم ،اوؿضاص ؤقو الاهُىلىظُا الخهلُضًت كخذ مجاٍع  ٍو

وما ًجب ؤن جيكض بلُه ؤوعوبا وجىسٍغ في الؼماهُت ،ًكٌغ قُه الؿغب

سُت  هُا.الخاٍع  في ؾاالها ،ًُلبىا الؿااُ  بلى مىاظهت ههضًت مؼ اإلاُخاقحًز

و ،الظي ًبضو ؾاالا باجؿا ومكغؾا مً الكٌغ واإلاػنى  و ؾحر ظضًغ بغؾم ٍَغ

ؤن هىهذ بلى . للمؿخهبل ًدمل بكاعة ما ًىهظ مهحر الؿغب مً الؿهٍى

هضاء الؿااُ وههل مػه و يضٍ وػٍل بىػٍلضون الاخخماء باألخٍام 

الى خضر ؤوعوبي عاجؼ ٌػكُىا ،ختى هصب به بلى غهض مؿخهبلي،الهُػُت

   .الهبىُ بدخمُت الٍاعزت

هُا "غمل َُضؾغ في مدايغجه  غلى جالفي ما لم "مضزل بلى اإلاُخاقحًز

خىُ َبُػت الؿااُ وغالنخه "الىظىص الؼمان"ًهله في يخابه الػمضة

 ًجب الخىحي غً ألاؾئلت اإلاشالُت التي حؿهِ .بمؿخهبل الؿغب ومهحٍر

هُا  ًاهِ  والًبىحز ؤو ختى مؼ "الكٌغ في ؤؾىء اإلاُخاقحًز مشلما اغخضها طلَ مؼ 

وفي صازل الؿااُ ألاؾاس ي بلى مؿاءلت َُؿل وبهما ٌػني ما ًهىصها بلى

هي  .13"الؿااُ اإلاُخاقحًز

مشل ؤلاوؿان ؤلاقٍالُت ألاؾاؾُت للؿااُ الكلؿكي ؤو ؾااُ ما 

ت ال ًخدهو ما ٌكغع . ًىهظ اإلاهحر اإلاإؾاوي مً الخالش ي و الؿهٍى في الهاٍو

و مىيػُخه الاهُىلىظُت، " الضػاًً" "َىبىلىظُا"له ؾااُ ؤلاههاط بال في 
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لٍىهه اإلاسهىم بُغح َظا الؿااُ، قىخضٍ ؤلاوؿان مً ًمخلَ ؤؾباب 

ً،و َى .ؤلاههاط و اإلاجاوػة  ًىهظ ؤلاوؿان مهحٍر في بههاطٍ  لىكؿه و لآلزٍغ

ل اإلاهانض و اجساط الهغاع في ببضاع ما ًىهظ هدً الؿاثلحن ."مً له بمٍان جإٍو

في ًل مغة بن ؤلاخاَت بؿااُ الىظىص حػني اؾخسغاط مىظىص ما،الؿاثل في 

 بن َغح َظا الؿااُ مً خُض َى وظىص مىظىص ًخػحن َى طاجه .وظىصٍ

اوقها لئلؾدؿٱُ ووقها للىظىص، و َظا اإلاىظىص الظي َى هدً في ًل  ماٍَى

بن "."صػاًً"مغة والظي له مً بحن بمٍاهُاث ؤزغي بمٍان الؿااُ وؿمُه 

اإلاؿخهبل َى الظي ٌؿمذ للضػاًً مً ؤلاهكخاح غلى طاجه، قلِؿذ 

ؤلامٍاًىاث ما جخدهو في الخايغ ، هي ما لم جخدهو بػض ، جظل ماظلت في 

. 14"اإلاؿخهبل

ُ ال ًىكهل ؾااُ اإلاهحر غً ؾااُ الىظىص، جىاوله   إلاا بدض َىؾغ

في ؤػمت الؿغب ،وفي ما ًمًٌ بن ًىهظ مهحٍر مً الؿهٍى في الٍاعزت،صون 

بهُذ َظٍ اإلاداولت غمال مخىايػا في عؤي . ؤن ًبلـ بمداولخه يكت ؤلاههاط

هي ولم ًدغم غلى ظػل ؾااُ الىظىص  َُضؾغ،بهي ًكٌغ في ؤقو مُخاقحًز

 إلاا جىظه َُجل بالؿااُ بلى ما .َى الؿااُ اإلاهحري الظي ًمشل ما ًىهظ

ض،الن ؾااله بهي  (الىظىص)ًىهظ  وؤنام غىض غخبت اإلاػنى، لم ًبلـ ما ًٍغ

ًمىث الؿااُ غىض مىث الكً و .مخهلبا و مدىُا و مبلال بدخمُت النهاًاث

ش و اهبالط الغوح اإلاُلو، جلَ هي الكجىة التي ؤونػىا قيها  جهاًت الخاٍع

ت للخغوط مً اإلاخاَاث اإلاؿلهت و .َُجل لم ًترى للؿااُ مؿاخت مً الخٍغ

لم ًمىذ الؿلب الجضلي مىاقظا للهحروعة التي عقػها َحرنلُُـ هضاء اإلاهحر 

قكي الهحروعة ًخهاصم . ،وخغيت للػىص ألابضي في الؼمان الاهُىلىظُا 

ًجمؼ َحرنلُُـ بحن .الىظىص و الػضم في قجىة الؿُالن ؤمغا واخضا للؿااُ

قالٍل .الٍاثً و الهاثغ في غمو ؾااُ اإلاهحر ،الظي ال ًهبل بالنهاًاجالخخمُت 

لِـ مػُى ؤبضا،ما بن جضزل الخغيت بلى نمُم الىظىص،ختى ٌؿضو 

ً اإلاهحر الضاثم، ضا للىظىص ومَى َظا ألاقو "اإلاؿخهبل ماؾؿا خهُهُا و قٍغ

 15."الظي ًجػل ألاقُاء مًاءة، والػالم ؤقها مكخىخا ؤمام ؤلاوؿان
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غلى جكػُل غالنت الضػاًً " الىظىص والؼمان"خغم َُضؾغ في 

ذ الىظىص مً ؾبن  باإلمٍان، لُغح ؤَمُت ؤلازخالف ألاهُىلىجي في حؿٍغ

طلَ ؤمغ الازخالف ألاهُىلىجي الظي ؾّىه َُضؾغ "اإلاُابهت مؼ اإلاىظىص 

ها ، و قؿل قٌٍغ مىظ  الىظىص "جهىُت بظغاثُت لخضر مجاوػة اإلاُخاقحًز

قهم الازخالف ٌػض في غمهه "و ػاص اَخمامه في مالكاجه ألازحرة، ألن " والؼمان

اهكخاخا غلى قجىة الاهٌكاف و غلى جدضًض َىبىلىظُا الىظىص  اؾخػضاصا  

لبضء ؤزغ مً الخكٌحر ٌػىص بالىظىص بلى مهامه ؾاالا للكٌغ وبههاجا 

غ مً . 16"للىضاء هي  وظب جدٍغ غ الىظىص مً اليؿُان اإلاُخاقحًز  قهبل جدٍغ

ُغخه اؾدكٍاال ًكخذ مجغاٍ غلى غخبه اإلاهحر  وغلى ؤقو ،ًًؼ الؿااُ ٍو

 .اإلاؿخهبل

ؾاالا مخىايػا "الىظىص و الؼمان" لم ًًٌ ؾااُ اههاط اإلاهحر في 

هُا" و اإلاُخاقحًز  ٌؿخإهل .17"بهي الكٌغ زالُ جُغنه  لهظا الؿااُ في ٍَغ

مؿاءلت  خهُهت الىظىص و الىنىف غىض ؤنله "اإلاىػُل" َُضؾغ بػض

ًمشل بههاط ألانل اللخظت ألاؾاؾُت لخكػُل ؾااُ .وقهله الاهُىلىجي

 ؤن جكٌغ في .اإلاهحر وقخذ اقهه غلى مؿخهبل ؤيثر بخخكاء بمؿالت الىظىص

مكٌغقُه َى الخل ألاوؿب  الؾخػاصة ؤنالت الؿااُ و جهىي الكٌغ -الال

ت ." الظي ًدؿم ألامغ غىضما ًمغ مً مػنى الخهُهت يخىاقو بلى الخٍغ

غا  للؿااُ الظي ًاصي بلى  اإلاىكخدت ومنها بلى الخهُهت ازخكاء و جيها وجشٍى

هُا   .18"مجاوػة اإلاُخاقحًز

لِـ الخُغ في وؿُان الىظىص الخُغ ألاغظم في وؿُان ؤلاوؿان 

اهه وس ي وظىصٍ، لظلَ ًضعى َُضؾغ بن الاوػُاف هدى الىظىص َى 

اإلاىػُل الهاصي بلى ؾااُ اإلاهحر والبدض في ما ًىهض ؤلاوؿان مً الخُغ 

ت وغلى مكاعف ناع بال نغاع َى  صون اؾدؿالم  قالىنىف غلى خاقت الهاٍو

 .19"اوػُاف هدى ما ًىهظ "
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سؤال الحداثة و إكمال ميتافيزيقا التقنية  -2

" بغؾم بهجاػاث الخضازت و جدهو مجخمؼ الغقاَُت ،في غهغ الخهىُت 

التي جظل مُلىبت مً ؤلاوؿان ألَمُت ؤلامٍاهُاث التي ًدُدها مشل َظا 

ًمىدىا َُضؾغ . 20"الخٌُل ، هي بمٍاهُاث مازغة غلى الىظىص ؤلاوؿاوي 

قالؿغب في عؤًه ًمغ بإػمت ناصمت . ‘‘الُىم ألاوعوبي ‘‘ وظهت هظغ مؿاًغة لكهم 

ؼ ًيبإ بالخُغ ؤظل ًل ش ئ ٌؿحر غلى ما ًغام ،وؤن ًهىص " بن . و في ويؼ مَغ

ض انخالع ؤلاوؿان  هجاح ؾحٍر بلى مىانلت الؿحر ،وؤن حػمض الخهىُت بلى مٍؼ

بالؿذ خضازت الخهىُت في اؾخئىاؽ ؤلاوؿان غلى . 21"مً ألاعى  و اظخشازه

،والاهٌكاء بلى َمإهِىت واَُت، صون ؤن ًخُلؼ بلى اإلاؿامغة  ججاَل ؤمغ مهحٍر

ـ ؤهُىلىظُت  مكخىخت  غلى الاخخماُ واإلاكاظإة . التراظُضًت في جًاَع

حػُلذ ؤقىانهةلى قجىة الاهكخاح ، وؾهِ في قخىت ألاقُاء وؾىاًت 

ؤن جدىُ بلى ؤَم ماّصة ؤولُت ًهىم غليها الخُاب الخهني "ؤلاقهاع،بػض 

 .22"الخضًض 

ًهل .  لم ٌػض مهحٍر مىيىغا لالخخكاء بما ًىحر صعوب اإلاؿخهبل

َُضؾغ غلى مؿاقت مً الخضازت،ًىكهل غنها صون ؤن ًلؿيها، ًىاظهها بالىهض 

ٌ و ًسغظها غً  طاتها لُهلها بلخظت آجُت، هي لخظت ألانل آلاػف و الخهٍى

بن ألازظ . 23"اإلاؿخهبل اإلااَىي ألاؾاس ي"الظي ال ٌؿخهُم بال بطا اهكخذ غلى 

إتها  ا، ؤن وػضُ مً َو ُبت ال ٌػني ؤن ههبلها بدلىَا ومَغ بيخاثج الخهىُت الَغ

ػت غلى خُاة ؤلاوؿان ، قالٍاعزت لِؿذ في َظا الخايغ ، بهما الخُغ  اإلاَغ

ألاغظم في اإلاؿخهبل ،في يىء ما ؾدكهضٍ الخهىُت مً جُىعاث نض جسكي 

ؤًً نغع و يخب ؤن غلى الُبُػت "خهُهت ؤلاوؿان غً الىظىص و بلى ألابض، 

اء  في ًل الػهىع الهاصمت ؤن جًل هي الُبُػت التي ؤنامتها الكحًز

 .   24"الخضًشت
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نىعة ناجمت غً مهحرالؿغب ألاوعوبي " الؿابت الؿىصاء"ًغي َُضؾغ في 

ًاهذ بػض الخجاعب الىىوٍت التي ؾنها الػهغ الظعي ، الخهىُت وعاء " و 

ها الخهىُت واوؿضاص مؿالَ . 25"خضوثها الكػلي في مضاعاث ايخماُ مُخاقحًز

، ًسص ى َُضؾغ ؤن جخكاظإ ؤوعوبا بضماع هىوي قامل ًدخمل ونىغه ؤلاههاط

بل مً جهىع ًهُني لخُغ "في ًل لخظت، نض ًخٌغع الخُإ مّغة ؤزغي، 

. 26"الهضمت جبهى ناصمت وال قكاء منها، ألجها مهبلت مً اإلاؿخهبل. ؤؾىؤ

ها، قكي ؾكلت الاهدكاء، ظهغث "ال ًكهل َُضؾغ بحن الخهىُت واإلاُخاقحًز

ها و مهاخبت لخدىالتها ها  . 27"الخهىُت صعب اإلاُخاقحًز ٌ اإلاُخاقحًز بن جهٍى

ومجاوػتها ًخُلب جكٌَُ ماؾؿاتها ، الن ًل ؤلاعاصاث اإلاهُمىت هي هخاط ما 

ها، وما ونػخه عئاَا اإلاضمغة للػالم ، لػل ؤغظمها عئٍتها  قغغذ له اإلاُخاقحًز

ا"الىىوٍت التي   مضمغا لؤلعى وقاجٍا 28"حؿم الػهغ وججػله غهغا طٍع

خه و حػُلذ ؤؾئلخه الاهُىلىظُت . باإلوؿان و غابشا بىظىصٍ قهض الؿغب خٍغ

جدىُ ؤلاوؿان بلى ؤصاة . ؤظبرث الُبُػت غلى الاهٌكاف نؿغا. خىُ ما ًىهظ

يككُت للمسؼون الُاقي ، وبلى ؾلػت مً الؿلؼ الغزُهت، اهضمج في 

.  29"نىعة مً نىع ؤلاهخاط ألاولُت" الػملُت ؤلاهخاظُت ختى ناع 

ؾػذ بلى . ًغي َُضؾغ ؤن الخضازت جداقذ ؾااُ ما هي الخهىُت؟

اؾدىكاط مؿخُاع ؤلابضاع و حػُُل مؿاءلخه اإلاؿخهبل ، وماَلذ قُالخدغع 

ًهبذ هضاء الكٌغ و جهىي الؿااُ ؤمغا مهما . مً الهىي اإلاهضصة للمهحر 

ؼ و قغاؽ الاؾترابالغوحي الظي ًدُِ بإوعوبا قغيذ . إلاىاظهت َُمىت الخَُى

الخهىُت بعاصة الهُمىت وؾلُت الُؿُان غلى خُاة ؤنبدذ ؤبغص مً 

ا الاؾخسضام  ًامال بػهغ النهاًاث الٌبري التي قجَغ الههُؼ، وؾمذ غهغا 

قماطا ٌػني الهىُ ؤن غهغا مً "اإلاىدغف الغظم اهجاػاث الػهل الاوؿاوي، 

ت؟ ش الػالمي ًخمحز بالُانت الظٍع . 30"الخاٍع
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 الخُغ في ؾُاب ما ٬لِـ الخُغ في  بؿِ غهغ هىوي مضمغ 

قغيذ . وفي بهدالُ الىاػع الهُمي و جالش ي الهىي الغوخُت الخالنت ،ًىهظٍ

ًاهذ "و،الخهىُت نُما ماصًت جخػاعى مؼ مؿخهبل ؤلاوؿان مؼ ألاعى  التي 

خىُ الخدالل ؤلاصًىلىجي بحن اإلااؾؿخحن . 31"مىظ البضء مهامه الخمُمي

ت ؤلاوؿان بلى مىظل للخهىُت، ؤنبذ مهحر الؿغب  الؿُاؾُت و الػؿٌٍغ

لم ًبو للؿغب ما ًهضمه آلان إلههاط . قُبت زاعط صاثغة ؤلاَخام والؿااُ 

، ومً ببدؿاع غهالهُت ًهػب بزترانها و قخذ "ظىىن الخهىُت" مهحٍر مً 

ها الظاجُت"صاثغتها اإلاخمغيؼة خىُ   التي غغقذ خًىعَا مؼ َُمىت ،"مُخاقحًز

وباث حكدذ الُانت الىىوٍت زاعط الىالًاث اإلاخدضة "الػهغ الىىوي، 

. 32"والبلضان الخلُكت غهُا غلى اإلاغانبت والخدٌم قُه مً نبل ؤي صولت 

لهض جًاغكذ نىي الاؾخكؿاع و الدسخحر نهض الاؾخدىاط غلى 

ل ؤلاوؿان في اإلاغخلت ؤلاغالمُت التي ؤقغػتها : اإلاسؼون الُاقي لؤلعى  وجدٍى

ًان "الخهىُتبلى بغهامج خاؾىبي و عنمي ،ًهخلؼ ظظوعٍ مً  ألاعى الظي 

ها التي 33"مكضوصا بليها  بهمُالص ؤلاوؿان ؤلاقتراض ي،ال ٌػني مجاوػة اإلاُخاقحًز

غلُىا ؤن هدؿاءُ مً ظضًض غً ماَُت . "غُلذ ؤلاَخمام بؿااُ اإلاهحر

. 34"الخهىُت ، ألهه جبػا إلاا نلىاٍ في ماَُتها ًخجظع و ًىمى ماًىهظ

ال ًىكي َُضؾغ اهجاػاث الخضازت وما مىدخه الخهىُت مً عقاَُت 

في "لئلوؿان ، لٌىه ًدملها ؤػع ؾُاب ما ًىهظ، و ما ٌكض بلي اإلاؿخهبل، 

و الظي ًمىذ ؤلاوؿان ؾالما غاإلاُا ، 35"ؾُاب الٍُغ لم ًدىٌغ َُضؾغ لػهٍغ

 ٌ وللىخاثج التي خههتها الخهىُت، ؾعى بلى الخكٌحر في ماَُتها، وجهٍى

هُتها خمالت الخُغ ألاغظم، وبلى نغاءة جبضًاث غهغ ألاقىُ  مُخاقحًز

هي ، صون الخىهل مىه و الهغوب مىمىجؼاجه  . وؤلاخخماء بالخضر اإلاُخاقحًز

 .36"ممٌىا ؤن حهغب اإلاغء مً غهٍغ بمجغص الهكؼ غلُه" قلِـ
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جكهم ماَُت الخهىُت و جملٌها مً ظهت الخالم ال الهالى، و مً ظهت 

ًضعى َُضؾغ ؤن ؤلاؾخؿىاء غنها ؤمغ ماظل و مؿخدُل، . الىجاة ال الخُغ 

ٌكل ؤنىػتها بما هي  الظبظبت "بهما واظب الكٌغ ؤن ًخػغف غلى ماَُتها، ٍو

َى جمهُض إلنباح ظضًض، وقإُ بمؿخهبل ًهبذ . 37"الهاصمت لهظا ؤلاعجٍاؽ

ؤن ًمخلَ ؤلاوؿان مً ظضًض يىه . "قُه ؤلاوؿان ملَ طاجه و لِـ ملَ ؾحٍر

 .38"الىظىص و ًمخلَ َى ينهه

ت و بلى ايدؿاح الكًاء و الؿُُغة  ال ًدخاط ؤلاوؿان بلى الهىبلت الظٍع

غلى ألاعى، ًدخاط بلى مهاًِـ نُمُت جيخهغ إلاؿخُاع وظىصٍ ،وججظٍع في 

، بلـ قيها "بمبراَىعٍت الخهىُت"مهامه ألاهُىلىجي، وجدغعٍ مً قىاظؼ 

غلى مكاعف الخُغ . ؤلاوؿان الضعظت الههىي مً الاهدُاٍ الخًاعي 

ألاغظم ، جىاعي ؾااُ اإلاهحر وحػُلذ مؿاءلت اإلاؿخهبل، وما ؾٍُىن غلُه 

الؿغب ألاوعوبي بػض ؤػمت َاُ ؤمضَا ، نض ال جىكغط مؿخهبال في ؾُاب 

سُت الخانت بتهُئت اإلاهحر و بغضاصٍ والخاُ ؤن اإلاؿخهبل " الكاغلُت الخاٍع

َى ألاؾىؤ اإلاهبل، َى هجىم هىوي مً قإهه جضمحر الُابؿت و حؿُحر  (....)َىا 

في آزغ الغخلت ، ًهل الؿغب مؿدؿلما إلاهحر مجهىُ ٌؿُب . 39"وظهت الػالم

ت،  ال ًهبذ "قُه الهضف و ًىهُؼ ألامل باإلاؿخهبل و جكخهض قُه الخٍغ

 .40"ؤلاوؿان خغا بال بهضع ما ًٍىن مىضعظا في مُضان اإلاهحر 

مشلذ الخهىُت نضعا واؾخكؿاعا وحسخحرا في جدضًض عئٍت الؿغب بلى 

. ألاقُاء، وفي البدض غً ؾىم ما ًىهظ اإلاهحر، و ًكخذ مىاقظ اإلاؿخهبل

ًُغح َُضؾغ ؾااُ اإلاؿخهبل، ألظل بههاط الؿغب مً الخماصي في بؾكاُ 

غ الاوؿان مً  مساَغ الػهغ الىىوي ألايثرغىكا وألاغظم  صماعا، والظل جدٍغ

قاثٌ اليؿُان الظي اقػخه زهاقت اإلاجخمؼ الاؾتهالًي الغاؾمالي، وقغيخه 

ًًؼ الىانؼ الكػلي الاوؿان امام مىاظهت صعامُت ." غلى الكٌغ اإلادؿاثل

ا الىىوي  41."إلاهحر مهضص بسُغ الخهىُت، مخمشلت في غهَغ
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لم ٌػض ًىظض الُىم ما ًىهظ مً صماع ناصم، ومً اجهُاع نُامي قغيه 

ضعؤ الخُغ ألاغظم، في . الهدِ الاهُىلىجي ًدخاط الؿغب الى مً ًىهظ ٍو

اهدباٍ اوعوبا الى " ًلكذ َُضؾغ . ؾُاب الؿااُ الجظعي وقهضان الشىابذ

، ًغي في مداوعتها ومؿاثلت ماَُتها عؾما 42"الاؾخػماُ الخاَئ للخهىُت 

و اههاط اإلاهحر، قكي اؾدكٍاُ ؾاالها ًمًٌ للكٌغ ان ٌؿخػُض  ؾلُما لٍُغ

قاغلُت الخكٌحر في ما لم ًكٌغ قُه بػض، وفي َغح ؾااُ اإلاؿخهبل يسُاع 

ٌػمل َظا الكٌغ، " مهحري ًًػىا امام زُاعاث يشحرة وامٍاهُاث مخػضصة 

الان، وصون ان ههضع غمله وهلخظ اَمُخه غلى جكؿحر الكٌغ الاوؿاوي في 

غ الخهىُت الخضًشت   43."اججاٍ الخٌُل مؼ ظَى

و الؿالَ الى  الخضر ألاؾاس ي الجضًغ "ٌؿخنهٌ َُضؾغ صعوب الٍُغ

ان هضعى ظؿامت وؿُاهه ومضي زُغ الخهىُت وغضم مؿاثلتها . 44"بالؿااُ

ى غحن الخُغ الاغظم . والخكٌحر بؼالػلها الكاظػت جمشل الؿغب الخهىُت َو

ت ض ان ههبذ ؾاصة غليها جهغح اعاصة . " تهضًضا للمهحر وؾلبا للخٍغ هٍغ

 45"الؿُاصة َظٍ ايثر الخاخا ًلما َضصث ايثر باالهكالث مً مغانبت الاوؿان

بامٍان ؾااُ اإلاؿخهبل ان ًجلؼ مهحر الخهىُت مخهال بمهحر الاوؿان بػض 

ان جبحن ان الؿُى الخهني غلى وظىص الاوؿان ومؿخهبله في الػالم َى ؾُى 

هي قغيخه الخضازت ظل ؾااُ . مُخاقحًز جبهى قجىة الاهكغاط مجهىلت  ٍو

هي، قظلَ حػُُل لُغح  اإلاهحر ماظال َاإلاا ٌؿخدُل الخىٌغ  للمُخاقحًز

ت، واهتهاى مضمغ ًلغي اؾدكغاف اإلاؿخهبل جهاًت . "الاؾئلت اإلاهحًر

ًاع اؾدكغافي بالبضء  هي َى نغاع بالخخم واؾخظ ، والن ما ًاحي بػض 46"اإلاُخاقحًز

ها غُنها، ًظل الؿااُ ًهاوم اعجضاصاتها ويإجهما مً  ها َى اإلاُخاقحًز اإلاُخاقحًز

. الُُىت طاتها ولهما اإلاهحر هكؿه في الاهخهاعاث وؤلازكاناث

َى الػؼم والػهض غلى " ظىىن الخهىُت"ان ما ًىهظ اإلاهحر مً صماع 

ا، قكي اإلااَُت ًغنض ما ًىهظ ، قما ًىهظ ؾااُ اإلاهحر  مؿاءلتها واؾخكؿاَع

ًىمى ما ًىهظ في صَالحز الػهغ . َى الخُغ الظي عقػخه الخهىُت قإها غظُما
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ؼ، غلى الؿغب ان ًبدض في زُغ الخهىُت غً  الٍاعسي، وفي هىابذ الخُغ اإلاَغ

ً ما ًىهظ في الخُغ وما ًدغى الاوؿان . ما ٌػُض الُه قغف وظىصٍ ًخَى

غلى الخكٌحر قُما ًسو مؿخهبل غالنخه باالعى ؾٌىا وؾٌُىت، صون ان 

ًمل الاهخظاع او الخًىع لػبىصًت الُىم، ما ًىهظ مخًغؽ في الازخكاء 

والخاظُل اإلاغظإ، نض ًباؾشىا في ًل لخظت، الن امٍغ اهُىلىجي وػماهه 

. 47"اهىا وكاَض الخُغ، وبهظٍ اإلاكاَضة هضعى ما ًىهظ"مؿخهبلي 

 ًىسٍغ ؾااُ اإلاهحر في مؿخهبل ًغقٌ ان ًٌكل غً ما ًدمله 

ال ًبلـ الؿغب خل الاػمت وال ٌػاًً ما ًىهظ، وغلُه ان ًبهى في . مً مكاظأث

َُمىت اصواث " الاهخظاع وان ًدترؽ مً قجئُت نضومه ونضمتها، في ظّل 

ه الاؾتهاليُت ًجلي َُضؾغ الخهىُت في .  48"الدسخحر وؤؾالُب الازكاء والخمٍى

ا الىىوي والغنمي، إلاىؼ ونىع الٍىاعر واؾخكداُ الخُغ ألاغظم . غهَغ

ٌؿاثلها في ماؾؿاتها ونُمها، غلى الؿغب ان ًإزظ نغاٍع وان ًدؿم في 

اهاث ماظلت غلى  ؾااُ مهحٍر بما ًخىاقو وعَاهاث اإلاؿخهبل، التي جبهى َع

ها الخهىُت ومجاوػتها . الضوام ومخهلت بمضي هجاح اجهاء مُخاقحًز

ًظل الؿغب عؾم مداوالث الاههاط اإلاخػضصة مهضصا في وظىصٍ مُػىها في 

، بػض ان بهي ؾااُ اإلاؿخهبل زاعط اَخماماث نغاع الاصًىلىظُاث  مهحٍر

ونغاعاث اإلااؾؿت الغؾمُت وزُابها، جبهى اوعوبا في الػانكت الٍاعزُت، 

ها وجهاًت الػهغ  َاإلاا لم جدضص الًماهت، قالخضًض غً مجاوػة اإلاُخاقحًز

ًاقُت لضعء الخُغ الاغظم، وازهاب الهدِ  الىىوي لِـ يماهت 

َاإلاا لم جخىقغ الكغوٍ "الاهُىلىجي الظي غُلخه امبراَىعٍت الػىإلات، 

ت َظٍ الًماهت ٌػىص قهضان الًماهاث الى ايغاَاث مغخلت ما . 49"الؾخمغاٍع

بػض الػهغ الىىوي، والى اإلاػلىماجُت التي غىىهذ غهغا ًىهُا مػىلم، ًهبذ 

وظها مهىػا وقغؾا اغظم زُغا غلى مهحر الؿغب، وؤيثر اوؿضاصا غلى 

 .50"بػض ان بهي مبضؤ الػلت مخسكُا وعاء اإلاػلىماجُت"مؿخهبل اوعوبا 
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 :السؤال ثقيى الفكس وزهان ما ينقر-3

حن  ٌػخهض َُضؾغ ؤن مجاوػة الُىمي و الخؿلب غلى حػثراث اإلاهحر َع

ت ألاولى ً بلى الغظىع لبضاًاث  " .الػىصة بلى الُىابُؼ الكٌٍغ ههبذ مًٍُغ

ت مً زالُ الػالماث التي الػلىا هكٌغ بها بلى ًىمىا  َظٍ الخجغبت الكٌٍغ

ها في قجىة .51"َظا  جدخاط ؤوعوبا بلى وزبت الؾترظاع ما جىاؾخه اإلاُخاقحًز

و " الاهٌكاف، و بلى امخدان الخكٌحر و بجهان َغح ألاؾئلت، يما قٌغ ؤلاؾٍغ

َى الخكٌحر مجضصا "،ألن ما ًدخاظه الؿغب الُىم 52"بالؿااُ وبما حهضف بلُه

 53."في مالم ًكٌغ قُه بػض

و غىصة  ًمىدىا الهباح ألاُو للكٌغ َبت الخظيغ، لِـ الىنل باإلؾٍغ

بلى بضء ؤنىلي،بهما َى جهىي آالحي الظي ًإحي مً اإلاؿخهبل خامال ؾااُ 

 ُ ًبضؤ ؾااُ ما ًىهظ باالوكضاص بلى . بههاط مهحر ؤوعوبا مً ظلمت ألاقى

ً ألام ، قػبا و لؿت و خًاعة ، جإنُال للٌُان،  ألانل بما َى الىبؼ و الَى

ؾحر ؤهه "و بًماها بالبضو الاهُىلىجي الظي ًدمي مهحر الػالم مً ًل صماع، 

ال ًجب الخكٌحر في الؿغب غلى هدى ظهىي ، ؤي يمؿغب او مؿُب في مهابل 

اإلاكغم ، وال ؤًًا يةخالت، قدؿب ، بلى ؤوعوبا ، بل ًخػحن الخكٌحر قُه غلى 

ش الػالم، و بهُالنا مً نغابت ألانل  54."نػُض جاٍع

ٌكضها ؤغماُ الخكٌحر في ما ًىهظ بلى بخغاظاث الؿااُ خىُ ما ًجب 

ؼ  ؤن ًٍىن جكٌحرا، بن عبِ الؿااُ بالكٌغ والكٌغ بالؿااُ، َى حكَغ

مض ؤقغغخه غلى اإلاؿخهبل  َُضؾاعي ًدغع الكٌغ مً بزكاناجه الؿابهت، ٍو

قماطا ٌػني . ًُغح الؿااُ َاإلاا زمت قٌغ ظظعي .والخىنؼ بما ًجب ؤن ًٍىن 

 الخكٌحر ؟ وماطا ٌػني ان هكٌغ الُىم باإلاؿخهبل ؟

ما الظي ًمًٌ " ًمىدىا َُضؾغ قهما لػالنت الؿااُ بالكٌغ في ههه 

 ًضغى الخكٌحر بلى الؿااُ غلى ظهت الاهسغاٍ في جبضًاجه ."ان وؿمُه جكٌحرا؟

وبخضازه صون ان ًىاُ مىه، ألن الخكٌحر بالؿااُ في اإلاؿخهبل لِـ مؿإلت 
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ؤن هكٌغ لِـ ؤن وؿإُ  قدؿب ،بهما . خاصزت، بل َى غخبت ًهػب جسُيها

ًىكخذ الخكٌحر غلى ؾااُ مهحري ًغاٍ . ؤن وػاهض الجىاب وال هترصص في ججاوػٍ

مكٌغ قُه، قما ًجب ؤن هكٌغ قُه الُىم،َى -َُضؾغ بكاعة غً الال

ألاؾلىب الظي وؿإُ به يُل ههىؽ الؿااُ، َظا ألاؾلىب َى يظلَ "

هي   . في َغخه و مماعؾخه55"بؾٍغ

 .56"قما ًُمذ بلُه لم ًكٌغ قُه بػض"جلَ هي مػًلت الكٌغ الؿغبي، 

ذ  ًبضؤ الخكٌحر بمؿخهبل ؤوعوبا بؿااُ ما الخكٌحر يإَم ألاؾئلت لدؿٍغ

ًمىدىا الخكٌحر . مؿالو الضعوب اإلاخًغؾت و قخذ مخاَاث الكػاب الىغغة

الىضاء الظي ًمىذ الكٌغ مهانض الؿااُ، وحهبه "الهضعة غلى بمخدان 

ؤن همخدً الخكٌحر َى ؤن هضعب . 57"ؤؾلىب اؾخضغاء ما لم هكٌغ قُه

هي  .طايغجىا غلى جظيغ ما ًىهض مً اليؿُان، وما ًدغع مً الخػثر اإلاُخاقحًز

ٌػلمىا الؿااُ ان الخكٌحر َى َبت الػهض، ال ًهبل ؤن ًكٌغ به و قُه و ؤن 

دت ؾهلت اإلاىاُ ألاؾلىب الظي ًىاُ " ؤن هخػلم . ًٍىن مىيىغا ؤو بظابت مٍغ

  .58"به، يُل ههىؽ ألاؾئلت 

 و يُل همخدً جكٌحرها .ٌػلمىا الضعؽ الهُضؾاعي يُل هكٌغ الُىم؟

ان هكٌغ باإلاؿخهبل َى ان . وههىؽ اؾئلخىا لئلهكخاح غلى ؾااُ اإلاؿخهبل 

ـ الكٌغ اإلادضبت واإلاهػغة  هىظه الؿااُ بلى الػخباث و بلى الؿًٌ في جًاَع

ًدملىا ؾااُ اإلاؿخهبل بلى ولىط الػخباث، وبلى يؿغ ؾلُت . في آلان طاجه

طلَ َى الكٍل اإلامًٌ ." اإلاغوٍاث الٌبري التي حكضهابلى ماى بضون ػماهُت

للخملَ الكػلي للترار قهى ال ٌػني بَالنا بَماال ؤو غضم بيترار ، ولٌىه ال 

 . 59"ٌػني يظلَ ببخػاصا ؤو طوباها في اإلااض ى

ًظيغها الؿااُ بىظىصها صون ؤن ًمىدىا ألاظىبت الؿػُضة، وؤن هكهم 

الخُاة مؿامغة و مساَغة وغغة في غخبت الىنل : الخُاة يما هظغ بليها هُدكت

و الكهل مؼ ؾااُ اإلاهحر، ومؼ ؤقو اإلاؿخهبل صون ؤن هبلـ مػنى ما ًىهظ، 
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ؤو هىاُ مً الىناجؼ الػظمى، ألهه ؾااُ خضسي و مداًض، قهى ًض يء ًل 

ش يء و ًخجاَل ًل ش يء، ًلغي ؤظىبخه و ًخجاوػَا و ال ًدخكظ بها، بهه 

ب ؤو بمً ًدؿلل بلى  طايغة الػالم و مؿخهبله، ال ًهبل بالكبُه ؤو بالؿٍغ

 .غخباجه و ًخلهو غلى مكاظإجه

بهىا لم همىذ الخكٌحر باإلاؿخهبل بما قُه الٌكاًت، ألهىا لم هغجو بلى 

. جدضًض ظؿغاقُت الكٌغ اإلاكٌغ الظي ٌؿمذ لئلوؿان ؤن ًكٌغ في ما ًىهظ

قالػهغ الظي ًُلبىا ؤن هكٌغ قُه،و ؤن هدغعٍ مً الُىمي ،و قخذ هىاقظٍ 

اإلاؿلهت غلى اإلاؿخهبل َى طاجه الظي ٌػُهىا غلى الخكٌحر في ما ًىهظ ، عؾم 

 "ؤن الػهغ ًضقؼ ؤيثر بلى الخكٌحر ،لٌىىا لم هكٌغ زالله بما ًٌكي بػض"

لِـ الخكٌحر َى  . حهُإ لىا الؿااُ ؤلاغضاص النخدام الباعة ألاقضجىجغا60.

بغماُ الكٌغ في اإلاىظىص، بل ؤن وؿعى بلى جلهي خضر الؿااُ الجظعي،ألن 

ت الؿهٍى ًاقُا إلههاط اإلاهحر مً َاٍو ما ًىهظ . الاَخمام باإلاىظىص لِـ 

ال ًإحي بلُىا بال يؿااُ ٌؿخدو ؤن ًٍىن مىيىغا " الؿغب مً الٍاعزت 

 .61"للخكٌحر

ؤن جكٌغ باإلاهحر، و ؤن هُغح ؾااُ اإلاؿخهبل لِـ مُلبا ظضًضا غلى 

م و غاهضٍو بإؾئلتهم،الكٌغ الؿغبي لم جًٌ .  َلبه الهضماء و قضوا بلُه قٌَغ

 بهىا لم هكٌغ بما ،ٌ اإلاداوالث ناصعة غلى ؤلاظابت غً ؾااُ اإلاؿخهبل طٌ

مكٌغ قُه غً -لم ًمىدىا الكٌغ غُاءاجه و لم حهبىا زغوط الال.ًٌكي 

بن قٌغها ال ". بلى صعظت لم هجض مضزال بلى الخكٌحر في ألانل ،الاهذجاب

ًخدغى بما قُه الٌكاًت صازل الػىهغ الخام به، هظغا، الن ما ًجب 

 62."الخكٌحر قُه ًىذجب غىا

ت الاهُىلىظُت ًدخاط اإلاؿخهبل بلى قهم . ًمىذ َُضؾغ الخكٌحر ألاولٍى

الخهىُت التي جخجه بلى " ط وظهت الػىاثو التي جكهل ظهت جكٌحرها بما ًىو

طا الهغاع الػكهي بحن  ًبدض َُضؾغ في غمو ٌ.63"مؿخهبل هجهله
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الخالم و الهالى و ؤلاههاط و الخُغ غً ما ٌؿغح ؾااُ اإلاهحر بلى الاهكخاح 

ً في . غلى اإلاؿخهبل  ،بهما الٍاعسي ما ًخَى ال ًسص ى الخايغ الؿغبي وؤزُاٍع

ـ، وبلى ؤؽ. ما لم ًإث صون بهظاع ؤو بكاعة  ثلت جدكظ ًدخاط الخكٌحر بلى حؿَى

  و مً مكهت ألاقىُ صون هبىءة ؤو يهاهت بما ؾُهؼ ،غهضٍ مً الخػثر

 ًُغح َُضؾغ ؾااُ اإلاؿخهبل ويُل ًمًٌ للؿغب ؤن ًسلو 

 ،بن غلى الكٌغ الؿغبي ؤن ٌؿخلهم ؤؾئلت الػهغ.مهحٍر مً ظىىن النهاًاث

وؤن ٌؿدبو الؼمان الهاصم و ؤن ًىسٍغ في بُضّو ظضًض صون الاوؿالر غً 

ً بلى الغظىع لبضاًاث "ػمان اإلاهحر اإلاخهل بالُىابُؼ ألاولى،  ههبذ مًٍُغ

ت مً زالُ الػالماث التي الػلىا هكٌغ بها بلى ًىمىا  َظٍ الخجغبت الكٌٍغ

ال ٌػني الهكؼ بلى الىعاء الاخخماء بالترار، ٌؿهل الهكؼ الىزب بلى  . 64"َظا

اإلاؿخهبل، قمً قإن الكٌغ ؤآل ًىػُل بال بالكٌغ الظي ٌؿغف مً مىبػه 

اوُ بلى طاث مهحٍر  ًدخاط البدض في ما ًىهظ اإلاهحر و اؾدكغاف . ٍو

الُ غلى ألانل و ونل الىبؼ قالػىصة بلى البضء ٌؿهل . اإلاؿخهبل بلى  ؤلَا

مكٌغ قُه الظي وؿخجلي -قهم ما ًجغي و اؾدبام ما ؾُدضر واؾخجالء الال

ش ؤن حكٍل البضء الخاؾم .به ؤقو اإلاؿخهبل  بن مً قإن الػىصة بلى الخاٍع

سُت .لٍل مؿخهبل خو و ؤنُل الػظمى " ٌػخهض َُضؾغ ؤن ألاخضار الخاٍع

ى مىكخذ  جىبشو صاثما في الىزبت صازل الؿااُ ؤو صازل وظىص الؿااُ ، َو

 65 ."غلى هكؿه ، ًخإمل طاجه نهض بزغاء الكٌغ

ما ًدخاظه الؿغب ألاوعوبي في اإلاؿخهبل َى ما لم ًكٌغ قُه بػض، 

اهاث اإلاؿخهبل،  ؤواإلاؿٍىث غىه بما َى ألاؾاؽ الجظعي لالهكخاح غلى َع

ساهُت التي هي  وألازظ بهغاع ما ًىكظ اإلاهحر صون الاهسغاٍ في ؤلاخُاثُت الخاٍع

سُت باإلاهحر "  ؤن ههاصم البضء . 66"جضمحر صاثم للمؿخهبل و للهلت الخاٍع

ألاُو صون اؾخيؿازه ؤو الخبرى بإًهىهاجه و غباصة ؤوزاهه، ألظل اإلاؿاءلت و 

ها بغشخها و حؿمض نحروعجه في  ، نبل ؤن جبلله اإلاُخاقحًز الخىاع مؼ الىبؼ ألاُو

ؤن ًكٌغ الؿغب بؿااُ اإلاؿخهبل،َى ؤن ًتهُإ الكٌغ و ًيخظغ، قكي . وؿُاجها
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ً البضء الجضًض،ألهه بُضّو مكاجئ  ًجىض ؤلاوؿان لالهخظاع غلى  الاهخظاع ًخَى

و . قمتي ًدحن ونذ طلَ ؟" الضوام، قما ؾُإحي ال ًجب ؤن جدمله الىبىءاث 

طاى ؤمغ الكإن قُه ؤن ًمخىؼ غً ًل خؿاب و .  ؤي هىع مً الىنذ َى ؟

 .  67"ًىذجب ، و بهه لىنذ اهخظاع و مُهاث

ي.العبيز شعسا إلى البُدّو الجديد:سؤال اململيي واملستقبلييني-4

ج  ؾعى َُضؾغ بلى ججضًض الكٌغ وخض الخكٌحر غلى جكػُل ؤؾئلخه وجخٍى

ها مً ظظوعَا اهاجه بػض ؤن ؤصعى اؾخدالت انخالع اإلاُخاقحًز ًغي في اللؿت . َع

كا وهضاء اهُىلىظُا ٌؿخػُض به الؿغب ما ًىهظ، وما ًىكظ الى  اؾخدهانا قٍغ

ؾااُ اإلاهحر، وؤلاههاث مجضصا الى نىجه الازغؽ وجىظُه الخكٌحر الى 

ان مؿالت الخكٌحر هي مؿالت اههاث، اههاث لىضاء . "الىنل بِىابُػه الاولى

. 68"الىظىص واؾخجابت لهىجه

عقػها َُضؾغ مهاما غلُا واؾخػاصَا لُغح " بِذ الىظىص"قٍلذ اللؿت 

ا لخدهُو الهىُ وللخىظه نىب اللىؾىؽ غاص الى . اؾئلت الىظىص، سخَغ

هُت لٍىجها، في عؤًه، اللؿت الانىي مً ًل اللؿاث للخدٍغٌ غلى  اللؿت الاؾٍغ

ًبهى . " الخكٌحر ولالهكخاح غلى غهض اإلاهحر في غمو غضًم الىبر ال ٌؿمؼ يالمه

الؿااُ باججاٍ الىظىص في حكابَ او جماؾَ باليؿبت لىا مؼ الؿااُ خىُ 

ها وؾلُان اإلاىُو . 69"اللؿت ا مً مهىالث مُخاقحًز َغ قكي جإَُل اللؿت وجدٍغ

بامٍان الؿغب ان ًصب الى الىعاء، وان ًكٌغ مً ظضًض في ما ًجػل الخكٌحر 

بمىظب طلَ جًحي الٍلمت ."بمؿخهبل اوعوبا َى مىهظ اإلاهحر مً الٍاعزت

ً له . 70"نىال ًدكظ خهُهت الىظىص و اللؿت مَى

ٌػخهض َُضؾغ ان مجاوػة حػثر اإلاهحر الاوعوبي واؾخنهاى قٌغ ؾااُ 

ان . اإلاؿخهبل ًدخاط الى عئٍت قىُت للػالم والى الكػغ اإلاكٌغ قُما ًىهظ

ؾااُ اإلاؿخهبل َى ؾااُ قػغي بػض ان حجب ؾااُ الكلؿكت ؾااُ 



42 
 

ًخدغع الىظىص . قبحن الكػغ والكٌغ نغاع غكام ال ًبلؿه نىىان. الىظىص

هي صون ان ًٍىن البضًل  في صوخت الكػغ مً سجىف اليؿُان اإلاُخاقحًز

ال . قكٌغ الكػغ َى الكٌغ الظي ًغقػه ؾااُ اإلاؿخهبل ما ًىهظ اإلاهحر. غنها

ًٍىن الكً قىا اطا لم ًخدمل اوػاعا انامت ما ًىهظ اإلاهحر في غاإلاه ًدكظ 

خهُهت الىظىص وحهب الٌُىىهت مؿٌىا حؿٌىه، ومكؼغا نضؾُا جكؼع الي، 

ًان ًؼامً زلو الٍىن ، ؤو " ى ًٌدكل الػالم ، قةهه يما لى  ألن الكاغغ َو

هت ؤزغي ًمًٌ  ًان مػانغا للُىم ألاُو الظي جم قُه الخلو ، وبٍُغ يما 

الهىُ ؤن ًل قاغغ غظُم ٌػُض حكٌُل الػالم ، ألهه ًخىخى في عئٍخه هكي 

ش . 71"وبنهاء الؼمً و الخاٍع

الكً الاغظم الظي ٌؿمذ لكػب مً " ٌػىص َُضؾغ الى الكػغ بما َى 

ش  ًّ خُض  (...)الضزىُ في الخاٍع ىا َظا الك و مؼ َىمحروؽ واصًع ابضع الاؾٍغ

ًخدغع . 72"َىاى بمشابت اهُالم الىظىص- ًاهذ اللؿت خايغة في وظىصَم

ها، ًخجاوػ زغزغة الُىمي باججاٍ  ؤلاوؿان في لؿت الكػغ مً ههب اإلاُخاقحًز

ت الكٌغ جهىاٍ وتهبه . اإلاؿخهبل بإؾلىب ايثر خمُمُت جمىذ اللؿت الكػٍغ

خضزُت غهضٍ، اؾخجابت إلاا ًجمؼ الكػغي بالكٌغي اهكؿاخا غلى ؾااُ 

ت بلى ما ًىهظ كٌغ قُه . اإلاؿخهبل ،وجىظيهه وظهت مهحًر قما ًهىله الكاغغ ٍو

اإلاكٌغ َى اإلاكترى الجامؼ الظي ًىهظ مً اإلاخاَت إلاػاًىت يبري اإلاغوٍاث 

ل مهحر ؾغبي خضنذ به الٍىاعر واخاَذ خىله الازُاع قما ."الخانت بخإٍو

ًهىله الكاغغ و اإلاكٌغ مػا لِـ زايػا إلابضب  الخُابو ، ولًٌ ًمًٌ ؤن 

ظا ال ًإحي بال  غىضما جٍىن الهىة  ًهىال  الص ئ هكؿه بٌُكُاث مسخلكت، َو

ت و ظض غمُهت ُّ . 73"بحن الكٌغ و الكػغ ظل

. اإلاالط الازحر الظي ًخػلو به ؾااُ اإلاؿخهبل (الكػغ)ًهبذ الكً 

ا ًدمل قػٍغ ؾااُ . ًخدىُ َىلضعلحن الى مسلو ألوعوبا ومسلو إلاهحَر

ها حجبذ ما ًىهظ ًان الالتزام الظي خكظ به . الخالم مً مُخاقحًز بل 

قكي قػغ َىلضعلحن ًجض َُضؾغ مبرعاجه .  وقُه َُضؾغ عئٍخه الاهُىلىظُت
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ها الخضازت وخضٍ الكاغغ مً ًملَ الخُاع . التي عقػها يض مُخاقحًز

إلاىيػت ؾااُ " َىبىلىظُا"الاهُىلىجي الظي ًجػل مً الػمل الكني 

الىظىص، جيبؼ مً الانل وجخجه الى اإلاؿخهبل صون ان جلؿُه او جدُله غلى 

بغخبر َُضؾغ َىلضعلحن قاغغ اإلاؿخهبل ، ٌػغف يُل ًدىُ ."اليؿُان

. 74"الههُضة بلى غمل قني ، ًمؤل قغاؽ ؤلاوسخاب و ًدل مدل ألالهت

ض ي غلى مًاءة ؾااُ اإلاؿخهبل اإلايكض الى  ًخهىم الخكٌحر الخهٍى

دخاط الى لؿت الكػغ الاغمو جىكظا الى نمذ مً ًىهظ . خًغة الازخالف، ٍو

إلاا ًخدضر َُضؾغ غً خهُهت الىظىص في الػمل الكني، قؤلن خضوثها ال 

ا وصون ان ًخدهو ،الن جدههها ماظل غلى الضوام وصعبها ال  ًخدهو الا قػٍغ

غمل اللؿت َى قػغ الىظىص الايثر انالت والكٌغ الظي "ٌؿُذ الا مؿخهبال،

هه الى  ًكٌغ في الكً ًله باغخباٍع قػغا، ال ًؼاُ َى هكؿه في ٍَغ

. 75"الكلؿكت

ًدخاط الؿغب الى ًىم قػغي والى قػغاء في َامت َىلضعلحن، ًىهظون 

ت ًلخهي الكاغغ واإلاكٌغ خىُ ماثضة . مهحٍر مً الؿهٍى في ؾىاًت الهاٍو

ان اإلاهحر وؾااُ اإلاؿخهبل قما . مكتريت، ًهكان غلى اعى الابضاع وخىُ َع

هي ال ًظهغ الا في لؿت الكػغ،  ىٌكل لُىهظ مً ؤلابالُ اإلاُخاقحًز ؾُدضر ٍو

هت حؿمذ بدضور اإلاىهظ في بِذ  وبكٌغ الكاغغ الظي ٌكضها الى الامام بٍُغ

ا . 76"ًدغؾه الكػغاء" الكػغ الظي ًىظغ َُضؾغ الى اللؿت نهُضا قػٍغ

وغمال قىُا ًدخمي به الكٌغ إلغماُ جكٌحٍر وإلغالء ؤؾئلخه وبظهاع اإلاىكخذ 

، قبهضع ؤلاههاث بلى اللؿت  بظهاعا خضًشا، ًخهالر قُه ؤلاوؿان مؼ مهحٍر

ا الكػغي بهضع ما ًمس ي انباح الىظىص قإها مؿخهبلُا  والاهسغاٍ في قجَغ

ت، ًهُم في بِخه الػخُو وظىص ما  مخهل بؿااُ اإلاهحر وبمهام اللؿت الكػٍغ

به ًٍىن الاوؿان وظىصا في الػالم، ومً نمتها ًخدكؼ ؾااُ اؾئلخه خىُ 

ت، ال ًىكهل ؾااُ الىظىص غً ؾااُ  اَل لػبىع ظؿغ الهاٍو ما ًىهظ ٍو
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اإلاهحر الؿغبي الجهما ؾاالحن مخهلحن بما ؾٍُىن غلُه مؿخهبل الاوؿاهكي 

. غالنخه باللؿت

دمل الكػغاء اماهت  ًغقؼ َُضؾغ ؾااُ اإلاهحر للكٌغ وللكػغ، ٍو

ال . الاههاط ومهمت الاههاث الى طلَ الهىث اإلاىهظ الظي ال ٌؿمؼ وال ًغي 

" ٌؿخهُم الٍلم صون انؿاء، الهىا ال هخٍلم، اللؿت هي التي جخٍلمىا بىنكها 

م ؾااُ ما . غلى الىظىص وغلى اإلاهحر" الىػمت الاغظم زُغا في قجىتها ًخَى

هُم ما ًكخذ انباح اإلاؿخهبل غلى مهام ؾااُ اإلاهحر اللؿت ظاَغة ."ًىهظ ٍو

بظهاع ، و يكل ما ًخمازل مؼ طاجه ، و في اللؿت ًٌكل ما ًظهغ غً وظىصٍ 

 .77"بإؾلىب ًمخاػ باإلههكاع الخلهاجي

ب اللؿت وغهضَا ًىلض  ظهغ الاوؿان الجضًض " اإلاؿخهبلُىن "مً َو ٍو

هي، َى اوؿان مً َُىت  الىبي " مكٌغا ومدؿاثال مً زاعط اإلاتن اإلاُخاقحًز

الىُدكىي صون ان ًخدمل عؾالت الٌهىىث الىيُؼ، ال ًخٌغع في " اإلاخكىم 

ٌػخهض . الؼمان وال ٌؿًٌ بال مكاػاث اإلاؿخهبل الظي ال ٌػبر الُه بال الػابغون

َُضؾغ ان الػبىع بلى انباح ازغ والى اإلاؿخهبل لِـ امغا ؾهال او مؿامغة 

َُىت، وخضَم اإلاؿخهبلُىن، اصخاب الػهض وجهىي الانخضاع غلى الهكؼ في 

ًدخاط الؿغب الى َظٍ الىضعة مً الكػغاء، قكي . قجىة اإلاهام َم الػابغون

ؾُابهم انِب الكٌغ الاوعوبي بهدِ اهُىلىجي اؾهِ ؾااُ اإلاهحر، 

ها الخًىع " وخىُ  ٌػبر الكاغغ ."الى غاثو ال ًىحر صعوب اإلاؿخهبل" مُخاقحًز

غً ػمً الهكغ و يُاع اإلاهحر في َظا الؼمً اللُلي، وخضٍ الكاغغ مً ًهىُ 

اإلاهضؽ ، ألهه وخضٍ الىؾُِ ما بحن ألاله و الػالم ، ًخإُو نضاؾت آلالهت 

غ الغؾلي  جُب غً الىضاء و ًغقؼ الدجاب غً الجَى ؿمي اإلاهضؽ ٍو َو

. 78"للؿت

ال ًإحي الكػغاء اإلاىهظون نضقت، وفي ًل ػمان ًدخاط اههاط اإلاهحر مً 

الاهدضاع الى تهُئت اؾباب مجُئهم ونضومهم اإلاكاجئ وجىقحر غىامل غبىعَم 
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مً يكت الكٌغ اإلاؿدىكظ الى يكت الكٌغ الىاقظ، ومً مغافئ اليؿُان الى 

ًدمل الكاغغ صون ؾحٍر مكهت ؾااُ اإلاؿخهبل . طايغة البضو اإلاؿخهبلي

ً غلى اإلاض ّي الى الامام صون ان ًًػىا لػبىعَم  الخاؾم في جدٍغٌ الػابٍغ

ًظهغ َُضؾغ َىلضعلحن ."جهاًت، وألؾئلتهم خضوصا، ولخضخُاتهم جُه الؿبُل

قاغغا ًخلهى البرم ؤلالهي و ًترؾله في الٌالم، ًضزل َظا الٌالم بلى لؿت 

ًمٌض الكاغغ جدذ الػىانل ؤلالهُت، البرم والغغض َما لؿت . قػبه 

كسر  آلالهت و غلى الكاغغ ؤن ًجابه َظٍ اللؿت مً ؾحر بخخجاب ، ًخلهاَا ٍو

. 79"لها مجاال في مىظض الكػب

لي مؼ الكػغ ألاإلااوي، اهخسب َىلضعلحن  ًضزل َُضؾغ في خىاع جإٍو

ً وألامت، َىع الكٌغ لخضمت الكػغ وظػل مً  قاغغ الكػغاء، ومىهظ الَى

خملذ بقػاٍع عئٍت مؿخهبلُت . الكػغ وغاء الكٌغ وجلمُؼ ؤؾئلخه وججضًضَا

جكغص َىلضعلحن . إلههاط مهحر ؤوعوبا مً الًُاع في مخاَاث جهىُت بال جهاًت

ؿمذ لئلوؿان  بغئٍخت الىاقظة بلى مؿخهبل ًىٌكل مً قجىجه ما ًىهظ َو

ً قمش مهامه في ؤوكىصحي  ً في َو " مً اؾخػاصة بنامخه في الػالم، والخَى

ً الجضًض"، ٌػخبٍر َُضؾغ "جهغ الغاًً"و" ظغماهُا الظي " ألاعى ألام"ؤو " الَى

كا للمؿخهبل مىذ ؤقها ٍَغ قػغن . ًىلض مً عخمها مػنى ظضًض للمهضؽ، ٍو

َىلضعلحن ماَُت الكػغ وخىله بلى مجاُ زهب للخكٌحر قُما لم ًكٌغ قُه 

الؿغب، والى خهل ولىص لئلمٍاهُاث و الاهخظاعاث اإلاخهلت بؿااُ اإلاهحر وما 

غاص َُضؾغ بلى الكػغ لٍىهه نىُ البّضو ألاُو الظي بلـ قُه الخكٌحر . ؾُإحي

و قإها غظُما، ولئن ولضث الخٌمت مؼ الكػغاء ألاواثل، قةجها  غىض ؤلاؾٍغ

ً غلى ججضًض نىلها، وجكػُل ؤؾئلتها والخغوط  جدخاط بلى قػغاء ظضص ناصٍع

هي بلى بنباح ظضًض حػبر قُه ؤوعوبا ظىىن غظُمتها  بها مً بضئها اإلاُخاقحًز

. وجىسٍغ في ما ًىهظ مؿخهبلها مً زُاعاث طاجُتؾىتها الخضازت 

ٌؿخلهم مىه الؿغب عباعي . ًغي َُضؾغ في الكػغي اؾخػاصة للمهضؽ

ض غالنخه بما ًىهظ، الن  (الاعى والؿماء، ؤلاوؿان وؤلاله)الػالم  َى ٍو
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قاإلله اإلاههىص َى بله غىصة "ؾااُ اإلاهحر ؤيحى مهترها بػىصة ؤلالهت،

غلى الؿغب ؤن ٌؿُب ؤلاله اإلاؿُحي ختى ًبػض ؤلاله اإلاىهظ الظي . 80"اإلاهحر

غ الغوح مً  لم ًإث بػض، َى اله قػغي وبةمٍاهه جكػُل اإلاهضؽ وجدٍغ

ًان َُضؾغ لم ًُغح ؾااُ ما الغوح؟ ؾاالا  هي، وان  الههُؼ اإلاُخاقحًز

قكي الؿُاب ًدًغ اإلاهضؽ في الكػغي لُاوب اله ؤلاههاط قالخل . مباقغا

لِـ في غىصة ؤلاله بهما في غىصة اإلاهضؽ الظي ًدخاظه اإلاهحر الؿغبي 

ًاؾـ نضوم الؼمان . "لالهكخاح غلى مغخلت ظضًضة في ػمان لم ًإث بػض

ش ؤزغي و مػه ًهبذ ما ؾُإحي مهىال في نضومه  اإلاهضؽ بضاًت جاٍع

 81"بالىضاء

إحساجات الحاضس ومتطلبات :يالعسب والتفكيي فل سؤال املستقبل-5

.يالنهضة

ئا، ومخضعبا خهُكا غلى َغح الاؾئلت  وؿخضعي َُضؾغ مكٌغ ظٍغ

ومجاوػة نضاؾت اإلاخىن، ؤن هخػلم مىه يُل قٌغ الؿغب في جغازه ويُل 

 ًدخاط الػغب بلى ًىم َُضؾغي هخدغع مىه .ججاوػٍ لغؾم مػالم مؿخهبله

ها الخًىع "مً  ، جضبغا لكإن اإلاهحر الكاظؼ واؾخضغاء لؿااُ "مُخاقحًز

 ُ ان . اإلاؿخهبل في ظل جدىالث ناصمت، وعَاهاث قغيها وانؼ غغبي مخدى

اغت  ا في ما ًىهظ مهحر الػغب لِـ اؾترابا وال جهلُضا َو هكٌغ َُضؾٍغ

مكٌغ -للمػلمحن، بهما ؤن هخػلم يُل هكٌغ في اإلاؿٍىث غىه وفي الؿااُ الال

في،الظي َىجه ظظوف اليؿُان، قاخترام الخهىنُت الشهاقُت َى الخُِ 

ها،  الهاصت الى الخدغع مً نضاؾت الثرار وؾلُت اإلاهضؽ وازخام اإلاُخاقحًز

وجلَ غحن ما خمله َُضؾغ وهُلبه مىه مكٌغا صون ان هٍىن مػه ويضٍ، بل 

ان ٌػلمىا اإلاػلم يُل هُغح الؿااُ ويُل هخضعب غلى مػالجت نًاًا 

ٌ اًهىهاجه صون ان وؿهِ في الخهلُض او في الاخخماء بما قٌغ  الترار وجهٍى

. قُه
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ان هُغح ؾااُ اإلاؿخهبل غغبُا َى ؤن هخػلم صون اللجىء بلى خلىُ في 

ها الظاث الػغبُت ويُل هكٌغ زاعط  يغاؽ اإلاػلم يُل ههىى مُخاقحًز

ؾلُاجها بما ًانل الٌُان، وبما هىكخذ غلى مؿخهبل هٍىن قُه وظىصا في 

ال حػني اإلاجاوػة للترار الؿاءٍ، بهما ًضغىها اإلاؿخهبل . غالم الامٍان واإلامًٌ

و الكٌغ الػغبي . بلى َضمه وبغاصة بىاءٍ بػض ؤن اؾدىكظ مدخىاٍ عب خمل اَع

وغمو الاػمت واقؿض غلى ؤلاوؿان بهجت الخُاة، وعؾم طلَ ًغاٍ َُضؾغ 

يما ال ٌػني التٌرقؼ غلى، و ال خّتى الىبظ ."خمال ال بمٍان لالؾخؿىاء غىه

 .82"وؤلالؿاء

ًدّغى ؾاالاإلاهحر الػغب غلى جضبغ قاوجهم، وان الكغص َى مىيىع 

الؿااُ إلاا ًىهظ، ؤن ٌكػغ ؤلاوؿان قغصا في نُؿت الجمؼ، واهه مػني بةصاعة 

الكإن الػام، وبؿًٌ الضاع التي جإوي اإلاهحر وججمؼ الجمُؼ ؾٌىا وؾٌُىت 

قإزظ الػهض . 83"اهه غلت ًل ألاقُاء وؾاًتها، مىه ًيبؼ ًل ش يء والُه ٌػىص" 

ت الكغص وجكٌحٍر َى ما ًدخاظه الػغب لالهسغاٍ في الؼمان اإلاخهل  في خٍغ

ا، قظلَ مضغاة  اهُىلىظُا باإلاؿخهبل وبىعي الظاث لظاتها صون وغيها بؿحَر

للخكٌحر في ما ًىهظ، ومؿإلت لخهىي الخىاع واؾخكؿاع غً ما ٌعجل بالخغوط 

.  مً اػمت سخهذ ؤظُاال وامخضث نغوها

ؾااُ اإلاؿخهبل بلى بالؾت الخىاع والى اَمُت – هدً الػغب –ٌكضها 

. اإلاكاعيت في حكٌُل اإلاكترى وببضاع مؿاعب الخىانل غلى ظهت الازخالف

ناغضة الؿااُ واإلاؿاثلت والخىاع والخجاعب، نىام الخىاع َى " وغلى 

ًخدىُ . قكي الخىاع مػاٌكت للظاث ولؤلزغ واهكخاح غلى اإلاؿخهبل. 84"الؿااُ

خسُى زُغ  يبظ الخُغف ٍو الخىاع الى ؾااُ ظظعي ًلغي الػىل ٍو

اب بضؤ الهغن الػكغون بإؾئلخه "الظي باث حهضص مؿخهبل ؤلاوؿان .ؤلاَع

اب و اهخهى بمهخلت البكغ الظًً ؤَملىا في ؾبُل مداعبت  خىُ ؤلاَع

اب  قماطا ٌػني ان ًكٌغ الػغب في اإلاؿخهبل ؟ وان ًدمل مؿخهبلهم 85"ؤلاَع

مكغوع ًنهٌ بما ًىهظ اإلاهحر؟ 
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م ؾحر مخجظع في  ًان جكٌحَر ال ٌػني بن الػغب لم ًكٌغوا قُما ًىهظ ،

ؾااُ اإلاهحر وقُما جدخاظه الاظُاُ في اإلاؿخهبل، ما هدخاظه َى الاؾلىب 

ظلذ الخجاعب . الظي ًمىدىا غهض الؿااُ وجهىي الكٌغو بماعة الىهض

الىهضًت التي ماعؾها الػهل الػغبي غلى اإلاخىن الترازُت ججاعبا مخىايػت، 

ل الىهىم وهُل اإلاػنى  غُلذ جىلُض الاؾئلت وجىؾُؼ الهغاءاث في جإٍو

بؿبب الخًىع الضًني اإلاتزاًض في الخُاب الىهضي الظي لم ٌؿب " وطلَ 

غ و، مغوعا باإلاػتزلت وختى غهغ الخىٍى . 86"مىظ ؤلاؾٍغ

ًخدىُ الخكٌحر الػغبي بلى ؤؾئلت إلاا ؾٍُىن غلُه اإلاؿخهبل صون 

الاههُاع غً البُضّوا ألاُو الظي ناؽ قُه الكغابي وابً عقض خضازت الػغب 

ت ألانىلُت  .اإلاؿلمحن مً ظهت الازخالف واإلاجاوػة، ال مً ظهت جهضٌـ الهٍى

ً الػُالت في الػهل الػغب نض خغمخه مً بهجت الؿااُ ولظة  بن جَى

دي للػالم جدهً الػهل بالىماطط، . الّىو ومً الاهسغاٍ في الاهخاط الخاٍع

خه  هي الظي ونؼ في َاٍو ى غحن اإلاُب اإلاُخاقحًز عقٌ الازخالف والخىىع، َو

ما لم ًخػلمه الػهل الػغبي َى الىهض واإلاجاوػة، قماػاُ .  الؿغب الاوعوبي

الغقضًت صون ؤن ًىاُ – قٌغها ٌػخمل ظهضٍ في جىعٍت اإلاهىالث الاعؾُُت 

 ًمىدىا ؾااُ ما ًىهظ ججاوػ الهغاع الاًضًىلىجي .مً اؾئلتها الككاء

بحن مضاقؼ مؿخمُذ غً "والسجاُ ألانىلي في نغاءة الترار وججضًضٍ 

ب وألاوعبت واإلاسخ الشهافي ، وبحن مضاقؼ غً  ت وألانالت يض الخؿٍغ الهٍى

.  87"الخضازت يّض الىٍىم الؿلكي والخذجغ الػهاثضي والاهدُاٍ

لم ًبن الػغب مكغوع جهًتهم غلى ماؾؿاث ههضًت هاًَت باججاٍ 

ؾااُ اإلاهحر ومخهلت بما ًىهظ  مً ؾلُت الاجباع ،الظل اؾخدهام خضازت 

" غغبُت مبضغت حؿمذ النضامىا ان جُإ الهغن الجضًض، وان جخجاوػ ؾااُ

م؟ جدخاط النهًت الػغبُت الهاصمت بلى ججضًض ".إلااطا جإزغ الػغب وجهضم ؾحَر

ؤن ًدضص ؾاغت الؿااُ و مىاؾبخه و ظغوقه "غضتها اإلاكهىمُتو ببضاغها 

، وؤهدشو بإؾئلتها خىُ ما ؾٍُىن غلُه 88"ومكاَضٍ و قغوَه و مجاَُله
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 89"الظي اههض ى مً ؤظل ال ش ئ"الػغب َظا الهغن الظي جىاؾل غً نغن 

ت والػضالت والضًمهغاَُت وهظام الضولت وقهم  ومً جلَ ألاؾئلت، ؾااُ الخٍغ

ألازغ وألازظ بإؾباب الػلم والخٌىىلىظُا وان ًٍىن ؾااُ اإلاؿخهبل مهترها 

باخترام يغامت الاوؿان وغلى زهت يبحرة بكٌغ الاوؿان وبمٍاهُاجه اإلاخػضص "

. 90"غلى الخُىع وؤلابضاع

ال ًدخاط مؿخهبل الػغب بلى صًمهغاَُت واقضة جكغيها الػىإلات بظعاع 

ت غلى مؿاخت الخضوص الجؿغاقُت ان ال ًٍىن الػغب نكهت . الهىة، والى خٍغ

للخىنُػاث الالمغثُت في ظل الخدىالث اإلاكاظإة والٍىاعر الٌبري اإلاصخىهت 

 ؾبخمبر ما ؾٍُىن غلُه الهغن 11باالهكجاعاث اإلاضمغة بُيذ اخضار 

 جدىلذ هبىءة َُىؿخىن الى نغاع خًاعي وصًني وانبذ الػغبي .الجضًض 

ابُا وظب الخسلو مىه ـ باالعى والؿغب . " اإلاؿلم اَع الكغم ٌؿىي باَع

الكغم ًيكغ ظغزىمت الجمغة الخبِشت بىاؾُت . ًلهي نىبلت هىوٍت غلى مٌت

ض، والؿغب ًغص بغقها غلى الصخغاء الػغبُت يما ًغف اإلابُضاث،  البًر

 91"قُهض ي غلى الىاؽ والجماُ

ها الخايغ، قىدً هكخهغ بلى "ال ًخجظع ؤلاوؿان الجضًضفي مُخاقحًز

ً في الُىمي،الظي 92"مهاومت الخايغ ًغجبِ بكٍل زام، بما " وال ًخَى

، َى ؾااُ ماظل نضومه، ًدخاط 93"َى ؾُحي ، وعجِب ومخٌغع واغخُاصي

بلى بىاء الكغص الظي لم ًإث بػض،ًدخاط الى الػضالت ايثر مً الدؿامذ ومً 

ىاى، ًضعى الخإظُل،  ت ؤغظم مً الضًمهغاَُت، قهى مً ًٍىن آلان َو الخٍغ

ان . ًمخدً اإلاكاظإة، ًامً بان جإزغ الهضوم إلاا ًىهظ لِـ مً جضبغ الخايغ

ًىسٍغ الػغب في مكغوع خًاعي ًٍىن قُه الىَب للؿااُ الظي ًغوى 

ل للػهض  وللظايغة التي " اللؿت غلى جدمل جهىي الخكٌحر وازخالف الخإٍو

. 94"جدمل اإلاؿخهبل َىا آلان

 ثينس،جامعة صفاقسأستاذ ب  
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