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ف في مواجهة السلطة 
ّ
املثق

 *    منوبي غّباش

خ ألافياس، نلى ما بُجهما مً جالصم ،  خ العُاس ي وجاٍس ًىشف الخاٍس

الث الجمانُت 
ّ
أن الشلافت بمهىاها الهام الزي ٌشمل اللُم واإلاهاًحر والخمش

ت، واهذ نلى نالكت وزُلت  والفىىن واإلاهخلذاث الذًيُت وول ألاشياٌ الشمٍض

لذ الشلافت ألاداة . بالعلؿت وفي أخُان هشحرة ُمعخىنبت مً ِكبلها
ّ
مش

ألاظاظُت التي اظخهملتها الذولت لخىَشغ اإلاششونُت، رلً انها ال حعخؿُو 

ت وخذها خلم مفانُل الخػىم والؿانت والىالء ًّ ئّنها . بىاظؿت اللّىة اإلااد

 بىاظؿت 
ّ
ى لها ئال

ّ
ا وهى ما ال ًخأح ُّ ش ظلؿتها ئًذًىلىح بداحت الى جبًر

ت بما هي حهبحراث مخىىنت للمخُاٌ ؤلاحخماعي  فالذولت ٬ؤلاهخاحاث الشمٍض

 بلىاه 
ّ
ً مً العُؿشة نلى اإلاجخمو ئال

ّ
هجهاص شامل للهُمىت ال جخمى

هّشف أًػا همهشفت وهخؿاب 
ُ
الجه الخاضت ولىً الشلافت ح

ّ
وسمىصه وجمش

شة وُمخذاَولت، جخجّعُذ 
ّ
ت والشوخُت، وي جيىن مإز ت والفىٍش ومػاِمُِجها الشمٍض

هّبر نجها مً  ت ًطىغها َو ل في خؿاباث أي أنها جيخكم في بنى لغٍى
ّ
أو جدشي

هزا الىظُـ بحن اإلاجخمو . هى مإهل لزلً مً بحن أفشاد اإلاجخمو

ًبذو خؿاب اإلاشّلف، .  والعلؿت هى ما ظماه الفىش اإلاهاضش باإلاشّلف

بالىكش الى اسجباؽ الشلافت بالعلؿت وحهبحرها نً اإلاجخمو، مشذودا الى 

ظلؿخحن مخىاكػخحن، ظلؿت الذولت وظلؿت اإلاجخمو هما جدىاصنه ِوحهخان 

ش الفشد واإلاجخمو ش الىكام اللاةم وِوحهت جدٍش . مخهاسغخان، ِوحهت جبًر

نالكت الشلافت بالعلؿت هي نالكت ملخبعت ألنها كابلت ألن جخدّذد 

ًمىىىا أن هلىٌ . مً أهثر مً حهت وال ًمىً بالخالي اختزالها في حاهب مهّحن

ببعاؾت ئن اإلاشلفحن بغّؼ الىكش نً جىىم الاظماء التي حهخبر مهادلت في 

ئلخ، هم خاملىا ...داللتها الظم اإلاشّلف مشل فُلعىف، واهً، نالم، وانل

ئًذًىلىحُا العلؿت اإلاهُمىت واإلاذافهحن نً سهاهاتها بخلذًمها في شيل 

ىِهم بأنها سهاهاث اإلاجمىنت هيل أو ألامت أو الشهب أو ختى  ًىحي وٍُ
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كذ ًيىن . مشجبؿت بالغُب واإلاؿلم هما هى الخاٌ في ؤلاًذًىلىحُا الذًيُت

اإلاشّلف خادما وجابها للعلؿت أي حضءا مجها وكذ ًيىن أًػا مػاّدا لها 

ل الزي به جبّرس هفىرها م باظمه . ومىاكػا لِلُِمها وللخأٍو
ّ
ئن اإلاشلف ال ًخيل

ت خالطت للىاكو وللممىً بل ئهه ٌهّبر نً  ُّ الخاص وال ًلّذم سؤٍت راج

خشهت احخمانُت ونً كُم جخبّىاها راٌث حمانُت كذ جيىن ؾبلت او  فئاث 

ًجب أن هلىٌ مىز آلان أهىا ال هلطذ فلـ باإلاشّلف . احخمانُت أو شهبا

ت فلـ فشدا بهُىه ىت ًمىً أن ًىاحه وهى في نضلخه الفىٍش ُّ ، راجا مخه

ا  واإلاادًت الذولت بأحهضتها اإلاادًت وؤلاًذًىلىحُت، بل وهني همىرحا هكشٍّ

لخهاُمٍل سوحّي وفىشّي ممىً، كذ ًأخز شيل اإلالاومت، مو ظلؿت ججزم 

ًّ في أن الهالكت بحن اإلاشلف والعلؿت . بؿبُهتها الى ؤلاهشاه والهُمىت ال ش

لحن أو بحن سؤٍخحن  خحن، بحن جأٍو ُّ خحن كُم ُّ جدُل الى حهاسع بحن مشحه

ت جىكُم اإلاجخمو وجطٍشف كىاه وجىصَو الخحراث بحن  ُّ مخهاسغخحن لىُف

ش هفعها . أفشاده وحماناجه ّبذ العلؿت هفعها فانها جدخاج الى جبًر
َ
ش
ُ
ليي ج

ذ مً  غ اخخُاساتها وجىّحهاتها أمام اإلاجمىنت التي جدىمها والتي جٍش وحعَى

انها جدخاج الى زلافت جيىن ئًذًىلىحُا . افشادها اللبىٌ بها وئقهاس ؾانتها

ت حهمل نلى ئبشاص اللُم التي جدّشن ألاحهضة وجىّحه اإلاماسظت  شٍّ جبًر

ت بدُث ُتهشها في مكهش ًجهلها حذًشة باإلخترام والؿانت مً كبل  العلؿٍى

لخىهىا، نلى ألاكل مً مىكىس  اإلاديىمحن الزًً ًيبغي أن ٌشهشوا ٍو

العلؿت، أنهم مذًىىن للذولت وأخُاها ألشخاص بهُجهم ًختزلىن الذولت 

ضمُت) ّن ِوحهت الخفىحر هزه جلىد الى أًبذو . (الضنُم رو العلؿت الياٍس

اللىٌ بأّن العلؿت، وّل ظلؿت جطىو زلافتها أو جطىو مشّلفحها ليي 

ش ؤلاًذًىلىجي اإلاشّلف في هزه الخالت ظُيىن مجّشد . ًخىّفلىا بذوس الخبًر

خخّظ بها هي في خلُلت  ت التي ًدملها ٍو ف نمىمي والعلؿت الشمٍض
ّ
مىق

ولىً . ظىلىٌ نىه ئهه مشّلف العلؿت. ألامش ظلؿت سدًفت لعلؿت الذولت

ت اإلاىاحهت ئر ًمىً أن . هزا ال ًىفي ئمياهُت الىكش الى الهالكت مً صاٍو

ًدمل اإلاشّلف مششونا آخش مػاّدا إلاششوم العلؿت اللاةمت ًلتزم بالذفام 
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هزا اإلاشّلف اإلالاوم ًمىً أن وعمُه بهباسة غشامص ي . نىه بانخباسه بذًال

ا ىاِحه اإلاشّلف العلؿت وما هي أشياٌ . مشّلفا نػىٍّ ُُ ولىً هُف ظ

اإلاىاَحهت؟ ئن الهالكت بحن اإلاشلف والعلؿت غحر مدّذدة بطىسة نهاةُت 

ت  ت لهزه الهالكت أو هكشٍّ ُّ  وكؿهُت بمهنى أهه ال جىحذ ضىسة همىرح

Théorie كاةمت نلى مفاهُم مدّذدة وجطىس واضح ًمىً انخمادها لخفعحر

الكاهشة ؤلاًذًىلىحُت أو ؤلاًذًىلىحُا هكاهشة احخمانُت، ورلً ألّن ؾشفي 

ًدُالن الى كىي وخشواث احخمانُت وكُم  (الشلافت والعلؿت)الهالكت 

لت جدملها جلً الخشواث في مجخمو مهّحن وفي  َُّ
َ
الث مىغىنُت وُمخخ وجأٍو

شياٌ التي ًمىً أن جأخزها الهالكت بحن اإلاشّلف . نطش مهّحن
َ
ئن ألا

والعلؿت مخىّىنت ومخخلفت بدىّىم واخخالف اللىي والخشواث ؤلاحخمانُت 

ت اإلاخىاكػت  .راث اإلاطالح اإلاادًتوالشمٍض

 ما كلىاه ًبّحن ضهىبت اإلاشيل الزي هدً بطذده، ومو رلً 

ً ازىحِن  عالقة املثقف بالسلطة أّوال، جدذًذ : ظىىحه جفىحرها في معاٍس

وأًػا مداولت اللُام بىلذ . من جهة التبعّية ومن جهة املقاومة ِتباًعا

سلـطة "و" ثقافة السلـطة"محاولة نقـد مضدوج للعلؿت واإلاشلف، بمهنى 

ف
ّ
 (ظلؿت الفىش، ظلؿت الخؿاب)بانخباس أن اإلاشّلف ًماسط ظلؿت " املثق

ها
ّ
. ٌععى بىاظؿتها الى ئظلاؽ العلؿت اللاةمت أو ئصاختها والخلىٌ مدل

قف الكـوني"مفـهوم وزاهُا، ظىداٌو اخخباس 
ّ
ه ملىلت "املث  الزي ال جُدذُّ

العلؿت، رلً اهه ال ًبّرس ظلؿت وال ٌععى الى الخطىٌ نلى ظلؿت أو 

اإلاشاسهت فحها بل جدلُم بذًل هكشي لىمـ آخش للىحىد وللهِش اإلاشخـشن 

ت والهـذالت و ذة"وفم كُم الخٍش ُّ . La vie bonne" الخُاة الج

 ألهه ًشجبـ في Intellectual مً الطهب جدذًذ مفهىم اإلاشلف 

. هفغ الىكذ بذاللت كذخُت وبذاللت ئًجابُت جخمشل في الخمجُذ والخفخُم

في اللغاث الالجُيُت حهني في ألاضل الفالخت و " زلافت"وئرا واهذ ولمت 

ظخهني  (اظم فانل)" مشّلف"الضسانت وما اسجبـ بها مً أوشؿت فان ولمت 
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وبما . الطلل والتهزًب والدشزًب في مجاٌ جشبُت ؤلاوعان فشدا وحمانت

الث الشمىصٍت 
ّ
ٌّ نلى مجمىنت الخمش ان الشلافت في مهىاها الهام جذ

ئلخ، ...وؤلاهخاحاث الشوخُت مً كُم ومشل وفىىن وآداب ونلىم وكىاهحن

هّشف بأهه  ُُ فان داللت اإلاشّلف لً جخشج نً اؾاس هزه الذاللت الهامت ل

الصخظ الزي ٌشخغل في مجاالث ؤلاهخاج الشمضي والفىشي والفني 

مادّي 
ّ
ولىً هزا الخدذًذ الهام ال ًىّضح لىا جماما خلُلت اإلاشّلف . والال

وبالخالي نلُىا أن هأخز في ؤلانخباس ظمت أخشي للمشّلف وهي وىهه ًخىّحه 

بخؿابه وأفياسه وأكىاله الى حمهىٍس، ظىاء بشيل مباشش أو غحر مباشش، 

بهذف جشلُفه أو حهلُمه أو جىححهه وحهت مهُىت نلى ضهُذ اإلاماسظت مً 

ىت ُّ وللذ اسجبـ مفهىم اإلاشلف بالجزنت . خالٌ خمله نلى ؤلاكخىام بلُم مه

ت التي جشّد الىكاتو في اؾاسها الى قىاهش رهىُت ٍّ واإلاهشوف . اإلاشالُت والخطىس

ش intellectualأن ولمت مشّلف 
ّ
ت حهني اإلافى  thincker  في اللغت ؤلاهجلحًز

ًلىٌ اللىذ مدّذدا مهنى ..Man of culture1 وحهني أًػا سحل الشلافت

با داةما مهنى كذحّي » :اإلاشّلف  مشجبـ un sens péjoratifوان هىان جلٍش

 في الىلاشاث Intellectuelباإلظخهماٌ غحر اإلاالةم ليلمت مشّلف  

ت )العُاظُت ُّ ًخػمً  (Intellectualismeوهزا اإلافهىم هما مفهىم الخهلل

ت وظؿدُت ورلً 1̊: نادة لت لغٍى  ئهياس أن ًخّم الخفىحر في ألاشُاء بؿٍش

ؾش اضؿىانُت وضاسمت نلى الىاكو بادناء جمشُله
ُ
 ئهياس 2̊. بفشع أ

ضة  (الخىمت)الخطخُت بالخُاة أي ئهياس الخطافت الؿبُهُت وخطىبت الغٍش

ومفهىم . 2«لفاةذة الفىش الىلذي الزي هى كّىة حجض وجدؿُمىهبذ

ب حّذا مً مفهىم " اإلاشّلف" ش"كٍش
ّ
ختى ان اإلافهىمحن كذ ًخماهُان " اإلافى

ش هى هىم مً اإلاشّلف. لذي هشحر مً الباخشحن
ّ
. وهىان مً ًشي ان اإلافى

شون ولىً « هّشاظاث السجً»غشامص ي مشال في 
ّ
ًشي ان حمُو الىاط مفى

ش أو اإلاشّلف ال ًلىم بها ول الىاط
ّ
والخمُحز الزي كام به . وقُفت اإلافى

غشامص ي بحن اإلاشّلف الخللُذي واإلاشّلف الهػىي مهشوف الى خّذ اهه 

. أضبذ فىشة مشحهُت ًىؿلم مجها ول مً معألت الشلافت واإلاشّلفحن بالذسط



 

55 
 

الطىف ألاٌو أي اإلاشّلف الخللُذي ٌشمل مجمىنت ما أصخاب اإلاهً 

حن وول  محن وسحاٌ الذًً وؤلاداٍس
ّ
ٌعاهمىن الزًً والىقاةف مشل اإلاهل

بالهمل الزهني في اظخمشاس هُمىت الؿبلاث اإلاخفّسخت أو التي هي في 

لها الى ؤلاهذزاس ا  . ؾٍش وأّما اإلاشّلف الهػىّي فهى الزي ًشجبـ نػىٍّ

هاتها
ّ
هّبر أن أوغانها وجؿل ولىً مفهىم . بالؿبلت ؤلاحخمانُت الطانذة َو

خه مً شأهه أن ًشحر ئخشاحاث وضهىباث  ُّ اإلاشّلف الهػىي نلى أهم

حن؟ ما هي الؿبلت : فباإلميان العإاٌ مشال هل ليّل ؾبلت مشّلفحها الهػىٍّ

ًُ حهٍشف  هاتها ًمى
ّ
ش جؿل التي بالىكش الى الاسجباؽ بها والذفام نجها وجبًر

اإلاشّلف الهػىي؟  

ًزهب هشحر مً الباخشحن الى أن مفهىم اإلاشّلف وشأ في فشوعا في 

خ  ».نهاًت اللشن الخاظو نشش مو كػُت دساًفىط ظُكهش امل بُان في جاٍس

عّمي هفعها حمانت 
ُ
هه حمانت مً سحاٌ ألادب والفىش ح

ّ
ىك

ُ
الفىش الغشبي ج

ذة .  les intellectuels اإلاشّلفحن حاء في بُان اإلاشّلفحن هزا اإلايشىس بجٍش

خ واهىن الشاوي  هحن أظفاه ًدخّجىن »: 1898 (ًىاًش)الفجش بخاٍس
ّ
ئّن اإلاىك

دخّجىن نلى الخهخُماث 1898غّذ خشق ألاشياٌ اللاهىهُت إلادػش ظىت   ٍو

ت ظتراصي  ُّ لّخىن نلى  (وهى الهلل اإلاذّبش للمداهمت)اإلادُؿت بلػ ٍو

وسّبما باظخهادة مالبعاث . 3«مشاحهت الخىم الطادس في خّم دساًفىط

ً والفالظفت والعُاظُحن الفشوعُحن  ٍش
ّ
كػُت دساًفىط التي حهلذ اإلافى

في أواخش اللشن الخاظو نشش مىلعمحن الى شّلحن، شّم ًشي في كػُت 

للىُل " مداولت يهىدًت فاشلت"مّعا بششف الجِش الفشوس ي و»دساًفىط 

ىن مً . مً هُان فشوعا الىؾني ُّ شون وؾى
ّ
ل هزه الجمانت مفى

ّ
وللذ مش

 وأنػاء ألاوادًمُت الفشوعت Maurice Barresامشاٌ مىسَغ باّساط 

ت ُّ ث الُمُي
ّ
ما الجمانت الشاهُت فلذ واهذ جشي في . واغلب الصخف واإلاجال

ّ
أ

ت ومّذا للهعىشاجُت عا للهىطٍش . هزه اللػُت تهذًذا للذًملشاؾُت وجىَش

مشل هزه الجمانت الى حاهب الِعاس العُاس ي الفشوس ي، لُىن بلىم وحىن 

حن مً امشاٌ  حىسَغ، بهؼ ألادباء الشباب اإلالخّفحن خىٌ حمانت الشمضٍّ
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مً خالٌ اظخهادة جلً اإلاالبعاث ًمىً . 4«أهذسي حُذ وماسظاٌ بشوظذ

نىذ اظخهمالها في الىلاشاث " مشّلف" بأن ولمت Lalandeفهم كىٌ اللىذ 

واللذح ًدُل الى مىكف ؤلاداهت والخدلحر . العُاظُت اسجبؿذ بمهنى كذحيّ 

أخُاها الزي اجخزه أصخاب الجزنت اإلادافكت مً اإلاجّذدًً والذانحن ئلى 

مجخمو بذًل جخدّلم فُه كُم حذًذة مخخلفت نً كُم اللُم 

مً اإلاهشوف أن كػُت دساًفىط . ألاسظخلشاؾُت اإلامّحزة للىكام اللذًم

  بخبرةت الػابـ الفشوس ي مً تهمت الخُاهت الهكمي بهذ 1906اهتهذ ظىت 

حن وجلً . أن هشفذ خلُلت اإلاإامشة التي دّبشتها مجمىنت مً الهعىٍش

للذ سّجلذ ». الجهاًت حهني اهخطاس ضىف مً اإلاشّلفحن نلى ضىف آخش

ا نلى  َُ ا، اهخطاس ألاهخلجيِعُا الذْه ُّ كػُت دساًفىط، بانخباسها ضشانا زلاف

ا أو اهخطاس  َُ
ْ
 ًبذو 5«"هباس اإلاشّلفحن"نلى " ضغاس اإلاشّلفحن"ألاهخلجيِعُا الهل

أهه ال ًمىً حهٍشف اإلاشّلف أو جدذًذ وقُفخه في اإلاجخمو دون أن هأخز 

وكػُت دساًفىط التي رهشهاها هما . في ؤلانخباس معألت العُاظت والعلؿت

  جبّحن أن اإلاشّلف Calas 6كػاًا أخشي هشحرة غحرها مشل كػُت واالط

ش)
ّ
ال ًمىً أن جىخمل . ال ًىفطل نً اإلاشىالث العُاظُت لهطشه (اإلافى

ضىسة اإلاشّلف ئرن دون أن هػهها في ؤلاؾاس العُاس ي الزي ًمّحزها أي أن 

.  هدّذد نالكخه بالعلؿت

ف التابع
ّ
: املثق

أّدي جلعُم الهمل في ئؾاس الدشىُالث ؤلاحخمانُت ألاولى الى قهىس 

الث نامت 
ّ
ؾبلت مً الىهىت والسخشة وسحاٌ الذًً وقُفتهم ئهخاج جمش

ومجّشدة مً شأنها أن جخػّمً أحىبت نً ألاظئلت واإلاشىالث اإلاخخلفت التي 

. ؾشخها الىاط واإلاخهللت بىحىدهم الخاص وبكىاهش الهالم مً خىلهم

الث التي جزهب الى أن قهىس جلً الؿبلت اسجبـ بتراهم  مهشوفت هي الخأٍو

ؤلاهخاج اإلااّدي وصٍادجه نلى الخاحت، فمو الىفشة وجؿىس آلاالث اإلاعخخذمت 

. في الهمل وحذث فئت مً اإلاجخمو الفشضت لإلوشغاٌ بأمىس الشأي واإلاهشفت
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ًمىىا أن وهخبر ان قهىس مهً الفىش واإلاهشفت كذًم كذم جلعُم الهمل الى 

خُت لهزا . ضىفحن مادي ورهني ولئن مً الطهب جدذًذ البذاًت الخاٍس

ت اسجبؿذ بابخياس الىخابت  الكهىس فباإلميان افتراع أن الىقاةف الفىٍش

اهلعام اإلاجخمو الى فئاث وؾبلاث ٌهني والدة . وبالعلؿت العُاظُت

ش العلؿت وجىشظحها هلّىة مهُمىت . العلؿت واهفطالها نً اإلاجخمو ولخبًر

لت في 
ّ
ت ممش ت الهاٍس ًّ وان ال بّذ مً ؤلانخماد نلى وظُلت أخشي غحر اللّىة اإلااد

لذ في السخش وألاظؿىسة والىهاهت والذًً أي 
ّ
رُع أنها جمش

َ
فت ًُ الهىف 

ىحن بابخياسها وحشىُلها وضُاغتها  ُّ ت التي جىفل أفشاد مه ألاشياٌ الشمٍض

خ اللذًم جبّحن لىا الهالكت الىؾُذة بحن أصخاب . والخهبحر نجها هخُب الخاٍس

العلؿت مً حهت والسخشة والىهىت وسحاٌ الذًً والفالظفت مً حهت 

هل العلؿت العُاظُت هي التي أهخجذ الشلافت وىقُفت ئًذًىلىحُت . زاهُت

مادّي هي التي أفشصث فئت 
ّ
أم أّن الشلافت أي ول أضىاف الهمل الزهني الال

ما وعمُه " جبهُت"الخيام؟ ال وعخؿُو أن هدعم اإلاعألت ولىً فشغُت 

.  الُىم باإلاشّلف لعلؿت الذولت جبذو فشغُت وححهت حذا

ت وال  بما أن اإلاشّلفحن هم أظاظا أفشاد ال ًلىمىن بأنماٌ ًذٍو

الث مً " ًيخجىن "ًماسظىن خشفا راث ئهخاج ماّدي ولىجهم 
ّ
أفياسا وجمش

ش نلى الىاط وجىّحههم، فلذ وحذوا ان ما ًيخجىهه ًمىً أن 
ّ
شأنها أن جإز

ش لهم الػشوسي مّما ًدخاحىن الُه مً خالٌ اللشابحن والهباث 
ّ
ًىف

ًّ في ان العلؿت العُاظُت هي ألاخشي وحذث في الزًً . والهؿاًا وال ش

الث وظُلت للخفاف نلى هُانها ولترظُخ 
ّ
ٌعخؿُهىن اهخاج ألافياس والخمش

ل أداة . هُمىتها نلى اإلاجخمو
ّ
فارا واهذ الذولت، خعب ماسهغ، جمش

الهُمىت العُاظُت للؿبلاث اإلاهُمىت اكخطادًا، فان الهُمىت العُاظُت 

شا ئًذًىلىحُا ب جبًر
ّ
ت الى جلذًم . جخؿل

ّ
حععى الؿبلت اإلاهُمىت واإلاعخِغل

ت ُّ ًدخاج هزا الشهان الى . مطالخها الخاضت نلى أنها مطالح نامت ووىه

ه الىاكو»أّوال:  هي7ؤلاًذًىلىحُا التي جكؿلو بىقُفت زالزُت ألابهاد ، «حشٍى

الث »رلً ان 
ّ
ؤلاًذًىلىحُا هي الهملُت الهامت التي بىاظؿتها حهمل الخمش
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ه خُاجه الىاكهُت ومماسظاجه الفهلُت زاهُا، . «الخُالُت لإلوعان نلى حشٍى

ش الىكام العُاس ي اللاةم رلً أّن  ش »جبًر ول هكام ظلؿت ٌهمل نلى جبًر

تها ُّ زالشا، جدلُم ؤلاهذماج ؤلاحخماعي مً خالٌ . 8«راجه وئزباث ششن

ئن . الخيشُـ اإلاعخمّش للزاهشة الجمانُت وجخلُذ الخذر اإلاإّظغ للجمانت

. هزه اإلاهّماث ألاظاظُت لإلًذًىلىحُا ًىاؽ أمش جدلُلها بفئت مإّهلت لزلً

وال " مشّلفحن"ال ًمىً ئرن جطّىس ظلؿت ظُاظُت كذًمت أو خذًشت بال 

.  دولت مً دون مهىت الشلافت

ئّن الهالكت بحن العلؿت والشلافت لِعذ ولُذة ألاصمىت الخذًشت بل 

هي كذًمت كذم الخهاسع بحن الخيام واإلاديىمحن وأبشص دلُل نلى هزا 

 ًّ الترابـ هى اظدىاد العلؿت العُاظُت لذي الُىهان والشومان الى ف

ًّ أّن ول ظلؿت جدخاج الي أن جبّرس راتها لِغ فلـ . الخؿابت اللذًم ال ش

في مىاحهت خطىمها بل اًػا للخفاف نلى انتراف اإلاديىمحن وغمان 

وبالفهل حعمذ اللغت باهخاج اإلالىالث . ؾانتهم والىظُلت الى رلً هي اللغت

ت للخهبحر نً مششونُت العلؿت ولخزهحر اإلاديىمحن بها . واإلاهاوي الػشوٍس

 العُاظُت خىٌ العلؿت وؾبُهت الخيىمت Délibérationهما ان اإلاذاولت 

ب اظخهماال 
ّ
ألافػل خاضت في ئؾاس ألاهكمت الذًملشاؾُت اإلاهاضشة ًخؿل

ت ُّ ىا للغت الخؿابت العُاظ ُّ للذ واهذ الهالكت بحن العُؿشة ». 9مه

ًّ الخؿابت مهشوفت مىز اللذًم ًّ في . العُاظُت وبحن ف ولِغ هىان مً ش

أّن أفالؾىن وان أّوٌ مً أبشص ان وحىد ؤلاظدبذاد العُاس ي ًدخاج غشوسة 

ًّ الخؿابت خلً ف ًُ ً أبذا مً 10«الى سحل 
ّ
ت ال جخمى ًّ ، رلً أّن اللّىة اإلااد

.  الىجاح دون اللجىء الى ئكىام ألافشاد بىاظؿت خؿباء اإلاجالغ الهمىمُت

أن ًيىن اإلاشّلف جابها للعلؿت ٌهني أن ًيىن الىاؾم باظمها 

واإلاهّبر مً خالٌ فىشه أو فّىه أو ادبه او خؿابه نً بشامج هكام الخىم 

ت ان الىقُفت التي ًلىم . اللاةم ونً اللُم التي جىّحه مماسظاجه العلؿٍى

. بها جإّهله ال ألن ًيىن فلـ مجّشد جابو للعلؿت بل ألن ًيىن حضءا مجها
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ئّن اإلاشّلفحن ًلىمىن بذوس الىظُـ بحن الخيام واإلاديىمحن، بحن الذولت 

ت ال جلّل خؿىسة نً العلؿت . واإلاجخمو لىن ظلؿت سمضٍّ
ّ
انهم بمهنى ما ًمش

هُت أو الخىفُزًت ئّنهم خّشاط مششونُت الىكام اللاةم وهم ار . الدشَش

ًذافهىن نً مطالح وامخُاصاث الؿبلاث اإلاهُمىت ًذافهىن نً 

ولىً ًجب الخأهُذ نلى ان هزا الذوس ال . مطالخهم وامخُاصاتهم الخاضت

ًلىم به ول اإلاشّلفحن الىقُفُحن أو الهاملحن في الذولت دون أن ًىفي رلً 

فا مً كبل الذولت وخادما 
ّ
أّن مشّلفا ًمىً ان ًيىن في هفغ الىكذ مىق

ش ؤلاًذًىلىجي التي . للىكام العُاس ي اللاةم ئّن وقُفت الخذام والخبًر

لِعذ مشجبؿت فلـ بالذولت اإلاهاضشة بل هي وقُفت " اإلاشّلف"ًماسظها 

.  ًدخاحها ول هكام ظلؿت

" ؤلاكخطاد واإلاجخمو" في هخابه Max Veber للذ بحن ماهغ فُبر 

 »أن
ً
ول فئت احخمانُت مخؿّىسة جطل غشوسة الى اإلاشخلت التي ًكهش فحها أّوال

ً والتي حهمل فحها  ًر ً وبحن اإلاديىمحن اإلاعحَّ ًر جماًض ما بحن الخاهمحن اإلاعّحِ

هزه الهالكت غحر اإلاخيافئت بالػشوسة نلى ضىانت بالغت خؿابُت خاّضت 

ت في فشع  ًّ  للخّذِ مً اظخهماٌ اللّىة اإلااد
ّ
باإلكىام والخأزحر ال لص يء ئال

خه ال ًمىً ألي ظلؿت مهما وان . 11«الىكام اللاةم والهمل نلى اظخمشاسٍّ

ش ؤلاًذًىلىجي هزه أي أن  ى نً وقُفت الخبًر
ّ
تها أن جخخل ُّ أظاط مششون

ى مهىت 
ّ
ت إلاشّلف العلؿت هي أن ًجهل ". اإلاشّلف"جخخل ُّ الىقُفت ألاظاظ

ل في . اإلاديىمحن ًلبلىن بالعلؿت بانخباسها ظلؿت مششونت
ّ
ئن مهّمخه جخمش

ام و أن ًجهلهم ٌهخلذون في مششونُت 
ّ
ً للمديىمحن ؾانت الخي ضٍّ ًُ أن 

في الترار الهشبي هجذ همىرحا للمشّلف العاةش في سواب . العلؿت اللاةمت

بّحُن هخب الترار ؾبُهت الهالكت بحن ألامشاء . العلؿت هى وانل العلؿان
ُ
ج

ت  ُّ والخلفاء اإلاعلمحن والىّناف، نالكــت جلىم نلى جىقُف العلؿت الضمى

ت ُّ ً مً الىبراء » :Metzًلىٌ مُخـض . للعلؿت الشوخ وان مً نادة الىشحًر

لىٌ له ني وهشحرا ما : أن ٌعخذعي أخذهم وانكا مشهىسا ٍو
ْ
ف ِني وخّىِ

ْ
ِنك

 ٌ هىن مً غلُل اللى
ّ
ِدّبىن وال ًخىك ًُ ًزهب . 12«واهىا ٌعمهىن مجهم ما ال 
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اف العالؾحن"نلي الىسدي الى أّن  في الهطش الاظالمي الىظُـ لم " ُونَّ

بمبذأ دسء »للذ انخطم الفلهاء . 13ًيىهىا أكّل قلما للىاط مً الؿغاة

ة
ّ
ولى واهىا - اإلافاظذ ملّذم نلى حلب اإلاطالح لُلىلىا أن الخشوج نلى الىال

ًإّدي الى فتن ومفاظذ أخؿش مً جلً الىاججت نً - قلمت فعلت فجشة

ة وفعلهم
ّ
ًّ أن الخدالف بحن الخيام والىّناف لِغ . 14«قلم الىال وال ش

خاضا بهطش دون نطش بل هى ششؽ ول ظلؿت حععى الى جىَشغ 

ان ما وسد ظابلا ال ٌهني أن ؾبلت اإلاشّلفحن واهذ داةما في . مششونُتها

ي ال . جبهُت جاّمت للعلؿت العُاظُت
ّ
زّمت همىرج آخش للمشّلف هى ران الز

يهادن العلؿت وال ٌععى الى أن ًيىن حضءا مً ألاحهضة ؤلاًذًىلىحُت 

. للىكام اللاةم

ف املقاِوم
ّ
 :املثق

ش الزي ًدبّنى كُما ومبادب جخجاوص اهخماءه الذًني 
ّ
اإلاشّلف هى اإلافى

والهشقي والشلافي أي كُما راث ؾابو وىوي وشمىلي، كُم مذاسها الخُاة 

الالتزام هى . وهزا الخهٍشف هما ًبذو ًدُل الى مفهىم ؤلالتزام. وؤلاوعان

ت الفىش واإلاماسظت نىذما ًيىهان مىّحهحن بلُم مهُىت في ئؾاس  ُّ خاض

خمّحز ؤلالتزام هما ًشي اللىذ . مششوم نام ًخجاوص خُاة الفشد الصخطُت ٍو

Lalandeالؿابو الاٌو اهه اظدششافي »:  بؿابهحنProspectif ومهُاسي  

Normatif  والشاوي اهه اظدُهادي Rétrospectifوخَذسي  Factuel ». 

ونً " مشّلف ملتزم"اظدىادا الى هزا الترابـ وعخؿُو أن هخدّذر نً  

ت مو الخبهاث ألاخالكُت »الفىش اإلالتزم هى الزي ". فىش ملتزم" ًّ ًخهامل بجذ

وؤلاحخمانُت التي ًخػّمجها مً حهت،  ومً حهت أخشي ٌهترف بلضوم الىفاء 

ا ُّ  واإلاشّلف اإلالتزم هى .15«إلاششوم جبّنى مبادةه وهى غالبا ما ًيىن حمان

اإلافىش الزي ًىخشؽ في اإلاماسظت الجمانُت اهؿالكا مً ؤلانخلاد في ئمياهُت 

جدلُم اللُم واإلابادب التي ًخبّىاها هما اهه ًيىن نلى اظخهذاد لخدّمل 

ٌهخلذ اإلاشّلف أهه ضاخب سظالت وأّن الّخفاوي في . هخاةج اهخشاؾه ران
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ٌهّشف بىٌ . آدائها وؤلاخالص إلابادئها هى الزي ٌهؿي لفىشه مهنى وكُمت

 ٌ يىس فئت اإلاشّلفحن فُلى أدسج جدذ هزه الفئت الىاظهت حّذا وّل الزًً »:ٍس

ٌشهشون أنهم معإولىن نً الخغُحر أو الخؿّىس أو الشىسة في بلذانهم 

هإالء الىاط ًىحذون في الىلاباث . بىاظؿت فهل الفىش واللىٌ والىخابت

ت وفي الىىاتغ اث الفىٍش ُّ جىمً اهمُت هزا .  16«هما في ألاخضاب والجمه

الخهٍشف في الشبـ بحن معإولُت اإلاشّلف واليشاؽ الزي ًماسظه ظىاء 

م الامش بالخفىحر أو باللىٌ أو بالىخابت
ّ
 ًمىً اللىٌ ارن ان ؤلالتزام هى .حهل

في هفغ الىكذ مىكف فىشّي وأخالقي وظُاس ي ألّن ألافياس واللُم 

 في ئؾاس الىحىد العُاس ي بانخباسه مجاال 
ّ
الشمىلُت ال ًمىً جدلُلها ئال

ت وللهِش اإلاشترن . لخجشبت الخٍش

شظم مالمذ  ل الىاكو ٍو
ّ
لم اإلاشّلف هى الفىش الىكشي الزي ًدل

َ
ُمىؿ

دّذد ما ًيبغي أن ًيىن  ىن )البذاةل ٍو ومً هىا اتهام اإلاشّلفحن بأنهم ؾىباوٍّ

وئر ٌهخلذ اإلاشّلف في صخت أفياسه . (وخاإلاىن ومىلؿهىا الطلت بالىاكو

ووحاهت اللُم التي ًخبّىاها، ٌهخبر أهه ًخىّحب حغُحر الىاكو نلى غىء جلً 

ولهل هزا الخىافش بحن الىاكعي والفىشي، بحن ما هى . ألافياس وجلً اللُم

لف
ّ
ٌّ نلى الؿابو التراحُذي لخجشبت اإلاش اهه . واةً وما ًجب أن ًيىن ًذ

ش نلى الىظاةل 
ّ
ُذ أن ٌغّحر واكها ما هدى ألافػل مً دون الخىف ًٍش

فترع أن جيىن مً حيِغ الىاكو هفعه ًُ ت للخغُحر والتي  الىغو . الػشوسٍّ

لف
ّ
 (الفىش) ظببه الخىافش والخهاسع بحن هكام الغاًاث 17التراحُذي للمش

ت الىظاةل وبأن . (الىاكو)وهكام الىظاةل  ُّ ولهّل وعي بهؼ اإلاشّلفحن بأهم

ال كُمت للغاًاث في خّذ راتها، نلى هبلها، هى الزي حهلهم ًختزلىن ؤلالتزام 

ولئن وان الشأي الزي ًلىٌ بػشوسة  . في ؤلالتزام والىػاٌ العُاس ي

الخطىٌ نلى الىظاةل الالصمت لخغُحر اإلاجخمو وأهّمها العلؿت العُاظُت 

ما وأن  ُّ وأحهضة الذولت ال ًخلى مً وحاهت فاهه ال ًىفطل نً مدارًش الظ

ت  و فىٍش ذث نً مشاَس
ّ
ت جىل ُّ ُاه

ّ
خُت جبّحن أن ألاهكمت اليل الخجاسب الخاٍس

.  هبري كامذ نلى مبادب ظامُت وكُم نلُا مشل الهذالت واإلاعاواة والخلّذم 
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لِغ هذفىا هىا جدلُل نالكت اإلاشّلف بالعلؿت في الخالت التي 

ما في دوالُبها أي الخالت التي ًيىن فحها 
ّ
ًيىن فحها ممعيا بها ومخدى

ش خاهما
ّ
خ العُاس ي أهه في خالت الخماهي بحن . اإلاشّلف اإلافى ًبّحن الخاٍس

اإلاشّلف والعُاس ي ًجزم اإلاشّلف أو ضاخب الفىش باهخماةه إلاملىت العلؿت 

ب مىؿم العلؿت، في جلً الخجشبت، نلى 
ّ
ـ أو بهباسة أخشي ًخغل

ّ
الى الدعل

ما ٌهىِىا هىا هى الىكش في نالكت اإلاشّلف بالعلؿت مً مىكاس . مىؿم الفىش

. فىشة اإلالاومت، ملاومت العلؿت ؤلاظدبذادًت

العلؿت بالهىدة الى هىبض وجدذًذا الى اللىفُاجان Alain ًدّذد أالْن 

Léviathan  وهى ال ٌهني بها فلـ الىكام العُاس ي بل ًلطذ ول كّىة

اللىفُاجان - فهى ًلىٌ مهّشفا العلؿت. مهُمىت وغحر مشاكبت مً كبل الهلل

ت، هى اإلاىخب Leviathanلىفُاجان. ئهه لِغ حمُال وال خىُما»: ُّ  هى الجمه

والشةِغ، هى الشأي اإلاشترن الزي  لِغ سأي شخظ بهُىه والزي هى ال 

اهه ؤلاخطاء، اهه اإلاهّذٌ، ئهه الىكام، ئهه ؤلاهػباؽ، ئهه جللُذ اليّل . شيئ

لليّل، ئهه سوح اللُادة والؿانت الهمُاء،ئهه الهالكت الخاسحُت التي جدّىٌ 

ان هزا الخهٍشف ًخؿابم . 18«الىاط الى أشُاء، لىفُاجان هى الشكُب ألانلى

با مو الخهٍشف الزي ٌهؿُه فىوى للعلؿت ٌهخبر فىوى أن العلؿت . جلٍش

ولىً العإاٌ نً . «نالكت ظلؿت»وان ول نالكت كىي هي « نالكت كىي »

أن »ماهُت العلؿت ومطذسها أو أضلها كذ ال ًيىن مهما بل اإلاهم هى 

ت التي جخدّلم بها أو هُف جماسط هفعها وجكهش الى  ُّ هدعاءٌ نً الىُف

جخدّذد العلؿت ارن ههالكت ضشام معخمش بحن كىي مخخلفت « 19الفهل؟

ماسط
ُ
ًُ ولىجها ج مخل

ُ
ألاخشي أن وعأٌ مً ًماسط العلؿت؟ . وهي لزلً ال ج

ًّ أن ملاومت اإلاشّلف للعلؿت جػهف وسّبما جطبذ  وأًً ًماسظها؟  ال ش

س جدذًذها في اإلايان 
ّ
ت التي ًخهز ُّ اة معخدُلت ئصاء هزه العلؿت اإلاُىشوفحًز

. 20والضمان
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ملاومت العلؿت جلخض ي كبل ول ش يء الخمُحز بحن العلؿاث 

في هزا العُاق ًشي أالن أن ظلؿت اإلااٌ . وجدذًذ العلؿت اإلاؿللت ما هي

َخماهى مو حىهش العلؿت
َ
ت التي ج لاَسن بالعلؿت الهعىٍش

ُ
ئن العلؿت »: ال ج

 في اإلاجخمهاث 
ّ
ت وهي ال جكهش ئال في مهىاها الخلُلي هي ظلؿت نعىٍش

خت خُث ٌعىد الخىف والػغُىت، جلً اإلاجخمهاث التي جخػو 
ّ
اإلاعل

جلخض ي ملاومت العلؿت في . 21«جماما للادة وجيخكش مجهم الخالص والىطش

هكش أالن أن هدؿم اوهامىا نً العلؿت وهزلً أوهام العلؿت نً 

: ئًؿُلا جلىم نلى مبادب زالزت. اهه ًذنى الى ئًؿُلا اإلالاومت. هفعها

ت والفشد والذًملشاؾُت ت أمش لِغ ولُذ اإلاإّظعت بل ًجب أن ». الخٍش الخٍش

دىا ول ًىم ًجب أن ًكّل داةما فشدا أًىما خّل » والفشد 22«هطىو خٍش

 الفشد 
ّ
واسجدل، ظىاء وان في اإلالام ألاٌو أو ألاخحر، ئر اهه لِغ هىان ئال

ذة
ّ
ت هي بؿبهها بلُذة ومخبل ُّ ش وول حمه

ّ
 والذًملشاؾُت  23«الزي ًفى

إلالاومت العلؿت . 24«ظخطبذ حهذا معخمّشا للمديىمحن غّذ العلؿت»

ى اإلاىاؾً بفػُلخحن
ّ
بالؿانت ًإّمً »الؿانت واإلالاومت،: ًجب أن ًدل

ت ئّن اإلالاومت التي ًذنى الحها أالن هي .25«الىكام وباإلالاومت ًإّمً الخٍش

ت رلً أنها جىىش الؿابو الجماعي للىػاٌ غّذ العلؿت وتهمل  ُّ ملاومت ظلب

خي ليل خشهت ملاومت ولزلً فانها بالػشوسة . البهذ ؤلاحخماعي والخاٍس

ت » ُّ ت فشداه ُّ ت الى هضنت ظلم ُّ جيخهي نلى ضهُذ اإلاماسظت العُاظُت الىاكه

ا ُّ ا واحخمان ُّ خ ا ولىً ًطهب الذفام نجها جاٍس ُّ بّرس فلعف
ُ
ال . 26«ًمىً أن ج

ت  ًّ أن هزه الطىسة التي سظمها أالن للمشّلف اإلاذافو نً الخٍش ش

اث  ُّ الفشدًت غّذ هُمىت اإلاجخمو وظلؿت الذولت ال حهّبر نً ول ؤلامياه

اإلاخاخت أمام اإلاشّلف للملاومت والذفام نً البذاةل هما انها ال جخؿابم مو 

هالب »ضىسة اإلاشّلف الخاسط للىكام الزي وضفه بىٌ هحزان في هخابه 

بت حذا مً مفهىم 27«الخشاظت لذي حىن بىٌ " اإلاشّلف الضاةف" ولىجها كٍش

 . 28ظاسجش
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الياجب داةما في »":ألاصمىت الخذًشت"ًلىٌ ظاسجش في الهذد ألاّوٌ مً 

ت في الهطش الزي ٌهِش فُه ُّ ول كىٌ له اظخدباناجه وهزلً وّل : وغه

 معإولْحن نً اللمو Goncourt وغىهيىس Flaubertأنخبر أن فلىبحر . ضمٍذ 

.  ألنهما لم ًىخبا ظؿشا واخذا إلاىههLa communeالزي أنلب الىمىهت 

 Calasولىً هل واهذ مداهمت واالط . كذ ًلاٌ ئن رلً لم ًىً شأنهما

 ؟ وهل Zola هل واهذ شأن صوال Dreyfus شأن فىلخحر؟ وئداهت دساًفىط 

 ؟ ول واخٍذ مً هإالء الىّخاب Gideواهذ ئداسة اليىوغى شأها خاضا بجـُذ 

خه هياجب ُّ للذ نّبر ظاسجش . «29وفي وغهُت خاّضت مً خُاجه كاط معإول

اإلاشّلف في . في هخبه وفي خُاجه نً اإلافهىم الزي جبّىاه بخطىص اإلاشّلف

ت ال ججاه أولئً الزًً ًيىهىن  ُّ هكشه مىكف، اهخماء، جدّمل جام للمعإول

اإلاشّلف اإلاؿلم ال وحىد .  وغهُت باتعت فلـ بل ججاه ؤلاوعاهُت هيّل في

جهم 
ّ
ل فحها أفشاد مدّذدون جمى

ّ
اث  ًخذخ ُّ له في هكش ظاسجش، بل جىحذ وغه

ىت ُّ ت مه ُّ واإلاشّلف بما له مً كذساث . وَحاهُتُهم مً الخأزحر في مجشي وغه

واظخهذاداث ومً خُث هى مفىش أو واجب أو فىان مذنّى الى ؤلالتزام 

ت . بلػاًا مجخمهه ونطشه ُّ ما هى ؤلالتزام نىذ ظاسجش؟ ئهه خالت واكه

ت ما ُّ أن ًيىن ؤلاوعان خّشا ٌهني أن . ًفشغها اهذساج اإلاشّلف غمً وغه

نىذما ًخخاس فاهه ال ًخخاس لىفعه . ًيىن معإوال نً خّشٍخه، نً اخخُاسه

ت ُّ ت ئرن جخؿابم مو . فلـ بل ًخخاس لإلوعاهُت، ًخخاس ؤلاوعاه الخٍش

ال ًخّم اخخُاس ؤلالتزام بطىسة معّبلت بذال نً نذم ؤلالتزام ألّن . ؤلالتزام

ت، في وغو التزام ُّ م ألامش . اإلاشّلف بانخباسه ئوعاها ًىحذ في وغه
ّ
ًخهل

ت بعُؿت ُّ ت في خخم ُّ ت ؤلاوعاه ُّ . بالتزام وحىدّي ال ًشاد مىه اختزاٌ الىغه

ت التي جشي في ؤلاوعان » ًّ ؤلالتزام العاسجشّي ًخهاسع، بهزا اإلاهنى، مو اإلااد

ت ولىجها جخهاسع أًػا  ُّ ت احخمان ًّ ت راث كانذة اكخطاد ُّ اوهياظا لىغه

ت الؿبُهت  ًّ  وّل وغهُت بالىكش الى أبذ
ُ
ت

َ
ش ًَ ت التي جفترع ُمدا ُّ مو اإلاشال

ت ُّ باليعبت " ئلضام أخالقي"ؤلالتزام العاسجشي هى، بمهنى ما، . 30«ؤلاوعاه

ئن ما ًمّحز جطّىس ظاسجش هما ججشبخه . للمشّلف الزي ًشفؼ اإلاىكف الخأّمليّ 
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والزي ًمىً " اإلاشّلف الضاةف"في ؤلالتزام هى مهاسغخه وئداهخه إلاا ٌعّمُه 

ت" أو Clercأن ًيىن سحل دًً  ُّ  Technicien du" جلنّي اإلاهشفت الهمل

savoir pratique . هزا اإلاشّلف، بانخباسه نىطشا للعُؿشة، ًلهب دوس

 أهه مىداص الى  ورلً ٌهنياإلادافكت وئنادة ئهخاج اإلاهشفت واللُم اإلاىسوزت

اإلاشّلف الخم . الؿبلت التي ًيخمي الحها ومىخشؽ في الذفام نً مطالخها

 داللت ول مً نوبالخالي فان داللخه أوظو م" مشّلف وىوّي "نىذ ظاسجش هى 

ًشي ظاسجش . لذي غشامص ي" اإلاشّلف الهػىي "و" اإلاشّلف الخللُذي"مفهىمي 

ل في ما ال ٌهىُه»أن اإلاشّلف الخللُذي هى 
ّ
 وهى ال 31«شخظ ًخذخ

ت مشلما وان خاٌ  ٌعخؿُو أن ًيىن اإلاشّلف الهػىي للبىسحىاٍص

ت ُّ وأما اإلاشّلف الخلُلي . 32الفُلعىف في اللشن الشامً نشش نً خعً ه

فهى ال ًدبّنى ئًذًىلىحُا مهُىت ًذافو بىاظؿتها نً مطالح ؾبلت مهُىت 

ئن الهذّو اإلاباشش ». بل ئّهه ًخمّحز بىعي وىوّي وول ش يء في نالم البشش ٌهىُه

َم نلُه بىٌ هحزان اظم 
َ
للمشّلف هى ما أظّمُه اإلاشّلف الضاةف الزي أؾل

ُش ، وهى ران الُم "ولب الخشاظت"
ّ
 مً ِكَبل الؿبلت اإلاعُؿشة للذفام نً َسخ

ئًذًىلىحُا مطالخها الخاضت بحجج جّذعي الطشامت وجكهش وهأنها هخاةج 

. 33«مىاهج دكُلت

اإلاشّلف " ًجب الخمُحز بطىسة كؿهُت، وهزا ما ًفهله ظاسجش، بحن 

ٌ "اإلاشّلف الضاةف"و" الخلُلي نلى غشاس اإلاشّلف « ال»:، ران الزي ال ًلى

 ٌ ذا ولىً»أو « ...ال ولىً»: الخلُلي ولىىه ًلى ُّ ُم ح
َ
ئرا وان . 34«...أنل

شي أن شإون اإلاماسظت ال حهىُه فان  ت والىاكو ٍو ألاّوٌ ًفطل بحن الىكٍش

 ًخيامالن Faire-penserواللذسة نلى الخفىحر Savoir-faireمهاسة الهمل 

له ظاسجش 
ّ
الفىش لِغ فىش ئوعان ال ». باليعبت للمشّلف الخلُلي الزي ًمش

ه ما ًفهلىهه دون أن ًلىم هى به ىّحِ ًُ ئهه . ًفهل ما ًفهله آلاخشون ولىىه 

ئهه الفىش الهملّي وهى ٌعحر، وهى ًخدّذد . فىش ول أولئً الزًً ًفهلىن 

ا باظخمشاس الفهل وهجاخه أو اهتهاةه ُّ ج خغّحر جذٍس ران هى الفهل . ٍو

اإلاشّلف العاسجشي هى الزي ًىداص الى الشهب بل الى ؤلاوعاهُت . 35«الخّم 
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ئر اخخاس مشّلف ما الشهب فهلُه أن ٌهلم أّن صمً الخىكُهاث نلى »:هيل

البُاهاث وججّمهاث ؤلاخخجاج الهادةت أو اإلالاالث اإلايشىسة في الصخف 

ى
ّ
م بل نلُه أن ًداٌو بالىظاةل اإلاخاخت . ؤلاضالخُت كذ ول

ّ
لِغ له أن ًخيل

ب مما كاله غشامص ي مً أن . 36«له أن ٌهؿي اليلمت للشهب هزا كٍش

ا ال ًخمّحز بالبالغت لف الجذًذ، اإلاشّلف الهػىي اإلاشجبـ بالبرولُخاٍس
ّ
. اإلاش

ولىً نىذما ًطبذ الشهب كادسا نلى الىالم ونلى جدذًذ مطحره بىفعه 

هل جبلى بهذ رلً خاحت الى اإلاشّلف؟ 

ف
ّ
: فكرة اختفاء املثق

للذ افترع ظاسجش اخخفاء اإلاشّلف باهخفاء الخاحت الى الىقُفت 

ت واللُادًت والخىححهُت التي ًلىم بها، فهىذما ًطبذ اإلاجخمو  ٍش الخىٍى

مجخمها دًملشاؾُا ونىذما ًطبذ للىاط الىكذ اليافي للخفىحر والخأّمل 

م فلـ بخغّحر .  والبدث لً ًيىن نىذةز للمشلف ما ًفهلهُ 
ّ
ولىً ألامش ًخهل

 اإلاشّلف نً هخابت سواًاث وكطاةذ أو مداوالث
ّ

ان . الذوس ال بأن ًىف

ت مشل  ُّ الهمل ألادبي وؤلابذاعي لً ًمىهه مً أن ًماسط مهىت نمل

ًّ أن فىشة 37آلاخشي  هي واخذة مً ألافياس التي " اخخفاء اإلاشّلف" ال ش

ً غمً مىحت ؤلاخخفاء بيل  اهدششث في الىطف الشاوي مً اللشن الهشٍش

اث الىبري  ًّ م بمىث الخطّىساث الشمىلُت ونهاًت العشد
ّ
مىث : ما ًخهل

خ، نهاًت ؤلالتزام، نهاًت الفً غحر . ئلخ...ؤلاوعان، نهاًت العُاظت، نهاًت الخاٍس

شا مهاضشا هادواسد ظهُذ ًزهب الى اللىٌ ب
ّ
خؿش اخخفاء ضىسة »أن مفى

حن ...اإلاشّلف أو اخخجاب مياهخه ُّ أي خؿش الىكش الُه بانخباسه أخذ اإلاهى

اساث ؤلاحخمانُت ُّ اس مً الخ ُّ ال . 38«وخعب أو مجّشد سكم هدعبه في خعاب ج

ٌهني رلً أن ظهُذ ًشفؼ فىشة ؤلالتزام التي اكترهذ بطىسة اإلاشّلف 

والتي سظمها ظاسجش خاضت ولىىه ًشفؼ ئهياس خطىضُت الذوس الزي 

ًشي ظهُذ أن . ئن للمشّلف سظالت ًػؿلو بها في اإلاجخمو وفي الهالم. ًلهبه

خ الخذًث .  39اإلاشّلفحن واهىا داةما وساء ول الشىساث في الخاٍس



 

67 
 

ئن مفهىم اإلاشّلف الهػىي، في هكشها، سغم جلادم الههذ نلى 

ا أي ضالخا لخدذًذ سظالت اإلاشّلف  ُّ قهىسه واهدشاسه الىاظو، ماصاٌ ساهى

ودوسه في اإلاجخمو  اإلاهاضش بششؽ أن هجشي بهؼ الخهذًل في معخىي 

داللخه وأن وهُذ الىكش في الهالكت التي خّذدها غشامص ي بحن اإلاشّلف 

ا ا . الهػىي والبرولُخاٍس اإلاشّلف ال ًمىً الُىم أن ًيىن مشجبؿا نػىٍّ

ا جدذًذا، رلً أن اإلاشّلفحن خعب غشامص ي  بؿبلت بهُجها هي البرولُخاٍس

ئرا وان اإلاشّلفىن ».هفعه ًخمّخهىن باظخلاللُت ما نً الؿبلاث ؤلاحخمانُت

لىن ششاةذ 
ّ
ا مشجبؿحن بؿبلاث احخمانُت فهم مو رلً ٌشي هم نػىٍّ

ا نً الؿبلاث ؤلاحخمانُت ُّ ت وعب
ّ
فاإلاشّلف لِغ نػىا في ؾبلت . معخلل

ً ئهه لِغ مىغمعا في ؾبلت احخمانُت، ئهه . نلى غشاس ألافشاد آلاخٍش

ى. relié»40مشجبـ 
ّ
مً خطىضُت وقاةف الخىكُم والتربُت اظخلاللُخه جخأح

اث ؤلاكخطادًت وؤلاحخمانُت  والهلم وجيعُم الىعي الؿبلي في اإلاعخٍى

ت ُّ ت لىقُفت اإلاشّلف جلخض ي ارن اظخلالال . 41والعُاظ ت الػشوٍس ُّ الخاض

ماث التي ٌهمل في 
ّ
ذ خاّضت نً ؾبُهت اإلاىك

ّ
ىا وهزه ؤلاظخلاللُت جخىل ُّ مه

 Hégémonie ئؾاسها وهي مىكماث جماَسُط في ئؾاسها وقُفت الهُمىت 

الىقُفت ) Coercitionوقُفت ؤلاهشاه  (اإلاىكماث الشلافُت وألاخضاب)

ت والعُاظُت ت والهعىٍش ئّن اإلاياهت التي . (اإلاماسظت في ئؾاس ألاحهضة ؤلاداٍس

مىكماث )ًدخلها اإلاشّلف في الخىكُماث الؿبلُت الخابهت للمجخمو اإلاذوي 

الهُمىت واإلاىكماث ؤلاكخطادًت الخهاوهُت أو جلً الخابهت للمجخمو 

جذٌ في هفغ الىكذ نلى ؾابهه الهػىي ونلى  (أحهضة الذولت)العُاس ي 

. اظخلاللُخه اليعبُت ئصاء اهخماةه الؿبلي

ليّل ظلؿت وليل ؾبلت مشّلفحها، هما ًلىٌ غشامص ي، الزًً 

جطىههم أو حعخىنبهم سغم اهخمائهم الى ؾبلاث أخشي هما هى ألامش 

ا أو الى  ت إلاشّلفحن ًيخمىن الى البرولُخاٍس باليعبت الظدُهاب البىسحىاٍص

ان العلؿت، ول ظلؿت، جدخاج الى مشّلفحن ألنها جذسن . ؾبلت الفالخحن

ت  لىن ظلؿت سوخُت، فىٍش
ّ
ذا أن اإلاشّلفحن ٌشي ُّ ت ال بّذ مً وح سمضٍّ
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ظلؿت اإلاشّلف هي . ؤلاظخدىار نلحها مً أحل الهُمىت نلى اإلاجخمو هيل

ت راث مفانُل خاضت ال ًمىً أن جيخجها اللّىة  ُّ باألظاط ظلؿت مهشف

ت اإلاشجبؿت بالعلؿت العُاظُت وبأحهضة الذولت ئّن اإلاشّلف، . اإلاادًت الهاٍس

وِئْن نمل في قّل ظلؿت اظدبذادًت، كذ ٌعي أهمُت الذوس الزي ًلهبه مً 

خالٌ فاةؼ اللُمت العلؿىي الزي ًيخجه والزي جدخاج الُه العلؿت 

.  العُاظُت لخىَشغ مششونُتها وئنادة ئهخاج هفعها

ئن فىشة جمشُل اإلاشّلف لؿبلت أو لخدالف ؾبلي وحشىُله للىعي 

ٌ . الجماعي  هى ما ًشفػه دولىص وفىوى ش »فباليعبت للّو
ّ
ىك

ُ
 اإلاشّلف اإلا

ّ
هف

ا ُّ ال أو جمشُل ِ
ّ
لِغ زمت أبذا جمشُل، لِغ زمت ...نً أن ًيىن راجا، ونُا ُمَمش

ت، فهل اإلاماسظت داخل نالكاث ئبذاٌ أو داخل   الفهل، فهل الىكٍش
ّ
ئال

وباليعبت للشاوي لم ٌهذ اإلاشّلف هى الىخُذ الخاةض نلى . 42«شبياث

ئن اإلالً وان "الخلُلت والزي ٌعخؿُو أن ًطذم بالخم هأن ًلىٌ 

ا  La pousséeما اهدشفه اإلاشّلفىن مىز الهّبت الجذًذة »:ًلىٌ فىوى". ناٍس

récente ذا ُّ  هى أن الجماهحر ال جدخاج ئلحهم ليي حهشف، فهي حهشف ح

ذا ُّ ولىً ًىحذ . وبىغىح أفػل مجهم بىشحر وهي حعخؿُو أن جلىٌ رلً ح

ل هزا الخؿاب وهزه اإلاهشفتقهكام ظلؿت ٌعي
ّ
هؿ هزه . ، ًمىو، َو

العلؿت ال جىحذ فلـ داخل الهُئاث الهلُا للشكابت بل جخغلغل نمُلا في 

لىن حضءا مً وعم العلؿت هزا. وعُج اإلاجخمو
ّ
. واإلاشّلفىن أهفعهم ًمش

لِغ . وفىشة وىنهم ضاوعي الىعي والخؿاب هي راتها حضء مً هزا اليعم

دوس اإلاشّلف أن ًخمىكو في الطذاسة أو في الجاهب وي ًلىٌ خلُلت اإلاجخمو 

الطامخت وئهما في أن ًىاغل غّذ وّل أشياٌ العلؿت خُث ًيىن في هفغ 

أو " الىعي"أو " الخلُلت"أو "  اإلاهشفت"الىكذ اإلاىغىم وألاداة في هكام 

ا ئر لم ٌهذ . 43«" الخؿاب" خعب جطىس فىوى حغّحر دوس اإلاشّلف حغّحرا حزسٍّ

ل وأن ٌهّبر نً وعي الؿبلت التي ًيخمي ئلحها فلذ
ّ
أضبذ »مؿالبا بأن ٌشي

ل، والىعي  الىعي بما هى مهشفت مىدعبا مً كبل الجماهحر، مىز وكذ ؾٍى

ت  مً كبل البىسحىاٍص
ّ
لِغ للمشّلف . «بما هى راث معخىلى نلُه ومدخال
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ؼ  ئرن أن ًىاغل مً أحل الىعي بل نلُه أن ًىاغل مً أحل جلٍى

هل مً الطاةب ان هفهم مىكف فىوى مً . العلؿت وؤلاظدُالء نلحها

ت بالىكش الى اهخفاء مبّرساث  ُّ اخخفاء اإلاشّلف نلى أهه ئكشاس بجهاًخه الخلُل

 .وحىده؟ 

هدً وهشف ان فىوى في ظُاق جفىحره في العلؿت اهذ نلى غشوسة 

ت للعلؿت فان . اإلالاومت فارا وان الفشد مإهال لإلهخشاؽ في ملاومت خُىٍّ

. اإلاشّلف واإلافىش أولى مً غحره باإلالاومت ورلً بدىم اخخطاضه الىكشي 

ت حهّشف بأنها  ت في هزه »ان الىكٍش غّذ العلؿت، فما ان جخغلغل هكٍش

الىلؿت او جلً ختى جطؿذم باظخدالت ان ًيىن لها أكل هدُجت نملُت مً 

ت ئرن أداة للملاومت. 44«دون أن ًدطل اهفجاس في هلؿت أخشي   ٬الىكٍش

هزا ٌهني اهه ختى اإلاشّلف الزي . ملاومت داخل شبياث العلؿت راتها

خُث »:ًلىٌ فىوى. 45حعدشمشه العلؿت ٌعخؿُو جىحُه العلؿت غّذ راتها

وهلـ اإلالاومت هزه خاغشة في ول ميان مً ...جلىم العلؿت جيىن ملاومت

فال وحىد ارن باليعبت للعلؿت إلايان وخُذ هى ميان . شبىت العلؿت

الشفؼ اإلاؿلم وسوح الشىسة وبإسة حمُو الترّدداث واللاهىن الخالظ 

فهىان : بل هىان ملاوماث وهي خاالث جيخمي الى أهىام هشحرة. للشىسّي 

ت واإلاخىخشت  ُّ ت وغحر اإلادخملت والخللاة اإلالاوماث اإلامىىت والػشوسٍّ

الت الى الطلح والهادفت الى  ُّ واإلاىهضلت واإلابدعشة والهىُفت واإلاخػاسبت واإلا

ى هذفا بهُىه وهزه اإلالاوماث ال ًمىً أن 
ّ
مطلخت، وجلً التي ال جخىخ

 في خلل اظتراجُيي لهالكاث اللىي 
ّ
.  46«جىحذ جدذًذا ئال

ش جمُحزا كذ 
ّ
ًزهب بهؼ الباخشحن الى الخمُحز بحن اإلاشّلف واإلافى

ًيخهي الى اإلافاغلت بحن مً يهخم بالشهاساث والهمل نلى ئظلاؽ ألافياس 

واإلالىالث اإلابري نلى الىاكو دون أن ًأخز في ؤلانخباس البىن الشاظو بحن ما 

ش فهى أبهذ ما ًيىن نً وهم حغُحر . هى واةً وما ًجب ان ًيىن 
ّ
أما اإلافى

اث رلً أهه ًىخفي باإلشخغاٌ نلى اإلافاهُم  الىاكو نبر ألافياس والىكشٍّ
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ترن أمش الخغُحر لغحره مً الفانلحن ًخهامل مو »اإلاشّلف . والخطّىساث ٍو

ج ش أو اإلاشّوِ ِ
ّ

ش « افياسه حهامل اإلابش
ّ
فهى ضاوو أفياس أو مبخىش »وأما اإلافى

ت ُّ ومهما ًىً مً ؤلاجخاف في هزا . 47«مفاهُم أو خالم بِئاث مفهىم

لىن في ئاإلاىكف اإلاخجّني الى خّذ هبحر نلى اإلاشّلف ف
ّ
ّن اإلاشّلفحن ال ًمش

بهىن هفغ 
ّ
د اإلاجخمو الىاخذ فئت مخجاوعت ًخبّىْىن هفغ ألافياس ٍو

اث الىػاٌ ؤلاحخماعي والعُاس ي أو الهمل الشلافي ُّ اإلاشّلف في . اظتراجُج

ول الخاالث هى الىظُـ بحن نالم اإلاهشفت ونالم الىاط، بحن مجاٌ الفىش 

ت احخمانُت كذ ال . ومجاٌ اإلاماسظت ؤلاحخمانُت ئهه ٌععى اهؿالكا مً هكٍش

ا، الى  خ كذ ًيىن ؾىباوٍّ جيىن مىخملت أو مً جطّىس للمجخمو والخاٍس

لها الى واكٍو حّي وهزا أمش بذًهّي  جدلُلخلً ألافياس والخطّىساث وجدٍى

ل كاّسة خاسج الىاكو أو فىكه
ّ
كذ ًيىن مً اإلاششوم هلُذ . فالفىش ال ًمش

اإلاشّلف وهشف أوهامه واخخالٌ نالكت أفياسه بالىاكو وختى اغؿشاب 

ولىً الىلذ ال ًجب أن ًخدّىٌ الى ئداهت مّجاهُت جفض ي الى ادناء . سؤٍخه

.  48أو نهاًخه" مىث اإلاشّلف"

 :املثقف الكوني

شث الشىسة الخىىىلىحُت في مُذان   
ّ
في نطش الهىإلات الشأظمالُت وف

اث هاةلت ليشش الشلافت واإلاهشفت ُّ في قل هزا الىغو الجذًذ . ؤلاجطاٌ ئمياه

ل الىظُـ ألاظاس ي بحن العلؿت العُاظُت واإلاجخمو 
ّ
لم ٌُهذ اإلاشّلف ًمش

الث التي مً خاللها جذسن حمانت 
ّ
ولم ٌهذ الخامل الىخُذ لللُم والخمش

ل وعي . هفعها وناإلاها ِ
ّ
وألاهم هى أّن الىمىرج اللذًم للمشّلف لم ٌهذ ٌشي

فلذ أضبدذ ششواث ؤلانالم وؤلاجطاٌ هي التي جخىّفل بزلً . الجمهىس 

ت مً اإلاخخّططحن  انخمادا نلى الىظاةل الخىىىلىحُت ونلى ئمياهُاث بشٍش

في ضىانت الطىسة ومهىذس ي الطىث وجلىيّي ؤلاشهاس وهزلً الفىاهحن 

ومً البذًهي اللىٌ ان جلً . وألادباء ونلماء الىفغ وؤلاحخمام والفالظفت

ي مً ناةذاث ؤلاشهاس والذناًت 
ّ
الششواث تهذف أظاظا الى الشبذ اإلااّدي اإلاخأح
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ش  ل في حشىُل الىعي وجىمُـ ألارواق وجبًر
ّ
ولىً لها أًػا أهذافا أخشي جخمش

ئن وظاةل ؤلاجطاٌ . العُاظاث وخذمت مطالح ظُاظُت واكخطادًت

ل الُىم حهاصا ئًذًىلىحُا سهُبا كادسا نلى جلذًم ألاوهام نلى 
ّ
الخذًشت حشي

للذ أضبدذ ألافياس وؤلاهفهاالث . أنها وكاتو وألاوارًب نلى أنها خلاةم

بدعب الخاحت وبدعب الؿلب وؾبها ال بّذ مً مشّلفحن " جطىو"وألاوهام 

وهىا أهمُت مفهىم اإلاشّلف الهػىي الزي هدخه . لللُام بخلً اإلاهمت

اس :  ًمىً أن همّحز بحن ضىفحن مً اإلاشّلفحن. غشامص ي ُّ ألاّوٌ اهخشؽ في الخ

هجهاًت ؤلاًذًىلىحُا ونهاًت " الجهاًاث"الجذًذ بهذ أن انخلذ في خلُلت 

اث الىبري وأضبذ مشاسوا فانال في العىق الىبحر للعلو واإلالخيُاث  ًّ العشد

ت ُّ اإلاخمّعً باللُم " اإلاشّلف التراحُذّي "والشاوي ًجىص أن وعمُه . الشلاف

ت ال ًمىً ئهجاص ش يء هام  واإلاشل الهلُا والزي ًشي أهه بذون سوح ؾىباٍو

لطالح اإلاجخمو وؤلاوعاهُت سغم مهشفخه بالخىاكؼ الجزسي بحن ما ًطبى 

.  الُه وما هى واةً

الشلافت واإلاهشفت دون أن ٌهني رلً " دملشؾت"ًمىً الخذًث نً   

فهى بغّؼ الىكش نً مىكهه في اإلاُياهحزماث . اللىٌ باخخفاء اإلاشّلف

 ماصاٌ ًلهب دوسا ٬بهباسة فىوى٬" شبياث العلؿت"ؤلاًذًىلىحُت للهُمىت وفي 

. ما، دوس ظلؿىي مً خُث ئهه ًيخج الخؿاب أو ًبخىش مهشفت أو ًبني داللت

ًّ ئسجباؾهم بالعُاظت Julien Benda للذ دعى حىلُان بىذا   اإلاشّلفحن ئلى ف

مىن أسون  جِغ R. Aron ودناهم ٍس الى ؤلاهفطاٌ نً اإلااسهعُت وأما ٍس

بَرُهم" فلذ  R. Debrayدوبشي 
َ
ذ لذًىا ؤلاسجُابللذ»". ك

ّ
 مً  méfiance ول

فحن ودملشؾت اإلاهشفت ؤلاهؿبام بأهىا لم وهذ بداحت الى اإلاشّلفحن  ألاهبُاء اإلاضٍّ

ول رلً، ونلى خلفُت الهطش ؤلانالمي، ظمذ بانالن نهاًت . هما في العابم

.  49«اإلاشّلفحن

 باوهذام مبّرساث وحىد " اخخفاء اإلاشّلفحن"ئّن فىشة 
ّ
ال ًمىً أن جصّح ئال

 فدتى دوبشي هفعه الزي جشحم التزامه في ٬اإلاشّلف راجه هاهًُ نً التزامه
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ججشبخه الىػالُت الىاكهُت ًلّش بالذوس ألاظاس ي للمشّلف في همىرج الهُمىت 

  Médiaباإلميان اإلالابلت بحن ألاهخلجيعُا والذولت ووغو اإلاُذًا ».  الجذًذ

لحن
َ
نلى الِعاس : بُجهما وحهل همىرج الهُمىت اللذًم ٌهمل وهأهه لىخت بمذخ

أغف ئلى رلً، في الىظـ، . بىاظؿت اإلاشّلف ونلى الُمحن بىاظؿت الذولت

ذ ؤلاكؿاعي، اإلاشّلف  ُّ ألاداة اإلاشترهت التي ًجب جلاظمها ألّن الياجب والع

ت لها ُّ هزه ألاداة هي الىظُـ أو . 50«واإلاعإوٌ اللاةذ بداحت الى وقُف

خ ففي هكام الاضىام ».الىظاةـ اإلاخخلفت التي جؿّىسث اشيالها نبر الخاٍس

الزي ًخؿابم مو الخُىكشاؾُا وان باميان اإلاشء ان ًىىش اإلاكاهش اإلادعىظت 

لىىه لم ًىً كادسا نلى اهياس وحىد ما وساء اإلاشتّي وغشوسة جىحُه البطحرة 

اث غذا باميان . ئلُه ُّ أّما في هكام الفً الزي انلً نً والدة ؤلاًذًىكشاؾ

ًّ في الخلُلت  ًّ في آلالهت وألاضىام، لىىه لم ًىً كادسا نلى الش اإلاشء الش

وفي غشوسة الىشف نجها في هخاب الهالم اإلافخىح ورلً باسحام الكىاهش 

ت ُّ وفي هكام الفُذًىكشاؾُت ضاس باميان اإلاشء . اإلادعىظت الى اللىاهحن الغُب

ل ولىً لم ٌهذ 
ُ
ش
ُ
اث واإلا ُّ ججاهل خؿاباث الخلُلت والخالص وئهياس اليل

خه الشابخت غذث اإلاجاٌ اإلاشترن لهطش  ِّ بامياهه ئهياس كُمت الطىس، ففشغ

ئهه هكام ًماسط كُادة ضاسمت للهلىٌ الى دسحت ال ًخّم الخفىحر فُه . بيامله

هي أن الشلافت اإلاهاضشة لم حهذ Dubray أؾشوخت دوبشي . 51«بانخباسه هزلً

اشاث، ئلى الطىس 
ّ

جدخاج ئلى الخؿاباث وال ئلى ألاشياٌ بل هي جدخاج ئلى الش

ىت
َ
ْخل

ُ
ا٬اإلا ُّ مشتّي مشة

ّ
هل مً دوس .  جلً الجذًشة بالشلت ألنها وخذها ججهل الال

لِف في 
ّ
يخج الطىس «نطش الشاشت»للمش ًُ .  ؟ دوسه أظاس ي ألهه ُهَى مً 

ف الطىسة بانخباسها خامال أظاظُا للشمىص   
ّ
 ئرا واهذ العلؿت جىق

ًّ حعخخذم  لها فهي مً دون ش وحهمل نلى اخخياس ئهخاحها وبّثها وجأٍو

ولىً في اإلالابل زّمت مشّلف آخش ًلاوم بىفغ ألاداة أي بىظاةل . مشّلفحها

ولهل الجذًذ هى أن . ؤلاجطاٌ الجذًذة، ًلاوم العلؿت في وّل أشيالها

ت وكابلت لإلظتهذاف أهثر مما واهذ نلُه مً كبل ئنها . العلؿت أضبدذ ناٍس

تها  ُّ ال حعخؿُو ؤلاهخفاء باللعش ولىجها بداحت معخمّشة ئلى جأهُذ مششون
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ِخذ أمام اإلاشّلف اإلالاِوم أشياال نهىا ث. بىاظؿت ول أشياٌ ؤلاهخاج الشمضي 
َ
ف

يىن ضشانه مهها في مىاِكهها ونلى  حذًذة لجزاٌ العلؿت اإلاعدبّذة ٍو

.  مىاِكهها

ش نً دوسه 
ّ
ي اإلاشّلف واإلافى

ّ
ال ًىحذ الُىم ما ًذنى ئلى اللىٌ بخخل

مباالة
ّ
ي الال

ّ
الىاكو ًلىٌ ئن الخيىماث ال جضاٌ »  ورلً ألّن ٬ألاظاس ي وجىخ

ب، وئن 
َ
ى

َ
شج

ُ
جكلم الشهىب، وئّن ؤلاهتهاواث الجعُمت للهذالت ما صالذ ج

ا  ُّ ً فهل هم جدذ حىاخها ما صالا كادٍس اظخلؿاب العلؿت للمشّلفحن وغّمِ

ً نً آداء سظالتهم ال  ٍش
ّ
نلى ئغهاف أضىاِتهم، واهدشاف اإلاشّلفحن أو اإلافى

ال وحاهت ئرن لللىٌ باخخفاء اإلاشّلف . «ًضاٌ ًجشي في خاالث هشحرة

ت والهذٌ والخحر ئن . بانخباسه خامال لخطّىساث هبري ودانُت ئلى الخٍش

ى نً ؤلالتزام بذنىي جّفىً الهالكت بحن 
ّ
اإلاشّلف الخّم ال ًمىً أن ًخل

ت التي  ُّ ت والشلاف ُّ الشلافت واإلاجخمو أو بذنىي حهّذد ؤلاخخطاضاث اإلاهشف

ٌَ اإلاشّلف في ئؾاسها ئلى مجّشد جلنّي وؾُفخه ئهخاج اإلاهاوي أو حشىُل  جدّى

ًجهؼ بذوس مدّذد في الخُاة الهامت في »ئهه . الشمىص خذمت لعلؿت ما

مجخمهه، وال ًمىً اختزاٌ ضىسجه بدُث جطبذ ضىسة منهّي مجهىٌ 

ماسط نمله وخعب ت أي مجّشد فشد هفء ًيخمي ئلى ؾبلت ما ٍو . الُهىٍّ

أن الخلُلت ألاظاظُت هىا هي أن اإلاشّلف فشد ًخمّخو - ًلىٌ ظهُذ-وأنخلذ

ىه مً خمل سظالت ما أو جمشُل وحهت هكش ما أو مىكف 
ّ
بمىهبت خاّضت جمى

وجمشُل رلً  (...)ما أو فلعفت ما أو سأي ما، وججعُذ رلً وؤلافطاح نىه 

ئن وعي اإلاشّلف بؿبُهت الشظالت التي ًدملها وبخؿىستها . 52«باظم اإلاجخمو

ت  ُّ ت واهذ أو احخمان ُّ هى الزي ًدّذد مىكفه مً العلؿاث اللاةمت ظُاظ

ت ُّ . أو دًي

ئّن اإلاشلف وخاضت اإلافىش ال ًمىً أن ًخجاهل الكلم واللهش الزي 

ت هشحرة بل شهىب ال جضاٌ جشصح جدذ  جخهّشع له مجمىناث بشٍش

ئن نذم ئداهت اإلاشلف الهتهاواث . ؤلاخخالٌ وأخشي جخهّشع للجهب ولإلبادة
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خلىق ؤلاوعان، ليّل أشياٌ الكلم والهُمىت ًجهل فىشه أو ئهخاحه 

هشي مشّلفحن ًذافهىن باظخماجت نً خلىق . الىكشي والهلمي بال كُمت

غّػىن الؿْشف نً اهتهان أخشي بل نً  ىت َو ُّ ؤلاوعان في قشوف مه

ت كابلت للخطيُف ئلى بشش  ُّ اء وهأن ؤلاوعاه شجىب في خّم ألابٍش
ُ
حشاةم ج

حن أو أغىُاء أو  ُّ اث بعبب وىنهم بُػا أو أوسوب ٌعخدّلىن الخلىق والخشٍّ

هىا جؿشح معألت . ًيخمىن الى دًً مهّحن، وآخشون أكل مً مشجبت البشش

هل ؤلاهخماء الذًني أو الهشقي أو الشلافي أو . نالكت اهخماء اإلاشلف بالتزامه

الؿبلي أو ول هزه ؤلاهخماءاث حمُها هي التي جشظم خذود ؤلالتزام 

 بدىم ٬وجػبـ ششوؾه وسهاهاجه؟ ًشي ئدواسد ظهُذ أّن نلى اإلاشّلف

 أن ًيىن مهّبرا نً اإلاهاهاة الجمانُت ٬اهخماةه الهشقي والىؾني واللىمي

ت وبحن  ُّ التي ًخهّشع لها أبىاء شهبه وأن ًشبـ بحن جلً الخجشبت الخطىض

ت ُّ وهى ًػشب مشال نلى رلً مىكف فشاهتز فاهىن . ججشبت اإلاهاهاة ؤلاوعاه

Frantz Fanon. «هي أن ًػفي نلى  (ظهُذ)اإلاهّمت اإلاىىؾت باإلاشّلف في سأي

ذ مً ألابهاد ؤلاوعاهُت نلى  دا أي أن ًػفي اإلاٍض ا ضٍش ُّ ألاصمت ؾابها ناإلا

ىت ُّ ت ؤلاهخماء ال . 53«ما ناهاه حيٌغ مهّحن أو ما ناهخه أمت مه ُّ ئن خطىض

ت ؤلالتزام ُّ وؤلالتزام الخلُلي ال ًمىً أن ًىدطش أو . جخهاسع مو وىه

ي أو خطىص ي
ّ
دَطَش في ئؾاس الذفام نً كػاًا راث ؾابو مدل ًُ  .

كذ ًصح اللىٌ ئّن اإلاشّلفحن الُىم ال ًلىدون الجماهحر مشلما وان 

أو " اإلاشّلف الهػىي " نىذما وان ٬الخاٌ مىز بػو نششاث مً العىحن

ً الؿبلت الطانذة مً الىعي "  اإلاشّلف الىلي"الخضب بانخباسه 
ّ
هى الزي ًمى

ظ مً الهُمىت 
ّ
لىدها في معخىي الىػاٌ العُاس ي للخخل بزاتها وبهاإلاها ٍو

. ئلخ...وفشع سؤٍتها للمجخمو هيل نبر وسج الخدالفاث مو ؾبلاث أخشي 

ئّن . ولىً رلً ال ٌهني أن اإلاشّلفحن هّفىا الُىم نً اللُام بزلً الذوس 

ت  ىن والشادًى والصخف وألاهترهِذ)وظاةل ؤلانالم الجماهحًر هي  (الخلفٍض

الث مخخلفت للفشد  ؤلاؾاس الزي ًطَىو فُه اإلاشّلفحن جطّىساث وسؤي وجأٍو

لا ئنهم ًلىمىن بالذوس ألاظاس ي في . وللمجخمو، للهالم الىاكعي وللمُخافحًز
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ش ألاحهضة ؤلاًذًىلىحُت الهادفت للخفاف نلى الىكام 
ُ
ؾ

ُ
نملُت الهُمىت غمً أ

ت لِعذ أكّل . اللاةم ًّ غحر أهه باميان اإلاشّلف واإلافىش أن ًلىم بىقُفت هلذ

ش ؤلاًذًىلىجي ت مً وقُفت الخبًر ُّ اإلاشّلفىن ًيخمىن ئلى نطشهم ». أهم

ت التي ًجّعذها  ت اللاةمت نلى الطىس الفىٍش وحعىكهم العُاظت الجماهحرًّ

ؤلانالم، وهم ال ٌعخؿُهىن ملاومت هزه الطىس ئال بالؿهً فحها والدشىًُ 

ت ومبّرساث العلؿت التي جشّوحها أحهضة  ُّ في ما ٌعمى بالشواًاث الشظم

بل ال ًلخطش ألامش نلى أحهضة ؤلانالم ئر ًخػّمً . ئنالمُت راث كّىة متزاًذة

ىّشِط اظخمشاس ألاوغام الشاهىت
ُ
ت ج هما أنهم ًلىمىن بما . اججاهاث فىٍش

ف فحها أن Mill 54ٌعمُه مُلض شلَّ
ُ
 هضم ألاكىهت وجلذًم ضىس بذًلت ًداٌو اإلا

هضم ألاكىهت، هشف هضوناث العلؿت . 55«ًيىن ضادكا ما وظهه الطذق

ـ، فطح ول أشياٌ الهُمىت وخاضت جلً التي جخخّفى وساء 
ّ
هدى الدعل

 هزا هى دوس اإلاشّلف ُحُجِب اإلالّذط وهاالث ؤلانالم وألاصماث اإلاطؿىهت،

نلى اإلاشّلف أن ًلهب دوس واشف ألاكىهت ورلً ًلخض ي ؤلاظدىاد . الخلُلي

ت مخىافلا  ُّ ت كُم وىهُت نلى غىئها ًيىن ؤلالتزام باللػاًا الجضة ُّ ئلى مشحه

ئن خطىضُت ججشبت ؤلالتزام ال جدىاكؼ مو . مو ؤلالتزام بمهىاه اليىوي

 الخجعُذ الخلُلي للؿابو الىلّي 
ّ
ش لِغ ئال

ّ
وىهُت الخفىحر بل ئّن التزام اإلافى

.   للفىش

 باحث جامعة تونس*
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 .املضَة وضسور احلمك املايض برباءة اكلس واؾخربت كضَة اضعِاد دًين
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 (.38.، ص1995دار هوفان،  امعبـة امثاهَة، ميسن، 
1
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