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67 ةدWXف ةروث

 8]السإ دل9 8
 
ةل.لق

ٌ
 1روشاع نب ضا.ع باتك >�تعُ@ كلذل ،اهتاقافخ«و اهتاحاجن راوغأ ت>�سو قمعB ة.سoوتلا ةروثلا تلوانت +̧·لا بت¶لا ̈+ 

sa ةروث ،سoوت"
+ Bتف همجرت يذلا ،2"مالسإلا دال½+ Bرفلا نم +½@ جاحلoة.سا.سو ة.خ7رات ةءارق مدق@ هنأل ا¿مهُم ،ة.س 

 .اهتالÈم ضع�ل فاFG'سا عم ،ÄaاحلاB خــــ7راتلا اهيف جa̧�م@ ة7ؤر ،ة.سoوتلا ةروثلل ة.عامتجاو
ةصاخ ،ة.لودلا ة.قوقحلا تامظنملا باجعإ تلانو ملاعلا ترهبأ ،ةروث اهنوك *ع ةلدألا م@دقتب بتاÉلا أد�ي

ً
 قلعتي ام.ف 

Bدملا عمتجملا رود;a
+ sa

 اهلان +̧·لا مالسلل ل�Ñن ةزئاج دعتو ،+Ïارقم@دلا لاقتنالا ةسالسو اه��طأتو تا�رحتلا ة.ملس Í�aمأت +
فا̧�عا 20153 ةنس راوحلل +°ارلا +°اÒÑلا

ً
sa ةدÒ7ف اهنأ ىري وهف ،+×لسلا اهجذومن دّرفتÑو ،ة.سoوتلا ةروثلاB ا

a;اسoإلا خــــ7راتلا +
+، 

 ءاضعألا ،قباسلا ماظنلا نم Äانع اهدوقت تنا� ة@اد�لا ،د@دجلاو م@دقلا Í�aب ج6م@ قوبسم ��غ جذومنل تسسأ ث.ح
 بوره نع أشo يذلا يروتسدلا غارفلا بسح ،ةطلسلا ه.لإ تلقتنا يذلا– باونلا سلجم سªئر ،+*ع نب ماظن نم نوÒÑقملا

sa ة7روهمجلا سªئر
BÝ̧+ sa يذلا ةموكحلا سªئرو –2011 ماع رياني نم FGع عبارلا +

 ةدÒ7فو ،ة7رارمتسالل اًنامض ،روهشل ه�صنم +
sa ءا>�خو ة.نطو تا.صخشو تامظنمو بازحأ نم نوكم ،بختنم ��غ ا7ًروتسد اًسلجم تسسأ اهنأل

 سلجملا اذه ،نوناقلا +
sa مساح رود هل نا�

 4.ة@درفلاو ةماعلا تاÒ7حلاو ة.عمجلاو ة.6Ñحلا ةا.حلا مظنت Í�aناوقو ،تاBاختنالا *ع فßFG ةئيه باختنا +
sa روشاع نب ضا.ع هشقاني ام لوأ

الئاس'م ،ةروثلا فÒ7عت وه هBاتك +
ً

 نإ ةع�F ب.ج7و ؟ةروثلل دحاو را.عم كانه له 
 ةروث لÉلف ،ة.نâصلاو ة.سورلاو ة.كÒ7مألا ةروثلا نعو ة��a7لجنإلا ةروثلا نع فلتخت ة.سoرفلا ةروثلاف ،هBاش'ت ال تاروثلا

 تدقف +̧·لا– ة.سا.سلا بازحألا تادا.ق با.غ اهنم ،تا.صوصخ ة.سoوتلا ةروثلل نأ ىري وهف ،اهتالÈمو اهتدا.قو اهتا.صوصخ
 اهنأ كلذك ىري هنأ الإ ."ركفت سوؤر" 4إ اهراقتفا +4اتلاÑو ،اً.جولويد@أ اهتدا.ق نع –عمقلاو عنملا نم دوقعل ةج.'نك اهتيلعاف
الوأ ،ه@أر بسح ،̈+و ،ة7روثلا اهطوäG لامت�ال ة.ساسألا نا�رألا ت¶لتما دق

ً
 تطقسأ ةمراع ة.بعش ةكرح تنا� +̧·لا اهتدا.ق 

الضف ،ة.نو¶لا ة.ناسoإلا ئدا�ملاB ��كذتلل تءاج اهنأ مث ،ەزومرو هصوخش� اًماظن
ً

 لÉل بحاصملا +şالخألا دع�لل اه�التما نع 
 .هق�س امل اًمامت رياغم ،د@دج ماظن ءان©ب اهل حمس ام وهو ،��يغت

sa ةروثلا بتاÉلا >�تع@ ،كلذ 4إ
+ Bالسإ دلé+ ك مغرف ،اً@ّدحت�êاهددعتو تاروثلا ة sa

 ءاملعو Í�aخرؤملا نإف ،ة.مالسإلا نادل�لا +
 ةروثلاa B·غتت +̧·لا +>;اشلا مساقلا +>;أ ةد.صق ̧·حو 5"نو¶لا ماظنل اًداسفإ" لB ،اً.باج@إ اً��يغت اهيف نوري ال ،ةفسالفلاو مالÉلا
sa تاروثلاف ،ةقدنزلاو ةقطرهلاB تاماهتا هل ت�لج دقف "ردقلا ب.جتسì نأ دBالف ،ةا.حلا دارأ اموي بعشلا اذا"

 نادل�لا +
 4إ اًمئاد دوعت لB ،مامألا 4إ هجتت ال +íف ،ةدحاو ةلصوب اهل نوكت نأ بج@ ،اًمزاج بتاÉلا لوق@ ،خــــ7راتلا >�ع ،ة.مالسإلا
 .لوسرلا ةنيدم يأ "+*صألا جذومنلا" اهعجرم ،ءارولا

 ەذهف ،"ةدروتسم" ة.طارقم@دلا نأ ̈+ 4وألا ،ةدئاس راîفأ ةثالث تهنأ ة.سoوتلا ةروثلا نأ ،روشاع نبال ة�سEلاB مهملا
sa ةدوجوملا ةع.بطلا نم أزجتي ال ءزج ̈+و ،"اً.ضرع الإ" ة.ÒÑغلا ةفاقثلاB ةط�ترم تسªل ة��خألا

 ءانث'سالا ةركف اً.ناثو ،ناسoإلا +
sa بوعشلا زجع ةلوقم اً��خأو ،ة.طارقم@دلاB تدان دق +íف ،داد�'سالاB ط�ترملا +>;رعلا

 ،اهقوقح باس'�ا نع ةقطنملا ەذه +
 .فوخلا رادج تFكو +ªðلوبلا عمقلا ة�ضاغلا ��هامجلا تدحت ث.ح
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X\7رات د@لقت :س0وت
8 67

 ةثادحلا 8
 

BلاEلل ة�سÉوت لالقتسا ل�ق ام 4إ ةثادحلا روذج عجرت ،بتاoع عساتلا نرقلا ذنم ،سFG، ضم تامالع >�ع كلذوâةماه ةئ، 
 ة.قداصلا ةسردملا ءاشoإ كلذكو سoوت ياB ةطلس د.يقت هB دصقُ@ نا� يذلا ،1861 روتسدو 1946 ةنس قرلا ءاغلإ لثم
sa ة.Eيدلا ة@د.لقتلا ةسردملل سفانم� )1875( ة7¬علا

 تلشف ن«و اهنأ ىري +̧·لا ،لالقتسالا ةلود تءاج مث ،ةنوت67لا عماج +
sa
sa ة�يقروب عم تحجن اهنأ الإ ،يروتاتك@د ماظن ضرف >�ع "مîح بولسأ�" ةثادحلا س�Òكت +

 رادصإ >�ع ،عمتجملا ةنملع +
 كلذكو .ةجوزلا ةقفاوم طäGو جاوزلل a;دألا نسلا تددحو تاجوزلا ددعت تعنم +̧·لا ،)1956( "ة.صخشلا لاوحألا ةلجم"
 ةملسأ" ةلواحم ضفر ةäGا�ملا هجئاتن نم نا� يذلا م.لعتلا اذه ،هثيدحتو م.لعتلا ةن¬عو ة.نوناقلا ةموظنملا ةغا.ص ةداعإ
 .ةروثلا دعB ًةäGا�م اهضرفل تالواحم ترج +̧·لا "عمتجملا

 اهل تسªلو بازحأ اهدوقت ال ن¶ل ،ث@دحتلا نم ل�7ط ثرإ نم تدافتسا ،ةدÒ7ف ه�ش ةروث مامأ اننأ 4إ بتاÉلا صلخ7و
 ة.طارقم@دلا لوح ،ة.عامتجاو ة.سا.س بلاطم لa̧�خت تاراعش >�ع ،"ةغللا" ةطساوب ة7روتاتك@دلا تطقسأ ةروث .ةزهاج جمارب
sa ةها�aaلاو ة.عامتجالا ةلادعلاو ةÒ7حلاو

+ ßيد ال ةروث ̈+و ،ماعلا نأشلا ��يسE.خت مل ذإ ،ةÒثدح يذلا لثم ،دجاسملا نم ج sa
+ 

 .ة.Eيد تاراعش� نÒ7هاظتملا رجانح قطنت ملو ،ة.ÒÑعلا لودلا نم ددع
 
 اeدوعوو ةروثلا فادeأل د@dأت :ة@لاقتنالا ة̀_فلا
 
sa اهدرفت امÑرو ة.سoوتلا ةروثلا صئاصخ مهأ دحأ

ôaاملا عم اهعطق مدع ̈+ بتاÉلا داقتعا +
 ماظنلا نم Äانع كراش ث.ح ،+

sa م@دقلا
sa تلîش +̧·لا 4وألا ةموكحلا +

sa تلîش +̧·لا ة.ناثلاو ،2011 ماع رياني نم FGع عباسلا +
 ريا>�ف نم نFG7علاو عباسلا +

 1 ة�صقلا +éاصتعا 4إ ��شì( هتهجاو +̧·لا تاجاجتحالا مغ د@دجلاو م@دقلا Í�aب شìاعتلا اذه نأ ضا.ع نب دكؤ7و .2011
الضف 6)2و

ً
sa +×لس لîش� تمهاس ،ةدع تا.باج@إ رمثأ هنأ الإ ،تاعا�aaلاو تانحاشملا نع 

 .4وألا ة.لاقتنالا ةلحرملا حاجنإ +
sa اًمئاد ��سß ال تاروثلا نأ 4إ –اًقحم– بتاÉلا ��شì اذك

 ام ردقB ذإ ،نو7روثلا همسر يذلا طخلا ،م.قتسم +÷خ لîش +
í+، saف ،عادBإلاو نفلا ررحت املثم اًمامت ،اهدويق نم ةسا.سلا ررحتو ة.مدقتلا ىوقلا مامأ ه.عا¬م *ع با�لا حتفت

 ،لBاقملا +
ßدعاس sa

 ل.ج اهنع ّ>�ع ام� "ة.فلس ة.فاقث ةروث" تزرب كلذل ،ة@د.لقتلا م.قلاB ةكسمتملا ،ث@دحتلل ةضفارلا ىوقلا دوعص +
 7.لا�يك
 
 ة@لاقتنالا ة̀_فلا حاجن

 
 ة.مهأ ز>�تو .ة67كرملا اهتاراعشو ةروثلا تاهجوت نم ضعB خسرت +̧·لا ة.لاقتنالا ة̧�فلا حاجن ىدمB اًنا.حأ تاروثلا حاجن ساقُ@
sa 4وألا ةرملل اهنوك ،بتاÉلا بسحB ةروثلا تلت +̧·لا 4وألا ة��7ضحتلا ة̧�فلا

 ةهــ67نو ةرح تاBاختنا ءارجإ دهشß سoوت خــــ7رات +
 ةئجافم ن¶ل ،ةروثلا فادهأ قيقحتل ا.لعلا ةئيهلا نم اهباختنا عقو ،تاBاختنالل ةلقتسم ا.لع ةئيه اهيلع تفäGأ ،ةفافشو
sa ،تنا� +ªðسأتلا +a·طولا سلجملا تاBاختنا

 8،تاوصألا ة.بلغأ *ع )ةضهنلا ةكرح( ة.مالسإ ة.عجرم اذ بزح لوصح ،ه@أر +
sa اًمهم اًرود دجاسملا ت�عل ام� ،ةروثلاB ماق نم وه سªل ،بختنا يذلا بعشلا نأø+ Bوي ام وهو

 موصخلا دض ،بعشلا نحش +
sa ،��سفتلا اذهو " ةدرلاو ةقدنزلاB" اومهتا نيذلا Í�aيسا.سلا

 ،Í�aيمدقتلاB بتاÉلا مهامسأ نمف ،ةلأسملل ط.سùت يداقتعا +
sa اً��ثك فلتخت ال +̧·لا ،ة.باختنالا تامئاقلا فالآ ةطفا@ تحت Í�aمسقنم مهو تاBاختنالا اولخد

sa ،جما>�لاو ة.سا.سلا ة7ؤرلا +
+ 

sa دجاسملا هتبعل يذلا ماهلا رودلا مغرو هنإف اذك .)ةظفاحم( ة@الو لBî ةدحاو ةمئاق ةضهنلا بزحل نا� Í�aح
 بزحلا ةدضاعم +

 ةفا� 4إ لوصولا *ع ةùFG7لاو ة@داملا هتردقو بزحلا همدق يذلا دحوملا باطخلل اًجاتن نا� +>·عشلا فطاعتلا نإف ،+éالسإلا
ú;اعدلا اهلمع نا� +̧·لا ،ىرخألا ةلقتسملا مئاوقلاو ة��غصلا بازحألا سكع ،دال�لا ءاجرأ

 .ة@اغلل اًدودحم +ûا.سلاو +
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 "قفاوتلا" n_ع تافالخلا مسح
 

 ءاوس ،قفاوتلاí+ BتEت ة.جولويد@ألاو ة.سا.سلا اهكراعم عيمج نأ وه ،بتاÉلل ة�سEلاB ،ة.سoوتلا ةروثلل ة.لاقتنالا ة̧�فلا ��aم@ ام
لعت

ü
 ةموكح 4إ íتنا يذلاو ،لغشلل +oðوتلا ماعلا داحتالا ةدا.قB ة.ندم تامظنم هتدا.ق تلوت يذلا ،+a·طولا راوحلاB رمألا ق

 تهتنا ث.ح ،2014 ماعل رياني نم نFG7علاو عباسلا روتسدل ة.ئاهنلا ةغا.صلا لالخ وأ ،2014 تاBاختنا ̧·ح ة.لاقتنا
a½7رات قفاوت 4إ "ة.طارقويثلا" ةلودلاو ة.ندملا ةلودلا ةاعد Í�aب "ةكرعملا"

 ىدBأ كلذك ."ملسم بعشل ة.ندم ةلود" وهو ،+
sa يددعتو +Ïارقم@د روتسد ةغا.ص ة.ف.ك نم هشاهدناو هBاجعإ بتاÉلا

 ةرط.س تحت ناعق@ ةموكحو +ªðسأت سلجم عقاو +
 ،ةضراعملا بازحأو تامظنملاو تا.عمجلا >�ع عراشلا هسرام يذلا طغضلا هنأ ،اًعä7 كلذل ە��سفت +̧;أ7و ."+éالسإ بزح"
sa ثدح يذلا روطتلا 4إ ��شì نأ نود .+ªðسأتلا +a·طولا سلجملا باون ضعB باحسoاو

 مîحلا ةÒÑجت دعB ةضهنلا ةكرح +
 اهت7ؤرب كسمتلا ÑÍ�aو ،ة.حان نم تالزانتلا م@دقتو راوحلا جهن را.تخاو عقاولا عم ف.كتلا Í�aب راتخت اهلعج يذلاو ،4وألا
sa لوخدلاو ،4وألا ة.مالسإلا

+ Äم عاÒ7ر رÑي امEتí+ و .ىرخأ ة.حان نم راسملا لاشفإ 4إsa
 ر�7طتو لزانتلا را.تخا ،يريدقت +

 .بزحلا اذهل بسحُ@ ،فنعلا عــÒÑم 4إ قالزنالا يدافتو باطخلا
 
 طاsحإلا مغر مئاق ملحلا

 
sa ةد@دعلا تازاجنإلا مغر هنأ بتاÉلا مزج@

 لازيال نطاوملا نإف ،ة.سoوتلا ةروثلا اهتققح +̧·لا حاجنلا ة�سo مغرو ،ة.طارقم@دلا +
ìرعش Bانت وه اذه ّدرمو .قلقلاé+ هعسوتو ف.نعلا فرطتلا رهاظم sa

 عم با�شلا ضعB فطاعتو  ،ة.سoوت قطانم ةدع +
ú;اهن لîش� اهفقوم مسحت مل اهنأ بتاÉلا ىري +̧·لاو ،ة.مالسإلا ةضهنلا ةكرح مهيف نمB ،ة.Eيدلا بازحألا ̧·حو ،ة.فلسلا

+ 
 ىرأ يذلا رمألا وهو ،+Ïارقم@دلا را.خلا اً.ئاهن لضفت اهلعجت "ةملؤم" تاعجارم نم كلذ هع�ت'سì امو ،ة.طارقم@دلاB ل�قتو
sa
sa ةسرمتملا اهتدا.ق اهب دÒ7ت +̧·لا ةعFلا رياسß نأ ةضهنلا دعاوق *ع بعص@ ذإ ؛نمزلا رورمB هققحت يداقتعا +

 لمعلا +
 .اً.ندم بزحلا حبص@ ̧·ح ة.لودلاو ة.لخادلا عاضوألا ةقدB ة.عاولاو +ûا.سلا

Bك.كش'لا دح 4إ رمألا لص.ل ضع�لا طا�حإ ��ثت ةد@دع رهاظم نإف كلذ 4إ ةفاضإلا sa
 مهأ لعلو ،ةروثلا ئدا�م قيقحت +

sa لثمتي رهاظملا كلت
 ،ة.عامتجالا ةلادعلا قيقحت وهو ،ةروثلا بلاطم مهأ دحأ لح *ع ة�قاعتملا تاموكحلا ةردق مدع +

sa لمعلا نع لطاعلا با�شلا رجانح هتددر بلطم
 داسفلا رهاظم ءاFG'سا بناج 4إ ،ةمورحملا تاهجلاو ةشمهملا ءا.حألا +

 9؟"ةنجلا باوبأ حتفت ةروثلا" نأ لاق نم ن¶ل .م@دقلا ماظنلا ەوجو ةدوعو
sa ثدح ام نأ روشاع نب دكؤي ،صئاقنلا ل� مغر

saو ،ةروث وه سoوت +
فارطأ لّمحُ@ وه هسفن تقولا +

ً
 ءطB ة.لوئسم ةد@دع ا

ةصاخو ،+4اقتنالا راسملا
ً

 ،"عمتجملا ةملسأ" ةلواحم ÑÍ�aو ة.طارقم@دلا أد�مB لوبقلا Í�aب نوحواري اولازال نيذلا ،Í�aيمالسإلا 
sa مهاس ام

sa بتاÉلا عم قفتن انك ن«و ن¶ل .عا¬لا ةهجو ل@د�تو تقولا رده +
 ة.لوئسمو +oðوتلا راسملل +>·سEلا حاجنلا +

Bتمهاس +̧·لا فارطألا ضع sa
sa دد̧�لا 4إ ًءاهتناو ـ،روتسدلا ةغا.ص ةلاطإ نم ًءدB هل.طعت +

 ة@داصتقا تاحالصþب ما.قلا +
 ،ءانث'سا نود ،ة.باقنلاو ة.ندملاو ة.سا.سلا فارطألا ل� نأ امهلوأ امهل ه�تEي مل نÒ7مأ كانه نأ دقتعن اننأ الإ ،ةمهم ة.عامتجاو
sa لازي ال هنإف ،حاجنلا ضعB ققح ن«و ،راسملا نأ امهيناثو ،هتاقافخ«و ەددرتو راسملا ءطB ة.لوئسم لمحتت

 ،قرط ق̧�فم +
 لوخدلا نم دال�لا ظفحتو ،دعاصتملا +>·عشلا ناقتحالا صاصتما *ع ةرداق ة.عامتجاو ة@داصتقا ة.منت قيقحتب اًنوهرم لظ7و
sa
 .رارقتسالا مدع نم ة.ناث ةلاح +
 
 
 

 بتاuلا نع
 
w7اضمرلا دوعسم

 ة@داصتقالا قوقحلل +oðوتلا ىدتنملل قباسلا سªئرلاو ،قوقحلل ة.طسوتموروألا ة@ذ.فنتلا ةنجللا وضع وه 8
 .ة.عامتجالاو
 



)2( 24 ،يبرع قاور  
 

20 
 

 سلجمB وضع وه نألا .+Ïارقم@دلا لاقتنالا نم لوألا ءزجلا تنّمأ +̧·لا ةروثلا فادهأ قيقحتل ا.لعلا ةئيهلا سªئرو سoوتب مولعلا ة.لÉل قباس د.مع 1
 .ةدحتملا ممألا ىدل ناسoإلا قوقح
 ."بات¶لا راهش«و ةعا�طلل ة.Ñراغملا" EFGلا راد ؛2018 ةنس بات¶لا عبُط 2
 ةعانصلا داحتا يأ( فارعألا ةمظنمو ،ناسoإلا قوقح نع عافدلل ة.سoوتلا ةطBارلاو لغشلل +oðوتلا ماعلا داحتالا :مه ،"راوحلل +°ارلا +°اÒÑلا" 3
 ةموكح 4إ ،ةضهنلا ،ة.مالسإلا ةكرحلا اهيلع رط.سß تنا� +̧·لا ةموكحلا نم ةطلسلا لقن تامظنملا ەذه تنّمأ ،Í�aماحملل ة.نطولا ةئيهلاو )ةراجتلاو
 لصح دقف ،ة.لاقتنالا ة̧�فلا ة.ملس اددهي نأ ادا� Í�aيسا.س Í�aلا.تغا دعB ءاج يذلا +×لسلاو aّ��متملا اهرودل اًرظنو ،2014 تاBاختنال اً��ضحت ة.لاقتنا
 .2015 ةنس مالسلل ل�Ñن ةزئاج *ع +°اÒÑلا
 ةلقتسم تامظنمو ة.سا.س بازحأ نم ةنوكملا ،+Ïارقم@دلا لاقتنالاو +ûا.سلا حالصإلاو ةروثلا فادهأ قيقحتل ا.لعلا ةئيهلا نع انه ث@دحلا 4
sa ءا>�خو ةلقتسم تا.صخشو

 ا.لعلا ةئيهلا ت�ختناو ة@درفلا تاÒ7حلاو مالعإلاو ةفاحصلا ةÒ7ح صخت Í�aناوقلا نم ةعومجم *ع تقداص ،نوناقلا +
sa اهلامعأ ةئيهلا تهنأ ،تاBاختنالا *ع فFG'ل تاBاختنالل ةلقتسملا

 ةئيهلا .بختنملا +ªðسأتلا +a·طولا سلجملل لاجملا ك̧�تل ،2011 ر�Ñت�أ 13 +
 .ةلقتسم ة.صخشك اهت�7ضع فäG +4 نا�و ،لاقملا اذه بتا� اهسأ̧�ي نا�
 EFGلل سا��س راد ؛38 ص  5
 عباسلا ̧·حو نFG7علاو يداحلا نم( 2 ة�صقلاو )2011 ماع رياني نم نFG7علاو عباسلا ̧·حو نFG7علاو يداحلا نم ة̧�فلا لالخ( 1 ة�صقلا اماصتعا 6
sa اولمع نيذلا ءارزولا ةلاقتساB نومصتعملا بلاط ث.ح ،ةموكحلا رقم مامأ اعقو )2011 ماع ريا>�ف نم نFG7علا

 ةلاقتساB ا.هتناو ،+*ع نب ةموكح +
ûGونغلا دمحم ،ةموكحلا سªئر

لس يذلا ،+
ü

 .+ùðسلا دئاق +>øا�لا 4إ هماهم م
7 Gilles Kepel, La Fracture, Edition Gallimard 

sa دعاقملا نم ةئاملاÍ�a BعÑرأو Í�aنثا +4اوح يأ FGع ةع�سو Í�aتئام لصأ نم اًدعقم Í�aنامثو عس'ب تزاف +̧·لا ةضهنلا ةكرح 4إ ةراشإلا انه 8
 تاBاختنا +

 .2011 ماع +ªðسأتلا +a·طولا سلجملا
 .اهسفن ةع�طلا ،355 ص ،ةمتاخلا 9

                                                             


