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 شكر و تقدير 

 

احلوذ هلل الذي اعاًٌا وثبج اقذاهٌاواًار طزٌقٌا على العلن , فلَ احلوذو الشكز 

هي قزٌب أو هي بعٍذ ساعذين كل هي اىل  بحشٌل الشكزسبحاًَ وحعالىاحقذه

ويف حذلٍل ها واجهخَ هي صعىباث وأخص بالذكز ، لعولا ا ُذجناس على ا

مل ٌبخل علً بخىجٍهاحَ وًصائحَ القٍوت اليت  الذكخىر عبذ القادر بىدوهت الذي

 كاًج عىًا يل يف امتام ُذٍ املذكزة

جلٌت املٌاقشت لقبىهلن هٌاقشت هذكزيت، دوى أى أًسى كل وال ٌفىحين أى أشكز 

 هي ساعذين بخىجٍَ أو هزجع أو كلوت طٍبت.

   



 مقذمت

 أ
 

 

 :مقذمت
 

وصًًنا ِا شغٍد ػاللح دسَذا تؼصشٖ ٔماد وفالسفح ػصشٖ، فأرمذوا أؼُأًا صّرٗ فُّا خيصُّ اٌؼذَذ ِٓ 
ٍِّ ٌٍؼشاق.  َّح واٌمعُح اٌفٍسطُُٕح ولعُح اٌغضو األِشَى غّىض أفىاسٖ وآسائٗ  أرمذواوّا اٌمعاَا اٌذوٌُح اذلا

وصًن ِٓ األؼُاْ، وأَّٔٗ ال ديٍه سٍطح اٌرأشًن  يف سٍطح اإلػالَأِاَ  َّٔٗ ال جيذ ِا َمىٌٗوأ ،أخشي يف أؼُاْ
ِّ، وَٕذسض  تمىج. ٘زاادلىظَّٗ اٌزٌ َإشِّش يف اٌشَّأٌ اٌؼاَ   واٌرغًُن أؼاٌَن ال َؼذَ أشغاي دسَذا تاجملاي اٌسُِّاس

ِّ اٌغشيبِّ ووشف اٌرٕالعاخ يف ِفاُّ٘ٗ ػٓ  اسرشاذُعُرّٗٓ ظ اٌرفىُىُح اٌيت وظَّهها ئىل اٌؼمً اٌسُِّاس
ُّ اٌزٌ  اٌذديمشاطُح واحلىاس واحلشَِّح، ساتًطا رٌه تاألصً اٌزٌ ٔثؼد ِٕٗ ٘زٖ ادلفاُُ٘، أال و٘ى األصً اإلغشَم

ُّ ِؼأُٗ ٌٍغشب ادلؼاصش، وٌأللاٌُُ  تطشغ اإلشىاٌُح  ظؼٍٕا ٔمىَاجملاوسج ٌٍغشب، وً ٘زا ال ذصٍػ تاٌعشوسج و
 اٌراٌُح:

بالتفنيل؟ وهل هناك عالقت تزبطه بالسياست؟ وهل مينننا اعتبار دريذا مارس السياست منذ  ما ملقصود   
 ؟.وان مان دريذا قذ قذم رؤيت جذيذة ففيما تتلخص هاته الزؤيت بذاياته األوىل

ظاتح ػٓ األسلٍح ٌإل زلاوٌح ب: "اٌرفىُه واٌسُاسح ػٕذ ظان دسَذا" َؼذ حادلىسىِ ِزوشذٕاٌزا فاْ 
 اٌساٌفح اٌزوش. ولذ ظاء ا٘رّإِا هبزٖ اإلشىاٌُح ألسثاب ػذَذج ٔزوش ِٕها:

ٍفعىي اٌزٌ َصًنٖ روش اسُ دسَذا ٌتاٌفٍسفح ادلؼاصشج، اظافح  اال٘رّاَأسثاب شخصُح ِرّصٍح يف 
ا٘رّاٍِ ووزا  ،  ظضائشٌ ادلٕشأ، فشٔسٍ اجلٕسُح، َهىدٌ ادلؼرمذتاػرثاسٖ  ؛ ػٓ تالٍ اٌفالسفح اوىٔٗ سلرٍف

ذىظذ أسثاب ِىظىػُح راخ أمهُح وثًنج، وىٔٗ  دسَذا. وّااٌزٌ َمذِٗ  ادلٕظىسخاصح ِٓ  تادلىاظُغ اٌسُاسُح
ساتمح، وّا َؼذ ادلإسس األوي ٌٍّٕهط اٌرفىُىٍ يف اٌفىش اٌفٍسفٍ ادلؼاصش، اٌزٌ أؼذز شىسج ػًٍ ادلٕا٘ط اٌ

اىل لٍح اٌثؽىز اٌيت  تاإلظافح ،وٌى تصىسج ِرأخشج أٔٗ ا٘رُ تمعاَا اٌشؼىب ادلسرعؼفح يف غاٌثُح أسظاء اٌؼامل
 حتاوي ستط دسَذا تاٌسُاسح أوصش ِٓ شٍء آخش.

حبصٕا ٔزوش ِٕها: لٍح ادلشاظغ اٌيت ذرٕاوي ظان دسَذا، واػرّادٖ ػًٍ  ولذ واظهٕا ػذج صؼىتاخ يف
أو ِرضإٌِن ِؼٗ، شلا َسرذػٍ  اىل فالسفح ساتمٌن ِا حيًُأوصش ِٓ ٌغح ) فشٔسُح، اصلٍُضَح، أدلأُح( ووصًنا 

ٍمح تفٍسفرٗ.  اطالػا واسؼا ػًٍ فٍسفح اٌزَٓ حيًُ اٌُهُ، اظافح اىل االخرالف يف ذشمجح تؼط ادلصطٍؽاخ ادلرؼ
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 ٌٍرىشُك ٌُسد طشؼٗ طشَمح أْ رٌه ِششوػٗ، ئَعاغ أظً ِٓ ذفىُىٍ فٍُسىف ػٓ ذىرة أْ اٌصؼة ِٓ
 ورواؤ٘ا اإلظاتح، ال اإلؼشاض يف ولُّرها إٌرائط، ال األدواخ يف ػظّرها فٍسفاخ مثح اٌذساسح، أو اٌششغ أو
 ادلنت، يف اذلاِش َىرة إٌمائط، َٕصشوْ اٌزَٓ اٌفالسفح أوٌله طُٕح ِٓ واْ دسَذا اجلّغ، ال اٌرشرُد يف

   اذلاِش يف ادلنت خيثئ تُّٕا

وزلاوٌح ِٕا االظاتح ػًٍ اشىاٌُح اٌثؽس: "اٌرفىُه واٌسُاسح ػٕذ ظان دسَذا" اسذإَٔا وظغ خطح 
ِىخ  ِٓ خاليفشَذَشَه ُٔرشٗ ت ؼُس ذأششاٌفصً األوي ذطشلٕا فُٗ اىل أصىي فٍسفح دسَذا،  ذٕمسُ اىل:

 ِاسذٓ ُ٘ذغش وسإاٌٗ ؼىي اٌىُٕىٔح، أطاللا ِٓ ٔمزٖ ٌفىشج احلعىس، ووزا ِٕاداذاذٗ تأفىي األصٕاَ مث  االٌٗ،
، ووزا تاػرثاس دسَذا لذ ذأشش تٗ ِٓ خالي دػىذٗ اىل سٍىن ِسٍه ُ٘ذغش يف سإاٌٗ اٌزٌ طشؼٗ ؼىي اٌىظىد

ٔذ فشوَذ ووشفٗ ػٓ اجلأة اخلفٍ يف ؼُاج مث سُغّى  ٔص ُ٘ذغش اٌزٌ َؼّّ ػٓ جتاوص اٌزاخ واٌزاذُح،
 مث ذطشلٕا اىل اسرشاذُعُح  ، ووزا اتشاص ِظا٘ش ذأشش دسَذا تفشوَذ ِٓ خالي فىش ذمىَط األب،االٔساْ إٌفسُح

واٌذديمشاطُح  واٌرفىُه واٌزٌ ٔثٌن ِٓ خالذلا ػاللح اٌرفىُه تاٌسُاسح وىٔٗ َىشف تؼط ادلفاُُ٘ اٌسُاسح
 .هىَ اٌسُاسح اٌزٌ خيرٍف ػٓ ادلفاُُ٘ اٌرمٍُذَح ؼسة دسَذا.واحلشَح....ووزا ِف

 وِؼٕاٖ يف دَأاخ اٌرىؼُذ، ووزا ِؼىن اٌرساِػ   ،اٌغفشاْ تذاَاخ وأصىي أِا اٌفصً اٌصاين فُرٕاوي
اظافح اىل ِؼىن اٌغفشاْ ػٕذ ظان دسَذا تاٌرؽذَذ وػاللرٗ وأصىٌٗ تاػرثاسٖ َمرشب ِٓ ِؼىن اٌصفػ أو اٌغفشاْ 

 حتذَذ ِفهىِٗ.ىؼُذ ووزا اػطاء تؼط إٌّارض يف تذَأاخ اٌر

وىْ ٘اذٌن اٌذوٌرٌن ػأد ِٓ اجلضائش وظٕىب افشَمُا  زلٕيت،أِا اٌفصً اٌصاٌس أػطُٕا فُٗ منارض ػٓ 
ووُف متىٕرا ِٓ اسرؼادج األِٓ واالسرمشاس واحلفاظ ػًٍ وظىد اٌذوٌح مث  اٌؼٕف ادلسٍػ وِشخ تأصِاخ،

وطشَمح ذؼاًِ اٌذوٌح ِغ ادلسٍؽٌن واٌعؽاَا، ووزا وظهح ٔظش دسَذا يف ادلصاحلح اٌىطُٕح اجلضائشَح  ػشظٕا ػًٍ
ؼسة دسَذا، أِا ادلثؽس األخًن فمّٕا  ادلصاحلح يف ظٕىب افشَمُا، واألسثاب اٌيت ظؼٍد ِٕها منىرظا ٔاظؽا

 فشاْ وادلصاحلح اٌىطُٕح.واٌرؼٍُك ؼىي سأَٗ فُّا َرؼٍك مبىظىع اٌغ أِاَ ٔمادٖ ظان دسَذاتىظغ 

 يف تػػشظٕا وفمها سلرٍف إٌرائط اٌيت ولفٕا ػٍُها ِٓ خالي حبصٕا  يتوأخًنا خامتح ذلزا اٌثؽس واٌ

 ادلطشوق.ىظىع ادل
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ادلٕهط اٌرؽٍٍٍُ و٘زا تإٌظش اىل طثُؼح أِا ػٓ ادلٕهط ، وتاػرثاسٖ آٌُح ئظشائُح فمذ ػّذٔا ئىل ذثين 
خ واألسس ادلؼشفُح اٌيت َمىَ ػٍُها ٘زا ادلٕهط ِٓ خالي ذؼاطُٗ ِغ ادلادج ، وخصىصُح اٌرشذُثا ادلىظىع

 .اٌثؽصُح

ولذ ذسىن ٌٕا اصلاص ٘زا اٌثؽس ِٓ خالي رلّىػح ِٓ ِصادس دسَذا، تاٌغرٌن اٌؼشتُح واٌفشٔسُح، اظافح 
الئؽح تؼٕاوَٕها يف اىل تؼط ادلشاظغ وادلماالخ وادلىسىػاخ وادلؼاظُ، متىٕا ِٓ االسرفادج ِٕها ولذ أوسدٔا 

 هناَح اٌثؽس.

وتاالػرّاد ػًٍ رلّىػح ِٓ اٌذساساخ اٌيت ذٕاوٌد فىش ظان دسَذا ذشىٍد ٌذَٕا ِؼامل سؤَح ٌٍفىش 
اٌسُاسٍ ذلزا اٌفٍُسىف اٌزٌ وئْ وأد ِإٌفاذٗ غًن واظؽح ادلؼامل اٌسُاسُح ئال أْ شٕاَا٘ا ذطشغ تؼط 

، وّسأٌح ادلصاحلح اٌىطُٕح أو " اٌصفػ " تاٌرؼثًن اٌذسَذٌ  و٘ى ِا  اٌشؤي ادلرؼٍمح تاٌمعاَا اٌسُاسُح اٌشإ٘ح
 ؼاوٌٕا اٌىلىف ػٍُٗ ِٓ خالي ٘زا اٌثؽس .

 

ويف األخًن َثمً ٘زا اٌثؽس زلاوٌح السرعالء اٌمُُ اٌسُاسُح يف خطاب ظان دسَذا اٌفٍسفٍ ، سىاء 
اسسح سُاسُح ذمىَ مبؼاسظح فىش " وأد ٘زٖ اٌمُُ ِطشوؼح وشؤي واظؽح ادلؼامل أو تاػرثاس اٌرفىُه شل

 ادلشوض " اٌزٌ ذمىَ ػٍُٗ احلعاسج اٌغشتُح وذسرّذ ِٕٗ ذؼاطُها ِغ ِسأٌح " اِخش / ادلخرٍف " .

 

 

.
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 قارئا لنتشو وىيدغردريدا الفصل األول: 

 المرجعية الفلسفية لجاك دريدا المبحث االول:

ديدا للفكر ج بناءيث قدم حا إلى الوجود في عالم متالقح الحضارات و الثقافات دخرج دري  
حتى يتسنى للقادمين من بعده إعادة ترتيب النسق  بالتأكيد على العودة الى األصولالمعاصر بعد أن قام 

 العام للفكر اإلنساني الذي ارتبط بشكل أو بآخر بالميتافيزيقا.

دريدا أثر العديد من الفالسفة, اولهم نيتشو الذي يعتبر أن الفكر اإلنساني لم ينفصل  اقتفىو قد 
يستبدل استعارات الثقافات التقليدية باستعارات تقابلها و ىذه المقابلة بما ىي استعارة, فهو عن اللغة 

عيد نيتشو إلى المركزية و جدليتها التي تعني استحواذ المدلول على الدال و تالثنائية بين االستعارات 
الذات المفكرة على الموضوع, و التي ثار ضدىا في األساس, حيث أن تأثر نيتشو بهيراقليطس عند جزمو 
بان الكينونة وىم بال معنى فوحده الظاىر موجود و أن العالم الحقيقي كذب. جعل دريدا يعتبر نيتشو 

 .1ملهما لو وذلك بموت االلو انطالقا لنقده لفكرة الحضور

و يعطي نيتشو أىمية بالغة للكتابة من خالل قلبو لثنائية )كالم, كتابة( و ىذا ما نجده عند دريدا.  
, و بذلك  2, نكاد نكون عاجزين عن التفكير بأشياء دقيقة"يقول نيتشو: "مع صوت جهوري في الحنجرة

ذ أفالطون أما الصوت نعطيو بعد ما كانت مرفوضة من االعتبارفهو يعيد إليها  ،فالكتابة مقدسة بالنسبة لو
 دورا ثانويا إذ يعتبره تشويشا للفكر.

يقول نيتشو:" ما يقولونو لي بواسطة منازلهم المشيدة و المزخرفة للقرون و ليست للخطة عابرة  
لقد تشكلت ىذه القطعة بشكل وافر من ىذه الرغبة الرائعة و التي ال تشبع في تأكيد الذات بالملكية و 

كل واحد يشق طريقو للتعبير عن  ،عالما حديدا بجانب القديم أقامواشهم للجديد قد الغنيمة  بعط
فهو بذلك ، 3ىية, كان كل واحد يعيد غرو بالده لنفسو"استعالئو ليضع بينو و بين جاره ملكيتو الالمتنا

                                                           
1
 - Nietzsche, le gai savoir, Traduction D’Henri Albert, Revue par Marc Sautet, Introduction et 

Notes de Marc Sautet, librairie générale, Française, Paris, 1993, PP 109-1101  
 141ص  216، فقرة 2001، 1ف .نيتشه، العلم الجدل، سعاد حرب، دار المنتخب العربي للدراسات و النشر بيروت، لبنان، ط  

2
  

3     09ص  1996ف.نيتشو، أفول األصنام، ترجمة: حسن بو رقية و محمد الناجي، دار إفريقيا الشرق، بيروت لبنان، ط
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لعظمة وإرادة القوة وليس إلرادة الحياة، إذ أنها مخاطرة بالحياة نفسها، حيث يعتبر المخاطرة تمجيدا 
 .1يقويني...تعلمتو في مدرسة الحياة الحربية" يقتلني ال "ما يقول

الذي يميت الطبيعة الضعيفة يقوي القوى، كما ال يبالي بأن نسميو  كما يقول أيضا: فالسم
الذي نجده عند جاك دريدا في كتابو "صيدلية أفالطون" إذ يجعل  إلى الفارماكون ما يحيلناوىذا 2.سما"

غيابو  ستعمالو وبدرجة حضوره أوامنو السم والترياق، الداء والدواء في نفس الوقت، فهو بحسب 
وبحسب اإلرادة التي يتجلى فيها معنى الحياة والتي ال تنفصل عن األلم والمعاناة من أجل تحقيق الهدف، 

الخصم والمقاومة، وبذلك فإن عدم  انعداممما يجعل أساس الشعور باللذة ىو عدم إرضاء اإلرادة، بسبب 
مما يعني أن  ، ىما اللذة واأللمإرضاء اإلرادة ىو حافز الحياة الذي تذبذب بين ضرورتين أساسيتين 

 .3خط مستقيم ىدف" ال»نيتشو اإلنسان األعلى ىو الذي يعيش الحرب الدائمة، لذلك يقول 

على نفسو وعلى الموجودات ويتخذ من المخاطرة  سمولقد سعى نيتشو إلى بناء إنسان أعلى ي
 . طوعا ال كراىية اختيارهإذ تم  ، والحرب أسلوبا للحياة حتى يقاوم الموت الذي ىو باب جديد للحياة

 3ألرجعن إليها مرة أخرى" كانت الحياة؟  للعجب أىذا ما يقول نيتشو" يا

سبق أن نتفهم موقف فنست ليتشن الذي يرى أن نيتشو ىو السلف الحاسم  يمكننا من خالل ما
 أثار بقدر مايث أنو قد وضع المعرفة تحت الشطب، وأن دريدا لم يتبع خطى نيتشو ح ألفكار دريدا

 .4كتشاف موقفو الفلسفيا 

لهم والتأثر ضبف جاك دريدا اعترف( من أىم الفالسفة الذين 1976-1889يعتبر مارتن ىايدغر)
" إن ديني لهيدغر ىو من الكبر، بحيث أنو سيصعب أن نقوم بجرده ىنا، بهم، اذ يقول جاك دريدا:

                                                           
 160، ص291فقرة  السابق  رجعمال1-

 9، صمرجع سابقنيتشو، أفول األصنام،  ف.  2
 42، ص52ف. نيتشو، العلم الجدل، مرجع سابق، فقرة  3
 16ف.نيتشو، أفول األصنام ، مرجع سابق، ص 3
 182، صد.ت، د.طف. نيتشو، ىكذا تكلم زرادشت ترجمة فليكس فارس، دار القلم، بيروت لبنان،  4
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يقا، وعلمنا أن رع نواقيس نهاية الميتافيز قو ىومن والتحدث عنو بمفردات تقويمية أو كمية، أوجز القول أن
  1ستراتيجيا يقوم على التموضع داخل الظاىرة وتوجيو ضربات متوالية لها من الداخل"انسلك معها سلوكا 

وقولو أيضا" إن فكر ىيدغر يظل بالنسبة لي أحد أنواع الفكر األكثر دقة وصرامة وإثارة وضرورة 
ينبغي إذا أن نسلك مسلك ىيدغر ونتبعو في السؤال الذي طرحو عن الوجود،  كما يقول" .2في زمننا ىذا"

وطرحو وحده، وذلك من أجل النفاذ بهذا الفكر الصارم لهذا اإلختالف الغريب، وتحديده تحديدا 
الميتافيزيقا  دية حيث تريد نقدلنقهذا فإن دريدا يعتبر نصوص ىايدغر بالغة األىمية من الناحية ال .3دقيقا"

 وتهديم أركانها من الداخل.

طات مركزية رتباان دريدا وىيدغر في مشروعهما لفك مشتركة كثيرة بي اقول أن ىناك نقاطويمكن ال
ستمرار على وجود الشك، أو وجود المعنى في النصوص، والبحث عن المصادر الفلسفة الغربية، واال

يكن عرضة تحرير تعددية المعنى  ك ميتافيزيقا المعنى لمالحقيقية الكامنة في وحدة الوجود، وإن تفكي
سب، ولكن إعادة تلك المعاني إلى مصادرىا المتماثلة ذاتيا، بمعنى إحياء الكتابة المتقلبة حسب حو 

صطدام بالنص الذي يعبر بذاتو عن عدم وجود حدود للعبة ستهالال للكتابة من خالل االافها نورس بوص
 .4عين القصد التفكيكي في طرحو عن نظرية اللعبالمعاني الحرة،وىذا ىو 

                                                           
، د.طقافة، ب.ليتشن، النقد األدبي األمريكي من الثالثينات إلى الثمانينات، ترجمة محمد يحي، مراجعة و تقديم ماىر شفيق فريد، المجلس األعلى للث فنست، 1

 284، ص2000
لياس فركوح و حنان شرايخة، المركز الثقافي ريتشارد كيرني، جدل العقل، حوارات آخر القرن، ترجمة: إحوار ج. دريدا، التفكيك و اآلخر، ترجمة حنان شرايخة، ضمن  2

 177، ص2005العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت لبنان، 

J.derrida, de la gram m atologie, m inuit, paris, 1967, p37 3  
  126،ص 1989، د.ط للنشر الرياض، دار المريخترجمة د. صبري محمد حسن،  كريستوفر نورس، التفكيكية النظرية والممارسة،  4
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ية وفلسفية ددا نقإن تجاوز الميتافيزيقا الغربية لم يكن باألمر الهين، بل تطلب ويتطلب جهو 
ختزال محاوالت صياغة تعددية المعنى، وقد تأتى لدريدا ىذا انفتاح الخطاب، وعدم امضنية في سبيل 

ومجتو مواكبة الطرح  )بالعالمي(اتسم ي الذي دقيادة المشروع النقفلسفية منحتو األمر من خالل سلسلة 
 .1الغربي المتعالي الذي منح نفسو حق صياغة البيانات النقدية لتشكيل المعنى التراجيدي للوجود

 ستغرق في الكثير من كتاباتو في إعادة قراءة وتأويل كل من فرويد وامن المعروف أن دريدا قد 
امتياز، شتغال عليو تأويليا بمختلفا وأنشأ نصا فلسفيا يمكن االكل منهما قد شق قوال   عتبار أناعلى نيتشو 

فرويد وىيدغر، إال أنو يبدو في ىذا متأثرا أكثر  ختالف الرجع" إلى نيتشو وحيث يرجع دريدا فكرة "اال
يقول فرويد على بو، دريدا يعترف بتأثره  جعل بفرويد، ففرويد حسب دريدا قام بتقويض سلطة األب ىذا ما

البطرركي لم يثبت ذاتو إال ليكرر ذاتو ولم يعد تثبيت ذاتو  لسان دريدا: "ىذا المبدأ األرخوني أي األبوي و
 .2أو المقموع، باسم األب بوصفو أبا ميتا"إال بقتل األب، إنو يساوي قتل األب المكبوت 

 ي الثنائيات المتقابلة )سوي،سعى فرويد إلطهار الجانب السلبي ف مركزتيوولقتل األب وتدمير 
شعور( وحاول تبيان وجو الخلل فيو ولماذا يعتبر سلبيا وإرجاعو في نمط إيجابي الباثولوجي( ،)الشعور وال

وعي عل خطتو بمتابعة نشاطات الاللقد درس فرويد المناطق الغيبية في السلوك اإلنساني وحدد  .مفيد
صعيدي )األحالم، السلوك الجنسي(، وأرجع ذلك الى أزمات في مرحلة الطفولة، وإلى عنصر الكبت، 
وإلى عقدة أوديب، أما دريدا فقد تابع فرويد في دراستو للمناطق الغيبية، لكن على صعيد الداللة، إذ 

التي نهض عليها ىذا ية دالتحليل التفكيكي أىم األسس النقشكل البحث عن المعنى الماورائي في 
ختالف( ، شفاف واالوعي الغربية تعتمد على أفكار غامضة )االستإجمال معاني الال التحليل وبين دريدا أن

حات صطلموعي، فإن اللكتابة، وحين يتحدث فرويد عن الالوغيرىا من األفكار التي توجد ضمن نظام ا
 ، فصناعة الوجو اآلخر للذات، وتشكيل 3للفظالتي يستخدمها للوصف مأخوذة من نظام الكتابة أكثر من ا

محدود، كل المكان وتعايشو مع الال حواختزال الزمان وإطالقو، وانفتا  ستشراقاال و ترجاعسلحظات اال
تلك العناصر وغيرىا كانت مستعارة من مسيرة الكتابة أكثر من الصوت، ألن ميدان الوعي ىو ميدان 

                                                           
  

الدين الخطابي، إفريقيا  وعز روجي البورت، مدخل إلى فلسفة جاك دريدا، تفكيك الميتافيزيقا واستحضار األثر، ترجمة ادريس كثير–سارة كوفمان 1
125-  124، 1994، 2الشرق، ط   

 155، ص 1،2003، ترجمة، تحقيق عدنان حسن، دار الحوار للنشر والتوزيع،طج. دريدا، حمى األرشيف الفرويدي 2
 125-124ومدخل لفلسفة جاك دريدا  126نورس ،مرجع سابق،ص 3
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وحدات صوتية مسموعة، إنما يتمثل عن مخصوصة تنتظم في  نسقي نظامي ال يخضع للتمثيل عن طريق
نطالقا مما اموز والعالمات عن طريق محفزات. و سلسلة من التيمات التي تحدد اإلطار العام لبناء لغة الر 

وعي، لذلك ل اإلسهام الرئيسي في دراستو الاليصعب تجاوزىا، وىي تشكذكر فإن رموز فرويد في الكتابة 
رتباطها باألصوات الكالمية، وأن وجهة نظر اأفكار مرتبطة بالكتابة أكثر من  بأنها وصفت أفكار فرويد

عتمادىا لعلم البالغة، الذي يفكك ذاتيا إلى اة قد أنتجت نصوصا تكشف دائما عن بالفرويدي دريدا
 .1مجازات إضافية للكتابة

وي داخلها توتح لقد تعامل دريدا مع نصوص فرويد ونصوص أخرى بوصفها نصوصا غير متجانسة
 قوى عمل في ىذا الوقت نفسو قوى تفكيك للنص، واستراتيجية ىذا العمل يقتضي حسب دريدا

توترات أو تناقضات داخلية يقرأ النص على ستقرار والتموضع في البنية غير المتجانسة للنص، والعثور اال
ثرة تأتي لتقويضو وتجزئتو، وفي من خاللها نفسو، ويفكك نفسو بنفسو، ويؤكد دريدا أن في النص قوى متنا

 .1ستنطاقميدان النص الفرويدي، ذكر دريدا أن عمل فرويد طبقات ميتافيزيقية لم تخضع بعد لال

لغة على تحطيم نظرية ىوسرل لها فهوسرل ينطلق في نظريتو للغة من في الوقد بنى دريدا نظريتو     
إنسانيا، وقد دفعو ىذا  ا نتاجا كينونة اللغة بوصفه  نطالقا منافي ذاتي قائم على فلسفة )األنا( أساس فلس

الى التفريق بين العالمات اإلنسانية، والعالمات الطبيعية، والداللة طبقا لمعنى ىوسرل ال تتأتى من القول 
 يريد ىذه الكلمات أن تعني, انطالقا من منهجية ىوسرل)الكلمات تعني( ولكن تتأتى من أن أحدا 

 .2الواعية التي تتطلب االىتمام بالحضور الشخصي للقولالظاىراتية للخبرة 

و تأثر دريدا يكمن في االتجاه المعاكس للطرح الهوسرلي, فاللغة عند دريدا ليست انسانية بالقدر 
الذي ىي فيو )لغة(, فهو يركز على لغوية اللغة أي يركز على اللغة بوصفها عنصرا قائما بذاتو و ان استقل 

يركز دريدا من جهة  ا ، أصواتا و كالم قابل تركيز ىوسرل على ترجيع اللغة بوصفهاو في م، عن قائليو
 و يتناول أنظمة اللغة بوصفها )كتابة( و ىي لغة قائمة بذاتها.، أخرى على استقاللية الحوار الداخلي

                                                           
 .127ص  نفسو، صدرمال1
 .127نورس المرجع نفسو ص  2
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سفية للغة، و تحديد إن الخالف الذي نهض بو دريدا مع ىوسرل ىو خالف حول الطبيعة الفل
تها، في تقديم الداللة، و مع أن الموضوع المعرفي كان واحدا بين دريدا و ىوسرل، إال أن فوظيو  دورىا،

التفاعل كان مختلفا حسب طبيعة منهج كل منهما، فدريدا تناول البحث عن طبيعة اللغة انطالقا من منهجو 
ناول البحث عن طبيعة في تقويض أسس الميتافيزيقا الغربية، و تمركزىا حول الكالم، أما ىوسرل فقد ت

اللغة انطالقا من منهجو الظاىراتي الذي يقتضي التوجو نحو البناءات اللغوية بوصفها الصيغ العقالنية و 
، و الماىيات المحفزة للوجود االنساني. و فسر دريدا أن الدال قد تحول عند ىوسرل الظواىر المميزة

قد ذكر دريدا أن ىذا المسلك ال يشكل إال خدعة إلى عملية إخراج للمعنى، و تعبير عن المدلول، و 
بنائية يمكن أن يطلق عليو )الوىم المتعالي( الذي يتغير بحسب اللغات و الثقافات، و قد شكلت 

 .1الميتافيزيقا الغربية تنظيمها نسقيا محكما داخل ىذا الوىم

من المصادر و  تجمع الدراسات النقدية، الفلسفية منها و اللغوية، على إفادة جاك دريدا
العالقة بين الدال و عتباطية اي، ئمبدالفرضيات األساسية لعلم اللغة السوسيري تحديدا، إفادتو من 

نتقاء القيمة الذاتية للعنصر اللغوي و اعتماده في امتالكها على اختالفو مع العناصر األخرى االمدلول، و 
لمعرفية عن عالقة الكالم بالكتابة، منتهيا إلى إذ يقيم دريدا عددا من النتائج ا في السلسلة أو النسق

أسبقية األخيرة عن األول، و ما يمكن أن تعنيو ىذه النتيجة من دحض و ادانة لثقافة عصر تقدم الكالم 
و ما يتبع ذلك  من تأسيس فلسفة للحضور و تمركز حول الظاىرة الصوتية، إذ يقيم دريدا فيو على الكتابة 

في المجال اللغوي، فإنو يقيم نتائج معرفية أخرى تستمد أصولها من  فية المستمدةمثل ىذه النتائج المعر 
عتباطية اإلشارة و اكتساب العنصر لقيمتو الذاتية من فروقو و اختالفاتو مع االسوسرية، ذات المبادئ 

انغالقها العناصر األخرى. ذلك ألن )االختالف في حقيقتو احالة إلى اآلخر و ارجاء لتحقيق الهوية في 
الذاتي، لذا فإن الهوية تحيل إلى آخريها الذي يؤسسها لنفسها كهوية، كذلك تكون فكرة الحضور، فكرة 
مشتقة و ليست أصال، ألن االختالف ىو األصل و ىو الذي يترك أثره كاختالف لدى اآلخر، و األثر ىو 

 المعنى أيضا يفقد كل مصدر يعوداألصل المطلق لكل معنى و لكل داللة، و لما كان األثر دون أصل فإن 
 .2إليو و بذلك تتالشى مشكلة الحقيقة و المعرفة و األصل األول و ال يبقى إال عالم بريء صالح للتأويل(

                                                           
1
 34-33ص  1992، 1ترجمة فريد زاىي ، دار توبقال المغرب، ط جاك دريد مواقع و حوارات، 

2
 37، ص2000،  1عادل عبد اهلل، التفكيكية إرادة اإلختالف وسلطة العقل ، دار الحصاد للنشر، سوريا ،ط  
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يكمن في نظام االختالفات، و عده دريدا مضادا للتمركز حول فرديناند دي سوسير ب و تأثر دريدا
كي تحيل إلى تحليل مشكالت الخطاب، و تعقيدات العقل، إن قراءة سوسير في اطار العمل التفكي

 الدوال. اختالفالمعنى التي تشيع في الممارسات الثقافية، كما أنها تدخل بقوة في ميدان االحتكام إلى 

دريدا خطوات سوسير في انشاء نظام بناء األشكال المختلفة بوصفها شرطا مسبقا على اتخذ لقد 
مستخدما بطرق تكبح رؤاه  من نظام االيضاح، فإنو يصبح بناءاللغة، و بمجرد تثبيت االصطالح ض

الراديكالية، و لهذا السبب لجأ دريدا إلى حصن من االصطالحات، التي لم يكن من الممكن اختزالها إلى 
معنى مفرد، فضال عن اعتماد دريدا منهجية سوسير في عد اللغة قائمة على مبدأ االختالف، الذي ينتظم 

 .1ل الواسع لداللة اللغةفي بناء التشكي

ن توجو دريدا النقدي في التفكيك، وجد نفسو في معطيات سوسير التي تمثل نقدا قويا إ
، أو ما يسمى بمركزية الكلمة، فسوسير يعرف اللغة على أنها نظام من العالمات و 2لميتافيزيقا الحضور

نصب على طبيعة الرمز اللغوي، و اللغة وفقا االصوات التي ال تعد لغة إال إذا نقلت األفكار، لذا فالتركيز م
لذلك ليس فيها صفات قائمة بذاتها بل مجرد اختالفات، و ىذا المبدأ يعاكس مركزية الكلمة و ميتافيزيقا 

محوري حول ما وراء  . حيث افترض دريدا وجود نظام محوري للغة في الطرح السوسري، أي نظامالحضور
 طبيعة الوجود
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2
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 . عند دريدا الفلسفة و التفكيك الثاني:المبحث 

يمكن تحديدىا في طور  يتصوره جاك دريدا كهدم منهجي للميتافيزيقا األوربية ذيال التفكيك إن
المفهوم للنقاش، ىذه السيطرة التي  ةأول، كمحاولة لتفكيك الفكر النقدي للتراث الفلسفي و لطرح سيطر 

سوسير اللغوي(. يسعى دريدا  دييشكل التعبير األكثر صرامة عنها النظام الفلسفي )ال سيما نظام ىيجل و 
لتفكيك ىذين النظامين عن طريق كشف التباساتهما و تناقضاتهما، إنو يطور ما يسميو "استراتيجية عامة 

جل كشف بعض المفاىيم و الحجج المثالية ألعبر استخدام  11ة"نظرية و منهجية، للتفكيكية الفلسفي
 طابعها المتناقض.

، من حيث أنها إن األفكار التي تدخل في تشكيل علم من العلوم تستمد كلها من نظام الحضور 
تجعل حركة االختالف في نقطة ما متعلقة بشيء مستقل متطابق مع ذاتو، فالموضوعية على سبيل المثال 

قابل للتكرار: ىي إمكانية التبدي المتكرر ألشياء متطابقة مع ذاتها و نقد مركزية الكلمة ال يقوم إال حضور 
ي تمنعو من أن يكون على تلك المركزية ذاتها التي يسعى إلى تحطيمها ألنو يكشف عن التناقضات الت

ة، فهي تصف الطرق التي تساق، و ىذا يعني أن التفكيكية تأخذ على عاتقها قراءة مزدوجنظاما تام اال
تضع بواسطتها المقوالت التي تقوم عليها أفكار النص الذي تحللو، موضع تساؤالت، وتستخدم نظام 

ىي المركبات بات فكرية مثل اإلختالف والتكملة، و التي يسعى النص في نطاقها إلى أن ينتج مركاألفكار 
راءات دريدا تنجز ما نعتبره األثر األدبي للغة تساق ذلك النظام موضع التساؤل. وقاالتي تضع ىي األخرى 

بالدقة الفلسفية في أنقى أشكالهما دون السعي إلى التوفيق بينهما، وما يعطي كتابات دريدا قوتها الخاصة 
ت نفسو من خالل هو يقيم حججو ضمن نظام فلسفي خاص، ولكنو يحاول في الوقف،  ىو ىذا المزج 

 .2النظام و أن يتجاوزهكسر ذللك ة اللغة أن يبخصو 

حيث وجد lettréإال أن فكرة التفكيك عند دريدا لم تأخذ معناىا المراد لها إال في قاموس 
لى التي تعني حسب ىذا المقتطف الذي أورده دريدا في رسالتو إdéconstruction2 دريدا مفردة 

                                                           
1 .10لبنان ص–بيروت  1996، 1ط بيرزيما، التفكيكية دراسة تقذية، تعريب أسامة الحاج المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

  

 
2

      1جاك دريدا الكتابة واالختالف، ترجمة كاظم جهاد تقديم محمد عالء سيناصر، سلسلة المعرفة الفلسفية، دار توبقال المغرب، ط

.63-57ص  1988    
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)فعل تفكيك( مفردة نحوية. تشويش بناء كلمات عبارة  déconstructionياباني: "صديق 
déconstruire: 

 تفكيك أجزاء كل موحد، تفكيك قطع ماكنة لنقلها إلى مكان آخر.-1

قبل  مصطلح نحوي: تفكيك األبيات وإحالتها شبيهة بالنثر عن طريق إلغاء الوزن، في طريقة الجمل ما-2
 حتياج للتفكيك أبدا.إحدى مزاياىا في عدم االة، وتكمن المفهومية، يبدأ أيضا بالترجم

3-se déconstruite1: التفكك والتخلع، فقدان الشيء بنيتو. 

نيتشويا، وال حتى فرويديا وإنما تفكيك خاص  ال و وبذلك فإن التفكيك الذي يعنيو دريدا لم يكن ىيدغريا
 يجد دريدا معناه أكثر وضوحا في قاموس ليتريو.

النحوية واللغوية والبالغية مربوطة  مؤدياتهاوكانت lettréيقول دريدا: "فعثرت عليها في قاموس 
 12"على األقل أن ألمح إليولتقاء مفرحا، وشديد التالؤم مع من كنت لي ىذا اال و بأداء "مكائني"، وبدافي

يحدث أو  ليعني ماستخدام كلمة تفكيكيات في صيغة الجمع بدل تفكيك، اإال أن دريدا يفضل 
–وحيث يوجد شيء ما، وبهذا فهي تعني ال يمكن أن يحدث، كما يعني تصدعا يحدث باستمرار، 

 وجود ممكنات ضمن مجال المستحيل. -التفكيكات

عتبار ا، ويتعين على الترجمة أن تأخذ ىذا األمر بعين االدريدا "التفكيك ليس تحليال وال نقيقول د
ى عناصر بنية ما على الخصوص، ال يعني الرجوع إلى العنصر البسيط وال إل فهو ليس تحليال ألن تفكيك

ختيار أو عنى الكانطي، فهيئة القرار أو االا، ال بالمعنى العام وال بالمدأصل غير قابل للحل، وىو ليس نق
يك، شأنها في ذلك شأن الحكم أو التحديد تشكل إحدى "التيمات" أو أحد الموضوعات األساسية للتفك

إذا ما شددنا في ىذه المتعالي نفسو، وىو ليس منهجا، وال يمكن تحويلو إلى منهج، خصوصا  دجهاز النق
ختزال التفكيك في إجراءات منهجية أو اال يمكن  لذلك 3" اللفظة على الداللة اإلجرائية أو التقنية

                                                           
Jaque Derrida, l’écriture et la différence, Ed du seuil,  paris, 1967,p 2261 

2
.58واالختالف  مصدر سابق صدا الكتابة جاك دري   
3
  58المصدر نفسه ص  
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التعريف، بل ىناك فقط حركات  داةآبمجموعة من القواعد القابلة للنقل، فال وجود للتفكيك 
 واستراتيجيات وتأثيرات متنوعة، تختلف من سياق إلى آخر ومن وضعية إلى أخرى.

يصعب نتيجة ذلك تحديد ىذه الفردة، وبالتالي ترجمتها، ألن كل المفهومات التحديدية، 
أو قابلة ألن  التمفصالت النحوية، أو الترجمات الخاضعة ىي األخرى للتفكيك والدالالت المعجمية و

، فسؤال التفكيك ىو "من أقصاه إلى أقصاه سؤال الترجمة وسؤال déconstructibles)تفكك )
 .1لغة المفاىيم والمتن المفهومي للميتافيزيقا المسماة غربية"

التفكيك تمرين على النص ينجز قراءة لو من الداخل في اآلن معا فهو ال يفضل مغادرة الميدان 
لهذا فالتفكيك ىو بمثابة استراتيجية تصعب أمام   يحبذ البقاء بداخل المطلق،رية وال وتغييره بصورة جذ

يمثالن لدى "كتابة جديدة قادرة على النسج و الحياكة قصد المغادرة و البقاء في آن معا، ذلك ألنهما 
نصوص ىي دريدا مطلبا أساسيا يسير بنا نحو التأكيد على ضرورة الحديث داخل لغات عديدة و انتاج 

األخرى تحمل تعددا، ألن الرىان االستراتيجي األول الخاص بالتمرين على التفكيك يكمن في خلخلة و 
زعزعة جدرية ال يمكن أن تحصل إال من الخارج، خلخلة تلعب داخل العالقة العنيفة للغرب في كلينو مع 

د كل ما يؤدي إلى سؤال معنى آخره، سواء تعلق األمر بعالقة السنية حيث يتم طرح و بسرعة سؤال حدو 
 2."الوجود، أو بعالقة اثنولوجية، اقتصادية، سياسية، حتى عسكرية

يعتبر فعل تفكيك النص أي كان، نوعا من االستمرارية في انتاج التعارضات و االختالفات الكامنة 
لنص و تبين في النص ذاتو من جهة، ومن جهة أخرى، ضرورة استعادة ابتكار ىذا الصراع الذي يعيشو ا

ىشاشتو و اندثاره فيما يصرح بو، و ىو في ذلك نوع من المترددات أو الاليقينيات التي تأخذ كل 
 االتجاىات و المناحي.

ان العالم كلو موجود في النص، فال شيء خارج النص و ىذا النص ىو تجسيد للميتافيزيقا، تقوم 
و التفكيك ال موطن لو، إنو الممارسة النقدية و العملية التفكيكية على احراجها، فالنص موطن التفكيك 

نوع من المطرقة النتشوية، ولكن ليس بمعنى الهدم و التقويض، بل بمعنى أنو"ىجوم على أنظمة مؤسسة و 

                                                           
 13، 12، ص2010، بيروت 1كتورة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية ط  د. جورجالخطابي ، مراجعة  د. عزالدينجاك دريدا، عن الحق في الفلسفة، ترجمة  1
 97ص، 2010القادر بودومة دريدا وتفكيك علوم اإلنسان، مجلة الكلمة، مؤسسة دالتا للطباعة والنشر، بيروت ، د. عبد 2
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مكرسة، وال بناء لمثل ىذه المؤسسات، فهو ال يدعي الهدم المطلق لنسق للميتافيزيقا، كما ال ينجز بناءا 
لتفكيك يمثل الهدم و البناء في اآلن معا، فهو يقدم على التعارضات الميتافيزيقية، لها بصورة كاملة، إن ا

 1ال ليتخلص منها بصورة نهائية أو ليجري عالما نهائيا، بل ليشيد تعارضات أخرى".

بتكار و تكرار لالبتكار، أي ما تم ادوم أكثر و على ىذا فإن التفكيك الغرض في ىذا جعل حياة النص ت
 قتلو داخل النص.إحياؤه و 

ما  ى"ال يتجاوز تفكيك الميتافيزيقا بمهاجمتها و إنما يسعى إلى أن يبين بأنها ال تتوفر قط عل
تدعيو من اكتفاء و يقين و حضور أمام الذات، وذلك أن الميتافيزيقا رغم ادعاءاتها لم تحقق ىذا الحضور 

و إعادة النظر في مفهوم   بفضح ىذا التعلقذا لمجاوزة فعلية للميتافيزيقا، إالإمكان إال  22"مإال كوى
 الحضور ىذا، مفهوم الوجود كحضور و مفهوم الزمان كحاضر.

يستعيد دريدا "النقد" الهايدغري للمفهوم الميتافيزيقي عن الزمان، إال أنو يبين قصوره و حدوده. 
يقودنا إلى التفكير في "فإذا كان ىايدغر قد فكك بصفة جدرية سيادة الحاضر على الميتافيزيقا، فلكي 

حضور الحاضر، بيد أن فكر ىذا الحضور يقتصر على مجرد االستعمال المجازي للغة التي يزعم 
 .33تفكيكها، و ذلك نتيجة ضرورة عميقة ال تنفلت منها بمجرد أن تتخذ قرارا من أجل ذلك"

الحضور ذاتو، كما  يبين دريدا أن التفكيك ينبغي أن يذىب إلى أبعد من ذلك، و يمتد إلى مفهوم
كان لها أن تكون،  يؤكد أن المفهومات الميتافيزيقية عن التاريخ و المعنى و الوعي و الذات و الهوية ما

 لوال أن نمط الحاضر ىو الذي حدد المفهوم الميتافيزيقي عن الزمان و الكائن.

 اس أنها بديهياتيتسلم العمل التفكيكي مهامو بوصفو عودة إلى األصول التي يسلم بها على أس
ال يمكن تجاوزىا، و يقوم ىو بتفكيكها، و األصل في التفكيك ليس ماثال، يصبح أثرا، بحيث يحضر و 

 يغيب في اآلن ذاتو و ىو يظل ال مدركا على الدوام.

                                                           
1
ية ، الفلسفة الغربية المعاصرة "صناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى التشغيل المزدوج" ، موسوعة األبحاث الفلسفية للرابطة العربمراد قواسميد.  

.2013، 1ج، منشورات اإلختالف ط2لفلسفة، األكاديمية ل  
.77، ص1991، المغرب، 1د.عبد السالم بن عبد العالي أسس الفكر الفلسفي المعاصر "مجاوزة الميتافيزيقا"، دار توبقال، ط 
2
  

.77نفس المرجع، ص  
3
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ليفيناس مفهوم "األثر" الذي يجاوز األصل الميتافيزيقي كقمة  لقد استعار دريدا من امانويل
ال يخضع للتحديدات الزمانية للميتافيزيقا، يقول ليفيناس بأنو: "الماضي لم يحضر للكينونة، إذ أنو 

. ممتنعا عن التحديد عبر مفهوم الحاضر، بأنو الممزق الذي يشكل اإلمحاء معلنا اختالفو مع 11قط"
 األصل الجدلي. 

و نظرا إلى إن أعمال دريدا ىي استكشاف لطبيعة الكتابة بالمعنى األوسع باعتبارىا اختالفا، 
الدرجة التي تشتمل فيها الكتابة دائما على نقوش تصويرية و فكرية و عناصر صوتية فلن تكون متماثلة مع 
ذاتها، فالكتابة إذا غير نقية على الدوام، و بذلك تتحدى فكرة الهوية، و بالتالي تتحدى فكرة األصل 

األشكال الظاىرية، ىذا ىو المعنى الموجود البسيط، إن الكتابة باعتبارىا أثراتصبح الشرط المسبق لكل 
الغراماتوليجيا في )نهاية الكتاب و بداية الكتابة( يبن ىذا الفصل أن الكتابة افتراضية و  في عمل دريدا

 ليست ظاىراتية، إنها ليست ما يتم انتاجو بل ما يجعل اإلنتاج ممكنا.

و تاريخ الفلسفة، يحرص دريدا في  عند التأمل في مواضيع من األدب و الفن و التحليل النفسي
جانب من جوانب استراتيجية على اظهار عدم النقاء الكامن ضمن الكتابة، فكثيرا ما يبرىن دريدا على ما 
يحاول اثباتو فلسفيا باستخدام استراتيجيات بالغية، و شعرية، حتى يتيقظ القارئ لضبابية الحدود بين 

 حقول المعرفة )مثل الفلسفة و األدب(.

ة تمتلك أساسا ىشا للغاية ومبهما، وما ىو صحيح يبين دريدا بأن المبادئ الميتافيزيقية األزلي
ومضبوط )كاسم العلم( ألن لديو ىوية ثابتة، يؤدي بالنتيجة إلى تفكيك المضبوط )مثال، ال يشير اإلسم 

، والتالعب اللفظي  ي أو شخصي واقعي أو بسيط ، ذللك ألن فيو بعدا بالغيا أيضافقط إلى شيء ظاىرات
 .2يجعلو مرئيا لنا(

فتراض بأن التكرار صفة عرضية في اللغة، حتى إن حين أن الحس المشترك يميل إلى االوفي 
الكلمات والعبارات والجمل يمكن تكرارىا في سياقات مختلفة ، إال أن دريدا يعتبر التكرار تلك الصفة 

                                                           
79نفس المرجع، ص   1

  
 227بيروت ص  2008، 1الحداثة، ترجمة د. فاتن البستاني، مركز الدراسات الوحدة العربية، ط ما بعد، خمسون مفكرا أساسيا معاصرا من البنيوية إلى ليشتتوجون  2
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عن المدلول )عليو(. اذا إذا كان المعنى متعلقا بالسياق بالذات التي تفصل بشكل نهائي ، مستوى الدال 
 .1 ، فال يوجد سياق مضبوط يزودنا بدليل على المعنى النهائي ، ىذا فيما يخص بنية اللغة بحد ذاتها

يزعم مشروع دريدا الفلسفي تفكيك الكلمات المميزة التي تنشر في الحياة اليومية ، فلغة الحياة 
الثقافية لتراث  دعاءات والمظاىرفتراضات المسبقة واالمل في ذاتها االنها تحألاليومية ليست محايدة 

بكاملو. في الوقت نفسو ، فإن القيام بإعادة العمل نقديا في األساس الفلسفي لذلك التراث قيد البحث 
 الفردية للباحث الفيلسوف القارئ وإبداعيتو. االستقالليةينجم عنو تأكيد جديد على 

التي يؤسسها دريدا بين مختلف المفاىيم ىي نفسها العالقة التي يؤسسها بين مختلف إن العالقة 
نصوصو ، وبطريقة عامة بين كل النصوص ، إنو يقابل تطور تصور أو فكرة، بنسقية نصية ، أي ضرورة و 

ي عن الطريقة الت يتساءل أشكال وزمن تطورىا. نسق/لعبة، دائما وفي آن واحد مفتوح ومنغلق. فدريدا
عن محتوى  يتساءلتكونت من خاللها النصوص، التي تلعب من خاللها ، وتنكتب من خاللها، أكثر مما 

 األفكار وتطورىا.

إن قراءة نص ما ، معناه القيام بدراسة نسقية نصية، معناه إبراز نوعية وأصالة لعبة ما ، وكتابة ما،  
تصالية التي يسجل فيها لمجموعة االتبيان اكيف أنها تقطع مع كل نسقية نصية أخرى ، لكن معناه كذلك 

ولما لم يكن في اإلمكان تحديد أي عنصر سوى  32أي نسق غير قابل للضبط شكليا النص ، والتي تجعل
زم أن تكون لعبة اإلختالف "موجودة فيو" من قبل بالنظر إلى نسق العالقات في تكميل المعنى فإنو من الال

إطار السلسلة و النسق، و بناءا على ىذه القواعد يمكن  يحدد عناصر اللعبة في ، إنو "األثر". فاألثر ىوما
إتقان لعبة االختالف مع الشيء نفسو، من داخل النسيج نفسو، حتى يتم الوصول إلى أن كل شيء ىو  

من خالل كتابة، حتى الكالم المنطوق بما أنو يقوم على األثر، أو الكتابة البدئية ، الكتابة األصلية بامتياز، 
وظيفتها في تقديم لحظة ما قبل تقسيم الكلمة إلى دال و مدلول، أي إلى روح و مادة بالتقسيم الساذج، 

و تدخل في عالقة إنها الكتابة ال بما ىي مقابل للصوت أو ضد الصوت، بل بما ىي كتابة تشمل الصوت 

                                                           
 228نفس المرجع ص  1
80روجي البورت، مدخل إلى فلسفة دريد مرجع سابق ص –سارة كوفمان  2
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تمتع بميزة تحديد الجانب الصوتي معو، ألن علم الكتابة ىو "نصوصية مبدئية أو تدشينية لكل نسق دال ي
 .11في العالمة و موازنتو فعليا، أي تسليط الضوء أخيرا على مادية العالمة )بما ىي أثر مكتوب("

ال يعلمنا التفكيك إذن قراءة النص من خالل استحضاره كلغة، و كنتاج للمعاني من خالل 
بل يمكننا من  حسب،قتفاء األثر. ليس كل ىذا و االختالف و المغايرة، و من خالل لعبة معقدة ال

استجواب الفرضيات الفلسفية و السياسية الخفية للمذاىب النقدية القائمة و التي غالبا ما تحكم قراءتنا 
 .2لنص ما

لنص ما، مهما كانت المؤسسات و ىذا األسلوب ىو ما يجعلنا أكثر وعيا و مرجعية في قراءتنا 
دريدا يرفض التسليم للفلسفة بذلك الوضع المتميز التي تزعم بأنها الوعاء  المدارس التي تحكمو. إن

تجاه ليفرض عليو موضوع دراستو، إنما الفالسفة استطاعوا و المنطق، و يواجو دريدا ىذا اال األمثل للعقل
ىدف أن يفرضوا منظوماتهم المختلفة عن الفكر عن طريق تجاىلهم أو قمعهم لآلثار اللغوية الممزقة، و 

دريدا األساسي ىو استخالص تلك اآلثار مستخدما في ذلك القراءات النقدية التي تركز على عناصر 
االستعارة و المحسنات البديعية األخرى التي تعمل عملها في النصوص الفلسفية مع البراعة في الترتيب و 

التي تذكرنا دوما بالطرق التي التفكيكية بهذه الصورة التي ىي أشد صورىا صرامة إنما تعمل عمل الرسالة 
قبل كل ذلك على تفكيك  تستطيع اللغة بها تعقيد نظرية الفيلسوف أو صرفو عن ىدفو، و التفكيكية تعمل

و التي مفادىا أن العقل يستطيع  .الفكرة، التي يسميها دريدا باسم "الوىم السائد في ميتافيزيقا الغرب"
 بغيرىا إلى الحقيقة أو نظرية خالصة مؤكدة للذات.بصورة أو بأخرى التخلص من اللغة و يصل 

و برغم أن الفلسفة تجاىد و تكافح من أجل محو طابعها النصوصي أو )المكتوب(، فإننا نقرأ 
عالمات ذلك الجهاد و الكفاح في المناطق العمياء في االستعارة من ناحية و في استراتيجيات البالغة 

 األخرى من الناحية الثانية.

                                                           
.1246مراد قواسمي، الموسوعة السابقة، ص  
1
  

.100عبد القادر بودومة، مجلة سابقة، ص 
2
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لمعنى تبدو كتابات دريدا نقدا أدبيا أكثر منها فلسفة، و ترتكز ىذه الكتابات على افتراض بهذا ا
تطبق إلى يومنا ىذا في النصوص األدبية بصورة خاصة ال يمكن االستغناء أن طرق التحليل البالغي التي 

 سفة نفسها.عنها أو التخلص منها عند قراءة أي نوع من أنواع الكالم األكاديمي بها في ذلك الفل

دريدا بين كل من النصوص االدبية و النصوص الفلسفية، ولكن دريدا ال ت من ىنا تنقسم اىتماما
وبذلك يثبت أن ذلك االنقسام  يستطيع من الناحية التطبيقية الحفاظ  على ىذا التمايز الذي يكسره دوما،

إنما يقوم على تحامل عميق الجذور ال يمكن الدفاع عنو. و ىكذا نجد أن النقد و الفلسفة و علم اللغة و 
األنثربولوجيا، تخضع للتقويم النقدي القاسي الذي تطرحو مقاالت دريدا النقدية، و ىذه ىي أىم النقاط 

بعد تلك اللغة التي لها من الوعي و اليقظة ما  كية إذ لم توجدالتي يتعين االمساك بها بالنسبة للتفكي
يمكنها من الشروط التي يلقي بها على عاتق الفكر كل من تاريخو السابق من ناحية و الميتافيزيقا السائدة 

 من ناحية أخرى.
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 استراتيجية التفكيك و السياسة المبحث الثالث:

على رفض ميتافيزيقا التراث الغربي، التي تأسست في نظر دريدا لقد تأسست استراتيجية التفكيك 
على نزعة عرقية إيديولوجية، تقوم بإقصاء طرف من أطراف ثنائيات متقابلة قامت بوضعها، ومن بين ىذه 
الثنائيات )كتابة/كالم(، )روح/جسد(، )خير/شر(، و ألن التفكيك ليس نقدا و ال تحليال، فإن استراتيجية 

وجو ثوري يحاول قلب التضاد الكالسيكي و إزاحة النظام القائم عليو. يقول دريدا: "فإننا في التفكيك ت
الحقيقة ال نستطيع أن نقول بأننا مكبلون بالميتافيزيقا أو سجناء لها، ألننا و على نحو أكيد لسنا في 

الكاملة بين الداخل و الخارج في الميتافيزيقا ال  الداخل و لسنا في الخارج كذلك. و باختصار فإن العالقة
بمعنى أن استراتيجية التفكيك ال زالت تعمل داخل 1تنفصل عن قضية تناىي واحتياطي الميتافيزيقا كلغة".

الميتافيزيقا و تستخدم لغتها و أفكارىا، لكن ىذا ال يعني الحجز داخلها، فالعالقة بين الداخل و الخارج 
الغائب في الميتافيزيقا ال تخرج عن نطاق اللغة، إذ يقول دريدا:" فاللغة إنما ىي الوسط  أو بين الحاضر و

 1".الذي تجري فيو لعبة الحضور و الغياب

إذا استراتيجية التفكيك ليست بحثا عن مؤلف خلف نص ما، و ال بحثا ينشد المالئمة بين 
ليفيض بالمدلوالت الالنهائية. ال يمكن أن األفكار، و إنما ىي نزوح لتفجير النص و تحريضو ضد نفسو، 

تفاق حول النص من الخارج، و ال عبثا بالرصيد الميتافيزيقي الغربي و اتراتيجية التفكيك مجرد تكون اس
 2إنما ىي بحث مراوغ يضمر الغدر و يتسم بالحيلة و الدىاء، مقتفيا أثر العبد و طريقتو في اإليقاع بسيده.

االختتام و بواسطة حركة منحرفة و دائما خطيرة، ألنها تجازف باستمرار يقول دريدا: " داخل 
بالوقوع في أغوار ما تقوم بتفكيكو، ينبغي إحاطة المفاىيم النقدية بخطاب حذر و دقيق و تحديد شروط 

ما ىذه المفاىيم و مجالها و حدود فعاليتها، و تعيين انتمائها بصورة صارمة إلى اآللة التي تسمح بأن نلمح 
 3لم يسمى بعد، و ىو وميض ما بعد االختتام.

                                                           
169دريدا، التفكيك واآلخر، ص جاك  1  

 المغرب البيضاء، الدرا العربي، الثقافي المركز أنقزو فتحي: ترجمة ىوسرل فينومينولوجيا  في العالمة مسألة الى مدخل والظاىرة، الصوت دريدا، جاك 2
34 ، ص2005 1ط لبنان،-بيروت   

. 18، ص 2005، د.ط، 12محمد على الكردي، جاك دريدا وفلسفة التفكيك، ضمن مجلة أوراق فلسفية، مصر، العدد  3  
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تتمثل استراتيجية التفكيك في التموضع داخل الظاىرة، و توجيو ضربات متتالية لها من الداخل، و 
ذلك بطرح أسئلة مستعيرة لغتها الميتافيزيقية التي ال غنى عنها، و من خالل ىذه األسئلة يبرز عجز 

ابة و الدفاععن ذاتها فينتقل السؤال من مستوى إلى آخر حتى يهدم البناء  المقوالت الميتافيزيقية  في اإلج
كلو، و كأنها حركة تحاكي التهكم السقراطي. "إن تفكيك الفلسفة معناه أن نقيم جينيالوجيا مفاىيمها وفق 
 أكثر الطرق أمانة، و أقربها إلى الداخل، و لكن في الوقت ذاتو، انطالقا من خارج ال تستطيع ىي أن

ما يهم التفكيك ىو العثور على اللبنة المتوترة و القلقة في أي بناء نصي و إثارتها  1تصفو أو تسميو".
 طالقية يحمل في ذاتو تفككو.نص يدعي النظام و اال، فكل لتفكك ذاتها و ينهار البناء كلو

اعدة لعبتو، و يقول دريدا: "النص ال يكون نصا إال إذا أخفى عن النظرة األولى قانون تركيبو و ق
مر أنهما وراء سر لن يفضح،  كل ما في األ فالقانون و القاعدة ال تحتميان  ىو يظل ال مدركا على الدوام

 2ال يمثالن في الحاضر".

إذن ليس ىناك نص متجانس ال يسمح بالقراءة التفكيكية، و إنما ىو في حد ذاتو يملك طاقة  
بمعنى أن استراتيجية  أسئلة صارمة لو تهز أعماقو الخامدة.كامنة تعمل على تصدعو بمجرد بدء توجيو 

التفكيك على ابراز الطرق األقل خطأ أو حتى الطرف المقصي في التقابالت الميتافيزيقية الثنائية، فتجعل 
العلو أسفال، و تعيد تسجيلو في لعبة أخرى ال تستقر على حال، أو تبرز تصورا ال يترك نفسو خاضعا 

تتضمن على عنصرين أساسين الجدية لذلك يقول دريدا: "يكون على االستراتيجية أن لتصور مضبوط. 
و الدىاء أو المكر ثانيا، فللكشف عن خطأ "لغة المعلم" )...( يجب إتقان منطقها و اإلحاطة وال،أ

 3بمفهوماتها، و من تم إرجاعها ضده، بهذه الحركة المزدوجة.

و الكتابة بيدين تعمل على قلب حمولة النص بواسطة تتضمن ممارسة التفكيك حركة مزدوجة تشب
حل شبكة تناقضاتو و ترتيباتو، و ال يكون ىذا إال بإتقان  لغة النص ذاتها، ثم زحزحة ما تم قلبو بتطويره و 
ارجاعو ضد بنائو األول الميتافيزيقي القديم. و بما أن التفكيك ليس نقدا وال تحليال وال ممارسة أو منهجا، 

                                                           
.76، ص 2005 1ط، مصر، القاىرة، للترجمة، القومي المشروع للثقافة األعلى المجلس طلبة، منى و مغيث أنور: ، ترجمةجاك دريدا، في علم الكتابة1   

 2 80العالي، ص عبد السالم بنعبد   2 
 

Jacques Derrida, la dissém ination, Ed seuil, Paris, 1972, P 713  
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تعد في استراتيجيتو عن وضع أي خطة أو برنامج عمل صارم، إذ ليس ىناك مجال محدد لعملو و ال فإنو يب
 غاية لتأصيل مرجع لنتائجو.

و ىي نوع من المفارقة أو المشكلة التي  aporie"تقوم استراتيجية التفكيك على إبراز المعضلة 
تبقى بال حل و إن كانت ىي األساس الذي ال غنى عنو لدافع اإلنسان للبحث عن الحلول )...( و أمامنا 
نموذج آخر للمعضلة و ىو الضيافة التي تقتضي كي تكون ضيافة بحق أال تكون مشروطة بعدد او بمدة أو 

ستحالة  شرط حقيق )...( و ىذا ىو معنى أن "االمستحيل الت بانتماء، ولكن ىذا النوع من الضيافة
فهو يعني باستراتيجية التفكيك تحقيق غاية دون غائية، و كان ىذه الغاية بحث عن التشرد و  1اإلمكان".

التيهان داخل النظام، ىذا النظام لن يكون إال ميتافيزيقيا، إذ أنو ىو من يضع القوانين و يحدد األخالق و 
ف و قد قدم دريدا مثاال على ذلك تجلى في فكرة الضيافة، فحتى نستضيف شخصا أو فكرة ما، ال األعرا

التي تقدم شروطا للضيافة، ىذه األخيرة أىم خاصية لها ىي أن  يمكن أن نتجرد من طبيعتنا الميتافيزقية
لة تثير خيال تكن غير مشروطة، و كأنها ممكنة التحقق دون جوىرىا، و مستحيلة مع شروطها فهي معض

 نتهاء النمو.ال اها بذور التخلخل التي ال تعرف حدالمفكك و تستفزه ليسقي داخل

مهمة التفكيك ىي تقديم ممارسة نظرية لقراءة النصوص، و فاعليتها الرئيسية ىي فعالية  إن
نتقال من العمل إلى يل األعمال الفنية إن االالقراءة. فالتفكيكية ىي قراءة النصوص، قراءة تستبعد تأو 

 نتقال من جزء مادي إلى حقل منهاجي.االنص ىو 

صوصا تكون ومهمة التفكيك ىي أن تصبح كتابة أي نصا آخرا، نصا نقديا يكمل و يدمج نصا أو ن
 ستنطاق باألشياء المرئية و دالالتها، و تعني التفكيكية بالنصوص و عالقاتهاموضع تساؤل. و يعني اال

و عندما تمارس التفكيكية عملها فإنها تقيم مكان، أو أمكنة االختالف المنقوشة  2ة فيها.المتبادلة المضمر 
في النص سلفا، و تسعى التفكيكية إلى استرجاع )أو تعويض( ما أسقط من النص و لكن ما أسقط من 
النص ىو سمة للنص سلفا، و ما أسقط من النص موجود في نص آخر، أو أنو ينتج في كتابة أخرى، 

                                                           
.45جاك دريدا، في علم الكتابة، ص  1  

، ص 2002، 1ج ىيوسلقرمان، نصيات بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية، ترجمة: حسن ناظم وعلي حاكم صالح، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، ط2 
77 .  
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ىو غير موجود في النص، أو تعويضو يعني قرن نص بنص آخر، و تحديد التقاطع القائم بينهما،  فإرجاع ما
 1. قوانينها، و ممارستها التكميلية و دريدا يريد استرجاع الحقيقة في النصوص عبر استكشاف )تفكيك(

، و االختالف"و بهذا تعتبر استراتيجية التفكيك خطابا نقديا ما بعد حداثي و يبقى كتاب "الكتابة 
بحيث يقصد  أىم ممثل لخطاب التفكيك بكل خلفياتو الفلسفية و توجهاتو اإليديولوجية كما حددىا دريدا

نتقاد الفكر الغربي الماورائي خاصة فكرة "التمركز المنطقي" و المقصود بو التركيز امن وراء ىذا التوجو، 
صال جذورىا التي كانت تسلم بقدرة اللغة ئستر الدال، التي سعى دريدا إلى اعلى المدلول و تغييب دو 

على اإلحالة على الحقيقة التامة المتعالية، و بقدرة المدلول على حمل المعنى و إحالتو على شيء 
خارجي، و بالتالي تصبح اللغة فضاء للوجود و حقيقة أسمى ) و ىذا ما أنكره دريدا مبينا أن اللغة بنية من 

بقدر ما  ي حضور معنوي في المدلول، إنو ذو طابع ال يحيل على أي تصوراالختالفات و أنو ال وجود أل
 2يحيل على مدلول آخر، ضمن شبكة من اللعب بالمدلوالت(.

حضور، وىذا البعد الخارجي ىو خارجي بالنسبة للحضور والال يقول دريدا "تتطلع الرغبة إلى ما
والشر ىو رحم الرغبة ، ومن ضمن عناصر عديدة ممثلة ىذا البعد الخارجي مثل: الخاصية الخارجية للخير 

نتباىنا ار العديدة ىو الجدير بأن يستلفت ، للبراءة والشدود...، ىناك عنصر واحد فقط ضمن العناص
أصل اللغات لروسو. ىذا العنصر يتمثل في البعد بصفة خاصة. ذلك ألنو يلج بنا إلى كتاب رسالة في 

متياز خاص ، إذ دم الحرية وإن كان لهذا األخير الوالبعد الخارجي للحرية وع والعبودية،الخارجي للتحكم 
و  ...(  قتصاديأنو يجمع بشكل أكثر وضوحا من كل العناصر األخرى بين ما ىو تاريخي )السياسي واال

 السياسي والذي يندرج ضمن استراتيجيتو التفكيكوىذا بين انشغال دريدا بالمجال  3ما ىو ميتافيزيقي".
التي وجهها إلى العقل السياسي الغربي وكشف التناقضات في مفاىيمو عن الديمقراطية والحوار والحرية ، 

انيو رابطا ذلك باألصل الذي نبعت منو ىذه المفاىيم، أال وىو األصل اإلغريقي الذي ال تصلح كل مع
بالضرورة للغرب المعاصر، ومثل ىذا التفكيك السياسي تشهد عليو كتب دريدا "اطياف ماركس" و 
"مارقون" و "سياسة الصداقة"و كذا محاوراتو الصحفية التي القاىا في شكل محاضرات في مختلف 

                                                           
. 79نفس المرجع، ص  1  

.24، ص 2011، 1ىشام الدركاوي، التفكيكية التأسيس والهراس، تقديم، الرحال الرضواني، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط 2  
323دريدا في علم الكتابة، ص   3  
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ية على حساب جامعات العالم، حيث انتقد الديمقراطية الغربية التي تراعي مصالح و سيادة الدول الغرب
مصالح و سيادة الدول الضعيفة، كما انتقد مفهوم الديمقراطية المبني على مفهوم الدولة األمة، حيث تعني 

رتباط  باألرض، و ىو ما شكل حسب دريدا دوال غربية ذات الديمقراطية في األصل اإلغريقي األصل و اال
إن الدول المرتبطة بالسلطة تصنع مجتمعات سلطة، و السلطة تستفيد من امتيازاتها مجموعة دون أخرى. و 

داخل المجتمع الواحد. يقول  طبقية ينعدم العدل فيها. و إن السلطة تصنع التسلط أيضا لفئة على أخرى
دريدا: " المسؤولية السياسية أمام مواقف معقدة على الدوام متناقضة و شديدة الرسوخ، كما كان يقال 

ل التحالف، وزمنو، وحدوده، و لهذا السبب أجدني موزعا بين سابقا، تقوم على السعي لحساب مجا
الموضوعين "الجمهورية" و "الديمقراطية"، المفردتان متقاربتان لكنهما في انفكاك متزايد أو في تعارض، 

تهام الموجو إلى ىذا االستقطاب، و الحال فانا أود أن قليال ، في فرنسا حيث يتزايد اال بصورة اصطناعية
ا" جمهوريا و ديمقراطيا و حسب الموقف، حسب الحيثيات المحيطة أو من أخاطب، أؤكد على أكون "مع

حركتي باتجاه ىذا القطب أو ذاك ، وكما تعلمين، في االختيارات السياسية غالبا ما تكون محكومة باألمور 
 1الطارئة أكثر من المعارضات المحددة بوضوح".

ة مستقبلية"، وإمكان تفعيلها في المستقبل بين مختلف يحتاج العالم حسب دريدا إلى "ديمقراطي
دول الغرب من جهة و دول الشرق و حوض البحر المتوسط من جهة أخرى، و خاصة بين الغرب و 

اعتباره الغرب متعدد و اإلسالم  الدول اإلسالمية، ينطلق دريدا في تصوره لديمقراطية المستقبل من
لمكونات ي النموذج الذي يحافظ على التعدد و االختالف سالمات فتكون ديمقراطية المستقبل ىإ

العالم، داخل وحدة مستقبلية ضرورية، فوجب على الغرب التوجو للحوار مع العالم المسلم دون أفكار 
جاىزة مسبقة عن اإلسالم ، عما يجب أن يكون عليو اآلخر المختلف، كما وجب على البلدان اإلسالمية 

 في آخريتو المطلقة.التوجو للحوار مع الغرب 

ويدعو دريدا إلى اللحظة األندلسية حيث حدث التطعيم بين الثقافة العربية واليهودية واإلغريقية، 
زمة لفعل لحظة وخلق الفرص واإلمكانيات الالوإن مسؤولية كل مثقف حسب دريدا ىي إحياء ىذه ال

على قبول اآلخر واحترامو ، وإن لم تتدخل رتكز الحوار ان الحوار بين الثقافات وارد، إن ذلك. وإن إن كا
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وإن ىكذا حوار يحدث في مستقبلي خارج  القوة التي تجعل الدول الغربية تفرض لغتها على الضعيفة.
 أي خارج مفاىيم الدولة واألمة والدين. الحالية،األنظمة السياسية 

كيك الدول وتدميرىا بل ال تحتاج ديمقراطية المستقبل حسب دريدا إلى الدول وال يقصد دريدا تف
دريدا على تفكيك  تفكيك عنصر السلطة الذي يحدث طبقية في المجتمع، وبالتالي ينعدم العدل. فيشدد

نبنت عليها الدولة، وليس تفكيك الدولة وال تحتاج ديمقراطية المستقبل إلى الدين، ألن االمفاىيم التي 
دريدا  يقصد ما الصديق فهو المختلف وىو اآلخر، الالدين يقر باألخوة ال الصداقة واألخ يعني الشبيو أ

إلغاء األديان في الدول بل البحث عن حوار ممكن بينها، دون الوقوع في الطائفية. إن حل العالم حسب 
دريدا ىو التوجو إلى ديمقراطية المستقبل وأممية جديدة، يستغني فيها العالم عن مفاىيم األمة والدين 

نها تصنع الهويات المتصارعة والثقافات المتصادمة، وتعزل البشر المختلفين في والدولة، التي أثبتت أ
جتماع ريدا تتمثل في تجاوز الخالفات لالعقيدتهم وثقافتهم عن بعضهم البعض، ومسؤولية العالم حسب د

 .مابين الدول إلى سياسة الصداقة"، "التحول من سياسة على الجواىر اإلنسانية المشتركة

جتماعي والسياسي وىو موضوع قد شاع في ور اللغة عرض حال على التدىور االبأن تدى ويرى دريدا
فلن 1 م، أما ىذا التدىور فنجده في العاصمة ولدى الطبقة األرستقراطية.18النصف الثاني من القرن 

ىو  دوكلواستلهمو وذج السياسي الذي ساد السياسي ويزعم دريدا أن النمينفصل في اللغة والنطق عن الف
الديمقراطية األثينية أو الرومانية، حيث كانت اللغة ملك للشعب، وكانت وحدة اللغة من وحدة الشعب،  
كما كانت وحدة الشعب من وحدة اللغة ، وإن كانت ىناك مدونة للغة ونظام للغة، فذلك ألن ىناك شعبا 

 2يجتمع ويتحدى في "جسد".

ختبار فلسفي، وقد لبى روسو ىذه الداء السياسي والداء اللغوي إلى رتباط بين اويدعونا ىذا اال
دوكلو، من خالل كتابو "رسالة في أصل اللغات". وفيما يخص صعوبة تعليم اللغة الدعوة التي دعا إليها 

خاصة األجنبية، فيقول روسو في كتابو "إميل" :"إننا ال نستطيع فصل الدال عن المدلول، فنحن نغير 
ين نغير الكلمات، على نحو يجعل من تعليم لغة ما نقال لثقافة قومية بأكملها تعبر عنها ىذه األفكار ح
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اللغة، وليس للمعلم القدرة على التحكم في ىذا األمر، فهو يتحداه كما لو كان شيئا سابقا على التعليم، 
 إن المؤسسة سابقة على التعليم.

على التمييز الدقيق بين الشيء والمعنى أو الفكرة "وتقوم كل نظرية كل نظريات تعليم اللغات ىذه 
ينبغي لو وال يستطيع أن  وإن كان الطفل النصطلح عليو اليوم بالمرجع والدال والمدلول،  والعالمة: وىو ما

يتعلم الكالم إال بلغة واحدة، فذالك ألن كل شيء يمكن التعبير عنو بألف عالمة مختلفة. ولكن كل فكرة 
 1د.لها إال شكل واح

 وقد سئل دريدا عن "التصحيح السياسي" فأجاب: "ىذا المنتج المستورد، ىذه التركيبة المسماة
"الصحيح سياسيا" سالح مزدوج الزناد)...( فال ننجو من الطلقة األولى إال كي تصيبنا الثانية، إنو مادة 

 2لنقاش بعيد المخاطر.

ألمريكي للتنديد بكل ما يالقي راد ىذا الشعار ايستحيث أن دريدا شعر بأسف شديد ال
منذ فترة طويلة  تهام باألرثودوكسية المشبوىة والمتصلبة. ويقول "أنا إذا تمردتأو لتوجيو اال ستحساناال

ستغالل الميكانيكي في فرنسا، وفي وجو اآلثار البالغية أو الجدالية لهذا التعبير ووقفت في وجو اال
، كل احتجاج و كل يدنتقاالسان مثقل، يود أن يلزم كل فكر  المدجج بالسالح والذي بضربات السعة من

، بمشية عسكرية منتظمة، وحالما ينهض أحدىم ليندد بخطاب أو بممارسة يتهمونو بأنو يريد إعادة تمرد
تأسيس تعصب عقائدي أو "تصحيح سياسي". ىذه السلفية المضادة تبدو لي على درجة متساوية من 

 .3أفواه جميع من يتكلمون باسم قضية عادلة"كم لقنية سهلة لالخطورة ويمكنها أن تصبح ت

الثقافة المسماة بالثقافة السياسية إلى حد ما مثل الخطابات الرسمية ألحزاب السلطة وسياستها في  -1
سم اأو بالغة ما نطلق عليو في فرنسا العلم وىي ترجح في كل مكان تقريبا النماذج الغربية، مثل الكالم 

 السياسية.الطبقة 
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لمتراتب ا و نتقائيتصال والتأويل، واإلنتاج االبغموض بثقافة وسائل اإلعالم "اإل الثقافة الموصوفة -2
 لؤلخبار.

، وعلماء السياسة، االجتماعونجد من ذلك ثقافة المؤرخين وعلماء  األكاديميةالثقافة العالمة أو  -3
خاصة فالسفة السياسة الذين يرتبط خطابهم نفسو برباط النشر األكاديمي،  األدب والفالسفة، ومنظرو

 1والتجاري.

بهذا قرأ دريدا لماركس في المفاىيم السالفة، حيث تمحورت أفكار دريدا في خلخلة أسس 
التفكيك على جهاز  الستراتيجية"، مؤسسا الميتافيزيقا واألسس المنطقية التي يقوم عليها الفكر الغربي 

اصطالحي جديد و غريب ، قائم على شغف باللغة و حرص على تفرد االسلوب ونحتو لكلمات جديدة 
خاضعة لحيل بالغية قوامها التضاد و االختالف فتفكيكية دريدا تتوخى للنقد و التقويض، و الهدم و قلب 

لك تسعى إلى المعادالت و الثائيات و التحرك نحو المناطق المسكوت عنها في فضاءات النص، فهي بذ
تحرير اللغة والخطاب من قيود الذات و العقل و المؤسسة السياسية و اإلجتماعية و الدينية للوصول بعد 

الفلسفة ذلك إلى الشك في الخطاب العقالني الذي يدجن اللغة واإلنسان باسم العقل ومن خالل ىذه 
 تصدى ألزمة الفكر الغربي.
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 ماهية الغفران: الثاينالفصل 

 الغفران بدايات وأصولاملبحث األول:  

صلدٔص وَـدٔص خڀٍوىذ وخخل٥دَد لٌن وعمًغ ٬ه خڀٱٵُخن، ٴهٍخ َ٭ين ؤوىد وعمًغ ٬ه خڀ٥هدَش ڄه  
وخدل٭دٍٜ خڀيت َُظٽسهد خإلوٕدن حبٷ خهلل، بٌخ خڀٱٵُخن ٌى ظىٹُص ٸځىزىد وؤَوخلىد وٰٕځهد ڀعٝسك ٤دٌُش، وخڀٱٵُخن 

يف ٘ىٛ خڀُذ َٕى٪ خدلُٕك، ٴسُىمد َٕ٭ً خإلوٕدن ڀىُٿ ٌى ٌسص ڄه خهلل خڀُلىڂ، ؤ٬ًي زٵُٟ زلسعً خْزًَص 
وٌى "ٴًخء خدلُٕك"، و٭مص خڀٱٵُخن، خهلل لًي خڀٕسُٿ خڀىلًُ خڀٌٍ ڄه والڀً َهر  خڀٱٵُخن زىٔدجٿ ټؽًنش ٴةن

يف خٔع٭مځط ْوپ ڄُش وټځمص ٰٵُخن يف خڀٽعدذ خدلٹًْ، ظ٭ين ظٱ٥ُص خخل٥دَد ؤو ٔعٌُد ؤو خڀعٽٵًن ٬ىهد، وٸً 
ى ٔعُ و٥دَدود زًڂ ٔٵُ خڀعٽىَه وخٔع٭مځط يف خڀ٭هً خجلًًَ ڀځعٽٵًن ٬ه خخل٥دَد زًڂ خدلُٕك، بٌن ٴدڀٱٵُخن ٌ

 ڄد ـدء يف خدلُٕمُص. ټٵدَش خدلُٕك 

ٴددلُٕمُص ظ٭ځه ؤوً زٕسر ڄ٭ُٝص آيڂ ز٭ًڂ ٤د٬عً ڀىُٜص خهلل زإن ال َإټٿ ڄه ٘فُش خدل٭ُٴص ؤو٥إ  
ڂ، وظىخَغ و٥ُحص آيڂ صب٫ُ ٌََعً، ٴفم٫ُ خجلىٓ خڀسٌُٙ ڄىڀىيَه و٥دش، وبن خٸع١دء ٬ًخڀص خهلل يٴ٫ خڀؽمه آي

َٕمك خهلل وال َٹًَ ؤن َسُك خل٥ُحص ز٥ُٕص يون ٸٝدٚ، وخِن ٴةن خڀٍٙء خڀىلًُ حملى ڀٽٿ و٥ُحص، وڀه 
ٍ٘ء ظٹَُسد َع٥هُ لٕر خڀعدڄىْ ټمد ٸدپ "زىڀٓ" يف َٔدڀعً بىل خڀ٭ربخوٌُن )وټٿ خخل٥ُحص ٌى ٔٵٻ خڀًڂ، 

 َىسٱٍ ؤن َٽىن وٹُد ِټُد ووَّهد. ٌٍخ خڀًڂ ، وڀٽه 1زدڀًڂ وزًون ٔٵٻ يڂ ال ربٝٿ ڄٱٵُش(

خدلىض زدڀىخلً، بىل ؤٌٿ َوڄُص: )ْوً بن ټدن خب٥ُص خڀىخلً ٸً ڄځٻ وَٹىپ زىڀٓ ټٍڀٻ يف َٔدڀعً  
ٴةٌخ ټمد ټؽًنخ خڀٍَه َىدڀىن ٴُٟ خڀى٭مص، و٥٬ُص خڀرب، ُٔمځٽىن يف خحلُدش زدڀىخلً َٕى٪ خدلُٕك، ٴسدْوىل 

خڀىدْ ڀعربَُ خحلُدش، ذلسص بىل صب٫ُ خب٥ُص وخلًش ٜدَ خحلٽڃ بىل صب٫ُ خڀىدْ ڀځًَىىوص ٌٽٍخ زرب وخلً ٜدَض خ
 . 2ْوً ټمد دب٭ُٝص خإلوٕدن خڀىخلً ـ٭ٿ خڀٽؽًنون و٥دش ٌٽٍخ ؤ١َد زة٤د٬ص خڀىخلً ُٔف٭ٿ خڀٽؽًنون ؤزُخَخ(

ٴهٍ ظع٥ځر ـّءخ زال لًوي، وٌٽٍخ ٴةن ٸً ذبدوِض خحلً، خْٜځُص َؤٔد ٠ً خهلل "ٴٽمد ؤن خخل٥ُحص  
ڀُٓ ٬ْمٿ ڄُٙحيت زٿ ڄُٙحص خڀٌٍ ؤَٔځين( وّڀط ڄه خڀٕمدء وّپ ڄه خڀٕمدء )ْين ٸً َٕى٪ خزه خهلل خڀٌٍ 

و٬دىن ٬ٍخزد ال َىٜٳ ٬ىً خلع١دَي، وڄدض ٬ځً خڀٝځُر ڀًُٴ٫ ( ٔٵٻ يڄً خڀّټٍ خڀ٥دٌُ 6:83)َىلىد: 
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شبىد ال لًوي ڀً ٸٝدٜد ڄه ؤـٿ و٥دَد خڀىدْ، وْن َٕى٪ خدلُٕك ټدن بذلد ُٔڄًَد ٴةوً ولًي َٹًَ ؤن ًَٴ٫ 
ڀځى٥ُحص، وال ؼلځٛ بوٕدود ڄد مل َٹسٿ َٕى٪ خدلُٕك ٴديَد، بن ټٿ وخلً لٽڃ ٬ځًُ زإن َع٭ٍذ يف ودَ ـهىڃ 

خڀيت ٜى٭هد ڀً َٕى٪ ڀعٽٵًن و٥دَدي زٕٵٻ يڄً ٬ځً ودڀًخ زٕسر ٤سُ٭عً خخلد٤حص، بٌخ مل َٹسٿ خڀٽٵدَش 
 . 1خڀٝځُر"

زًون خدلُٕك؟ ودلدٌخ خدلُٕك؟ خإلـدزص ٌٍ: ٹًڂ خڀٱٵُخن ڀځىدْ ؤال َٕع٫ُ٥ خهلل ؤن َبٌن ٸً َٕإپ خڀىدْ: 
ال، ال ؽلٽه ؤن َٽىن خڀٱٵُخن ڄه يون خدلُٕك، ڀُٓ ْن خهلل ال َٹًَ ؤن َٱٵُ بال هبٍي خڀ٥َُٹص، زٿ ْن خهلل ال 

ڀٱٵُخن خڀٍوىذ وخڀىفدش ڄه و٬ځً ٌٍخ خْٔدْ ټدوط و٥عً خدلسدَټص َٵ٭ٿ ؤڄُخ ؼلدڀٳ ٜٵدظً خخلدٜص زً، 
ؤن خڀٍَه َٙ٭ُون زٙىد٬ص و٥دَدٌڃ ػلدوڀىن ب٠َدء خهلل خخل٥ُص وٴعك زدذ خجلىص ؤڄدڂ خإلوٕدن، وڄه خدلٕځڃ زً 

وڀٽىهد ال ظٕع٫ُ٥ ؤن ڀٽٍ َٱٵُ ذلڃ، وٌڀٻ زد٬ْمدپ خڀٝدحلص، خڀيت ذلد ٸُمص ٤ُسص يف لً ٌخهتد، زىٔدجٿ سلعځٵص 
ودبد ؤن خخلد٤ث مل َٵًٕ ٴٹ٣ وٵًٕ خڀيت خجعمىً خهلل ٬ځُهد، زٿ ظ٭ًي ؤ١َد ڀٕدڀٵص، ظىدپ ٰٵُخن خهلل ٬ه خخل٥دَد خ

ڄهمد وؤٜىخڄً بن مل َٽه ٸً ؤٔدء ټٍڀٻ بىل ز٭ٟ خڀىدْ، ودبد ؤن ٜځىخظً ڄهمد ٤دڀط ٬ځً َُ٘٭عً ظ٭دىل، 
ْن ٌٍي ټؽُض وًٜٸدظً ڄهمد ٩٬مط وظىزعً ڄهمد ًٜٸط، ال ظٕع٫ُ٥ ؤن ظٵٍ ڄ٥دڀر ٸًخٔعً خهلل و٬ًخڀعً، 

ٸسٿ خڀٕٹى٢ يف خخل٥ُحص، لىت َعُُٕ ڀً ؤن ظ٭ًُ بىل خخلد٤ث لُدش خالٔعٹدڄص خڀيت ټدوط ِيڂ ال ظٕع٫ُ٥ خ٬ْمدپ 
ؤن ظ٭ًُ بىل ٬ًخڀص خهلل ټُخڄعهد خْيزُص خڀٕدڄُص ال ظٕع٫ُ٥ ڄه خڀٝٵدض خڀعىخٴٷ ڄ٫ خهلل يف ٸًخٔعً وًٰنٌد 

ْن ٬ًخڀص  حلٹىٸهد، دخدلٍټىَش ظ٭ى١َد ڄىدٔسخڀيت ظٝسك ڄ٭هد ټإوً مل َ٭عً ٬ځُهد، لىت ظ٭عرب خ٬ْمدپ زدڀًَـص 
ال ؤڄُ يف ٸًٌَد ال ظٵٍ ڄ٥دڀر خهلل ال لً ڀٹًٌَد، زُىمد خ٬ْمدپ خدلٍټىَش زلًويش يف ٸًٌَد، وخْڄىَ خحملًويش 

ظ٭دىل ټدڄٿ ټٿ خڀٽمدپ ڄه ـهص ټٿ لً ڀٹًَي، بٌ ؤن خهلل َٹًَ ڄد ٌى َلُڃ َئوٲ ٌى ٬ديپ وٸًوْ، ْوً 
 بٌخ وٴُط ڄ٥دڀر ٬ًخڀعً، وال َٹُذ ؤلً بڀًُ بال بٌخ ٸً ؤن َعىخٴٷ ڄ٫ ٸًخٔعً. ٜٵدظً، ٴال ؽلٽه ؤن َٱٵُ بال 

٬ځً خڀٝٵك وخڀع٭٩ُڃ ڀځمٝىپ ڀُٕط رلُي ظُيًَ ټځمدض خحلمً بن خڀٝالش يف خدلٵهىڂ خدلُٕمٍ  
 2، 2:85َئَد ، 5، 12ْن خڀٽعدذ خدلٹًْ ٬ځمىد ٌٍخ )ؤ٬مدپ وخڀُټى٪ وَٴ٫ خًٌَْ ؤو خڀىٸىٲ وخڀٱٵُخن 

ڀځٝالش ٸُمص ڄد، بٌخ ټدن خڀٹدجڃ هبمد ًٰن لدجّ ٬ځً ٠ًَ خحلُټعٌن ال ذب٭الن زٿ وىسً ذلدظٌن  2(81:ظُمىؼدوْ 
يف ل١ُظً خهلل، ودبد ؤن خخلد٤ث ؤٔدء خب٥ُحعً بىل خهلل وټُٕ َُ٘٭عً ٴةوً ػلىپ زُىً وزٌن ڄىخـهص خهلل وخدلؽىپ 

ؤن ٤ځر خڀٱٵُخن وخڀٝٵك وبن ټدن ًَپ ٬ځً خڀُٰسص يف خٔع٠ُدء خهلل وَٝسك يف ٌخظً ٬دـّخ ٬ه خڀعىخٴٷ، ټمد 
                                                           

1
 . 107نفس المرجع، ص  
2
 .22، ص Pub.No.SSB 4350 ARA، 1986، 1عوض سمعان، لزوم كفارة المسٌح، القسم األول من كتاب فلسفة الغفران فً المسٌحٌة، ط 



 ماهية الغفران            الفصل الثاين

 

3 

لىت َٽىن خڀيت َٝسك ڄ٭هد ټإوً مل َ٭عً ٬ځًُ، وخڀعٹُذ بڀًُ، ڀٽىً يف ٌخظً ال َ٭ًُ بىل لٷ خهلل ٸًُٔعً زدڀًَـص 
َ٭ًُ بىل ٤دڀيب خڀٱٵُخن لُدش خالٔعٹدڄص خڀيت ټدوط ِيڂ ٸسٿ خڀٕٹى٢ يف خخل٥ُص، لىت َعٕىن ظ٭ى١َد ڄىدٔسد ڀً ال 

ڀٍخظً لىت َٽىن ڀً ـّءخ ودٚ، زٿ ٌى ٠ُد ڄٹٝىيخ ذلڃ خڀعىخٴٷ ڄ٫ خهلل يف ټمدڀً، ټٍڀٻ خڀٝىڂ ڀُٓ ٰ
ڀځٹُدڂ زدڀٝالش ٬ځً ؤٴ١ٿ لدپ، ڀٍڀٻ َٹُن خڀىلٍ خڀٝىڂ زدڀٝالش، ٴُٕمٿ ٬ه خڀُٔٿ ؤهنڃ ٜدڄىخ ؤُځص 

(، وؤن خدلاڄىٌن :1282بال زدڀٝىڂ وخڀٝالش )ڄىت  خڀ٭ىًُ ال ؼلُؾوؤن خڀُوق خڀىفٓ (، 6826وٜځىخ )ؤ٬مدپ 
  683، يخوُدپ 82:مُد ، ضل (1682، ُٰخَخ :58ټىوىؽىْ  2)  ڀٝالشخ ڀځٝىڂ وخغلر ؤن َعٵ٬ُى

 . 1 2181َىجُٿ

خڀٽىُٕص، لُػ ټدوط زدټُ ڄه ظدََه وٸً وخـً خڀ٭دمل خدلُٕمٍ ڄٙٽځص خڀعىزص وخڀٱٵُخن يف ِڄه  
خڀًَىُص، يف خُْٰخٞ خْڄىخپ إلوٵدٸهد َٽٵُ ٬ىهد زدڀٝىڂ وخڀٝالش ٬ديش دلًش ظسځٯ ؤَز٭ٌن َىڄد وزة٥٬دء خڀٍوىذ 

خجلّجٍ، ؤڄد يف خڀٹُن خڀؽدڀػ وٙإض ڄ٭ُټص ٜدلسً زدڀٱٵُخن وټدن ٌٍخ خإلـُخء لىت خڀٹُن خڀؽدين َ٭ىي ٬ځً 
ټعر َهدـڃ ٸُخَخ ؤًَٜي ټدن زلىٌَد خڀٹًَٓ ظُوظىڀُدن خڀٌٍ ٬ىُٵص زٌن آزدء خڀٽىُٕص، لىپ لًوي خڀٱٵُخن 

ؤن خڀٽىُٕص ال ظٕع٫ُ٥ ڄىك خڀٱٵُخن وٸدپ ظُوظىڀُدن  ٴًُ زٱٵُخن و٥ُحص خڀّود ز٭ً خڀعٽٵًن،خڀسدزد ټدڀُٕط وو٬ً 
وخڀّود وخڀٹعٿ، ْن يف ڄىك خڀٱٵُخن ٬ه ٌٍي خڀؽالغ وٌٍ خڀُيش ز٭ً خڀعىزص وخڀعٽٵًن ٴُمد مسدي خڀٽسدجُ لىت 

خڀٽسدجُ خٰعٝدزد ڀٹًَش ال ؽلځٽهد بال خهلل، وبظلد ؽلٽه ڀځٽىُٕص ؤن ظ٭٥ٍ خڀٱٵُخن ٬ه خخل٥دَد خڀٝٱًنش، مث ؤٴىت 
زإن خڀُيش ڀُٕط ڄه خڀٽسدجُ، وؤن خدلُظً ؽلٽىً ؤن َىدپ خڀٱٵُخن بٌخ ڄد ظدذ ظىزص خڀٹ٤ُدـٍ  ټربَد وىْخڀٹًَٓ 
الِڄص ڀځٱٵُخن، ؤڄد خڀٱٵُخن وٵًٕ ٴهى زًُ ڄٹًڄص وؤ٠دٲ بڀًُ د مسدي "ؤټٕمىڀىـُُٕٓ ؤٌ خال٬عُخٲ، ٬ځىُص دب

، مث لًغ ظ٥ىَ ؤوًن يف ٴٽُش 2خڀسدزد ؤو خڀُجُٓ خ٬ْځً ڀځٽىُٕص ْوً ولًي ػلمٿ ٸىش خدلٵدظُك ڄٵدظُك خڀٵُيوْ
٬ه ؤو زٕسر ظُيي خڀٽؽًنَه ڄه خخل٥دش يف ؤن َ٭ځىىخ خڀٱٵُخن، لُػ ؤ٬ځه خڀسدزد ڀُى خْوپ ٴٕدي خڀعىزص خڀ٭ځىُص 

زُّو٥ص ٴٹً ټدوط خڀعىزص، ٴُهد  ىُٕص خڀُٙٸُص ټىُٕص٭عُٲ، ؤڄد يف خڀٽؤڄدڂ خڀىدْ، زٿ ولُڂ بٴٙدء ُٔ خدلٌوىهبڃ 
ڄه َسٽىن دلد خَظٽسىخ خڀسدټىن ٴهڃ خڀىخٸٵٌن، ؤڄد  :خڀُخټ٭ٌن،  6خڀٕدڄ٭ٌن، 1خڀسدټٌن، 2سبُ زإَز٫ ڄُخلٿ: 

وؤڄد خڀُخټ٭ىن ٴهڃ َُټ٭ىن ڀالٔعٱٵدَ، لٽڃ خڀًَه يف خڀٌَُځص وخڀٵ١ُځص وؤڄد خڀٕدڄ٭ىن ٴهڃ َٕم٭ىن و٥دَد 
َٙٵ٭ىن ذلڃ، ودلد ټدن خڀىٸىٲ وٌڃ وؤڄد خڀىخٸٵىن ٴهڃ َٹٵىن خوع٩دَخ ڀځٱٵُخن وٌڃ َٕعم٭ىن ڀٝځىخض خدلاڄىٌن 

خڀٌٍ َعځىي خڀٱٵُخن ُٕ خدلٹًْ ٌى آوُ ڄُلځص ٸسٿ خحلٝىپ ٬ځً خڀٱٵُخن ٴٹً ټدن َىعهٍ يخجمد زعىدوپ خڀ
                                                           

1
 .25نفس المرجع، ص  
2
 .112، ص 1966، 181سلسلة ثقافٌة شهرٌة، تصدر عن دار الهالل، العدد عوض، على هامش الغفران، لوٌس  
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 لُڂ ڀٽىدََىْ زدزد خڀٹ٥ٕى٥ُىُص ٌٍي خڀعىزص ټمد ټدوط يف َوڄد لىت زُّو٥صوټدوط بـُخءخض خڀعىزص ٬ځىُص يف 
 و٨ُٵص ټدٌه خڀعىزص خڀٌٍ َعىذ ؤڄدڄً خخل٥دش. خڀ٭ځىُص وؤڀٱً 

ؤو بىل خوعٙدَ ٨هىَ و٩دڂ ٜٽىٺ خڀٱٵُخن، خڀ٭ځىُص وخظسد٪ و٩دڂ خڀعىزص خخلدٜص بىل وٸً ؤيي بڀٱدء خڀعىزص 
ؤڄد خڀ٭ځىُص زٱًن لدـص بىل ٜٻ َؽسعهد وذلد ڄه ٬الوُعهد وًن ؼسدض، هبٍخ خڀى٩دڂ ٬ځً ؤٸٿ ظٹًَُ، ْن خڀعىزص خڀ٭مٿ 

ٴهٍ حبدـص بىل وؼُٹص ٬ځً خڀىدْ ڄ٭ُٴص ؤُٔخَي، يف خخلٵدء زٌن خدلٍور وخڀٽدٌه ولُڂ ٌٍي خڀعىزص خڀيت ظًوَ 
وٵىٔهڃ، وڀٽه ٸُدڄهد، ٌٽٍخ زځٱط ٍٔخـص خڀىدْ يف ظځٻ خڀ٭ٝىَ وٌٽٍخ زځٯ ٔځ٥دن خڀٽىُٕص ٬ځً ظؽسط 
ڄإوٍ خجلً وال َ٭ًوهند رلُي ٬مځُص ٴ٭ال خڀعىزص خڀ٭ځىُص مل َإض خ٬عسد٤د، ٴٹً ټدن خڀىدْ َإوٍون خڀعىزص بڀٱدء 

وٝىلد وټدن ڄه ٘٭دجٌُد يف ز٭ٟ ڄه ـًًَ، ټدوط ظىزص ڀُ٭ىي بىل خخل٥ُحص خإلوٕدن ز٭ً ټٿ و٥ُحص َّخوذلد 
وربًُن خدل٭دُ٘ش خڀّوـُص ٬ځً خڀعدجسٌن لىت َٱٵُ ذلڃ خڀسالي ربًُن خڀّوخؾ ٬ځً خڀعدجسٌن ڄد يخڄىخ يف ڄُلځص خڀعٵٽًن، 

خڀعدجر ٴعُش يف خڀىٕٻ وخڀ٭ُديش، وٸً زځٯ ڄه وىٲ خڀىدْ ڄه ٌٍي َٹ١ٍ لىت ْـٿ ٤ىَٿ ؤو خالوّوخء يف يَُ 
ٌٍي خدلٙٽځص يف خڀٹُن وٸً ؤؼدَ خڀٹًَٓ ؤ٥ٌٰٕن "دوىخ َاـځىن ظىزعهڃ لىت ٔد٬ص خڀىٴدش، ؤن خڀٽؽًنَه ټخڀعىزص 

   1."ٔه خڀًُ٘بـسدََص دله َسځٯ خخلدڄٓ و٘د٪ خال٬عُخٲ ڄُش ټٿ ٔىص، وټدن خوعُدََد لىت ـ٭ځعً خڀٽىُٕص 

ٵُ خڀٌٍ َٱؤن َٙٵٍ خڀٙىٛ وعٱځر ٬ځً خڀُٙ وؽلٽىً ٸىش، ٴهى ػلَُود ڄه ڄد٠ُىد وزً بن خڀٱٵُخن   
وخڀٙىٛ خدلٱٵىَ ڀً، يف خڀىخٸ٫، ؽلٽه ؤن َٱًن خڀٱٵُخن خڀ٭دمل، بن مسمىد ڀً ؤن َعًٸٷ ڄه والڀىد، وڀٽه ټڃ 
وٹٳ يف ٤َُٹً ڀى٭ىٸً، وال صلُئ ٬ځً دلٓ ٸىظً، ٴىمه ظلٕٻ دبٵدظُك خڀٱٵُخن يف ؤًََىد، وڀٽه ٌٿ 

 . 2ڀً خڀٹًَش ٬ځً ظٱًُن خڀ٭ًو ڀُٝسك ًَٜٷ": "ؤن خڀٱٵُخن ڀىؼُ ټُىٯَٹىپ ڄدَظه ٔىٕعىًڄهد ټٿ َىڂ ؤڂ ال؟ 

يف ؤڀٵد٦ خڀٱٵُخن زٌن خڀٵ٭ٿ ووالل٧ ؤن خهلل ٔسمدوً وظ٭دىل ٸً ٸدزٿ زٌن خْٴ٭دپ، وٸً ټدوط خدلٹدزځص  
٬ځٿ خڀع٭ٍَر ومل َ٭ځٿ خڀٱٵُخن، ٴدڀ٭ٍخذ ػلعدؾ بىل خدلٹدزٿ هبد )َٱٵُ( و)َ٭ٍذ( ويف صب٫ُ خَِدض خڀٱٵُخوُص 

 خڀع٭ځُٿ زُىمد خڀٱٵُخن ٬ځً ٬ٽٓ ٌڀٻ. 

                                                           
1
 . 113نفس المرجع، ص  
2
 .83، الغفران الفن المفقود، د.ط، د.ت صأرنولدبوهان كرٌستوف  
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ٌىد زٌن خڀٹدجمص  دڀ٭الٸصٴ 1َٹىپ ظ٭دىل: }وسث ٬سديٌ ؤّوٍ خڀٱٵىَ خڀُلُڃ* وؤن ٬ٍخيب ٌى خڀ٭ٍخذ خْڀُڃ{ 
ظ٩هُ زٌن ڄُخيٴُهد ظىدٴُ يف لٌن صبځص )ؤين ؤود خڀٱٵىَ خڀُلُڃ( وصبځص )وؤن ٬ٍخيب ٌى خڀ٭ٍخذ خْڀُڃ( ٌٍ ٬الٸص 

 . 2خڀىٽدپ وخڀ٭ٍخذ هبد(زدڀٍوىذ وبَٹد٪  عىد٪ ٬ه خْوٍ هبد( و)خْوٍڄ٬الٸص خڀع١دي ؤٌ زٌن )ٔعُ خڀٍوىذ وخال

يف ٌٍي خَِص و٬ً  3وٸىڀً ظ٭دىل: }وبن َزٻ ڀٍو ڄٱٵُش ڀځىدْ ٬ځً ٨ځمهڃ وبن َزٻ ڀًًَٙ خڀ٭ٹدذ{ 
ڄ٫ ٴٹً ٌټُ ٔسمدوً خدلٱٵُش وٌٍخ ڄد ٌٌر بڀًُ خْڀىٍٔ، ظىزص ٴدڀى٬ً زددلٱٵُش ڀځٽسدجُ وخڀٝٱدجُ زًون وو٬ًُ، 

مث ٸدزٿ خڀى٬ً زدڀى٬ًُ وٌى )بن َزٻ ڀًًَٙ بىل خِوُش، وظإوًن خڀ٭ٹدذ زددلٱٵُش خدلٕعُ زدإلڄهدپ خڀ٩ځڃ، وخدلُخي 
    4خإلعلدپ. ويف ٌڀٻ ب٘دَش بىل خإلڄهدپ الخڀى٬ًُ هبڃ، خڀ٭ٹدذ( ڀعىٵُٳ 

بٌخ ڀس٭ٟ ٬سديي زدڀ٭ٹدذ ٬دٸسهڃ، ټمد بٌن ٴدهلل ٌى ٰٵىَ ڀځٍوىذ َلُڃ ڀٽىً، بٌخ ؤَخي ؤن َٹ١ٍ  
ٰٵُ ذلڃ ٴٽٙٳ ؤلىخپ خِوُش ڄه و٬ً وو٬ًُ وٌٍخ ڄد ؽلؽځً خڀعٽًُن زدڀٱٵُخن ڀس٭١هڃ زدڀٱٵُخن وخڀُضبص ٸ١ً 

 وخجملدِخض زدڀ٭ٹدذ. 

)ٰٵُ( وؤڀٵد٨ً وڄٙعٹدظً وخٔع٭مدالظً يف خڀٹُآن خڀٽًُن ٩َهُ ؤن يف خجلٍَ خڀځٱىٌ وڄه والپ خڀعم٭ه  
ًش ڄ١دٴص ڄ٭دين ـًَربىپ خدل٭ىن يف خْٜځٍ بىل ڄ٭ىن ڄ٭فمُد ال ؼلُؾ ٬ه ڄ٭ىن خڀٕعُ وخڀعٱ٥ُص، مث ذلٍخ خڀځٵ٧ 

ؤن َٕعُ خهلل، خڀٹسُك خڀٝديَ شله ربط ٸًَظً، لىت ؤن خڀ٭سً ٔعُ ٬ُر ًُٔي سلدٴص ٸ٠ُهد خڀُٕدٶ، ٴددلٱٵُش: ٌٍ 
ٰٵُ ڀً، بٌ ٤ىَ خڀٹُآن ڄ٭ىن خڀٱٵُ، ٴس٭ً ؤن ټدن ٥َځٷ ٬ځً ٔعُ خُْ٘دء خحلُٕص، ظ٥ىَ ڄ٭ىن ٬عدزً ال َٹدپ 

 . خدلٱٵُش بىل ڄ٭ىن ٬ٍُ٘ ودٚ، وٌى ُٜدوص خڀ٭سً ڄه خڀ٭ٍخذ

وٌى ؤن َٝىن خڀ٭سً ڄه ؤن َٝىن خڀ٭سً ڄه ؤن ڄه خهلل، ٵُخن وخدلٱٵُش ٸدپ خڀُخٰر خْٜٵهدين: "خڀٱ 
بىل خهلل وٌٍ ڄه ؤمسدجهد ٬ّ وـٿ، خڀٱٵىَ، خڀيت ذلد ٌٍي خڀًالڀص ڄٕىًش ، وڄه خڀُٝٯ خالمسُص 5ؽلًٕ خڀ٭ٍخذ"

٬ىهد، وهبٍخ ظٹعُذ خدلٱٵُش ظٱ٥ُص خڀٍوىذ ؤعٌُد دب٭ىن خڀ٭ٵى ٴددلٱٵُش خڀٱٵدَ، و)خڀٱدٴُ( ٜٵص ڄٙسهص حبٹً ظ٭دىل، 
َ٭ين بٔٹد٢ خڀ٭ٹدذ، وبٔٹد٢ خڀ٭ٹدذ ٌى بغلدذ خڀؽىخذ، وخڀ٭ٵى َٹع١ٍ بٔٹد٢ ڄه ڄ٭ىن خڀ٭ٵى، ْن خڀٱٵُخن 

 ڄه ٜٵدض خهلل. وخڀىًڂ وال َٹع١ٍ بغلدذ خڀؽىخذ، وعلد خڀځىڂ 

                                                           
1
  50-49الحجر: سورة  
2
 116-115ص  فاٌز عارف القرعان، التقابل والتماثل فً القرآن الكرٌم. 
3
 .6سورة الرعد  
4
 .13/134األلوسً، روح المعانً،  
5
  405ص األصفهانً، معجم مفردات ألفاظ القرآن. الراغب  
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ؤڄد خالٔعٱٵدَ ٴهى ٤ځر خدلٱٵُش زددلٹدپ وخڀٵ٭دپ، وٌى ټدڀعىزص، ؤو ٌى خڀعىزص ز٭ُىهد ڄ٫ ظ١مىً ٤ځر  
وذلٍخ ٴةن خإلوٕدن، وُٙي، وٌٍخ خالٔعٱٵدَ ؽلى٫ خڀ٭ٍخذ ٬ه ؤؼُي، ووٸدَص وٌى زلى خڀٍور وبِخڀص ڄه خهلل، خدلٱٵُش 

 ټٿ خٔعٱٵدَ ڄع١مه خڀعىزص، وټٿ ظىزص ڄع١مىص خالٔعٱٵدَ. 

ٌى خڀعىزص، ٴٹدپ: "مث ظىزىخ بڀًُ" وخڀٍٙء خڀٌٍ ٥َځر زً خڀٱٵُخن ٤ځر خڀٱٵُخن ڄه خڀٍوىذ، ٭ىن ٴددل 
بال زة٨هدَ خڀعىزص، وٌٽٍخ َځم٧ ْن خڀًخ٬ٍ بىل خڀعىزص وخحملُٞ ٬ځُهد ٌى خالٔعٱٵدَ ٴال ٔسُٿ بىل ٤ځر خدلٱٵُش 

ٔىخء ؤټدن ڄه ڄىٸٳ ؤو ظُٝٲ ٬دَٞ يف خڀًوُد ؤو ڄه ٌوىذ وو٥دَد يف يف خالٔعٱٵدَ وٸدَص ڀإلوٕدن 
خِوُش، ٴٵًُ يٴ٫ خدلىد٤ُ ووٸدَص ڄه ڄهدڀٻ ِخجځص وهبٍخ وَي ي٬دء خڀ٭ُذ: )ٰٵُخوٻ ال ټٵُخوٻ(، ٴهڃ َٕإڀىن 

ڄه خڀٽٵُ، وهبٍخ ٴةن خڀعإوَٿ َٽىن "وٕإڀٻ ٰٵُخوٻ ووإىب ٰٵُخن خڀٍوىذ، ټمد َٕإڀىوً خڀىفدش خدلىىل 
بن خڀعٽٵًن ٬ه خدلٵُٕون خڀٹُآن ز٭مٷ صلً ٴُٸد زٌن خڀٽٵدَش وخڀٱٵُخن وٸدپ يف وٝىٚ ٵُخوٻ" لٌن وعإڄٿ ټ

٥دَد خإلٔالڂ، ؤن ٰٵُخن خخل خدلٱٵُش ظ٭ين بِخڀعهد يف َىڂ خڀٹُدڄص، وزبربود ظ٭دڀُڃخڀُٕحدض َ٭ين ٔعٌُد يف خڀًوُد وبن 
٬ًن َُظٽّ ٬ځً خ٬ْمدپ خڀٝدحلص، زٹىڀً ظ٭دىل: "وًََؤون زدحلٕىص خڀُٕحص ؤوڀحٻ ذلڃ ٬ٹىب خڀًخَ ـىدض 

 . 1ًَوځىهند وڄه ٜځك ڄه آزدجهڃ وؤِوخـهڃ وٌََدهتڃ"

وَع٥ځر خڀٱٵُخن ظىزص َ٭ځمىد خإلٔالڂ ؤن خهلل ٌى خڀٱٵدَ، وٌى خدلًَٝ خْٜځٍ ڀٽٿ خڀٝٵك )ٰٵُخن(،  
خدلٱٵىَ ڀً، وزىدء ٬ځً وى٪ خخل٥إ خڀٌٍ خَظٽسً، ٴمه خدلمٽه ؤن َٽىن خڀٱٵُخن ڄه خهلل ٔسمدوً وظ٭دىل ڄسدُ٘ش، 

ٴةن خٔعٱٵدَ خدلٍور هلل ٬ّ وـٿ ٬ه ٤َُٷ خڀعىزص ويف لدڀص ٤ځر خڀٱٵُخن ڄه خهلل، ؤو ڄه ًَٜٷ ؤٔإڀط بڀًُ، 
 ٵُخن ڄه بوٕدن ٴال زً ڄه ؤن َٕدڄك ټٿ ڄىهمد خِوُ. ڀًُ، ؤڄُ ٠ُوٌَ، ؤڄد يف لدڀص ٤ځر خڀٱب

ؤو بال يف لدڀص يٴد٬ً ٬ه يَىً ؤو وٵًٕ وال َٕمك خڀٹُآن خڀٽًُن ڀځمٕځمٌن دبمدَٔص خڀٕځىٺ خڀ٭ىُٳ،  
ال ػلػ خڀٹُآن خڀٽًُن خدلٕځمٌن ٬ځً ؤٌ ٔځىټُدض ٬ىٳ، وڄه وٸط ِوُ، ٴُٕ ز٭ٟ ڄدڀً، وخبالٲ ٌڀٻ 

ځمٌن وڄد ٌى ًٰن ُص ذلٍخ خڀ٭ىٳ ڄه ؤـٿ خڀًٴد٪ ٬ه خڀىٵٓ ڀُٙمٿ ڄد ٩َهُي ًٰن خدلٕخدلٕځمٌن خإلـدِخض خڀٹُآو
ٌٍي خدلىدٸٙص خڀعٵًٕنَص زٙإن ڄىت ظٱٵُ وڄىت هتدـڃ زُٙخٔص ؤو ظىخٜٿ خڀًٴد٪ يف  ًوخين،ڄُٰىذ ٴًُ و٬ىٳ ٬

 خجملعم٫ خدلٕځڃ. 

                                                           
1
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٬ځًُ ؤن َٱٵُ ڄىت ټدن ٸديَخ، وڄه ٬ٵد وؤٜځك ٴإـُي ٬ځً خهلل، خدلٕځڃ و٫٠ خڀٹُآن ٌٍخ خْڄُ زإن  
. 1ڄد ١ٰسىخ ٌڃ َٱٵُون"غلعىسىن ټسدجُ خإلمث وخڀٵىخلٗ وبٌخ : "وخڀٍَه ٸٵدپوٸً وٜٳ خڀٹُآن ٌاالء خدلاڄىٌن 

 .2ٴمه ٬ٵد وؤٜځك ٴإـُي ٬ځً خهلل بوً ال ػلر خڀ٩ددلٌن"وـّخء ُٔحص ُٔحص ڄؽځهد، وٸدپ ؤ١َد: "

وخڀٝٵك وخڀٱٵُخن، ڄه ٸسُٿ خال٬عٍخَ وخال٬عُخٲ وخڀعىزص، وٌڀٻ يف خڀؽٹدٴص َٰڃ ٸًڂ ڄ٭دين خڀ٭ٵى  
خڀ٭ددلُص خحلُذ ڄ٥ٝځك خجلُخجڃ ٠ً خإلوٕدوُص" ز٭ً ڄ٫ ٨هىَ يف خڀٹُن خڀ٭َُٙه، خإلوٕدوُص ٸد٤سص مل ٩َهُ بال 

وزدٔڃ وى٪ ـًًَ زٙٽٿ ٸدوىين حملدٔسص وٵٕهد ؤو ز٭١هد ٬ځً و٥دٶ ټىين، خإلوٕدوُص ظىٝر خڀؽدوُص، ْوپ ڄُش 
دلٹد٠دش ڄه ؤٔدئوخ بىل خڀٙىٛ َٹًڂ "خڀىى٪ خڀسٌُٙ" ٬ځً بٸدڄص زلٽمص ٬ددلُص سبدڄد ڄه خڀ٭ًخڀص، وْوپ ڄُش 

ٙ٭ىذ ڄٽدوص ؤوُي، وڄىٍجٍ ربىپ "خڀ٭ٵى" بىل ظٹىُص ؤوالٸُص ظځفإ بڀُهد خڀؤٌ خإلوٕدين دبد ٌى ټٍڀٻ، يون 
وٌى َإيت ٬ديش ڀعإڄٌن خوعٹدپ ڄًين ٔځمٍ ڀځٕځ٥ص، ضلى ڄُلځص ـًًَش ڄه خڀعٝدحل زٌن ؤ١٬دء خجملعم٫ خڀىخلً، 

 سلځى٢ زإوىخ٪ ڄه خحملدٔسص وخحملدټمص ربط ڄٕمً خڀ٭ًخڀص خالوعٹدڀُص. 

خڀيت ٌٍ ؤو "خجملُڄٌن" زدٔڃ ٴٽُش خإلوٕدوُص ٌْ ٌُحص ؤو ٴُي زلدٔسص "خدلى٥حٌن" ٌْ ڄًي ػلٷ وڀٽه  
دل٭ىن خالوعمدء بىل ؟ ؤڀُٓ ٌىدٺ ٤َُٹص ؤوُي ڀځعدََه خڀؽدڄه خْوَويب ىخَ خڀٹُنوٴٽُش ؼٹدٴُص ڄه خوعُخ٪ ټدو٣ وؤ

ؤوالٸُص ؽلٽىىد ؤن وربَ خڀٝٵك ٬ه خجملُڄٌن خڀىى٪ خڀسٌُٙ، مث ڄه ػلٷ ڀً ؤن َ٭ٵى؟ و٬مه؟ ووٴٷ ؤٌ ٜاللُص 
 لٹد يف خإلوٕدوُص وٵٕهد؟ وٌٿ ؽلٽه ؤن َٽىن خڀ٭ٵى 

ڄه خٔع٥د٬ص خڀسُٙ، وڄد ٌى ڄه ٬ځُىد ؤن ظلُّ زٌن خڀٝٵك )خْوالٸٍ( وخڀٱٵُخن )خڀًَين(، ڄد ٌى  
 وٝدجٛ خهلل. 

"٘٭ر" ڄد ٴهڃ ؤوًن ؤوً ټؽُش وڄد غل٭ٿ خحلدـص بىل ؼٹدٴص خڀ٭ٵى ڄ٥ځسد ڄًوُد ڀځ٭ُٗ ڄ٭د زٌن ؤ١٬دء 
ذلد، ٌى ڄد مسعً لىد ؤَوًض "خٔعمدڀص خڀُـى٪ بىل ال ودَؾ  ظاڀٳ صبد٬ص َولُصزَُٙص زلٽىڂ ٬ځُهد زإن 

خڀىَخء" ڄد بن ظىـً ټؽُش زَُٙص ؤوٍض يف خڀ٭مٿ" لىت ػلعدؾ ټٿ "ؤود" بىل ٜٵك خِوَُه ٬ىً لىت َٕعمُ، 
ٸدڀط: "ڀىال ٜٵك خِوَُه ٬ىد، خڀٌٍ زً ظعىځٛ ڄه ظس٭دض ؤ٬مدڀىد، ڀسًض ٸًَظىد ٬ځً خڀٵ٭ٿ ټمد ڀى ټدوط 

 خلً َځعٝٷ زىد بىل خْزً، وڀسٹُىد ٠مدَد ٬ىخٸسً". لسُٕص ٴ٭ٿ و

                                                           
1
 37ٌة اآلسورة الشورى:  
2
 40ٌة اآلسورة الشورى:  
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 تسامح أم غفرانيف املبحث الثاين: 

خڀعٕدڄك وخڀٱٵُخن شبُش خحملسص، ٴدڀعٕدڄك ٌى خڀٝٵك وخڀٱٵُخن ڄ٫ ظُٺ ووُٕدن خإلٔدءش ڀځمى٥حٌن 
وڄه ؤـٿ َزك خڀىٵٓ وڄه وڄٱٵُش ِالهتڃ ضلىود وٌڀٻ زًخٴ٫ خحملسص خڀيت ظًٝن وربعمٿ ڄه ؤـٿ والٚ خڀٹَُر 

ٸځٹد ال غلً ٔالڄد ال يف ؤـٿ ٔالڂ خإلوٕدن خڀًخوځٍ، ٴدڀٽُخٌُص وزدء وڄُٞ َاؼُ ٬ځً ڄه ػلمځهد وغل٭ځً 
وعٱد٠ً ٬ه لٹىٸىد،  يف ُٜخ٪ يخوځٍ، وڀُٓ ڄ٭ىن ٌڀٻ ؤن ال و٭دظر ؤو٬الٸعً زدهلل وال ڄ٫ خڀٱًن وػلُد 

َش ٌى ڄه ُ٘ڃ خْٸىَدء، وڄد ِخپ خڀ٭دمل حبدـص ڀعؽسُط بؽلدوً ٬ىً خدلٹً ٴدڀٹىٌ ٌى خڀٌٍ َٝٵك وَٕدڄك، وخڀ٭ٵى
بىل ڄد ز٭ً خڀعٕدڄك لدٴځص ؤټؽُ زدڀعٕدڄك خڀٌٍ ؤٜسك ٬سدَش ٬ه وٕٷ ټدڄٿ ڄه خحلٹىٶ، وؤن خدلًٕنش 

زدڀ٭ٹسدض، لُػ ظسٹً خخلُدَخض زلًويش ڀُ٭ُٗ خڀىدْ زٕالڂ يف ُٰدذ خحلىخَ وخڀعٕدڄك، ٴځٹً ټدن ٴ٭ٿ 
َ٭عربي خڀس٭ٟ ڄًَٝ خحلًَػ ٬ه خحلَُص خڀًَىُص، بن خالوعالٲ خڀٌٍ ىٍ ِڄه ز٭ًُ يف ڄ٭ُٞ خڀعٕدڄك ڄعًخوال ڄ

  1خإلوٕدين.ڀځى٥ُ، َٕع٫ُ٥ ؤن َٽىن زٵ١ٿ خحلىخَ ٴهڃ ؤ٬مٷ ڀًٕن خڀىـىي 

 ٭ىدي خْوالٸٍ، ٬ځً ؤوًُدٔص وخڀيت ظٹًڂ ڄٵهىڂ خڀعٕدڄك دبوڄ٭دـڃ خڀٵځٕٵص وخڀٕذبم٫ ٸىخڄُٓ خڀځٱص 
ٴٽٌُ و٬مځٍ ٸىخڄً ظٹسٿ خدلىخٸٳ خڀٵٽَُص وخڀ٭مځُص خڀيت ظًَٝ ڄه خڀٱًن، ٔىخء ټدوط ڄىخٸٵً سلدڀٵص ڄىٸٳ 

دب٭ىن آوُ، خڀعٕدڄك ٌى ظٹٍٝ خِوُ، ڀّوُ، ؤٌ خال٬عُخٴدض زدڀع٭ًي وخالوعالٲ وذبىر بًٜخَ ؤلٽدڂ 
  2خلعُخڂ خدلىٸٳ خدلىدڀٳ.

ٸُون، ڀٽىً مل َعىٍ ُٜٱعً  بىل ؤټؽُ ڄه ؼالؼصيب يف ڄى٤ىً خْوَووَُـ٫ ظدََه خڀعٕدڄك خال٥ٜاللٍ 
بال يف ٴځٕٵص خڀعىىَُ خڀيت ٜدٰهد ڄٵٽُون ڄه ؤڄؽدپ ـىن ڀىٺ وٴىڀعًن وټدو٣ وـدن ـدٺ َؤى خڀىهدجُص 

 وًٰنٌڃ. 

ظٹَُر خدلٕدٴص زٌن خدلٍخٌر خڀًَىُص و٨ٿ خدلٵهىڂ ڄه لُػ وٙإظً زىٜٵً ڄٵهىڄد ڄٹعُود دبمدوڀص 
وخڀع٭ٝر ڀٽٿ ڄىهد، لُوذ يَىُص رلمُش، وؤ٘ٽدپ خ٥٠هدي ًٰن ظٝد٬َهد، خڀيت ظُظر ٬ځً خدلعٝد٬َص 

خ يف خڀًخجُش خڀًَىُص زدڀًَـص ُبوٕدوُص،، ٨ځط ظ٭دوُهد ؤوَوزد ڀىٸط ٤ىَٿ، وڀٍڀٻ زٹٍ ڄٵهىڂ خڀعٕدڄك يخج

                                                           
1
 . 103، ص 2010ٌولٌو  62ثناء عطوان، التسامح والتارٌخ، مجلة دبً الثقافٌة )دبً(، العدد  
2
 .20، ص 1997، مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت، 1قضاٌا فً الفكر المعاصر، ط -محمد عابد الجابري 
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خڀيت ٔ٭ط بىل و٫٠ خْٴٽدَ وخدل٭عٹًخض وخدلٕځمدض خڀٹًؽلص ڄى٫٠ خدلٕدءڀص،  ڄٹعُود زدڀى٬ّص خڀ٭ٹالوُصخْوىل، 
   ٬1ځً خڀٕىخء.خال٬عسدَ بىل خڀ٭ٹٿ وڄىمً خدلٽدوص خْوىل يف خدل٭ُٴص وُٜدٰص خڀٹُڃ خڀٵٽَُص وٌڀٻ يف وى٪ ڄه ب٬ديش 

ُخ٤ُص يف ڄىخِخش ڀٽه خدلٵهىڂ ظٱًنض يالڀعً ظًَغلُد وټدن ال زً ؤن ػلًغ ٌڀٻ ڄ٫ ُ٘ى٪ خْٴٽدَ خڀًؽلٹ
ؼىدجُص خحلَُص وخدلٕدوخش وخڀ٭ًخڀص وخڀعٽدٴا، وټدوط خڀىعُفص ؤن ربىڀط  ؼدڀىغ٘٭دَخض خڀؽىَش خڀٵُوُٕص خڀيت َٴ٭ط 

خڀعُخظُر بىل ؼىدجُص خڀعٽدٴا يف خڀُٝدٰص خڀعٝىََص ڀځمٵهىڂ وخٸعُخوً ز٭ً ظى٫ُٔ يالڀعً وخټعٕدزً يالالض ـًًَش 
َٵدَٸهمد بىل خڀُىڂ، خْٔدْ خْوپ، ڄ٭ُيف ال َٵدَٶ خإلؽلدن زىٕسص خدل٭ُٴص وخڀعٕځُڃ زإوً ڄد ڄه ؤلً زإٔدٌٔن مل 

ڄه ؤن خڀ٭ٹٿ ؤ٬ًپ خُْ٘دء ظىَِ٭د زٌن ؽلٽه ؤن ػلعٽُ خدل٭ُٴص، وٌٍخ ؤٸُذ بىل ڄد ټدن ٌٍَر بڀًُ يَٽدَض 
خْٔدْ خڀؽدين ُٔدٍٔ خـعمد٬ٍ ظٹىڂ زً وخدل٭ُٴص ٌٍ خڀىـً خِوُ ڄه خڀٝٵدض خدلالِڄص ڀځسُٙ، خڀىدْ، ووٕسُص 

ُ٘و٢ خدلىخ٤ىص يف خڀًوڀص ڄه لُػ ٌٍ ظ٭دٸً خحلًَؽص وٌى ؤٔدْ ال َٵدَٶ ڄ٭دين خحلَُص وخدلٕدوخش يف خڀًوڀص 
وخجملىُص، وخلعُخڂ خحلَُص ظاټً ٬ځً خڀعٕدڄك يف ٬الٸص لٹىٸً خڀ٥سُ٭ُص يف شلدَٔص ٬ځً خلعُخڂ لَُص خڀٵُي َٹىڂ 

 وبزًخ٬ً، و٬الٸص خڀًوڀص زدڀٵُي. خڀٵُي زٵٽُ ًٰني 

٬ځً ربمٿ خڀُؤٌ خِوُ، وخڀٝرب ٬ځً ؤُ٘دء ال ػلسهد خإلوٕدن، وؤلُدود خڀعٕدڄك ظ٭ين خڀٹًَش بن ٴٽُش 
َٗ ٬ځً ضلى سلعځٳ ، ٔىخء دبمدَٔعً لٷ خڀع٭سًن ٬ځً دلى٩ىڄعً خڀٵٽَُص وخْوالٸُص، ؤٌ خڀع٭دظٽىن ڄىدٸ١ص 

لٹىٶ خإلوٕدن خڀيت ظ٥ىَض ڄىٍ خڀؽىَش خڀٵُوُٕص، خحملىَ يف ٴٽُش ڃ، وٌٍ خڀُؤٌ ؤو لٷ خال٬عٹدي، ؤو لٷ خڀعى٩ُ
وهبٍخ خڀع٭دَٗ وخڀعٕدڄك َ٭ين خدلىخٴٹص ٬ځً ڄد ٌى ڄٙعُٺ لىت وبن ټدن يف و٩ُ خِوُ ًٰن ؤوالٸٍ، بن ٸسىپ 

خدل٭عٹًخض وخْٴ٭دپ وخدلمدَٔدض، وٴٽٌُ بِخء خڀعٕدڄك ٌى ٴٽُش ؤوالٸُص ٌخض ز٭ً ُٔدٍٔ خدل٭ىن ٴةن ڄسًؤ 
   2ووٹُٟ ٴٽُش خڀعٕدڄك ٌى خڀالظٕدڄك، ؤٌ خڀع٭ٝر وخڀ٭ىٳ وٴُٞ خڀُؤٌ وڀى زدڀٹىش.

وڀً آَخء ٤َُٹص يف ڄٕدجٿ خڀٵُځٕىٲ خْدلدين ټدو٣، ؤټؽُ خڀٵالٔٵص ٬ىدَص دبٕإڀص خڀٕځڃ، وٸً ټدن 
ز٭ىىخن "ڄُٙو٪ خڀٕالڂ خڀًخجڃ"  2235ټعدذ ڄٙهىَ وُٙي ٔىص وڀً خحلٹىٶ خڀًوڀُص ويف ٴځٕٵص خڀعدََه، 

ڀځٹ١دء ٬ځً ُ٘وَ خحلُذ ٌى بوٙدء لځٳ زٌن خڀٙ٭ىذ، وز٣ٕ يف ٌٍخ خڀىلًُ لُػ ؤ٬ځه ٴًُ ؤن خڀٕسُٿ 
خڀٽعدذ خڀُٙو٢ خڀ١ُوََص خڀيت ذب٭ٿ خوعهدء خحلُوذ ؤڄُ شلٽىد، ووٛ يف خدلُٙو٪ ٬ځً ٔط ڄىخي ؤوڀُص ظسٌن 

 ٕځڃ وٌٍ: خڀُٙو٢ خڀٕځسُص ڀځ

                                                           
1
 . 2007، ٌولٌو، 25عن التسامح مجلة دبً الثقافٌة )دبً( العدد  -جابر عصفور 
2
 . 63 -62، ص 2005، دار النهار للنشر، بٌروت 1فً الفكر العربً اإلسالمً، طعبد الحسٌن شعبان، فقه التسامح،  
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٬ځً ؤڄُ ڄه ٘إوً بؼدَش ڄه ڄ٭دًٌخض خڀٕالڂ ال ظ٭ً ڄ٭دًٌش بٌخ خو٥ىض ٴًُ ٬دٸًَهد . "بن ڄ٭دًٌش 2
 لُذ ڄه ـًًَ". 

ال غلىِ ؤن سبځٽهد يوڀص ؤوُي ز٥َُٷ خدلًنخغ ؤو ٜٱًنش ټدوط ؤو ټسًنش، . بن ؤٌ يوڀص ڄٕعٹځص، 1
 خڀعسديپ ؤو خڀُٙخء ؤو خذلسص. 

 . غلر ؤن ظځٱٍ خجلُىٖ خڀًخجمص ٬ځً خڀّڄدن. 6

 . غلر ؤال و٭ّٹً ٸُوٞ و٤ىُص ڄه ؤـٿ خدلىد٬ِدض خخلدَـُص ڀځًوڀص. :

 ؤو يف لٽىڄعهد. يوڀص ؤن ظعًوٿ زدڀٹىش يف و٩دڂ يوڀص ؤوُي . ؼل٥ُ ٬ځً ؤٌ 5

ټدڀٹعٿ وخڀعٕمُڃ ووٹٟ . ال َٕمك ٌْ يوڀص يف لُذ ڄ٫ ؤوُي ؤن ظُظٽر ؤ٬مدال ٬ًخجُص 3
ٸً َٽىن ڄه ٘إهند، ٬ىً ٬ىيش خڀٕځڃ، خڄعىد٪ خڀؽٹص خدلعسديڀص زٌن ُ٘و٢ خڀعٕځُڃ وخڀعمَُٟ ٬ځً خخلُدوص، 

  1خڀًوڀعٌن.

 ڄىخي هندجُص ظىٛ ٬ځً خإلغلدزُص ڀځٕځڃ. ُ٘و٢ ؤوُي وٌٍ و٫٠ مث 

ؤن خڀٕځ٥ص خڀعَُٙ٭ُص خڀيت ظٹَُ ئعىَخ صبهىََد" دب٭ىن ؤن َٽىن خڀًٔعىَ خدلًين ڀٽٿ يوڀص "غلر  -2
 ٬ه بَخيش خڀٙ٭ر. خحلُذ غلر ؤن ظٽىن ٜديَش 

ال زً ڄه خال٬عُخٲ زإن  لُش"، ؤٌغلر ؤن َٹىڂ ٸدوىن خڀٙ٭ىذ ٬ځً خڀعمدڀٳ زٌن يوپ " -1
 يف ٬الٸدهتد خڀًوڀُص ٬ځً لدپ ڄه خذلمفُص. خڀٙ٭ىذ خدلعمًوص ڄد ِخڀط 

، ؤٌ يون ؤن َٽىن ٬2ځً بټُخڂ ڄؽىخي"ڄٹٝىَ لٷ خڀىَّٿ خْـىيب، ڄه لُػ خڀع٫َُٙ خڀ٭ددلٍ  -6
 ٌڀٻ ؤوً ڀٽٿ ؤڄص خڀُٕديش ٬ځً ظى٩ُمهد خڀًخوځٍ. يف ٘اون يوڀص ؤوُي ڀًوڀص ؤن ظعًوٿ 

ؤن خڀىخـر خڀىـىي خْٔدُٔص، ڄًٙيخ ٬ځً خڀٵٽٌُ ڄه ڄسديت وخالٔعٹالپ خ٬عرب ټدو٣ خلعُخڂ خڀىٹً 
وٵًٕ ٸًُ ٴُهد ٌٌىُد ٬ځً ڄٵهىڂ خحلَُص، وربَُُ خإلوٕدن ڄه و٠٭ُص يووُص خڀىدْ ظُزُص خْوپ ڀٽٿ يوڀص ڄعىىَش، 

 وخڀ٥سُ٭ص وخڀعٹًڂ. ٬ځً ؼالؼص ڄُظٽّخض ٌٍ خڀ٭ٹٿ ٤ى٬د، زدال٬عمدي 
                                                           

1
 . 14ص إٌمانوٌل كانط، مشروع سلم دائم، محاولة فلسفٌة، ترجمة وقمه د. نبٌل الخوري، دار صادر، بٌروت  
2
 .15نفس المرجع، ص كانط،  
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لُدهتڃ ويف ټُىىوعهڃ، وؤن ڄهًيون يف وـىيٌڃ ظّيخي لدـص خڀسُٙ ڀځٕځڃ ټځمد خِيخي ٘٭ىٌَڃ زإهنڃ 
، وخڀٕځڃ وٕدنذ ٬ځً خڀٕځڃ، ٴدحلُذ ٤سُ٭ص يف خإلخحلُ وؤٔسٹُصيف و٥ُ يخجڃ، زٵ٭ٿ ظإڄٿ خڀ٭ًوخن ٴُهڃ 

حبدـص بىل ٔسر ودٚ، زٿ َسًو ؤهند ڄعفٍَش يف خڀ٥س٫ خڀسٌُٙ، ال َسين زىدء، خحلُذ حبً ٌخهتد ڀُٕط خ٥ٜىد٬ٍ 
ڀٍڀٻ ًٔني خڀٽؽًن ڄه  1ڄٝځمٍوسُال َىّق بڀًُ خإلوٕدن لسد يف خجملً، دب٭ّپ ٬ه ؤٌ يخٴ٫ زٿ ظ٭ً ٬مال 

)زدَون ٔسُىىِخ(  خحملًؼٌن ؤن َُّٰش خحلٵد٦ ٬ځً خڀسٹدء ڄه ودلُص وخڀُٰسص يف خڀسٹدء ڄه ودلُص ؼدوُصخڀٵالٔٵص 
ٌٍ خڀؽدزط خْٔدٍٔ يف خذلىَص خڀسَُٙص، و٢ُ٘ بڄٽدن وـىي خإلوٕدن دبد ( وُعًٙ)وبَخيش خحلُدش ڄه ودلُص ؼدڀؽص 

بوٕدود ٬ىً ټدو٣ زُىڀىـٍ ؤوال، ودبد ٌى ټدجه َٕ٭ً ڀعمٹُٷ خإلوٕدوُص خڀٽدڄځص ٴًُ، ٴدإلوٕدن ال َىڀً ٌى ټدجه 
ض يف زٵ٭ٿ خڀعُزُص وخڀٹُڃ خْوالٸُص وخڀُٕدُٔص وخجلمدڀُص، وڀٍڀٻ ټعر ټدو٣ يف )ظإڄالزٿ َٝسك ټٍڀٻ 
وخالو١سد٢ وخڀع٭ځُڃ، ْن ووٹًٝ ٴ٭ال زدڀعُزُص خڀ٬ُدَص غلر ظُزُعً، ٌى خدلىځىٶ خڀىلًُ خڀٌٍ خڀعُزُص( "خإلوٕدن 

 ". بىل خإلوٕدوُصخالو١سد٢ ػلىپ خحلُىخوُص 

٬ځً ؤڄَُه ؤٔدٌُٔن، ُٔٽىن وڄد ٔسٷ ٌټُي يف ٌٍخ خڀٽالڂ خْوالٸٍ وخڀعُزىٌ َهًٲ بىل خڀعإټًُ 
ؤڄُ زل٣ُ خْڄُ خْوپ وٌى ١دَد خحلُذ وخڀٕځڃ وخڀ٭ىٳ خڀٹدظٿ، خڀعٵٽًن خڀٽدو٥ٍ لىپ ٸخْؼُ يف ذلمد 

وڄإٔدوٌ، َعمؽٿ يف خڀعٕځُڃ ڄ٫ ټدو٣ يف ؤن خْٜٿ يف خإلوٕدن ٌى خڀعىلٗ خڀٌٍ َهًي خإلوٕدوُص زدٔعمُخَ، 
وٌى خڀٌٍ وٕع٬ًًُ ڄٙٽال ٴځٕٵُد "ٴدالو١سد٢ ال َعمؽٿ بال يف ظُوَٟ خڀعىلٗ، وڀٽه ټُٳ َٽىن خڀٕځڃ 

يف ٬الٸدظىد ڄ٫ ز٭١ىد خڀس٭ٟ؟ وڀځمًَػ ٬ه خڀٕځڃ، و٭ىي بىل ټعدذ ڄُٙو٪ ٔځڃ يخجڃ، بٌ ڀُمٿ ڄٙدټځىد 
ظُخٌه ٬ځً ظإُٔٓ خڀٕځڃ خڀ٭ددلٍ ؤن ظ٩ٿ ٌخض ټُٳ ؽلٽه خحلًَػ ٬ه ڄٵدو٠دض زٌن ٘٭ىذ ؤو زٌن يوپ 

ځعمدَذ ؤن ظإوٍ ز٭ٌن خال٬عسدَ خڀُٙو٢ خڀيت ڀ٤دز٫ ٌُٔ، َىٟ ٌٍخ خڀسىً ٬ځً ؤن: "َىسٱٍ ٬ځً خڀًوپ خدلعإٌسص 
. ال َىخٴٷ ټدوط ٬ځً خڀى٩َُص خْٴال٤ىوُص خڀيت ؽلٽه 2ػلًيٌد خڀٵالٔٵص ټإٔٓ إلٸدڄص خڀٕالڂ خڀًخجڃ زٌن خڀسُٙ"

 . 3ؤو خڀٵالٔٵص ڄځىټد"دبٹع١دٌد ؤن ظٝسك خدلځىٺ ٴالٔٵص 

خڀٕځ٥ص  ن والَصؤځ٥ص خحلدټڃ، "ْٔځ٥ص خحلٽمص ؤال َعمىن ؤلً خجلم٫ زٌن خڀٕځ٥عٌن: زٿ بوً ٬ًَى 
 .خحلُ"ظٵًٕ ٬ځً خڀ٭ٹٿ َؤًَ 

                                                           
1
 . 64إٌمانوٌل كانط، مشروع سلم دائم، ، ص  
2
  70نفس المرجع، ص  
3
 .71نفس المرجع، ص  
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ټممدَٔص وٹًَص، وڀٽه ٌڀٻ ال َ٭ين ڄد َعىدٸٟ ڄ٫ خحلٽمص، ٴدڀٵځٕٵص ظٕځ٣ وربٽڃ، وٌى ٴدڀٕځ٥ص 
ؤن َٕعٹسٿ خڀٵُځٕىٲ ڄه خالٌعمدڂ زدڀٙإن خڀ٭دڂ، وال غلر ٬ځً خحلدټڃ ؤن َىًٕ خالٔعٵديش ڄه ڄىخٌر ز٭ٟ 
زلٽىڄُعً، زٿ بوً ڄه خحلٽمص ؤن َٕعًُ٘ خحلدټڃ زعىـُهدض خڀٵالٔٵص ٴُمد َع٭ځٷ زددلسديت خڀيت غلر خظسد٬هد يف 

 خڀعُٝٲ ذبدي خڀًوپ خْوُي. 

ڀُؤذ خڀًٝ٪ زٌن ٬دمل خڀ١ُوَش و٬دمل ڀٽدو٣ ڄًَٝ بذلدڂ، وٴُٜص  وٸً ټدوط خڀؽىَش خڀٵُوُٕص زدڀىٕسص
ًٰن خحلٷ وخڀ٭ًپ ٴُٜص سبٽه ٘٭سد ڄه خڀٙ٭ىذ زإن َٽعر ڀىٵًٕ، ئعىَخ ڀُٓ ڀً ڄه ؤٔدْ ٌٍي خدلُش خحلَُص، 

زٿ ٳ وخحلُذ وخڀٹعٿ وخڀعًڄًن ٴٹ٣، دجه خڀ٭ىٴدإلوٕدن ڀُٓ ټڀعمٹُٷ ؤَٸً ؤ٘ٽدپ خحلَُص، وخڀىّو٪ بىل خڀعٹًڂ 
وخڀعًزًن وخڀعٵٽًن وخڀعىىَُ، وزٹًَ ڄد ؽلٽىىد ؤن والل٧ ظٹًڂ خڀسُٙ يف ؤدجٿ خڀٹعٿ ؽلٽىىد خڀ٭ٹٿ ٌى ؤ١َد ټدجه 

 ؤن والل٧ ظٹًڄهڃ يف خڀعمَُ ڄه خالٔعسًخي وخال٥٠هدي. 

ػلٽمهد خڀٹدوىن، وڀٽه  يوڀصال ؽلٽىهد ؤن ظعمٹٷ بال يف ٨ٿ  بن خڀٕځڃ وخحلٷ وخڀ٭ًپ وخحلَُص ٸُڃ ٬دڀُص
وخڀٹهُ وخالٔعسًخي" ٓ ؤٌ ٸدوىن بوً خڀٹدوىن خڀٌٍ َىسين ٬ځً خڀ٭ٹٿ، خڀٌٍ ُٔإيت ز٭ً ؼىَش ٬ځً خڀ٩ځڃ ڀُ

ؤن َٽىن، بٌ ٔسٷ ڀ٭ٹٿ ودَـٍ ؤن َظر ڀً ټٿ ٍ٘ء، ؤڄد خإلوٕدن ٌى ٔځٵد ټٿ ڄد ؽلٽه ٴدحلُىخن زٱَُّظً 
 . 1ٴال زً ڀً ڄه خٔع٭مدپ ٬ٹځً خخلدٚ، و٬ځًُ ؤن ػلًي ڀىٵًٕ ڄٕدَ ٔځىټً"

خحلٷ" ټعدذ "خْٜىپ خدلُعدٴَُّٹُص ڀٵځٕٵص ٥َُلً ټدو٣ ٬ځً وٵًٕ، ڄىٍ بن خدلٙٽٿ خْٔدٍٔ خڀٌٍ 
ٴةن ال زُين وزُىٻ، يف لدڀص خڀ٥سُ٭ص وال زُىىد ټًوڀص ڄسىُص "، وڀٍڀٻ لُذ خڀسعص ٌى ټُٳ ؽلٽه "ؤال ظٹىڂ 

رلُي ڄٹىڀص ڄى٥ٹُص ؤو ٴ٠ُُص  ٠مه ٴځٕٵعً خْوالٸُص وخڀُٕدُٔص ڀُٓخڀٕځڃ خڀٌٍ َٕ٭ً ټدو٣ بىل ـ٭ځً يخجمد 
و٩دڂ ئعىٌَ َىهٍ ڄُش وبىل زةٴد٠ص ڀځعمٹٷ ٴ٭ال يف خڀعدََه َىسٱٍ ؤن و٭مٿ جل٭ځً ٸدزال ٴځٕٵُص، زٿ ٌى ًٌٲ 

ټٿ ڄٹًَخض خڀٙ٭ىذ خڀسَُٙص ظځٻ خڀيت خٔعىّٴط ټٿ  -ټمد َٹىپ ټدو٣–ٌٍي "خحلُوذ خڀٹًَش" خْزً 
وال لٷ خدل٥دڀر خْوُي، ٴال لَُص ٸُمص ڄه ؤمسً خڀٹُڃ و٢ُ٘ ربٹٷ ټٿ ؤن خڀٕځڃ وخدلديَص وخڀُولُص، ال ٘ٻ 

وال ٔ٭ديش وال ؤڄه يون ٔځڃ، وڀٍڀٻ ٴةن خڀسُٙ لىت وڀى ٬فّوخ ٬ځً ربٹُٷ خڀٕځڃ خڀًخجڃ ٴةوً ڀُٓ دبٹًوٌَڃ 
 وڄسًؤ وٝسىخ بڀًُ يون ټځٿ، ْن ٌٍخ ٌى خڀىخـر" ؤن ؽلعى٭ىخ ٬ځً ؤن غل٭ځىخ ڄىً "ؤڄىُص ٰدڀُص 

                                                           
1
 .12، 11، ص 2005الحامً للنشر، صفاقس، تونس، إٌمانوٌل كانط، تأمالت فً التربٌة، تعرٌب، محمود بن جماعة، دار محمد على  
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ڀځًوڀص ٌٍ ربٹُٷ خڀٕځڃ خڀًخوځٍ يف ٬الٸص خدلىخ٤ىٌن زس٭١هڃ خڀس٭ٟ، وربٹُٷ خڀٕالڂ خْوىل بن خڀٱدَص 
خڀ٭ددلٍ يف ٬الٸص خڀًوپ ز٭١هد زس٭ٟ، ويف ُٰدذ خڀٕځڃ َٝسك ڄه خڀځٱى ؤن ظعمًغ ٬ه خڀ٭ًپ يف خڀ٭الٸدض زٌن 

ڄه خجلم٫ُ ٬ځً ٸًڂ خدلٕدوخش ز٭ًُخ ٬ه خڄهد خڀٹىخوٌن وخلعُخدلىخ٤ىٌن ويف خڀ٭الٸدض زٌن خڀًوپ، وخڀ٭ًپ يف ظىٵٍُ 
٩َٿ يخجمد ڄُٙو٤د وخڀًَه وخڀځٱص، ٴ١مدن خڀٕځڃ زٌن خدلىخ٤ىٌن يخوٿ خڀًوڀص خڀىخلًش ص، وخڀ٭ُٶ خحملدزدش وخحملٕىزُ

خ٬عًخء ٬ځً خڀٹىخوٌن ربط ؤٌ دبٕدوخش خجلم٫ُ ؤڄدڂ خڀٹىخوٌن وټٍڀٻ خڀٙإن يف ٬الٸص خڀًوپ ز٭١هد زس٭ٟ، ٴٽٿ 
يََ٭ص ڄهمد ټدن وى٬هد ڄه ٘إوً ؤن َهًي خڀٕځڃ خٌْځٍ يخوٿ خڀًوڀص خڀىخلًش، ټمد ؽلٽىً ؤن َهًي خڀٕځڃ 

 زس٭١هد خڀس٭ٟ. خڀ٭ددلٍ يف ٬الٸص خڀًوڀص 

ؤن َٽىن يف ٌڀٻ ڀُٓ زةڄٽدن ؤلً يف خحلٹُٹص ؤن َعُٝٲ ظُٝٴد ڄىدٸ١د ڀٹُخَ ٜدلر خڀٕځ٥ص يون 
وڀٽىً َٕع٫ُ٥ ؤن َسًٌ خڀُؤٌ، وؤن ػلٽڃ زٽدڄٿ خحلَُص، وزدڀعديل ؤن َعٽځڃ ٜدلر خڀٕځ٥ص،  و٥ُ ٬ځً لٷ

٬ځً ٥َُ٘ص ؤال َعفدوِ رلُي خڀٹىپ ؤو خإلَ٘دي، و٬ځً ٥َُ٘ص ؤن ًَخٴ٫ ٬ه َؤًَ زدڀ٭ٹٿ ولًي وڀُٓ زدخل٬ًص 
 زٹىش ٸُخَي خخلدٚ". ؤو ٸًٝ ظٱًُن ؤٌ ٍ٘ء يف خڀًوڀص ؤو خڀٱ١ر ؤو خحلٹً 

َ٭ىي ټدو٣ دلىدٸٙص لٷ خڀٙ٭ر يف ڄٹدوڄص خحلدټڃ يف خدلځمٷ خْوپ ڄه ټعدذ "ڄُٙو٪ ٔځڃ يخجڃ" 
خخل٥ًن، ٴهٿ ڄه خدل٭ٹىپ ُٔدُٔد ؤن ظ٫١ يف ئعىَ ذلٍخ خحلٷ يف ڄًي ٜاللُص ظ١مٌن خڀًٔعىَ خدلٕعسً وخڀى٩ُ 

ڀًوڀص يف ئعىَ ټُٳ ؽلٽه ؤن و٫١ يف ز٭ٟ خحلدالض؟ لٷ ال ؽلٽه خڀٹٵّ ٬ىً  1خجلمهىََص ؤن لٷ خڀ٭ُٝدن "
ٰدَعهد خڀ٭ځُد وخڀٕدڄُص ربٹُٷ خڀٕځڃ ڄسًؤ غلُّ ڀځمىخ٤ىٌن لٷ خٔع٭مدپ خڀ٭ىٳ ٠ً خحلدټڃ يف ز٭ٟ خحلدالض؟ 
ټُٳ ٔعٽىن ٌٍي خڀٕځ٥ص خڀُٕدُٔص خدلهًيش زدٔعمُخَ حبٷ خڀ٭ُٝدن؟ وغلُر ټدو٣ زٽٿ و٠ىق "بوً ڀى ؤيَؾ 

 خحلدټڃ يف ئعىَ خڀًوڀص ال َ٭ىي ڄه خدلمٽه و٫٠ ؤٌ ئعىَ، ڄ٫ خڀ٭ىٳ و٢ُ٘ خڀعمٽڃ يف٢ُ٘ خڀځفىء بىل 
 . 2ؤن ڄٹًٝ خڀٙ٭ر خدلىع٩ڃ يف يوڀص ؤن ػل٩ً زٍڀٻ"

ال َٙٽٿ ـّءخ وزدڀٵ٭ٿ ٴةن ٌٍخ خدل٥ٝځك ټٿ ٴٽُش ٬ه خڀعٕدڄك، بن ڄى٥ٷ خڀٵځٕٵص خذلُفځُص َُٴٟ 
ټدڀُٝخ٪، وخڀىٵٍ، وخڀٕځر، وخڀعىدٸٟ...، ٔىخء ظ٭ځٷ خْڄُ ڄه خڀٹدڄىْ خذلُفځٍ خڀٌٍ ١َڃ ڄٵُيخض ڄٱدَُش 

زدجملدپ خڀٵٽٌُ، ؤو زدجملدپ خالـعمد٬ٍ، بن خڀُٝخ٪ ٬ىً ٌُفٿ َٱًو ڄ٥ځىزد ڀٍخظً ْوً َٹ١ٍ بىل ربٹُٷ وعدجؿ 

                                                           
1
 .91كانط، مشروع سلم دائم، ص  
2
 .92نفس المرجع، ص  
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ڀځُٝخ٪ خخل٥ىش خْوىل ضلى خڀعٕدڄك ْن بڄد ٬ځً ڄٕعىي خڀٵٽُ ؤو خجملعم٫، وڀٹً ي٘ه ٌُفٿ ز٥ُلً  بغلدزُص،
 ڄه ظٕدڄك بال وَٽىن ٸسځً ظ٭ٝر ؤو ُٜخ٪. ڄد 

خڀٵځٕٵص خذلُفځُص، ڀٍخ ٴهى ال غلً ٴًُ لال دلٕإڀص خڀ٭الٸص ڄى٥ٷ وڄىدن ٬ه َسًو ڄٵهىڂ خڀعٕدڄك َُٰسد 
يف خڀٙٱٿ ٴدڀٙٱٿ ؽلٽه خڀ٭سً ڄه خٔع٭ديش خحلَُص وَدبد، َٵعك خڀ٥َُٷ ؤڄدڂ خْود ڄ٫ خڀٱًن، زٿ غلً لال وٕسُد 

ظٝىَ خڀٌٍ َٽعىٳ ڄدٌُص خڀعٕدڄك ٌى خال٬عُخٲ، ٴال ؽلٽه خڀسعص ، بن خدلسًؤ خجلىٌٌُ وخڀٱًن ڀځعمدوَ رلًيخ
ڄىٸٳ ظٕدڄك زٌن خڀٍوخض خڀسَُٙص بال ڄه والپ خال٬عُخٲ خدلعسديپ، ٴدڀ٥ُٴدض َ٭عُٴدن وٵُٕهمد ڄه ـهص 

 . 1"ٴُىىڄُىىڀىـُد خڀُوق"ڄد وعفالي يف ؤ٤ُولص ٌُفٿ يف ټعدزً خ٬عُخٴد ڄعسديال ، وٌٍخ خ٬عُخٴهمد زس٭١همد 

خخلُوؾ ڄه يخجُش خڀٕالڂ بىل ؤو زدْلُي ڄه خڀ٭ىٳ ؤُځص ڀعٱًُن خْو٠د٪ خڀًخوځُص بن ٌُفٿ غل٭ٿ 
خْوالٸُص ڀځٙ٭ىذ يف لُدهتد ذبدي خحلُذ، بٌ َٹىپ ٬ه خحلُذ خڀيت ذبًٕ سلعځٳ ڄ٩دٌُ خڀ٭ىٳ "ربٵ٧ خڀٝمص 

وخڀعٕدڄك ودٜص ڄ٫ ڄه ال َٹسٿ خڀعٕدڄك ڄه ټدن خڀ٭ىٳ ؤٔدْ خڀعٱًن ال خڀٕالڂ ، و٬ځًُ 2خڀعىٝٝدض خدلعىدٌُص"
٬ځً خڀ١٭ُٳ بَهدڄد ڀً زإوً ال زً ؤن َعٕدڄك ڄ٭ً شلد ًََّ وڄد خڀعٕدڄك بال ڄربَ ڀٵُٞ ٌُمىص خڀٹىي  ،ؤو٩مص

 ڄه ٥ُُٔظً ٬ځًُ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 269، ص 2007المنظمة العربٌة للترجمة، بٌروت، لبنان، هٌجل، فٌنومٌنولوجٌا الروح، ترجمة ناجً العونلً،  
2
 .354، ص 1974رض، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، دط، فلسفة الحق، ترجمة تٌسٌر شٌخ األهٌجل، مبادئ  



 ماهية الغفران            الفصل الثاين

 

15 

 

 الغفران عند جاك دريدا: املبحث الثالث

َٕځڃ يًََخ زإن ڄٵهىڂ خڀٱٵُخن ڄٵهىڂ ال هندجٍ دب٭ىن ڄه خدلع٭ٍَ خإلڄٕدٺ زً خٌ ال ؽلٽه ٸُدْ خڀٱٵُخن، 
 وڄدڀٌٍ ٌى ٰٵُخن، وڄه َىديٌ زدڀٱٵُخن؟ ڄد ڀٱٵُخنخٌن ٌى لًوي ڀً، خٌن 

ٽُٵُص يف خڀسًخَص َاټً يًََخ ؤوً شبص خڀعسدْ ڄه خڀُٕدٌُٔن يف خڀع٭د٤ٍ ڄ٫ ڄٵهىڂ خڀٱٵُخن، ؤلُدود طلځ٣ ز
، خڀعإٔٳ، خدلٝدحلص... وڄ٭٩ڃ ٌٍي خدلٵدٌُڃ ظ٭ىي خال٬عٍخَخٔعىعدـُص زٌن خدلٵدٌُڃ خڀٹَُسص ڄه ڄٵهىڂ خڀٱٵُخن ڄؽال 

خىل خحلٷ خدلًين يف لٌن ٌدظً خدلٵدٌُڃ ڄُظس٥ص زدحلٹىٶ خجلىدجُص وڀٽه خڀٱٵُخن ڄه خدلع٭ٍَ ٬ځُىد خوعّخڀً يف ٌٽٍخ 
   ڄٵدٌُڃ.

ػ ػلُځً خجلم٫ُ خىل ڄٙهً آوُ وٌى خڀعُخغ ؤو خڀعٹځًُ خڀًَين وربًًَخ خىل َسٹً ڄٵهىڂ خڀٱٵُخن ڀٱّ، لُ
 خڀعٹځًُ خإلزُخٌُمٍ )خزُخٌُڃ ٬ځًُ خڀٕالڂ( لٕر يًََخ.

ٴدڀٽٿ ٥َدڀر زدڀٱٵُخن َـدپ خڀًوڀص َـدپ خڀًَه حبُػ خظٕ٭ط َٸ٭ص خڀٱٵُخن، لُػ ؤوىد و٭ُٗ ٬ىدلص دلٵهىڂ 
 خڀٱٵُخن.

يف ڄٵهىڂ خڀٱٵُخن وـر ٌىد خڀ٭ىيش خىل خڀٍخټُ. وَُـ٫ يًََخ ٌىد خىل حل٩دض  خإلڀسدْڀٵهڃ ٌٍخ 
 زلدټمص خڀىدٌَِن يف زلٽمص ڀىَوسدَٮ وخحلًَػ ٬ه ـُخجڃ ٠ً خالوٕدوُص.

ؤعىعٵٍ خَْٞ ڄه  زٌُءخٌخ ټىد وٱٵُ جلم٫ُ خڀىدْ ٴٵٍ خدلٕعٹسٿ ال َٽىن ٌىدٺ ؤٌ ٘ىٛ "
 .1"يف خڀٱٵُخن خْزَُدء ٴمه خڀ١ُوٌَ ؤن طلځٷ ٴ١دء ؽلٙهً

ٌىدٺ ظٹًڂ ڄځمى٦ و٤ٵُش ظدَؼلُص يف خڀع٭دڄٿ ڄ٫ ٌٍخ خدلٵهىڂ خڀٱدڄٟ )خڀٱٵُخن(، وڀٽٍ غلًوخ ٬ُُ٘ص 
ڄٵهىڂ خجلُؽلص ٠ً خالوٕدوُص ٌى خْټؽُ  ڄدَّخڀځٱٵُخن َىسٱٍ ڄٙهًظً ڄه والپ خوٙدء ڄإٔدض ودٜص وؤوً 

ڀٌٍ َسٹً ڄ٭ىدي ٬ىً يًََخ ڄ٭ىن ڄُعدٴَُّٹٍ ال ؽلٽه ل١ىَخ يف ؤٴٷ ټٿ خجلٱُخٴُد خڀُٕدُٔص ڀځٱٵُخن ٌٍخ خْوًن خ
 .2ال ؽلٽه ڀځُٕدٌُٔن  ؤن َ٭ى ڄ٭ىد ربًًَي ټمد

                                                           
1
 Jaques Dérida Le Monde des Débats, Décembre 1999 p5-6   
2
 Jaques Dérida Le Monde des Débats, Décembre 1999 p,8   
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خن ُٔدٔص خڀ٭دمل، ؤو خڀُٕدٔص خڀًوڀُص زلٽىڄص ز٭الٸدض وخظٵدٸُدض ٴُمد زٌن خڀًوپ ڀعمٹُٷ ڄٝدحل 
مٍ بىل يوڀص، ؤو ؽلعؽٿ ڀُٙخج٭هد. خ٤ُْخٲ خدل٭ىُص، وڄه مث ال رلدپ ڀځمُء يف ؤن ٬َّڃ زإوً ڄىخ٤ه ٬ددلٍ، ال  َىع

ټمد ؤن خو٭ًخڂ خڀ٠ُد ٬ىً خڀٍَه ٥َم٭ىن خىل و٩دڂ ټىين ٬ديپ خظلد َعىڀً ٬ه لٹُٹص خضلٝدَ خڀُٕدٔص زٌن لًوي 
يوڀص خْڄص، حبُػ ربٽڃ ٌٍي خڀُٕدٔص دبأَذ خڀًوڀص، وٸً َي ـدٺ يًََخ ڄٙٽځص خإلوٵدٶ خڀُٕدٍٔ يف 

ٙٽځص خڀځفىء خڀُٕدٍٔ وخذلفُش، ؤو ڄٙٽځص خڀع٭د٤ٍ ڄ٫ ڄدٞ ڄامل ڄٙٽالض ُٔدُٔص وخوٕدوُص َخٌىص ڄؽٿ ڄ
وڄ٭ُر، خىل خحملًويَص خْوالٸُص وٌٍخ ڀٽٍ ٥َځٷ خڀى٩ُ يف خدلٙٽالض خڀُٕدُٔص خڀيت ڄه ٌٍخ خڀٹسُٿ ڄه ـُخء 

ربًًَخ خڀُٙخج٫ خڀ٭مځُص، وخإلـُخءخض خڀٹدوىوُص، ٤ددلد ؤن ٌدظً خالـُخءخض وظځٻ خڀُٙخج٫ ڄٌُىوص زُٕدٔص خڀًوڀص و 
هبٍي خڀ٭ىخڄٿ خڀيت ربًي ٌٍي خڀُٕدٔص، ودٜص خالٸعٝديَص وخڀًؽلٹُخ٤ُص خڀيت ذلد ز٭ً ؤوالٸٍ ڀُٓ دبٕع٥د٪ ُٔدٔص 

 خڀًوڀص خڀ٭ؽىَ ٬ځً  لځىپ ال ظىدٸٟ ٴُهد، وٌٍ يف خڀىهدَص ڄٙٽځص خڀع٭دڄٿ ڄ٫ خڀٱًن خِوُ، وظُخ٬ٍ ڄٝدحلً

ٽىڄص ٴٍُٙ خدلع٭دووص ڄ٫ خڀىدَِص، ؤو خڀى٩دڂ ٘إن خڀالـث خڀُٕدٍٔ ؤو خدلهدـُ، ڄؽٿ ٴُوٕد يف ٨ٿ ل
 خڀ٭ىٌُٝ يف ـىىذ خٴَُٹُد.

ؤڄد ٴُمد َع٭ځٷ دبٕإڀص خڀٱٵُخن ؤو ٤ځر خڀٝٵك ٬ه ڄدٞ ڄٌٙن، ٴىفً ؤن خْڄُ ڄُٙو٢  زد٬عسدَخض 
ُٔدُٔص خڀًوڀص خحملًويش ؤو لىت خڀٹدُٜش ؤوالٸُد. لُػ ٘د٪ ڄىٍ ز٭ٟ خڀىٸط يف خْڄص ؤو يف خڀ٭دمل ٠ُذ 

ه ٤ځر خڀٝٵك ووُٕدن خدلد٠ٍ، وڀٽه ال َهًٲ زځىٮ خڀٱٵُخن وخظلد زٱُٞ خدلٝدحلص خڀى٤ىُص ؤو ٤ٹىٍٔ ڄ
خڀًوڀُص. وٰدڀسد زًخٴ٫ خدلٝځمص خالٸعٝديَص وټمد َٹىپ يًََخ:" ڄسًجُد ڀُٓ ٌىدٺ لً ڀځٝٵك، وال رلدپ ڄ٭ً 

ځً ز٭ٟ خدل٭دين خخلدٜص ذلٍي وال ڄ٭ىن " خىل ؤٌ لً" ٌٍخ زدڀ٥س٫ خٌخ ظٵٹىد ٬ ڀال٬عًخپڀځٹُدْ، وال ڄٽدن ٴًُ 
 َٕع٬ًٍ خڀٝٵك؟ وڄه ٬ًَىخ خڀًُ و٥َځسً؟  ڄد ڀٌٍخڀٽځمص. وخحلٷ ؤوً غلًَ زىد ؤن وعٕدءپ: 

ٴٵٍ ِڄه  1خوً دله خڀٝ٭ر ٸُدْ خڀٝٵك سبدڄد، ټمد ٌى ٜ٭ر ڄٹدَزص ٌدظً خْٔحځص، وٌڀٻ ڀ٭ًش ؤٔسدذ"
خڀ٭ىدلص وخالوًڄدؾ شبص لدـص خىل خدلٝدحلص وخڀع٥س٫ُ ال ظعمٹٷ ڄه يون خڀع٭دڄٿ ڄ٫ ظُټص خدلد٠ٍ، وڀٽه ظ٭دڄال 
ربًيي ُٔدٔص خڀًوڀص ودبد َىفڃ ٬ه ٰٵُخن ڄُٙو٢ ڀُٓ ٌى خڀٱٵُخن خڀٌٍ َُڄٍ يًََخ خىل ظ٭َُٵً ؤو خڀعٍټًن زً. 

ؤن ؼلعّپ خىل خڀعىزص ؤو خڀ٭ٵى. ٴهى خڀٱٵُخن ًٰن  ال ؽلٽه ٴدڀٱٵُخن ٘إن خڀ١ُدٴص خڀٽىوُص، ًٰن ڄُٙو٢ وڄه مث
خدلُٙو٢، ؤٌ ٌڀٻ  خڀٌٍ َىٛ ٬ځً ٰٵُخن ڄد َع٭ٍَ ٰٵُخوً، ذلٍخ ٴةوً ٠ُذ ڄه خٔعمدڀص خدل٭ىن ؤڄد زلدوڀص  
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زلدوالض  خڀٕ٭ٍ خىل ٤ځر خڀٝٵك  ڄد غل٭ٿربًًَي دب٭ىن ظدَؼلٍ ًََٝ ٬ه خحلُٚ ٬ه ڄٕإڀص خٸعٝديَص، ٴهى 
 ُخٞ ظځٵَّىين ڄسهُؾ.ؤ٘سً زدٔع٭

بن ُٔدٔص خڀًوڀص خْڄص، وٌٍ خڀُٕدٔص خدلهُمىص ٬ځً وـً ڄد ؤو آوُ، ذلٍ ُٔدٔص ڄُٙو٤ص، وزدڀعديل 
ٸدُٜش ورلًويش خْوالٶ، وڀٽه ڄدٌٍ خڀُٕدٔص، خٌخ ڄد ؤڄٽه وـىي ُٔدٔص ؤوُي. َسُٙ هبد  ڄد ظ٩هُټؽًنخ 

 ځً ًٰن  خدلُٙو٢؟يًََخ ؤو َع٥ځ٫ خڀُهد؟ وؤٌ وٵ٫ َٽمه وځٷ ٌٍخ خڀعًًَٙ ٬

يًََخ وخن ظ٥ځ٫ خىل ُٔدٔص ًٰن ڄُٙو٤ص، ٴُمد َع٭ځٷ زدڀُٕدٔص خڀٽىوُص، ؤو خڀٱٵُخن، ٴةوً يف خڀىٸط 
خىل زځىًٰ ؤٜال، يف لٌن ؤن زلدوالض ربٹُٹً مل ظٹ١ٍ خال خىل  ال ٔسُٿوٵًٕ ال َسُٙ زسځىٮ ڄؽدپ ٤ىزدوٌ 

 ټدَؼص.

وٝىٜد يف خجلًخالض خڀُٕدُٔص، خڀيت ظٵ٭ٿ  خڀُىڂ ڄه ، ووٱًًَ"ْوىد ضلدٴ٧ ٬ځً خڀٱمىٞ : َٹىپ يًََخ
ڄد طلځ٣، وؤلُدود زٝىَش زلٕىٔص زٌن خڀٝٵك وظُمدض رلدوَش:  خڀ٭دمل ٴ٭ديشـًًَ ٌٍخ خدلٵهىڂ وظىٹځً ٬رب 

، خڀىًڂ، خڀ٭ٵى، خڀعٹديڂ... وو٩ًنٌد ڄه خڀًالالض خڀيت َ٭ىي ز٭١هد خىل خڀٹدوىن خڀٹدوىن خجلىدجٍ، ڄه خال٬عٍخَ
دب٭ىن ؤن خڀٝٵك َسٹً ڀٱّخ يف  1خڀًُ" ڀالوعّخپن ٩َٿ خڀٝٵك ڄه لُػ خدلسًؤ ڄعىدٴُخ ڄ٭ً، وٍٰ ٸدزٿ خدلٵُوٞ ؤ

 خإل٤دَ خڀځٱىٌ خڀيت ذبٌُ ٴًُ رلَُدظً وَ٭ىي ٌٍخ بىل 

٬ځً  ڄد ًَٙيخڀعُخغ خڀًَين، وظٽمه ؤعلُص خڀٝٵك ٬ىً يًََخ خىل خإلزلدء يف و١ڃ ٌٍي خڀ٭ىدلص، وٰدڀسد 
خڀٵد٬ٿ خڀ٭مځٍ وخدلاؼُ، وڄه مث ٴةوً َىٵٍ ؤن َٽىن ٠ُ٬ص خڀعٵځٕٳ خخلدڀٛ، ذلٍخ ٴمؽال  ؤعلُص خڀعدَؼلٍ و٬ځً

ٴهى ودب٭ىوص ټٿ خڀعُخؼٌُن، خڀ٭ځمدين الُٔمد ټدو٣ وٌُٱٿ، وخڀًَه خالزُخٌُمٍ ٬ځً وـً خڀعمًًَ، َ٭ُذ ٬ه 
يوڀص خْڄص، وَٽىن ٤مىلً يف ٨هىَ ڄًَىص خڀځفىء خحلُش ٌخض خڀى٩دڂ خڀٽىِڄُىڀُيت خدلى٭عٷ ڄه ؤُٔ ُٔدٔص 

ڄد لٹهد خْٔدٍٔ لٷ خڀ١ُدٴص ًٰن خحملًوي، ؤٌ ٸدوىن ال ؽلٽه خوعّخڀً خىل صبځص ڄه خڀُٙو٢ وخدلىخٜٵدض ٬ځً 
ٔدجً يف ٸىخوٌن خڀځفىء وخذلفُش يف ؤوَوزد خڀُىڂ. ٍٰ ؤن يًََخ ًََٺ يف خِن وٵًٕ ؤن ڄًَىص ټهٍي ال ؽلٽه  ٌى

ؤن ظٕعىٌ وظًوڂ ټمًَىص جلىء ټىِڄىزىڀُعُص ولُش ټٿ ڄه ٘دء خڀځفىء، ؤَد ټدن ڄىٸ٫ َلُځً ڄه يون ٸىخوٌن 
ُدٴص خڀٽىين خدل٥ځٷ ڄه و٥ُ خٔدءش زلًويش وُ٘و٢. ٴمؽٿ ٌدظً خڀُٙو٢ ٌٍ  ولًٌد ټٵُځص حبمدَص لٷ خڀ١

،  ٴهڃ يًََخ ؤال ؼلعّپ خڀٹدوىن ًٰن خدلُٙو٢ خىل خڀٹىخوٌن خدلُٙو٤ص. الُٔمد لُىمد خالٔعٱالپؤو  خالٔعىًخڂ
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َإوٍ ٘ٽٿ  خڀٝٵك ٸًَٽىن خدلُٙو٢ وًٰن خدلُٙو٢ ڄعالِڄٌن ټمد يف ٸ١ُص خڀٱٵُخن ذلٍخ ٴةن خڀٕ٭ٍ يف ٤ځر 
 ص. ؤو خدلٝدحل خال٬عٍخَخڀعىزص ؤو 

خڀٱٵُخن ًٰن خدلُٙو٢ َىى٢ُ خٌخ يف خڀ٥دز٫ خڀُڄٌّ وخڀًَين ٴدڀٱٵُخن شلىى٪ زدڀ٭٥دء يون ٸًُ ؤو ٢ُ٘ 
َدوٽالٴُعٗ "وځٹٍ ؤو بَعُٹٍ" زددل٭ىن خڀٌٍ  ٴاليؽلًنويون خدل٭٥ً ؤو خدل٭٥ً ڀً. ټمد َٹىپ يًََخ ٬ځً ڄىىخپ 
َُٓ وڀُٓ ٠مًنخ ٸَُٕد، ْن خڀٱٵُخن خڀٵُيٌ ٌى ظٽىن ٴًُ خْوالٶ ٸُمُد خوعسدََد ٴُمد وَخء خدل٭دًَن وخدلٹد

زدڀ١ُوَش خودزص خجملُڂ و٬ٵى خڀ١مُص، ؤڄد خڀٱٵُخن خجلمد٬ٍ ٴهى ٠ُوَش ٸَُٕص ظٝسى خىل بوٹدٌ خْٔٓ خڀيت َسين 
ڄ٫ ُٔدٔدض خدلٝدحلص  ،٬1ځُهد خجملعم٫ ؤو خڀًوڀص ز٭ً ظ٭٠ُهد ذلّخض خإلٌَدذ ؤو خحلُوذ خٌْځُص ټمد َسًو

خحلًَؽص ظىٹځر خىل زلدټڃ  ڄد ز٭٬ًه ڄد ـ٭ٿ خڀؽىَخض خڀ٭ُزُص  ووعٕدءپٌُ ٬سً خڀ٭َّّ زىظٵځُٹص ڀځُجُٓ خجلّخج
ڀإلوٕدوُص ز٭ً  خحلُذ خڀ٭ددلُص خڀؽدوُص، صلً زلدټمدض ٠ً ـُخجڃ خإلوٕدوُص  ڄد وٸ٫ٰٵُخن لَّىص؟ ڀٹً ظٽَُ وٵٓ 

ٱٵُخن ؤو ٬ه خڀ٭ٵى ڄه بٔدءش بىل بىل و٥دزدض يف آيخذ خڀٝٵك وخڀٱٵُخن والؼلځى ؤٌ و٥دذ ٬ه خڀ وخوٹالهبد
 خڀ١مدَد بٔدءش ٴعك زدذ خڀىُٕدن ٬ځُهڃ.

"خڀٝٵك خجلمُٿ" ؤال  ؤڀُٓ ٌىدٺ ٤َُٹص ڄىدٔسص ڀځعمځٍ زأيخذ خڀ٭ٵى، ودٜص يف ڄ٭ىن خڀ٭سدَش خڀٹُآوُص
َىـً ڄٽدن ڀځٝٵك خجلمُٿ زٌن خڀٵُٸدء، ودٜص يب ؤ١٬دء ٘٭ر ٬َّڃ ؤوً وخلً ؤو َاڀٳ صبد٬ص وخلًش. 

خجلمُٿ ٌى خڀٌٍ ٥َدپ ڄى٥ٹص ڄه خڀ٭ٵى ال ؽلٽه ٌْ ٜٵك ڄُٙو٢ ؤن َسځٱهد. والػلعدؾ خڀٝٵك ٴدڀٝٵك 
شبص و٬ً  خال٬عُخٲزإٌ ٠ُذ ڄه خڀعٵدوٞ خڀؽإٌَ ٬ه  ٬الٸص ڀًخجلمُٿ خىل ظىزص وال خىل وًڂ وال بىل وفٿ. ال 

 ټسًن ٌى خڀٌٍ غل٭ٿ خڀٝٵك شلٽىد.

ٚ ؤو ؤلًخغ ڄ٥سى٬ص زٝىَش ـىٌَُص يخوځُص، "ضله ٬ځً خْٸٿ وَؼص ؤ٘ىد 9111ٸدپ يًََخ ٔىص 
جبُخجڃ ٠ً خالوٕدوُص". ٌٍخ خڀىى٪ ڄه خإل٠دءش َى٫ٔ ڄه رلدپ خدلٕاوڀُص ٬ه خڀٍور ز٭دڄص ٴر ؤٴٷ ٘٭ر ڄد 
وؤن َٕد٬ًي ٬ځً ظسٌن خڀٌُدن خڀٕٹُڃ خڀٌٍ َعىخَي يخوٿ ټٿ وٹدٖ َمسٍ ٬ه خڀ٭ٵى، بن ټٿ و٥دذ يف خڀ٭ٵى 

 خڀٽربَدء. ؤو خڀٝٵك ؼلٵٍ ٠ُزد ڄ٭ُىد ڄه 
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ٸدپ ټدو٣" ؤڄد يَه زلمً ٴهى َعمُّ زدڀٽربَدء، خٌ الزً ڄه خدل٭فّخض، ٌى ٸً وـً خڀعإًَُ خخلدٚ 
عدؾ خڀُىڂ خىل ويف ٸهُ خڀٙ٭ىذ خْوُي، و٤ٹىْ ٬سديخظً ټځهد ڄه وى٪ ٘فد٪ ٴهٿ ضل خالوعٝدَخضزةؽلدوً يف 

 ٌٍخ خڀٽربَدء؟ وټُٳ ؽلٽه ؤن صلم٫ زٌن وځٷ خڀٽربَدء وؤيذ خڀ٭ٵى؟

بن خڀٝٵك ٬ه خڀٍخض  ٌى ؤَٸً و ؤوټً ؤ٘ٽدپ خڀ٭ٵى، و ٌى ٢ُ٘ ڄع٭ديل ڀٽٿ وى٪ آوُ ڄه خڀٝٵك 
٬ىً خڀسُٙ. و ڀه وسًؤ ؤزًخ يف زځىَش ڄٵهىڂ ڄىدٔر ڀځٝٵك و شلدَٔعً يف ؤٴٷ ڄ٭دَټىد خحلدڀُص بال ڄىت صلمىد يف 

 .1خڀٹسىپ زإوٵٕىد خجلًًَش يف ٌٙد٘عهد خحلًَؽص و ٠ُ٬ُعهد خڀعدَؼلُص

يًََخ: "لىت َعٕىن ڀىد ڄٹدَزص ڄٵهىڂ خڀٝٵك ٌخظً، ذبًَ خإل٘دَش بىل ؤن خدلى٥ٷ و خحلٓ خڀٕځُڃ  َٹىپ
زإن ٌىدٺ ڄد ال َٹسٿ خڀٝٵك، ؤڀُٓ ٌٍخ لٹد ٌى خڀٍٙء  زدال٬عُخٲَعٵٹدن ڄ٫ خدلٵدَٸص خڀيت ظٹ١ٍ ز١ُوَش خڀسًء 

ؤوً ٸدزٿ ڀځٝٵك، وٌى ڄد ظ٥ځٷ  خڀىلًُ خڀٌٍ َٕعمٷ خڀٝٵك؟ ٴةٌخ مل وٽه ڄٕع٭ًَه ڀځٝٵك بال ٬ځً ڄد َسًو
٬ځًُ خڀٽىُٕص "خخل٥ُحص ًٰن خدلمُعص" ٴةن ٴٽُش خڀٝٵك، وٵٕهد ٔىٲ ظعسىُ، و بٌخ ټدن ٌىدٺ ٍ٘ء َع٥ځر 
خڀٝٵك، ٴةوً ُٔٽىن رلًٕخ ٴُمد ظٕمًُ خڀځٱص خڀًَىُص "خخل٥ُحص خڀٹدظځص"، خْڄُ خْټؽُ ٔىءخ، خجلُڂ ؤو خٌْي خڀٌٍ 

 .2خدلٙٽځص ؤٌ ڀُٓ ٌىدٺ ٜٵك . و ٌىد ظٽىن5ال َٹسٿ خڀٝٵك"

ال ؼلځى ٌٍخ ڄه لٕدزدض ُٔدُٔص و خٔعُخظُفُص وٝىٜد دلد َع٭ځٷ خالڄُ زدڀٹُدڂ زدڀ٬ًدوي ٠ً ڄُظٽيب خجلُخجڃ 
 و ٴعك خدلٝدَ٪ ؤڄدڂ ٬ىيش خدلٽسىض و خحلٷ يف خڀع٭سًن و خڀعىًًَ زدجلُخجڃ.

و ٌى ڄد َٕمك ڀځًوڀص زعىمُص 'خَٽىڀىـُد خڀٍخټُش' و خڀٝمص خالـعمد٬ُص و خڀُٕدُٔص ڀځ٭مىڂ ٸًٝ 
خڀعمّٸدض و خالوٹٕدڄدض و رلدوِهتد، ؤڄد خڀٱٵُخن ز٭ًي خڀٹُمٍ و خخلځٹٍ ال َٕعفُر بىل خَٹد٪ خدلٝدحلص  خلعىخء

 خڀ١ُوََص ڀعمعٌن خڀًوڀص و ربَُٻ خڀعدََه.

١ىَ وٝىُٜعدن: خجملُڂ و خڀ١مُص، ٬ىًڄد َعًوٿ لً ؼدڀػ ڀُٕدٔص خڀ٭ٵى ؤو خڀٱٵُخن َٕعځّڂ ل
خڀٱٵُخن زٌن خڀ١مُص و خجملُڂ ؤو ظىـُهً ضلى ؤًٌخٲ ؤو ڄٹدًٜ ٴال َع٭ځٷ خْڄُ زدڀٱٵُخن و بظلد ز٭ٵى بـسدٌَ ؤو 

ٻ ٬ه ظ٭ىَٟ ؤو ڄٝدحلص. َ٭عُٲ يًََخ زإن ُٔدٔص خڀٱٵُخن زٌن خڀ١مُص و خجملُڂ ؤو زٌن خْود و خْوط ال ظىٵ

                                                           
1
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ڄٙهً صب٭ٍ، شلد غل٭ٿ خڀٱٵُخن ڄٕعمُال و يف خڀىٸط ٌخظً شلٽىد. خڀالظ٭ىَٟ ؤو ڄد ال ؽلٽه بٜاللً ٌى خڀٹسځٍ 
 و ڄٕدلص خڀٍخټُش. خْوًن َځعمڃ ڄ٫ ذبُزص خْملخڀ١ُوٌَ ڀځٱٵُخن، ْن ٌٍخ 

سد ؤن َٽىن َ٭مٿ خڀّڄه ٌى خِوُ ټة٤دَ وٵٍٕ و ؼٹديف و ظدَؼلٍ يف بؼسدض خڀ٭ٵى و ظؽسُعً، ٴځُٓ َُٰ
ـىٌُ خڀعدََه ٸىخڄً خدلٝدحلص و خڀ٭ٵى ټمد َعفځً زى٠ىق يف ٴځٕٵص خڀعدََه ڀًي ٌُفٿ ؤو ٴځٕٵص خڀع٭ديل ٬ىً 
بؽلدوىَٿ ڀُٵُىدْ ٌىدٺ يوڄد حل٩دض خڀعفدوِ دب٭ىن خڀٝٵك و خڀ٭ٵى و ؤ١َد خجملدوِش دب٭ىن خڀ٭سىَ و خالوعٹدپ بىل 

 ص.لدپ سلعځٳ َُظٹٍ زدخلالٴدض بىل ولًش ڄع٭دڀُ

و ڀ٭ځً خدلٵدٌُڃ خدلٝدٰص ڄىٍ هندَص خحلُذ خڀ٭ددلُص خڀؽدوُص ڄؽٿ ـُخجڃ ٠ً خإلوٕدوُص ظسٹً ٌٍ ؤٴٷ ټٿ 
١٬ى يف ڄىمدي خجلُى ُٔدٍٔ ؤٌ ٬ىًڄد َٝسك خڀ٭ٵى و ٤ځر خڀٱٵُخن ٸ١ُص يوڀص ؤو ؤڄص و ڀُٓ ٸ١ُص ٴُٞ 

 .1ز٭ُىً

و خبٝىٚ  2"زـإن يخجُش خڀٝٵك ظع٫ٕ ڀعٙمٿ ټٿ ٍ٘ء ٬ًخ خجلُؽلص ٠ً خڀٵٽُ "َٹىپ ٌُفٿ
ڄى٠ى٪ خحملُٸص خڀيت ظ٭ُٞ ذلد خڀُهىي ٴدْڄُ َع٭ځٷ ؤٸٿ دبٕإڀص خڀٝٵك وال ٔ٭ىخ بىل خحلٝىپ ٬ځًُ. ٴهڃ مل 

 َ٭عُٴىخ زإو٥دجهڃ و مل َسًوخ ؤٌ ٘ٽٿ ڄه ؤ٘ٽدپ خڀىًڂ.

خڀىخ٫ٔ خالوعٙدَ خڀٌٍ َُي  خالٴعُخٞعسديپ، وَٴٟ ٌٍخ َ٭عُٞ يًََخ ٬ځً ٌٍخ خدلى٥ٷ خالٔع٥ُخيٌ ڀځ
زإوً ال َٕعٹُڃ خحلًَػ ٬ه خڀٝٵك، بال ز٢ُٙ ؤن ٥َځر يف خ٤دَ ڄٙهً َٵٝك ٬ه ظىزص ظى٠ك يف آن وخلً 
٘٭ىَ خدلٍور زدخل٥إ، و ربىڀً و خڀّخڄً خڀ١مين ٬ځً خْٸٿ، َ٭مٿ ټٿ ڄد ڄه ٘إوً ؤن غلىسً خڀ٭ىيش بىل خڀُٙ، 

 ٬ه ڄٹد١َص خٸعٝديًَ ظاټً و ظىٹٟ يف وٵٓ خڀىٸط خڀعُخغ خإلزُخٌُمٍ. خالٴعُخَٞ٭رب ٌٍخ 

َٹىپ يًََخ: "ڄه خدلهڃ خڀٹُدڂ زعمځُٿ يف خڀ٭مٷ ڀځعىظُ خڀٌٍ َ٭عمٿ يف ٸځر خدلىَوغ زٌن، ال زلًوي، ال 
زٍڀٻ  ، ڄىٌىذ ڀځمٍور خڀٌٍ ال َ٭ځه ظىزعً ؤو خڀٌٍ ال ٥َځر خڀٝٵك وڄه ـهص ؼدوُص، و ټمد ظٙهًخٸعٝديٌ

رلمى٬ص ڄه خڀىٝىٚ، ٬رب ٬ًي ڄه خڀٝ٭ىزدض و خڀىعٹُمدض خڀًالڀُص، ٜٵك ڄُٙو٢، ڄعىدٔر ڄ٫ خال٬عُخٲ 
زدخل٥إ، و ڄ٫ ظىزص وظٱًن خدلٍور خڀٌٍ َځعمٓ بٌن خڀٝٵك زٙٽٿ َُٜك يف ٌٍي خحلدڀص َٝسك خدلٍور ٘ىٝد 

     ُٙو٢ و ٌى ٜٵك زال ٔځ٥ص.. هبٍخ َٽىن يًََخ ٸً ربًغ ٬ه ٬ٵى زلٟ ال ڄ3آوُ ؤٴ١ٿ زٽؽًن ڄه خدلٍور"
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 كهَلا واٌَُبٍخ  اٌفًٖ اٌضبٌش 

 جتربة جنوب افريقيا الغفران و: املبحث األول

ئْ اٍهبِبد كهَلا يف ِب ؽبوٌذ فٍَفخ أفزٗف أْ رملِٗ ػًٍ ٍجًُ اجلهل جملبوىح ُ٘غً 
وِٕظىهٖ اٌزبهخيٍ ؽُش َٕقوٛ كهَلا يف ٍٍٍَخ َٔت فىوٌ ديو ػرب ُٔزْٗ ِٓ عهخ مث ٘ىٍوي فهُلغو ِٓ 

رىٌىعٍ عهخ أفوي وّب ٍجك وّوؽٕب يف اٌفًٖ اْوي، فمل ِضٍذ ِإٌفبرٗ اْوىل ػًٍ اْفٔ يف اٌغواِب
واٌىزبثخ واٖفزٗف و٘بِِ اٌفٍَفخ ألىي اٌزلفٗد ِٓ أعً اٌزٖلٌ إٌمنٌ ٌٍجُٕىَخ اٌيت وبٔذ ِيك٘وح يف 

ٍك اٍٍَْٝ ؽاٌَجؼُُٕبد، فىَجذ ثنٌه اٍٖزوارُغُخ اٌيت ٝىه٘ب كهَلا يف اٌمواءح أٖٔبه وضو يف اْوبكُِخ 
"ثًُ" و "عىٔي ٘ىَىٕي". واْ ثؼ٘ ِٓ و٘ظ  ؼيتويف أػوق عبِؼبد اٌىَٖبد ادلزؾلح اِْوَىُخ حتلَلا عبِ

كهَلا َأيت ِٓ وىٔٗ اٍزٞبع أْ حيٍؾً أّىبٖد فُّب َْجٗ اٌيؽيؽخ اٖثَزّىٌىعُخ ْٖٔغبٖد اٌلهً 
اٌفىوٌ اٌؼبدلٍ، وُٙ اىل مٌه لٚبَب اٌؼلاٌخ وؽمىق أَٖبْ، حبُش وبْ خيوط يف أوي اٌٖفىف يف ًَِنح 

ٔفٌ ادلٕىاي وبْ كفبػٗ ادلزًٖ ػٓ اٌٖؾبيف اِْوَىٍ ادلٍَُ "ِىُِب أثى  ثبهََُخ ِٓ أعً فٌٍَٞن، وػًٍ
يف ِٗثَبد ػٕٖوَخ ثغُٚخ، ويف ٔفٌ اٌَُبق، َأيت كفبػٗ ونٌه واػغبثٗ  ثبٔػلاَمجبي" اٌنٌ ؽىُ ػٍُٗ 

 .ثٍَُٕىْ ِبٔلَٗ وجلٕخ ادلٖبحلخ واٌٍَُ يف عٕىة افوَمُب

ٍَُٔىْ ِبٔلَٗ؟ جلٕخ ادلٖبحلخ ودلبما َجلوا منىمعُب وهائؼب يف ِب َفىو  ظهو كهَلا ػٓ وُف َزَبءي
 فُٗ وَمىٌٗ وَفؼٍٗ. أو فُّب َؼبُٔٗ؟

وَوي كهَلا أْ ِبٔلَٗ هائؼب ْٔٗ حيًّ يف ّهبكرٗ ِؼىن آفو ٌٍْهبكح، مبؼىن جتوثخ ّؼجٗ، فهى َمىي 
ِضً ٍِه، فٍّبما َضًن  ٖ َزؾلس، فهى كائُ "ّؼيب وأٔب" أٌ كائّب َوثٜ ٔفَٗ ثْؼجٗ أٌ لواهرٗ وغًن٘ب

 اٖػغبة؟

ػٓ مٌه، وٕ٘ب  ٖ َؼٍٕىْئْ ٘نٖ اٌىٍّخ رفزوٗ وعىك ِمبوِخ، ْْ أػلاءٖ ٔفَهُ ِؼغجىْ ثٗ ٌىٓ 
 َٞوػ اٌَإاي ِٓ أَٓ رأيت لىح ٘برٗ اٖصبهح واىل أَٓ رن٘ت؟

لىح اٌزفىًن، ورْزًّ  يف اٌجلاَخ ٘ى فٜ اٌزفىًن وأٖؼىبً، ففٍ ادلمبَ اْوي ٕ٘بن ِب َلهنئْ 
خ اْوىل يف وىْ اٌزغوثخ أو احلّبً اٌَُبٍٍ دلبٔلَٗ ٖ َٕفًٖ أثلا ػٓ اٌزفىًن  إٌظوٌ يف احلمُمخ اٌجلَهُ

دلؼمىٌُخ أػّبٌٗ وٌوكوك أفؼبٌٗ وفٞبثبرٗ  ادلزىإًاٌزؾًٍُ  ِب َجُٕٗاٌزبهَـ واٌضمبفخ واٌمبٔىْ فٖىٕب و٘ى 
ٕٚبي لجً أْ َؼزمً وأَٚب لجً ثغ لوْ ِٓ اٖػزمبي، ووبْ كوِب هعً واٍزوارُغُزٗ، فهى مل َزىلف ػٓ اٌ



 كهَلا واٌَُبٍخ  اٌفًٖ اٌضبٌش 
بٌٍُن اٌؼظّبء. ٌىٓ ٕ٘بن ٍّء آفو رؼُٕٗ لىح اٌزفىًن وأٖؼىبً ٌلَٗ، ٍّء ًَْن اىل ُرفىًن ِضً وً اٌَ

اٌزأٍُِخ كافً جتوثخ ادلؼىن ٌٍّوآح ودلْهل اٌزأًِ، وَٖزؼٍك اِْو ٕ٘ب ثبٌمىأٌن اٌفيَبئُخ ٌٗٔؼىبً، ثً ثبدلفبهلبد 
 اٌمبٔىْ.

 .1فٌٍُ ٕ٘بن لبٔىْ ثلوْ ِوآح، وٌٓ ٔزّىٓ أثلا ِٓ رفبكٌ حلظخ أػغبة كافً ٘برٗ اٌجُٕخ اٌؼبوَخ

ِؼغجب وِب ػوفٗ مت ثلافً أػغبة. ٌمل إٔجؼ ِبٔلَٗ ِضًنا ٌٕػغبة ْٔٗ ػوف وُف أْ َىىْ 
ً ِٓ اّْىبي، لل لًُ ِٓ ٝوف ِبٔلَٗ، فهى مسبػٗ ثْى ِب ٔوَلئىل  رلزنثبو٘ى عناة أَٚب ْٔٗ وبْ 

حتلس ػّب فؼٍٗ وِب ولغ ٌٗ، وَؼرب ٘نا اٌٚىء ادلٕؼىٌ و٘نٖ اٌزغوثخ اٌيت جتَل ؽووخ اٌَإاي ػٓ ٔلاء 
ٕىد. فجأٌ ٕىد َنوؤب ٕىد ِبٔلَٗ و٘نا ٍَٞت ِٕب وَفوٙٗ ػٍُٕب؟ وِبػٗلزٗ ثبٌٕظو وأٖؼىبً 

اٌٖىد وأَٚب إٌُْل ادلؼٍٓ ثبمسٗ، اْ احللَش ػٓ اٖػغبة مببٔلَٗ ، وأػغبة؟ َمٖل كهَلا ٕ٘ب ٝبلخ ٘نا 
فهنا أػغبة َزَغ ٔٙبفخ ِيكوعخ، رٍه اٌيت َىؽٍ هبب، ورٍه اٌيت ََزْؼو٘ب.  ٘ى احللَش ػٓ ّغفٗ أَٚب

ورمٞٓ ٘بربْ أٙبفزبْ ثٕفٌ ادلَىٓ، ؽُش رٕؼىٌ اٌىاؽلح ػًٍ اْفوي، ٌمل إٔجؼ ِبٔلَٗ ِضبه 
فُهب، فبِْو  ٖ هعؼخِٓ لىح ؤْٗ عؼً ِٓ اػغبثٗ لىح وللهح ػًٍ إٌٚبي  ِب ٌلَٗٗ أػغت ثىً اػغبة،ْٔ

 َزؼٍك ثبٌمبٔىْ اجلبمث فىق وً اٌمىأٌن.

جيت أْ رىىْ ادلهّخ اٍْبٍُخ اِْ ٍ٘ اٌغبء وً متُُي ػولٍ والبِخ احلمىق اٌلديمواُٝخ  َمىي ِبٔلَٗ"
ٌٍّإٌفبد ادلبهوَُخ وؽىاهٌ ِغ ثؼ٘  لواءيتذ ِٓ فٗ ي ػًٍ أٍبً ُِضبق احلوَخ، ولل اٍزقٍٖ

ادلبهوٌَُن، ثأْ اٌُْىػٌُن َؼزربوْ إٌٞبَ اٌربدلبين اٌغويب ٖ كديمواُٝب وهعؼُب، وػًٍ اٌؼىٌ ِٓ مٌه فأٔب 
ِؼغت هبنا إٌظبَ، فّىاصُك اٖػْٗ ػٓ احلمىق واٖػْٗ اٌؼبدلٍ ٍ٘ ٖٔىٓ زلزوِخ ِٓ ٝوف محُغ 

مٌُٗخ وؽُبك اٌمٚبء اٖصلٍُيٌ. وٍ٘ ٔفٌ ادلْبػو اٌيت أوٕهب اجتبٖ زلٌٍ كديمواٍُٝ اٌؼبمل، وأٔب ِؼغت ثبٍز
 .2اٌُْىؿ وِن٘ت فًٖ اٌٍَٞبد واٍزمٌُٗخ اٌؼلاٌخ اِْوَىُخ

أٗ َإول ػًٍ اػغبثٗ ثبٌمبٔىْ، ٌىٓ ً٘ ٘نا اٌمبٔىْ ِزؾىُ يف اٌلٍبرًن وادلىاصُك، ٘ى ٔزبط غويب 
أِوَىٍ؟ واما – اْصلٍىثبٌزبهَـ اْوهويب، اْ مل ٔمً ًن سلزيٌخ ٕوف؟ ً٘ حتبفظ وىُٔزٗ اٌْىٍُخ ػًٍ ػٗلخ غ

اِْو ونٌه، فأٗ َزؼٌن ٝجؼب اٌزفىًن يف ٘نٖ اِٖىبُٔخ اٌغوثُخ. فقبُٕزهب اٌْىٍُخ ٍزىىْ أٍبٍُخ  ِب وبْ
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 كهَلا واٌَُبٍخ  اٌفًٖ اٌضبٌش 
ثبٌَٕجخ ٌىىُٔخ اٌمبٔىْ وحللس ؽٚىهٖ يف ىِبْ وِىبْ زللكَٓ ِٓ فٖىٕب اٌزبهَـ؟ وً٘ ٍُظً إٌٚبي 

ُُّي اٌؼٕٖوٌ ثبٌٞوَمخ اٌيت ٍٍىهب ِبٔلَٗ وفىو فُهب، ٔىػب ِٓ ادلؼبهٙخ اٌفىوَخ وؽوثب كافٍُخ يف ٙل اٌز
 عَُ اٌغوة مارٗ وثبمسٗ؟.

ثٗ ِبٔلَٗ وٕوػ ثٗ، ٘ى اٌزمٍُل اٌنٌ كّٕزٗ ادلىاصُك وأػٗٔبد ػٓ ؽمىق أَٖبْ يف  ِب جيُتاْ 
اٙبفخ اىل اػغبثٗ ثبٌلديمواُٝخ اٌربدلبُٔخ وحتلَلا مبن٘ت فًٖ ػًٍ وواِخ أَٔبْ،  ِب حيًُمجُغ أّىبذلب وغبٌجب 

 اٌٍَٞبد واٍزمٌُٗخ اٌمٚبء.

. ٍٕزٌن دللح اٌوئٌُ ٔبئت اْثبهربَل ثؼل ِب إٔجؼ اٌؼٕٖوَخ، ئفوَمُب جلٕىة هئٌُ آفو ٘ى كووًٍنن 
 اٌٚؾبَب فُٗ َزٖبحل ؽُش ئفوَمُب، عٕىة ػوفزٗ اٌنٌ ادلَجىق وغًن اٌضىهٌ غًن اٌلديمواٍٝ ٌٗٔزمبي ورزىجيُب

 كووًٍنن ِبٔلَٗ ِٓ وً ؽًٖ اجللَل، اٌلديمواٍٝ إٌظبَ ظً يف عٕت ئىل عٕجب َزؼبَْىْ وُ٘ اجلٗكَٓ، ِغ
 ػًٍ ِؼب حبٖىذلّب اٌٍُربايل اٌؼبمل ٝوف ِٓ ػبدلٍ اػزواف أورب ػًٍ اٌَبثك، اجلٗك عٕت اٌَبثك اٌٚؾُخ
 0991 ٍٕخ ٌٍََٗ ٔىثً عبئيح

 اٖػزجبه َوك ٍُبٍٍ ٔظبَ ظً يف ػمبة أٌ ٍَك مل عٗك ِغ اٌٚؾُخ رؼبَِ اٌىٙؼُخ ٘نٖ فٍمذ
 يف ثٍلح وٍ٘ آٍنب، ثٕلوح ُػوف ٌمبءا 0911 ٍٕخ ؤُظُ. زلًنح وأفٗلُخ وفٍَفُخ لبٔىُٔخ ئّىبٖد ٌٍغٗك،

 ذلنٖ ئعبثبد ػٓ ٌٍجؾش واٌمبٔىْ، اٌَُبٍُخ اٌؼٍىَ يف ادلزقٌٖٖن ِٓ ػلكا مجؼذ أِوَىب، وٍٜ
 عوائُ ػٓ ادلَإوٌٌن دلؼبلجخ ثلائً رملَ أزمبٌُخ ػلاٌخ ظً يف ادلٖبحلخ ِمبهثبد ثجٍىهح وأزهذ أّىبٖد،

 ذلنٖ واٌَُبٍُخ اْفٗلُخ ادلْووػُخ ورىفو واٌٚؾُخ، اجلٗك ثٌن اٌٍٍَّ اٌزؼبَِ ثزؾمُك ورَّؼ ادلبٍٙ،
 وجتٕت اٌلديمواٍٝ، أٖزمبي رّٚٓ اٌيت ادلٖبحلخ حتمُك ئىل هتلف اٌىٕفخ ٘نٖ ووبٔذ. ادلزٕبلٚخ اٌىٙؼُخ
 فمل ادلٖبحلخ، فىوح ػٍُهب ئٔجٕذ اٌيت اٌَُبٍُخ اٌرباغّبرُخ ٘نٖ أْ ِٓ وثبٌوغُ. ورجؼبرٗ ،اٌضىهٌ اٌؼٕف

 علاٖد ِىٙىع رياي ٖ اٌيت اٌفىوَخ ٌّٕىبٖد ؽلا رٚغ مل أهنب ئٖ اٌَُبٍٍ أٖزمبي ػًٍ ٍبػلد
 ورؼزرب. اٌؼلاٌخ ِجلئ ٍٕت يف أٍبٍُب هوٕب رْىً اٌؼمبثُخ اٌؼلاٌخ ظٍذ اٌمبٔىين، ادلَزىي ػًٍ ورمُُّبد

 اجلوائُ ْْ رؼبلت أْ جيت اجلوديخ أْ ذلب، اٌزٕظًن يف وبٜٔ ئديبٔىًَ اٌفٍَُىف أٍهُ اٌيت أْىاهَخ اٌؼلاٌخ
 آفو، أٔىاهٌ ِجلأ و٘ى ادلَبواح، ِٓ وأٞٗلب وأٔٗ اجلٕبئٍ، اٌؼمبة ٘ى اجلوديخ وعياء اٌؼلاٌخ، فىوح ِغ ِزٕبفُخ

 ًَّْ أْ فُفزوٗ اٌمبٔىْ، أِبَ ِزَبووْ اجلُّغ أْ ومبب. اجلوديخ ِورىيب ثٌن متُُي ٕ٘بن َىىْ أْ ديىٓ فٗ
 .أفؼبذلب ػٓ ادلَزؾك اجلياء رزٍمً وأْ رورىجٗ، ػّب َِإوٌخ رىىْ ػٕلِب أَٚب اٌلوٌخ اٌلوٌخ، ٘نا ادلَبواح ِجلأ
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 ٌفىوح ِجبّوح ئؽبٖد ػًٍ ٔؼضو ٖ فإٔب وٌنٌه،. اٌٍُرباٌُخ اٌؼلاٌخ يف ذلب ِىلؼخ اٌؼمبثُخ اٌؼلاٌخ ثلائً جتل ومل
 ؽىي واٌغين اٌؼُّك إٌمبُ يف ِضٗ ذلب ئّبهح ٕ٘بن ٌٌُ. ادلىٙىع ؽىي اٌوئَُخ إٌٖىٓ يف أٖزمبٌُخ اٌؼلاٌخ
 ِمبهثخ أْ ئٖ اٌفٍٗفخ، ٝوف ِٓ اٌِٗجبٖح ٘نٖ ِٓ وثبٌوغُ ٌىٓ،. ٍٓ وأِبهرُب هوٌٌ عىْ ثٌن اٌؼلاٌخ
اٌىالغ  ػًٍ ئصلبىاد ِٓ حتمُمٗ ِٓ رزّىٓ شلب أٞٗلب أٖزمبٌُخ، ٌٍؼلاٌخ اٖػزجبه مبٕؼ رَّؼ اٌؼٍُّخ، ٍٓ أِبهرُب
 .ٍٓ وَٕزمل٘ب هوٌٌ َزجٕب٘ب اٌيت ادلضبٌُخ اٌؼلاٌخ ٌفىوح اٌٞىثبوٌ اٌّٞىػ ِؼُبه ِٓ وٌٌُ

 اٌلَٓ، ثأْ هَىىه وثىي كهَلا عبن ِٓ وً اػزرب. ادلٖبحلخ فىوح روٍُـ يف ٕؼىثخ اٌفٍٗفخ وعل
 فىوح روٍُـ ػًٍ اٌؼٍّبُٔخ اٌفٍَفخ ٌؼغي سلوعب وفود ثبخلٖىٓ، أثواُُّ٘خ اٌلَبٔبد وٝمىً ؤٖىٓ
 ئم،. اٌضّبُُٕٔبد ِٕن اٌؼبمل ّهلٖ اٌيت ادلٖبحلخ ًٍََِ ػًٍ اٌلَٓ رأصًن يف ثبٌغب أهنّب َجلو ٌىٓ. ادلٖبحلخ

 أو صبٔىٌ، ثْىً ئٖ اٌلَٓ ِٓ ادلٖبحلخ يف شلبهٍبهتب رَزٍهُ مل اٌزغبهة ثبلٍ فاْ ئفوَمُب، عٕىة وثبٍزضٕبء
 ػٍّبُٔخ ِٖبحلخ يف جتوثخ وبٔذ اجملبي، ٘نا يف اٌَجبلخ أٍُِٗخ اٌلوٌخ وٍ٘ ادلغوة، يف اِْو ووّب أهنب،

 .ثبِزُبى

 اْػلاء ثٌن ٌٍزؼبَِ كفؼهب يف ٌٌُ َِجىلخ غًن أٖزمبٌُخ اٌؼلاٌخ فىوح وبٔذ اٌَُبٍٍ، ادلَزىي ػًٍ
 ثْىً اٌَُبٍُخ ادلْووػُخ رٕيع مل وىهنب يف وٌىٓ اٌَُبٍُخ، ادلّبهٍبد يف ػبكَخ ؽبٌخ ٍ٘ واٌيت فؾَت،

 عَبِخ ويف فُٗ، ادلجبٌغ اٌؼٕف ؽغُ يف ٌٕظبِهُ ادلىعهخ أٖزمبكاد ُؽٖود ثً اٌِْ، عٗكٌ ػٓ وبًِ
. اٌمبٔىُٔخ رجؼبهتب ِٓ عٍهُ أػفٍ واٌيت وثوهو٘ب، ذلب فٞٞىا أو هبب، مسؾىا أو ػٍُهب أّوفىا اٌيت أٖزهبوبد

 ثبذليديخ اػزوافب َىٓ مل ؽممزٗ، اٌنٌ واٌٚؾُخ اجلٗك ثٌن اٌزؼبَِ أْ ثىىْ ٍبثمبهتب ػٓ ادلٖبحلخ جتوثخ متُيد
 وٌزوٍُـ ٌٍٍَٞىَخ، اٌٍٍَّ اٌزغبوى ػٍُّخ ٌزؾمُك ٙووهَب سلوعب اػُزرب ثً ادلزقبّٕخ، اْٝواف أؽل ِٓ

 آفو وّظهو ِٚ٘، ػًٍ حتٍّٗ مت اٌنٌ اٌزؼبَِ ٘نا لواءح ادلّىٓ ِٓ. اٌلديمواُٝخ ئىل أٖزمبي ّووٛ
 واٌزَبِؼ، اٌزؼلكَخ، شلبهٍبد ظً يف اْٙلاك ثٌن اٌزؼبَِ ِجلئُب روف٘ ٖ واٌيت احللاصُخ، -ثؼل ِب ٌٍَُبٍخ
 ادلىىاَُه ٘نا يف. رٌَُ -واٌّ اْفٗلُخ، واٌِٗجبٖح وإٌَجُخ، اذلىَبد، ثٌن واٖفزٗف اٌفوكَخ، واحلوَخ

 اٌيت وادلؼبهٙخ واٌوف٘ اٍٖزٕىبه ؽلح ٔفٌ َضًن ٖ واٌٚؾُخ اجلٗك ثٌن اٌٍٍَّ اٌزؼبَِ فاْ اٌزٕبلٚبد، ِٓ
 اٌزمٍُلَخ. أو احللاصُخ اٌَُبٍخ هبب رزَُ
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 وىٍٍُخ أَٚب رجُٕهب مت ادلٖبحلخ جتبهة فاْ اٌلديمواٍٝ، أٖزمبي ٍُبق ئىل ثبٔٙبفخ أٔٗ ئىل ٔجٗ أْ ٔوَل

 فزوح ػبّذ رلزّؼُخ فئبد ثٌن اٌٍٍَّ اٌزؼبَِ حتمُك ػٓ واٌجؾش كِىَخ، أٍُ٘خ ؽووة ِٓ اخلووط ٌزلثًن
 كوْ اٌلِىٌ ادلبٍٙ ٕفؾخ ٌٍٞ ُٕغ ػٓ واٌجؾش ٌٗ ؽل وٙغ ٙووهح ئىل ورىٍٕذ ثُٕهب، فُّب اٖلززبي
 ٌٍّزهٌّن اذلبئٍخ واْػلاك واٌٚؾبَب، اجلوائُ ؽغُ فظبػخ ثَجت شلىٕخ رىٓ مل اٌيت اٌؼمبثُخ اٌؼلاٌخ ئىل اٌٍغىء

 رلّىػخ ِٓ ٍُِىْ ؽىايل ٙؾُزهب م٘ت 0991 ٍٕخ مجبػُخ ئثبكح ّهلد ِضٗ، هوألا يف. اجملبىه ثبهرىبة
 أػلك اٌمزً ػٍُّخ يف وّبهوذ. ادلٕىىة أفوَمٍ اٌجٍل ٘نا ٍىبْ ِٓ ادلبئخ يف 51 َؼلي ِب و٘ى اٌزىرٍَ،

 ِزهّب، 011.111 ٌٍّؾبوّخ ٌزملديهُ ِٕهُ اٌمج٘ ػٍُهُ أٌمٍ ِٓ ػلك وثٍغ اذلىرى، ٍُُِْبد ِٓ وجًنح
 اٌزؾمُك، َِزؾًُ أِوا اٌؼلاٌخ ئىل اٌٍغىء ِٓ عؼً ِب و٘ى اذلبهثٌن، ِٓ ئٙبفُخ وجًنح أػلاك اؽزَبة كوْ

 اجلٗكَٓ ثٌن اٌٍٍَّ اٌزؼبَِ ئىل ٌٍلفغ ػٍُّخ ُٕغ وػٓ اٌؼمبثُخ ٌٍؼلاٌخ ثلائً ػٓ اٌجؾش ئىل وكػذ
 ب.واٌٚؾبَ

 ادلىاعهبد رلزّؼبهتب وعٕجذ اٌلديمواٍٝ، أٖزمبي واوجذ أهنب ٍ٘ ادلٖبحلخ ئصلبىاد أُ٘ وبٔذ
 احلووة ؽبٖد يف ووفود اٌَُبٍٍ، ٌٍزغًُن وضّٓ جتٕجهب ثبِٔىبْ وبْ ِب ثأٔٗ لٕبػخ ٕ٘بن اٌيت اٌلِىَخ
 وىْ ِلي ػًٍ أوىل ِوؽٍخ يف اٌزغبهة ٘نٖ لواءح يف اجللي اهرىي. اٌزؼمُل ثبٌغخ أوٙبع ِٓ سلبهط اٍُْ٘خ

 فُهب ٌٍّؾبوّخ ُلّلَ اٌيت اٌجٍلاْ يف ٌىٓ، ٌٍّٖبحلخ، اٌٚووهٌ اٌضّٓ ٘ى وبْ اٌؼمبة ِٓ اجلٗكَٓ ئفٗد أْ
 رغًند أو اجللي ٘نا ؽلح ففذ واٌٍٍُْ، اْهعٕزٌن غواه ػًٍ ٍٍٞىَبهتب عوائُ ػٓ وجبه َِإوٌىْ
 أِب. اٌٍُرباٌُخ اٌؼلاٌخ صمبفخ روٍُـ ّٙبْ يف اٌفؼٍٍ وكوه٘ب ومشىٌُزهب احملبوّبد علوي ػٓ ٌٍزَبؤي ئّىبٖرٗ

 اٌٍَُّخ إٌهبَخ هِي ديضً ِبٔلَٗ َياي ٖ اٌنٌ اٌىلذ ويف فأٗ، احملبوّبد، جتٕجذ واٌيت ئفوَمُب، جلٕىة ثبٌَٕجخ
 ىاٌذ ٖ اْثبهربَل ثؼل ِب كوٌخ ئصلبىاد ؽٍُٖخ أْ ئٖ اٌزملَو، ِٓ ثبٌىضًن مٌه أعً ِٓ وحيظً ٌٓثبهربَل،

 رملَ مل ادلٖبحلخ ْْ أَٚب وٌىٓ اٌؼمبة، ِٓ اجلٗكَٓ ئفٗد ّوػذ ٌىىهنب فمٜ ٌٌُ ؽبكح، أزمبكاد ٘لف
 يف ادلإمل اٌجُٕىٌ اٌؼٕف ِظب٘و أثوى َؼزرب وبْ واٌنٌ واٌجُ٘، اٌَىك ثٌن اٖعزّبػٍ ٌٍزفبود ِمٕؼخ ثلائً
 .1 اجللَل اٌلديمواٍٝ إٌظبَ ظً يف ِزوٍقب واٍزّو اٌملمي، إٌظبَ

، لل 0991اْ ادلإمتو اٌىٝين اٖفوَمٍ اٌنٌ إٔجؼ ِبٔلَٗ واؽلا ِٓ ىػّبئٗ ثؼل أْ اخنوٛ فُٗ ٍٕخ 
رأٌٍ ثؼل ادلإمتو اٌىٝين اجلٕىة ئفوَمٍ ، و احلبي أْ ُٔخ ٘نا اْفًن وبٔذ رؼىٌ ثُٕخ اٌىىٔغوً اِْوَىٍ 
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ىمط ادلإٌٍ وبْ َزّضً يف أػًٍ، ٘ىنا فاْ اْمنو رلٌٍ اٌٍىهكاد و وبٔذ رزّٚٓ ػًٍ اخلٖىٓ رلٍَب 

، ادلجبكب اٌلديمواُٝخ 0922اٌلديمواُٝخ اٌربدلبُٔخ اٌيت ٔبٌذ ئػغبة ِبٔلَٗ. و لل ألو ُِضبق احلوَخ اٌٖبكه ٍٕخ 
ادلَزىؽبح ِٓ أػْٗ اٌؼبدلٍ حلمىق أَٔبْ و ِغ مٌه فاْ ِبٔلَٗ ًٍنف٘ ثٖواِخ ٖ ٔظًن ذلب، اٌزؾبٌف 

ًناٌٌُن اٌجُ٘ اٌنَٓ وبٔىا َلػىْ ئىل إٌٚبي كافً أٝبه اٌلٍزىهٌ اٌمبئُ، و لل اٌزٍمبئٍ أو اخلبٌٔ ِغ اٌٍُج
موو ِبٔلَٗ ثبحلمُمخ اٌزبٌُخ، و ٍ٘ ئلبِخ ٘نا اٌمبٔىْ اٌلٍزىهٌ مل رىٓ ػٓ ٙوثخ ؽبمسخ ػُٕفخ، أٔزغذ 

وؽلح اٌىٝٓ يف ٔفٌ اِْ، فهنٖ اٌٚوثخ وبٔذ فبٍّخ و ػربد ػٓ فَبهح لبٔىْ مل َىزت ٌٗ  والزٚذ
 كٍزىهٌ.ٗثبِزُبى، وناد ِؼُٕخ كافً ٘نا اٌلٍزىه اٌ

ِب اٌنٌ َؼوٙٗ ِبٔلَٗ ِمبثً اٌٚوثخ احلبمسخ ٌٓلٍُخ اٌجُٚبء اٌيت أٍَذ لبٔىٔب كديمواُٝب ِيػىِب 
 ٌٖبحل وُبْ ػولٍ، لىٍِ واؽل؟.

اٌْؼت ثوِزٗ، أٌ وُبْ ػولٍ لىٍِ آفو و رلّىػخ ّؼجُخ أفوي، رزىىْ ِٓ وً اجملّىػبد مبب ئٔٗ 
فُهب اْلٍُخ اٌجُٚبء اٌيت رمٞٓ ثبجملبي اٌزوايب ادلًَّ ئفوَمُب اجلٕىثُخ، وٖ ديىٓ ذلنا اٌىُبْ، و ٌٓ َىىْ ثاِىبٔٗ 

ئٖ ثفؼً ئصلبىٌ، و ٌٓ حيًُ ٘نا اٌفؼً  َِزمجٗ أْ َزأٌٍ وناد ثبٌَٕجخ ٌٍلوٌخ أو ٌلٍزىه 'عٕىة ئفوَمُب'،
رمُٞغ عغوايف و كديغوايف، أصلي ػًٍ ٔٞبق واٍغ  ارفبلُخظب٘وَب، ػًٍ أٌ لبٔىْ أٍبٍٍ َِجك، ثً فمٜ ػًٍ 

ِٓ ٝوف ادلَزؼّوَٓ اٌجُ٘ و ٘نٖ اٌىالؼخ ظٍذ هاٍقخ يف اْم٘بْ. و همبب وبْ ِٓ واعت ئهاكح اٌْؼت أْ 
ِٓ منىمعهب ادلٕظُ ػًٍ اْلً، ٌىٓ و يف مجُغ اْؽىاي فاْ  ِب ََزْف رمٍٔ ِٓ وٙؼهب ادلٍّىً، و ٘نا

٘نا إٌّىمط َجلو ثؼُل ادلٕبي. و رَغً ِمىٌخ اٌْؼت ثوِزٗ، وّب َجلو أهنب رؼىٌ ؽلس اٌٚوثخ احلبمسخ 
 اجلٕىثُخ. فىُف َزَىن يف غُبة ٘نا احللس ئفوَمُبادلزّضٍخ يف ٍُٞود اٌجُ٘ و ثبٌزبيل يف رأٌٍُ مجهىهَخ 

ِؼوفخ اٌؼٗلخ ثٌن أهاكح اٌؼبِخ و ِب كػبٖ ُِضبق احلوَخ ة 'اهاكح اٌْؼت ثوِزٗ'؟ فمل مت جتُّغ ٘نا اْفًن 
، و رمزوْ افزواٙب ثٞوَمخ ِفبهلخ، ِٓ ٝوف ػٕف َووَ رْزُزٗ و رفىُىٗ هنبئُب، ئىل كهعخ ادلٌ هبىَزٗ اْوضو

، و ٘نا ِب َلهوٗ ِبٔلَٗ، ئم أْ اٌزأٌٍُ ٍزؼّبهاٖ٘نٖ اٌظب٘وح ثزأٌٍُ و لُبَ أغٍت اٌلوي ادلزؾوهح ِٓ 
اٌىبًِ ٌٍلوٌخ ِهّب وبْ كديمواُٝب و ؽىت ٌى ثلا َِبَوا دلجلأ َِبواح اجلُّغ أِبَ اٌمبٔىْ، ٖ ديىٕٗ أْ َفزوٗ 

وٙغ أوي كٍزىه، فبٌىؽلح اٌزبِخ  وعىكا ِْووػب ثْىً َِجك ٌىُبْ وٝين، و َٕٞجك ٘نا اِْو أَٚب ػًٍ
اٌزؼوف ػٍُهب ئٖ ثىاٍٞخ ػمل ّىٍٍ أو غًن ّىٍٍ ِىزىة أو غًن ِىزىة ََّؼ ثمواه ٌٍْؼت ٖ َزُ 

لبٔىْ أٍبٍٍ، و ٖ َىلٗ ٘نا اٌؼمل ئٖ ِٓ ٝوف شلضٌٍن ِفزوٌٙن ٌْؼت ثوِزٗ، ؽُش ٖ ََجك ٘نا اٌمبٔىْ ِب 



 كهَلا واٌَُبٍخ  اٌفًٖ اٌضبٌش 
ٌزمُٞغ اٌنٌ لبِذ َإٍَٗ و َفزوٙٗ، و يف ؽبٌخ ئفوَمُب اجلٕىثُخ ٖ ديىٓ ٌىؽلح اٌْؼت ثوِزٗ أْ رزٗءَ ِغ ا

 .اٌجُٚبءثٗ اْلٍُخ 

و ٘ىنا هٍُ ِبٔلَٗ ٘لفب ٌٕفَٗ َمٍٚ، ٖ ثزفىُه عٕىة ئفوَمُب، وئمنب ثبٌؼًّ ػًٍ ئكِبط اٌَىك 
فُهب، و ثؼل ٖٔوٖ اٌَُبٍٍ، لبَ ثاكِبط اٌجُ٘ فُهب أَٚب. ٌمل أكهن فٞىهح اٌىٙغ اٌنٌ ديىٓ أْ َمىك ئٌُٗ 

اٌىىين  ثبٔهسِبٔلَٗ  اٌؼمبة أو أٖزمبَ. غًن أْ ٘نا فٚٗ ػٓ مٌه، ٖ َٕجغٍ أْ حيغت ػٕب رْجغ
 1ٌٍّبهوَُخ، ٔبُ٘ه ػٓ ٔجٍٗ اٌْقٍٖ ادلضبيل.

، وّب َن٘ت ئىل مٌه أوٌئه اٌنَٓ َووْ َزَبءي اكغبه ِىهاْ ػٓ ِب ئما َلي اٖػمبة ػًٍ إٌَُبْ
 .2أْ اٌؼمبة خيلَ اٌناووح و َمىَهب؟ و يف ٘نا ٕوػ ِبٔلَٗ ماد ِوح: "ٔؼُ ٌٍٖفؼ، ٖ ٌٍَُٕبْ"

ٖ َؼين إٌَُبْ، فٍُ ََجك ٌٍَىك ٙؾبَب اٌؼجىكَخ أْ هأوا عٗكَهُ َٕبٌىْ ِب  ئْ اٌؼفى اٌؼبَ
 ََزؾمىٔٗ ِٓ ػمبة، وِغ مٌه مل ََٕىا ِب ٖلىٖ ِٓ ػناة.

واعهزٗ أىِخ، و اّزل ػٍُٗ اٌٚغٜ اٌْؼيب، ٌُؾبٍت وً ِٓ  0991فقٗي فزوح هئبٍخ ِبٔلَٗ يف 
اْثوَبء، ٌىٕٗ اٍزٞبع ػجىه اْىِخ و ؽَُ اِْو متبِب ػٓ  ظٍُ و اٍزجل و اهرىت عوائُ ٙل ادلىإٌٝن اٌَىك

هعبي اٌٍَٞخ جبوائّهُ و ِمبثً  اػزوافٝوَك رىىَٓ ِب مسٍ ثٍغٕخ احلمُمخ و ادلٖبحلخ، و رمىَ فىوهتب ػًٍ 
ٍٝت اٌؼفى ػٕهُ، ولل وٙغ ثبّٖزوان ِغ اٌمٌ 'كَيِىٔل رىرى' ِىإُٝٗ أِبَ فُبهَٓ ئِب اٌزؼٍك ثبدلبٍٙ أو 
إٌظو ٌٍَّزمجً، ولل فًٚ ِبٔلَٗ ادلٖبهؽخ و ادلٖبحلخ ػًٍ احملبوّبد و ادلٖبكهاد و ادلٖبكِبد اٌلاُِخ، و 

 اٌؼلاٌخ و مبىعجهب فاْ اٌْهىك اٌنَٓ ٙؾبَب ٖٔزهبوبد حلمىق أَٔبْ  ٍٖزؼبكحوبٔذ اٌٍغٕخ ػجبهح ػٓ ُ٘ئخ 
متذ كػىهتُ ٌٕكٖء ثْهبكهتُ و افزًن ثؼٚهُ جلٍَبد ػبِخ، و يف ٔفٌ اٌىلذ فاْ ِورىيب أػّبي اٌؼٕف 

فى، و ونٌه ٍٝت اٌؼفى ِٓ ادلٗؽمخ اجلٕبئُخ و ادللُٔخ، و وبْ ِٓ ٍٍٞبد اٌٍغٕخ ِٕؼ ٘نا اٌؼ ثاِىبهنُوبْ 
ٌٍّؾبوُ اػزّلد اٌٍغٕخ  أٖزهبوبدِٕؼ اٌزؼىَٚبد ٌٍٚؾبَب ووهصزهُ، و ثلٖ ِٓ رملمي ِورىيب ٘نٖ 

 عٍجهُ ٌٗػزواف ثأفٞبئهُ و ٍٝت اٌٖفؼ ِٓ اٌٚؾبَب، ؽُش ؽمك ػًّ اٌٍغٕخ صلبؽب واٍؼب.
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 كهَلا واٌَُبٍخ  اٌفًٖ اٌضبٌش 
بوٌزٗ َِزقٍٖخ ِٕٗ و َؼزمل اٌىضًنَٓ أْ جتوثخ عٕىة ئفوَمُب صلؾذ ْهنب مل رزهوة ِٓ ِبُٙهب ثً رٕ

اٌلهوً و اٌؼرب يف ادلّبهٍخ اٌَُبٍُخ و يف اخلٞبة اٌَُبٍٍ اٌومسٍ فٖبهد ِٓ أوضو اٌٍغبْ ّهوح هغُ أهنب 
 مل رىٓ اْوىل، ؽُش أهنب ٍبػلد ّؼت عٕىة ئفوَمُب ػًٍ اٌزؼبيف ِٓ آصبه ادلبٍٙ اٌلِىٌ.

 

 



 كهَلا واٌَُبٍخ  اٌفًٖ اٌضبٌش 

 اجلزائر دريدا وحمنة: املبحث الثاين

ٌمل ػوفذ عً اٌْؼىة فزواد ٕؼجخ ػًٍ ِو اْىِٕخ، دتضٍذ يف ػلح ِأٍٍ وؤىِبد وبكد ؤْ 
رؼٖف ثىعىك٘ب وِٓ ثٌن ٘برٗ اٌلوي، جنل اجليائو ٘برٗ اْفًنح اٌيت ػبٔذ ِٓ ػْوَخ ٍىكاء، وبٔذ ٔزُغزهب 

 اعزّبػُخ، صمبفُخ...(.وفُّخ ػًٍ رتُغ اجملبالد )ٍُبٍُخ، الزٖبكَخ، 

زُّخ دتو هبب وً كوٌخ ٍجك ذلب ؽثؼل وً ٘برٗ ادلؼبٔبح جلإد اجليائو اىل ادلٖبحلخ اٌىُٕٝخ اٌيت رؼل ٔزُغخ 
وَىىْ فه إٌياع ؤو اخلالف  فالفبد ؤو ٔياػبد ٍىاءا ثُٕهب وثٌن ِىإُٝهب ؤو ثٌن ػٕبٕو لبكهتبؤْ ػبّذ 

اْ اٌٍَٞخ فٍمذ ؽبٌخ  1بُٔخ اىاٌخ آصبه ْٔىة إٌياع ؤو اخلالفثبّوان رتُغ اٌفبػٌٍن اٌَُبٌٍُن ِغ اِى
ٕواع وبِٓ ؤو ِؼٍٓ ثُٕهب وثٌن اجملزّغ ؽبٌخ االفزواق اٌٞجُؼٍ ثُٕهّب رزٍٞت ِجبكهاد ٍٍُّخ ٌٍىفبق لبئّخ 

ً يف ػًٍ اػبكح ادلهِّ، وادلٕفً وادلجؼل وادلّٕىع اىل احلُبح اٌَُبٍُخ وادللُٔخ، ٌمل وبٔذ فىوح اٌؼفى اٌْبِ
اجليائو فىوح عوَئخ ؽبوٌذ فُٗ اٌٍَٞخ واجملزّغ ادللين اىل اٌؼىكح اىل ؽبٌخ اٌٍَُ واالٍزّواه يف هنظ رُُْل 
اٌٖوػ اٌىٝين فجبٌوغُ ِٓ ؤْ فىوح ادلٖبحلخ ٝغذ ػًٍ االْٔغبالد اْفوي ٌٍٞجمخ اٌَُبٍُخ اال ؤهنب ػًٍ 

 اػبكح رورُت لىي  اجملزّغ وفوى٘ب واػبكح ادلفهىَ اٌؼٍٍّ الىاي َىزٕفهب ثؼ٘ اٌغّىٗ فبدلٖبحلخ رؼين
إٞفبف غبٌجُزهب ادلٍٞمخ اىل عبٔت إٌظبَ االعزّبػٍ، فهٍ ال رؼين ادلالؽمخ واٌزٖفُخ اٌضإهَخ ؽَت اذلىَخ ؤو 

وػٍُّبد االفزٞبف اٌزىاىْ اٌىٝين واَمبف ًٍََِ اٌزٖفُبد اٌلِىَخ  ػبكحإلىىْ هئَخ راالٔزّبء وثنٌه 
 وغًن٘ب.وٍٝت اٌفلَخ 

وْْ هؤٌ ادلضمف ِهُ يف اٌزؾىالد اٌيت َؼوفهب اٌجٍل، ؤْٗ وٍّب ػال ٕىد ادلضمف ىاك رإصًن اٌضمبفخ 
اىل ؤٔٗ َْىى كائّب اغفبي هؤَٗ يف اِْىه اٌيت ال دتٌ اٌضمبفخ اهرإَٕب ؤْ ٔإفن ثؼ٘ آهاء  ثبإلٙبفخيف اجملزّغ، 

 وِىالف ادلضمفٌن ِٓ ادلٖبحلخ اٌىُٕٝخ.

اٌَُبٍٍ ٕبحل ٍؼىك ؤْ ادلٖبحلخ اٌىُٕٝخ ٌَُذ ظب٘وح فبٕخ ثبجليائو فمٜ ؽُش مت  َوي احملًٍ
رٞجُمهب يف ؤوضو ِٓ ِىبْ ػرب اٌزبهَـ، وال ديىٓ ؤْ حيىُ ػٍُهب ثبٌٕهبَبد وامنب ِٓ فالي ادلٍٕٞمبد ِىٙؾب 

ٍىاءا وبْ احلبوُ ؤو اجملزّغ وصمبفزٗ ورٍٞؼبرٗ فةْ اجلُّغ  ِمىِبدؤٔٗ اما وبٔذ ٘نٖ ادلٍٕٞمبد ِزىافمخ ِغ 
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 كهَلا واٌَُبٍخ  اٌفًٖ اٌضبٌش 
ِٓ اِىبٔبد ٌزؾمُك ادلٖبحلخ ُِٚفب ؤْ ٍِٕٞك ادلٖبحلخ اٌىُٕٝخ يف اجليائو وبْ  ِب ديٍهاحملىىَ ٍَُؼً ثىً 

 1اجيبثُب ْٔٗ ٘لف ثبٌلهعخ اْوىل اىل احلل ِٓ ظب٘وح اٌزٞوف واٌؼٕف.

 بثبْ االفزفبء ؽبالد يف ٌٍزؾمُك ثىرفٍُمخ اٌؼيَي ػجل اٌوئٌُ ػُٕٗ اٌنٌ لَُٕٞين فبهوق ِافوا ٕوػ ولل
 آِْ لىاد ِٓ ؤفواكا بْ ولبي اْؽلاس، رٍه يف ٙبٌؼخ( احلىىُِخ) إُِْخ اجلهبد ثؼ٘ ؤْ اٌزَؼُٕبد، فزوح

 ٔبكه ؤِو و٘ى اٌؼلاٌخ، بىل َملِىا ؤْ وجيت اٌٖواع، فالي افزفىا ِلين 0055 ِمزً ػٓ َِاوٌىْ اجليائوَخ
 يف هؤَٕب وّب اٌٍَٞخ يف ؤعٕؾخ ثٌن ٕواع ٕ٘بن وبْ بما بال ادلجبّو، اٌْىً هبنا ثٗ واٌزٖوَؼ احللوس،
 بىل ٔفَٗ، ثىرفٍُمخ اٌوئٌُ ََٕل٘ب لىَخ عهخ فُهب رًْن فًٞنح رٖوحيبد ؤِبَ حنٓ بمْ. ٍبثمخ ٍغبالد

 . ادلادلخ االؽلاس يف اْفوي اجلهبد ثؼ٘ رىهٛ

 غًن اْػّبي ٘نٖ اٌفوكَخ ثٖفزهُ اهرىجىا ٌٍلوٌخ ربثؼٌن ِىظفٌن ؤْ ؤػزمل» لَُٕٞين وَمىي
 ؤْ ٕ٘ب واٙؼ فبِْو  .«عوديخ ؤٌ رورىت مل ٔفَهب اٌلوٌخ وٌىٓ ،فظُؼخ جتبوىاد ولؼذ بم ادلْووػخ،
 َوك ِجبّوح مٌه وثؼل. احلّواء اٌؼْوَخ ؤؽلاس ػٓ ادلَاوٌٌن وً ػًٍ اٌغٞبء هفغ َوك مل احلمىلٍ، ادلَاوي

 ٌمىاد َىىْ ؤْ رىٍَٔ ػٍٍ وَٕفٍ ،«االهتبِبد» رٍه ػٓ اٌلافٍُخ وىَو ثؼل آِْ، عهبى يف اٌضبين اٌوعً
 ؽبالد ثؼ٘ يف آِْ هعبي ثؼ٘ َِاوٌُخ ََزجؼل مل ٌىٓ اٌمَوَخ، االفزفبء آد ٍِف يف ٍٙغ آِْ

 ثؼ٘ يف بال ّقٔ، ؤٌف ٍزٌن افزٞبف ػٓ َِاوال آِْ َىىْ ؤْ ادلٕٞمٍ غًن ِٓ ؤٔٗ وَوي االفزفبء،
 لىاد لزٍزهُ ٍَِؼ ؤٌف ؤهثؼٌن بىل صالصٌن ثٌن ِب ؤؽٖذ ِٖبحلٗ بْ ٌُمىي َؼىك وٌىٕٗ. «إٌبكهح احلبالد
 لبثً ادلٍف فبْ ؤِو ِٓ َىٓ وِهّب ،ِفمىكوْ ثُٕهُ ِٓ َىىْ ؤْ اؽزّبي بىل ودلؼ اذلىَخ، رلهىيل آِْ،

  .اَْبَ لبكَ يف ٌٍزفبػً

 ػٓ ثْواٍخ وكافغ ادلؼبهٙخ، لبفٍخ اىل أُٚ ،(ٍبثك وىهاء هئٌُ) زتووُ ِىٌىك اٌَُل َمىي
 روّؼ ػٕلِب االٔزقبثُخ زتٍزٗ فالي اٌٍَٞخ، ػًٍ اٌٍَُُ اٌزلاوي وِجلؤ اٌْؼت، بهاكح واؽزواَ اٌؼبِخ، احلوَبد

 اٌؼٍُّخ، رٍه ّبة لل ريوَوا آٔنان هآٖ ِب ثَجت ِٕهب ََٕؾت ؤْ لجً 99 اٌؼبَ اٌَبثمخ اٌوئبٍُخ ٌالٔزقبثبد
 اٌَُبٍٍ ٌٍىٙغ اٌؼبَ اٌزمُُُ ػًٍ َْغغ ال اٌوا٘ٓ اٌىٙغ بْ» َمىي اِفوَٓ، اٌَزخ ادلوّؾٌن ووً ٘ى

( ّىّوح») زتووُ، َوا٘ب اٌىُٕٝخ ادلٖبحلخ وؽلَش. «ادلىٙىع ٘نا يف اخلىٗ ؤٕال َْغغ وال احلبيل،
 ؤٍبٍب اٌفىوح» وََزلهن. «اٌجالك يف احلبيل اٌىٙغ ٍَف اٌنٌ اٌَُبٍٍ ٌٍغّىك غٞبء وٍ٘ فمٜ، إٌبً إلذلبء
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 كهَلا واٌَُبٍخ  اٌفًٖ اٌضبٌش 
 وبال اِْ، ػٕهب احللَش ػًٍ َْغغ ال اٌنٌ اِْو واٙؾخ، غًن وؤٝوافهب ثؼل، حتلك مل وؤ٘لافهب واٙؾخ، غًن

 ػٓ ٔجٚٗ جلٌ زلبوٌزٕب خيزٖو زتووُ وٌىٓ. إٌىاَب ػًٍ ؽىّب ادلَجك اٌْىً هبنا ػٕهب احلىُ ٍُىىْ
 ػلَ رؼين وٍ٘ ،«ىاي وِب ىاي ِب» ادلؼووفخ اجليائوٌ ثؼجبهاد فًنكك اٌُىَ، ٌٍغيائو احلبٌُخ اٌَُبٍُخ اٌٖىهح
  .1احلبي ها٘ٓ ػٓ اٌىبًِ اٌوٙب

 ٍبػخ ؤْ َؼوفىا ؤْ ػٍُهُ ؤْ اجللَلح ادلوؽٍخ َِاويل ِٓ اجليائوٌَن ِٓ اٌىضًن َٞبٌت ٕ٘ب وِٓ
 بىل َزؾلصىا ؤْ ثىرفٍُمخ ػهل هعبي ػًٍ وؤْ ؤواهنب، ؽبْ لل ادلزجبكٌخ، اٌضمخ وٍبػخ ادلىبّفخ، وٍبػخ احلمُمخ،

 إٌبً بهاكح وٍولخ اخلُبٔخ ِوثغ بىل اٌؼىكح جيت وال ّه، ؤٌ َْىهبب ال وِفهىِخ، وٕوحيخ ِجبّوح ٌغخ إٌبً
 ادلىٍفىْ..  َٕغؼ مل ادلٖبحلخ ُِضبق:  وجًن ٖٞفًِ اٌمواهاد ؤثَٜ يف ؽىت واٌفوكأُخ واٌزفوك اٌزغًُن، يف

 ٘نا ،"ٍٍجُب عؼٍٗ ِب ثٗ َإِىْ ال هعبي ؤَلٌ ثٌن  وٙغ اٌىُٕٝخ ادلٖبحلخ ُِضبق  رٞجُك  ثٗ َإِىْ ال ثزٞجُمٗ
 اٌنٌ ادلُضبق ػٓ إٌظو ثغ٘"وؤٙبف  ،" اٌَالَ"ٌـ وجًن ِٖٞفً اٌْوق دلٕٞمخ اٌَبثك اًِْن ثٗ ٕوػ ِب

 ِب وً ادلُضبق افمل ِب اٌزٕفُن َِزىي ػًٍ فبٕخ اخلوولبد ِٓ اٌؼلَل رّٚٓ أٗ بال اجليائو، دلٍٖؾخ ثٗ ٍٍّٕب
 ثمبء  اٍزّواه ػٓ فٚال اٌىُٕٝخ، اٌزؼوَف ثٞبلخ ػًٍ ؽٖىٌٕب  ٌلي ؽىت ٔؼبين ثمُٕب ْٕٔب" فُٗ ٕبحلب وبْ
 2."اٌَُبٍٍ ادلٍف وونا ادلفمىكَٓ اٌٖؾواء، وّؼزمٍٍ  ػبٌمخ ادلٍفبد ثؼ٘

  ٕؾُؾخ ثٞوَمخ َٕفن مل ِٕٗ ّٔفن وِب ، اٌؼبٌمخ ادلٍفبد ٘نٖ بىل َزٞوق مل ادلُضبق ؤْ ادلزؾلس وؤهكف
 ٍوَخ رؼٍُّخ إله ؽَجٗ احلىىِخ هئبٍخ ؤوحيٍن ازتل رىيل فزوح يف" أٗ ؽُش ادلٞووكَٓ، اٌؼّبي غواه ػًٍ
 وجًن وكػب .فمٜ اٌْىٍُخ اٌزَىَخ ِٕؾٗ بلواه ِغ ػٍّٗ ِٕٖت بىل ثبٌؼىكح ػبًِ ٌْ اٌَّبػ ػلَ ػًٍ رٕٔ

 وً وبّوان هبب رآِ عهبد رىٍُف ِغ وٍُخ، إلجنبؽٗ بهاكح ٕ٘بن وبٔذ ؤْ ادلٖبحلخ يف إٌظو بػبكح بىل
 ولف يف جنؼ ادلٖبحلخ ُِضبق: ِيهاق ِلين احملً احلية لُبكٌ 3."بلٖبء ؤٌ كوْ ِزىبفئخ فوٓ ّٙٓ ادلؼٌُٕن
 ادلٖبحلخ ُِضبق  احملً ٌإلٔمبم اإلٍالٍِ اجلُِ حلية اٌَبثك اٌوئٌُ لُُّ  ٌٕفؼٍٗ اٌىضًن الَياي ٌىٓ االلززبي
 اٌْؼت ؤثٕبء ثٌن االلززبي ثىلف ادلزؼٍمخ ؤ٘لافٗ ؤُ٘ حتمُك يف جنؼ أٗ" رٞجُمٗ، ػًٍ ٍٕىاد ِووه ثؼل اٌىُٕٝخ
 ."َىبثو ؤو َؼبٔل ؤْ ؤهاك ِٓ بال مٌه َٕىو ؤْ ديىٕٗ اؽل وال اٌىاؽل،

                                                           
9118سبتمبر  92 -ملفات -جريدة المشوار السياسي 1

 
2
 

9118سبتمبر  92 -ملفات -جريدة المشوار السياسي
 

3
 

9118سبتمبر  92 -ملفات -جريدة المشوار السياسي
 



 كهَلا واٌَُبٍخ  اٌفًٖ اٌضبٌش 
 اٌجالك إلٔمبم ادلَزؾًُ فؼً ػًٍ وارفمىا اٌىٝٓ ؤثٕبء اٌزمبء ِٓ ِىٓ ادلْووع ٘نا" ؤْ، وؤٙبف

 لبٔىُٔخ اعزّبػُخ، ٍِفبد وعىك ؽَجٗ َٕف ال مٌه ؤْ بال ،"ذلب هنبئٍ ؽل ووٙغ اْىِخ وبهنبء واٌؼجبك
 بلٖبء ، ادلٞووكَٓ اٌؼّبي ادلَبعٌن، ٍِف يف ٌٕفؼٍٗ اٌىضًن وثمٍ اٌىضًن ِٕب ؽممٕب ؤٕٔب هغُ" ػبٌمخ، وٍُبٍُخ

 ثلًٌُ اٌَُبٍٍ واٌؼًّ اجلُِ ِلاهً كفىي وونا  اٌَفو عىاى ِٓ ؽوِبٕٔب احلىىُِخ، اٌىظبئف ِٓ ؤثٕبئٕب
 ."اٌَُبٍُخ حبمىلٕب ِٞبٌجزٕب ثَجت ادلورفغ اٌٖواؿ

 اٌَبثك اٌوئٌُ اػزرب رٖىَجهب ٌٍوئٌُ ديىٓ رٗ افزالال...ٔبعؼ ادلٖبحلخ ُِضبق: ٍٍٞبين عوح ؤثى
 ِووه ػمت اٌىُٕٝخ ادلٖبحلخ ُِضبق ؽٍُٖخ  ،"اٌَالَ"ٌـ رٖوحيٗ يف ٍٍٞبين عوح ؤثى اٌٍَُ رلزّغ حلووخ
" اٌْؼت ػٍُٗ ٕىد ِب الٍزىّبي بٙبفُخ إلعواءاد ؽبعخ يف رياي ؤهنب بال اجيبثُخ، رٞجُمٗ ػًٍ ٍٕىاد ػْو
 ثىً ٔفن ؽُش ،0550 ٍٕخ اجليائوَىْ ػٍُهب وافك لبٔىُٔخ ِٕظىِخ بىل ُِضبق رلوك ِٓ حتىي أٗ اػزجبه ػًٍ

 جتَُل ؤِبَ ػبئمب وبٔذ اٌيت ادلْبوً ِٓ ووضًن اجلووػ ِؼبجلخ اٌٚؾبَب، ػبئالد ثزؼىَ٘ ادلزؼٍمخ عىأجٗ
 1.اٌؼبكَخ االعزّبػُخ وؽُبهتُ ثُىهتُ بىل اٌؼىكح ِٓ اجلجبي يف اٌَالػ ؽبٍٍِ ِىٓ وأٗ فبٕخ ادلٖبحلخ ُِضبق

 ادلٍفبد ثؼ٘  َِزىي ػًٍ ٔمبئٔ ِٓ َؼبين أٗ بال دتُيٖ اٌيت اٌؼبِخ االجيبثُخ هغُ أٗ ٍٍٞبين، وػّمت  
 وؽىت ادلىاٌُل لبئّخ ّٙٓ اإلكهاط يف ؽمهُ ِٓ ِٕهُ اٌؼلَل ؽوَ ؽُش اجلجبي، ؤٝفبي لٚبَب غواه ػًٍ اٌضمٍُخ

 هئٌُ واْ فبٕخ ذلُ، االػزجبه هك َٕزظووْ اٌنَٓ اٌٖؾواء زلزْلاد ِؼزمٍٍ وونا ادلقزٞفٌن لُٚخ اٌزّلهً،
 .هنبئُب رَىَزهب ِٓ دتىٓ اٌيت ادلىاك رفؼًُ ديىٓ اجلّهىهَخ

 عًُ ؽية هئٌُ عيَ ٌٍْفبفُخ وَفزمل غبِ٘ رٞجُمٗ الْ ادلُضبق رمُُُ اٌٖؼت ِٓ: ٍفُبْ عُاليل
 ٍِّىٍخ وِؼُٞبد ِاّواد بىل َفزمل أٗ ثلػىي اٌىُٕٝخ ادلٖبحلخ ُِضبق رمُُُ  ثٖؼىثخ ٍفُبْ عُاليل علَل
 مل إٌزبئظ واْ فبٕخ وادلٖلالُخ، اٌْفبفُخ ػٓ اٌجؼُل اٌَُبٍٍ اخلٞبة كائوح ِٓ خيوط ومل مٌه ِٓ دتىٓ
 اٌٚؾبَب ادلُضبق، ٘نا ِٓ وادلَزفُلَٓ اٌزبئجٌن اإله٘بثٌُن ػلك ؽُش ِٓ ٍىاء  همسُخ ثٞوَمخ ٌٍؼٍٓ ختوط

 2.ػلِٗ ِٓ ادلُضبق جنبػ ػًٍ اٌىلىف ّفبفُخ رّٚٓ اٌيت ادلؼُٞبد ِٓ وغًن٘ب

 ػٍُٗ ٍٍجب ؤصو إٌزبئظ ذتخ وِٓ اٌزٕفُن والغ بػٞبء يف اٌٍَٞخ فوٙزٗ اٌنٌ اٌغّىٗ ٘نا ؤْ وؤٙبف  
 .وٝين وّْووع
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 كهَلا واٌَُبٍخ  اٌفًٖ اٌضبٌش 
 اٌلديمواٍٝ اٌىٝين اٌزغّغ حلية اٌىٝين ادلىزت ػٚى علك  ؤوٍٗ ؤرً ادلٖبحلخ ُِضبق: ّهبة ٕلَك

 ِمبثً يف ورفُٖال، رتٍخ ادلٖبحلخ ُِضبق ثزىٍُغ اْٝواف ثؼ٘ ِمزوػ لٌٔاْه  هف٘  ّهبة ٕلَك
 ثؼل دتىٓ  أٗ ثلػىي ػٕٗ، رواعغ ؤو ِواعؼخ ؤَخ ػٓ ثؼُلا وِّٚىٔب ّىال ػٍُٗ ادلٖىد ثبدلُضبق اٌزَّه

 . ادلَٞوح اْ٘لاف ِؼظُ حتمُك ِٓ رٞجُمٗ ػًٍ ٍٕىاد ػْو ِووه

 دتٌ ؤهنب هغُ ،"اٌزؼٍُك" وٕف حتذ  اٌمٚبَب ثؼ٘ اٍزّواه ٔلٌاْه ؽية يف اٌمُبكٌ َٕفٍ ومل
 مٌه أٗ بال وادلفمىكَٓ، اإله٘بة ٙؾبَب غواه ػًٍ اٌَىكاء اٌؼْوَخ فزوح ِٓ ػبٔىا اٌنَٓ اْٝواف ثؼ٘

 1 ." ؤوٍٗ ؤرً رلٍّٗ يف ادلُضبق ٘نا" ؤْ ؽمُمخ ػًٍ راصو ؤْ ديىٓ ال ؽَجٗ ادلٍفبد

  احلمىلٍ وعٗ  اٌوئٌُ ثْقٔ ِورجٞخ ٍُبٍُخ رَىَخ رلوك وبْ ادلٖبحلخ ُِضبق:  غًْن ثىرتؼخ
 أٗ اػزجبه ػًٍ رٞجُمٗ، ػًٍ ٍٕىاد ػْو ِووه هغُ  اٌىُٕٝخ ادلٖبحلخ دلُضبق المػخ أزمبكاد  غًْن ثىرتؼخ

 ."2اجليائو هبب ِود ْىِخ اجلّهىهَخ هئٌُ ثٗ لبَ  وَِؼً ٍُبٍُخ رَىَخ" رلوك  وبْ

 ؤفواك فُهب َْزون وعلأُخ ؽبٌخ رؼين اإلَٔبين مبفهىِهب ادلٖبحلخ ؤْ ،"اٌَالَ"ٌـ ادلزؾلس وؤهكف 
 اْؽياة رملِهب اٌيت اٌَُبٍُخ واخلٞبثبد اٌزٖوحيبد وحبَت أٗ بال اجليائوٌ، اجملزّغ و٘ى اٌىاؽل اجملزّغ
 ."اجملزّغ وٌٌُ اجلّهىهَخ هئٌُ ِٓ ِجبكهح" أٗ ػًٍ ادلُضبق ٘نا رملمي كائّب َزُ ٌٍٍَٞخ ادلىاٌُخ

 اٌؼْوَخ ِٓ ادلزٚوهَٓ ِىإٍخ  ؤْ اإلَٔبْ، ؽمىق ػٓ اٌلفبع ٌواثٞخ اٍْجك اٌوئٌُ  وؤٙبف  
 ػًٍ  لبٝؼب كٌُال َؼل اٌجالك يف اٌؼٍُب وؽىت اٌىُٕخ اٌٍَٞبد بىل ِٞبٌجهُ هفغ ادلفمىكَٓ غواه ػًٍ  اٌَىكاء
 ؤالىِخ رٍه يف ادلزَججخ اْٝواف حتلَل يف ؽىت اٌٍَٞخ و٘ىي ثةهاكح ِو٘ىٔب ثمٍ رٞجُمٗ ؤْ ؽُش والِٗ،
 .ادلٖبحلخ ذلنٖ رمُُُ ؤٌ فوٗ بىل رجبكه مل وؤهنب فبٕخ

 ؤْ هغُ اٌفزوح، رٍه ِٓ رٚوهد اٌيت اْٝواف ٌؼلَل فلِبد للَ ادلُضبق ٘نا ؤْ ادلزؾلس، َٕف ومل  
 .رٞجُمٗ يف َْبهن مل اٌْؼت
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 كهَلا واٌَُبٍخ  اٌفًٖ اٌضبٌش 
 ادلٕظّخ ثبٍُ إٌبٝك اٌفبٍٍ زلّل أزمل ٍِفٕب مّهِ ادلُضبق اإله٘بة: ِّٚىْ ٌٚؾبَب اٌىُٕٝخ ادلٕظّخ  

 فبٕخ االرفبق ّبثذ ٕبهفخ فوولبد َزّٚٓ أٗ ثلػىي ، اٌىُٕٝخ ادلٖبحلخ ُِضبق اإله٘بة ٌٚؾبَب اٌىُٕٝخ
 .إُِْخ اْعهيح واّزّبي ٌإله٘بثٌُن علَلح هفٔ ِٕؼ ػًٍ ِىاكٖ يف والزٖو اإله٘بة ٙؾبَب ًَّْ مل وأٗ

 عؼٍٗ ادلُضبق ِّٚىْ ؤْ بال االٍزمواه بػبكح ِٓ دتىٓ ٍُبٍُخ بهاكح ٕ٘بن وبٔذ" ادلزؾلس، وؤٙبف  
 1."اٌٚؾبَب ٍِف ؽبالد َؼبجل مل ْٔٗ ٍٍجُب،

فهُ مل  ػٓ ِٓ ٌٗ احلك يف اٌٖفؼ ثبٍُ اٌٚؾبَب ادلقزفٌن؟  َزَبءئبؽُخ ؤفوي جنل عبن كهَلا ِٓ 
حيٚووا حلظخ ٍٝت اٌٖفؼ ِضٍّب ؽٚووا حلظخ ولىع اجلوديخ، وؤؽُبٔب َٞبي اٌغُبة ؽىت ؤعَبكُ٘، ثً غبٌجب 

ؤْ َٖجؼ اٌٖفؼ فؼبال وٍِّىٍب وربهخيُب، واما ؤهكٔب ؤْ َمغ  ادلىد ٘ى ًِٖنُ٘. وٌنٌه فبما ؤهكٔب ِب َىىْ
واٌَُبٍُخ  ُىٌىعُخٍاٌَُىىوحيلس ٌُغًن اُّْبء فةٔٗ َزؼٌن ؤْ َٕقوٛ ٕفبئٖ يف ٍٍٍَخ ِٓ اٌْووٛ ادلزٕىػخ 

وثٌن ٘نَٓ اٌمٞجٌن ادلزقبٌّٕن، ٌىٓ غًن ادلٕفٌٍٖن، َٕجغٍ ؤْ رزقن اٌمواهاد وجيوٌ حتًّ  2واالعزّبػُخ
ىل فملاْ اٌناووح، اىل بادلَاوٌُبد، ٌىٓ ثبٌوغُ ِٓ وً ؤّىبي اخلٍٜ اٌيت ختزيي اٌٖفؼ اىل اٌؼفى اٌؼبَ ؤو 

هبب ٍُبٍخ ادلٖبحلخ، فةٔٗ َىىْ  اٌزربئخ ؤو اىل ِجلؤ اٌزمبكَ، اىل ػًّ ؽلاك ؤو اىل اٌٞوق اٌؼالعُخ اٌيت رمٍٚ
ٌياِب ػٍُٕب ؤْ ال ًَٕٔ ؤثلا ؤْ وً ٘نا ََزٕل اىل فىوح ٕفؼ فبٌٔ وال ِْووٛ، وِٓ كؤٗ ٌٓ َىىْ ذلنا 

 . 3اخلٞبة ؤٌ ِؼىن

اٌٚؾُخ واجلبين يف ٔفٌ اٌٍغخ، وػٕلِب ال َىعل ٍّء ِْزون ووىين، َزُؼ ذلّب  ال رْزونفؼٕلِب 
ؼ َجلو ثال ِؼىن، ممب جيؼٍٕب ؤِبَ ٘نا اٌنٌ ال َمجً اٌٖفؼ ثٖىهح ٍِٞمخ. واىاء اِىبُٔخ اٌزفبُ٘، فبْ اٌٖف

اٍزؾبٌخ فؼً اٌٖفؼ اٌنٌ ٘ى اٌزوثخ اٌيت َّٕى فُهب َِزمجال وً ٕفؼ ممىٓ ووٍ َىىْ ٕ٘بن ٕفؼ، الثل ِٓ 
رىت ويف ؽك وِؼوفخ ِٓ ٘ى اجلبين ؤىع اْمي اٌنٌ اهعهخ ؤٌ َمغ اٌزفبُ٘ ثٌن اٌٞوفٌن ؽىي ٝجُؼخ اخلٞإ، 

ٌىٓ  و٘ىنا ِب ؤْ رفهُ اٌٚؾُخ اجملوَ، وِب ؤْ حتبوهٖ ورىٍّٗ ورزفبُ٘ ِؼٗ، ؽىت َجلؤ ِْهل ادلٖبحلخ. ،ِٓ
اٌٖفؼ جيت ؤْ َىىْ ٍِٞىثب ٌنارٗ، فّب اهرجٜ اٌٖفؼ ثغبَخ، ال َؼىك ٕفؾب، ام َٖجؼ رلوك اٍزوارُغُخ 

اٌنٌ َىبثلٖ  اٌالزللوك. ففٍ اجليائو اٌُىَ، وثبٌوغُ ِٓ اْمل اٌَُىى ػالعٍٍُبٍُخ ؤو ٔىػب ِٓ االلزٖبك 
اٌٚؾبَب، واْمي اٌنٌ ال ٍجًُ اىل اىاٌزٗ، واٌنٌ ال َياي اٌىضًن ِٓ اٌٚؾبَب َزغوػىْ ِواهرٗ، ديىٓ ؤْ 
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 كهَلا واٌَُبٍخ  اٌفًٖ اٌضبٌش 
ٕظو وديىٓ ِٓ فالي وعهخ اٌ ٔن٘ت اال ؤْ أمبم اٌجٍل واجملزّغ واٌلوٌخ ديو ؽمب، ػرب ًٍََِ ادلٖبحلخ ادلؼٍٕخ.

٘نٖ ؤْ الزواػب ؤكي اىل ريوُخ اٌَُبٍخ اٌيت وػل هبب ثىرفٍُمخ. ٌىٓ كهَلا َؼٍك ثبٌمىي" اْ حلظخ اٌٖفؼ ٕ٘ب 
ٌَُذ ِٕبٍجخ، وثبخلٖىٓ ِٓ لجً هئٌُ اٌلوٌخ اجليائوَخ. فنٌه اٌزىظُف ٌزؼجًن "اٌٖفؼ" ال َؼل ِالئّب، ثً 

 م ال ٍَُك ٌْ هئٌُ كوٌخ ؤْ َٖفؼ ُٔبثخ ػٕهُ(أٗ ظبمل فبٕخ ِٓ ىاوَخ اؽزواَ ٙؾبَب اجلوائُ اٌجْؼخ )ا
اٌغًن لبثٍخ ٌٍزفبوٗ، وٌال الزٖبكَخ واٌّ ٍُبٍُخ، واالٍزوارُغُخ اٌيت  ِْووٝزُٗواؽزواِب ؤَٚب ذلنا اٌٍفظ وال 

َؼًّ ػًٍ فوٙهب. ثُل ؤٔٗ الثل ِٓ اٌزإوُل ؤْ اؽزواَ ٘نا اٌٍفظ ؤو ادلفهىَ ال َزوعُ فمٜ ٝهوأُخ كالٌُخ ؤو 
ُخ، رَزُٞغ وً ؤّىبي "اٌَُبٍبد" غًن ادلٖوػ هبب ووً ؤٔىاع احلًُ االٍزوارُغُخ ؤْ حتزٍّ ثزؼَف، فٍَف

فٍف "ثالغخ" ؤو "وىُِلَب" اٌٖفؼ حلوق ِوؽٍخ اٌمبٔىْ. فبٕخ ػٕلِب َزؼٍك اِْو يف اٌَُبٍخ ثبٌزؾًٍُ ؤو 
ؼ كلخ ادلفبُُ٘ ٍِٞىثخ ػرب ِؼبٔمزهب احلىُ، ثً ؽىت ثبجملبهبخ اٌؼٍُّخ ذلنٖ اٌزغبوىاد ؤو اٌزؼَفبد، وٕ٘ب رٖج

 .1واالفٖبػ ػٕهب. أٗ ِٓ علَل ّوٛ ادلَاوٌُخ

٘نا إٌىع ِٓ االٙبءح علَو ثٗ ؤْ َىٍغ ِٓ رلبي ادلَاوٌُخ ػٓ اٌنٔت ثٖفخ ػبِخ يف ؤفك ّؼت ِب، 
ٌؼفى وؤْ ََبػل ػٍٍ رجٌُن اٌو٘بْ اٌَمُُ اٌنٌ َزىاهي كافً وً ٔمبُ همسٍ ػٓ اٌؼفى، اْ وً فٞبة يف ا

 2ٖفؼ خيفٍ ٙوثب ِؼُٕب ِٓ اٌىربَبء.ؤواٌ
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 :دريدا أمام نقاده

َؿذ ظان دسَذا أؼذ أتشص اٌفالعفح ادلؿاصشَٓ اٌزَٓ ععٍىا ؼعىسُ٘ يف ادلٕػىِح اٌفىشَح وإٌمذَح    
واٌفٍغفُح اٌؿادلُح، ورٌه تٌن ذٍه اٌغعاالخ اٌيت لاِد تٌن ِٕرصش ألفىاسٖ وِرؽّظ ذلا ِٓ ظهح، وتٌن 

أخشي، ؼىت غذا "فٍُغىف فشٔغا ادلشاغة" ؼغة سافط ذلا وِٕرمط ألعغها اٌفٍغفُح وادلؿشفُح ِٓ ظهح 
ذىصُف أمحذ أتى صَذ، وّا شىٍد سؤَاٖ اٌرفىُىُح ِصاس اٌؿذَذ ِٓ اٌطشوؼاخ ادلٕهعُح و إٌمذَح اٌيت أششخ 

مبصاتح عؿٍ ٌرمىَط  -اٌيت ٔادي هبا ظان دسَذا وّٕهط -ادلذؤح اٌفىشَح ادلؿاصشج، ؼُس ذؿذ اٌرفىُىُح
رافُضَمُح" عىاءا وأد ال٘ىذُح أو ؾمٍُح، وّا "لاَ تاٌرأعُظ ٌصمافح االخرالف اٌمائّح األعظ ادلاوسائُح " ادلُ

، ذإدٌ اىل أؼادَح ادلؿىن واٌفىش، ؾًٍ اٌغًنوسج واإلسظاء، حبعح أْ وً مماسعح فىشَح لائّح ؾًٍ ِشظؿُح شاترح
 1ٌ اىل احلعش ؾًٍ ادلؿىن واحلمُمح."وّا ذإد

اال أهنا مل ذغٍُ ِٓ  يف اٌغاؼح اٌفىشَح واٌفٍغفُح -ؾّىِا–وتشغُ اٌمثىي اٌزٌ ؼػُد تٗ اٌرفىُىُح     
أرماداخ اٌثؿط، وّا مل َغٍُ دسَذا ٔفغٗ ِٓ عهاَ إٌمذ تاؾرثاسٖ سظً فىش ؼاوي ِشاخ ؾذج اخلىض يف 

 تؿط اٌمعاَا اٌغُاعُح وٌى ِٓ تاب ٔافٍح اٌمىي وؾفى اٌىالَ.

ا تشِاط أْ ظان دسَذا يف وصًن ِٓ طشوؼاذٗ رلشد سظؽ صذي ٌفٍغفح ٘اَذغش، فهى ِٓ ؼُس َشي ٘     
اىل رلًّ اٌغشب وَعؿٗ يف ِىاظهح اِخش اٌزٌ خيرٍف ؾٕٗ واٌزٌ َؿٍٓ ؾٓ ٔفغٗ هبضج وظهح ٔػشٖ َٕػش " 

مل ٌىىوثح ظذَذج مت وظؿها تٌن أوستا واٌؿا -أٌ ؾًٍ اٌغطػ -ظزسَح ؾًٍ اٌصؿُذ االلرصادٌ واٌغُاعٍ
 .2اٌصاٌس ِٓ ِٕػىس ُِرافُضَمٍ"

فها تشِاط َٕػش اىل دسَذا ٔػشج جتؿٍٗ ال َرخطً "اٌصٕائُاخ اٌعذَح" اٌيت ذمىَ ؾٍُها ادلشوضَح اٌغشتُح يف     
ذؿاطُها ِؽ ِفهىَ "اِخش" أو " غًن اٌغشيب"، فذسَذا وفك ٘زٖ اٌشؤَح الصاي ؼثُظ ادلُرافُضَما اٌغشتُح اٌيت ذعؽ 

ار ألصُٕا اٌؿامل غًن األوسيب ادلغًّ ا وعٍفٗ ُ٘ذغش، شٕائُاخ ِرماتٍح ذمصٍ أؼذ طشفُها، وزٌه شأْ دسَذ
ٗ"تاٌؿامل اٌصاٌس حبعح ؾذَ االظطالؼ ادلثاشش ؾًٍ شمافرٗ وؾذَ اٌرّىٓ ِٓ ٌغر
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وديىٓ اؾرثاس ِماٌح ُ٘ذغش " اذلىَح واالخرالف" وشُمح ِشظؿُح ٌرُاس فٍغفح االخرالف، ؼُس أوظؽ ُ٘ذغش    
ًٍ اٌفٍغفح اٌغشتُح ِٕز أفالطىْ، ووُف أْ اٌىصًن وادلرؿذد ال ديىٓ ٘زٖ ادلماٌح وُف طغً ِفهىَ اذلىَح ؾ

ؤؿين تزٌه أْ اٌىؾٍ  ادساوٗ اال ِٓ خالي ٘زا ادلفهىَ، فاٌفٍغفح ِٓ أفالطىْ اىل ُ٘غً ٍ٘ فٍغفح احلعىس،
الذٗ ِا ِمىال َؿرشف اال مبا حيعش يف اٌىؾٍ ٌذَٗ فُرخز تشىً اٌذالٌح وادلؿىن واٌمأىْ واذلىَح، فُرطاتك ٘ىزا 

أْ االٔمالب اٌزٌ ؼصً يف صف اٌفٍغفح ِٕز ٘اَذغش وِٕٗ أطٍك َؿين أْ فىش االٔغاْ ٘ى ِشوض اٌىىْ غًن 
 دسَذا َمىي تفٍغفح اٌغُاب... اٌفٍغفح اٌيت ذمىي تاِخش ادلغاَش اٌزٌ ال َفرأ َٕأي ؾرب صًنوسج االخرالف".

تاؾرثاس٘ا ِٕهعا ورٌه تاؾرثاس أْ " اٌرفىُه ال ديٕػ  ُح تاؾرثاس٘ا ِٕهعا ورٌهوّا ٘اظُ اٌثؿط اٌرفىُى    
إٌالذ أٌ دنىرض ؾًٍ إٌصىص األدتُح، تً أٗ َذِش مجُٗ إٌّارض ادلىظىدج وال َمذَ أٌ دنىرض، وذلزا ذغثة 
اٌىراتح اٌرفىُىُح ؼًنج وثًنج، فؿًٍ اٌؿىظ ِٓ إٌمذ اٌثُٕىٌ ال َإِٓ إٌمذ اٌرفىُىٍ تىظىد ٔغك ديىٓ 

  فهّٗ."

 -ووزٌه أرمذ ظىْ ئٌُغٓ و٘ى أؼذ أشهش ِٕرمذٌ اٌرفىُىُح تاإلظافح اىل ٘ىاسد فٍثًنز تٍىَ     
اٌرفىُىُح، ؼُس َز٘ة اىل أْ ٕ٘ان وعٍُح ٍَعأ اٌُها اٌرفىُه ٌٍؽفاظ ؾًٍ صالؼُرٗ ار مت صُاغح 

 ذثذو اٌذساعاخ ادلىالف ادلأٌىفح ذثذو غًن ِأٌىفح وِٓ مث ِا جيؿًادلىظىؾاخ يف ِصطٍػ ظذَذ وغشَة و٘ى 
 ادلرصٍح غًن ِرصٍح."

ِػا٘ش ؾذَذج فّشج َثذو ِىلفا فٍغفُا، وذاسج فاٌرفىُه ال َرصف تصفح واؼذج واظؽح فهى َرخز "     
َىىْ اعرشاذُعُح عُاعُح أو فىشَح وِشج شاٌصح َثذو طشَمح يف اٌمشاءج"، فهى ِٕهط غًن واظػ ادلؿامل تٌن ادلالِػ 

 رىغُفُح.ادلٕهعُح واالشرغاٌُح واٌ

وّا ر٘ة تؿط ادلفىشَٓ اٌؿشب اىل اٌرغاؤي ؾٓ ظذوي ِمىٌح اٌرفىُه وأٍُ٘رها ٌذاسعح والؽ فىشٌ     
ؾشيب ِشرغً "تاٌراسخيُح"، ؼُس سأي ادلشىىىْ يف رٌه طشغ عإاي زلىسٌ ٘ى " ِا ِذي لذسج ِٕهط 

وفٍغفح االخرالف ؾًٍ ِؿاجلح لعاَا اٌفىش اٌؿشيب، وفرػ آفاق ادلغرمثً أِاَ فىش لادس ؾًٍ طشغ اٌرفىُه 
ٌراسَخ اٌفىش اٌغشيب،  ولشاءذٗاشىاٌُاذٕا وذمذمي سؤَح واظؽح ذلا ؟ وً٘ ذصٍػ فٍغفح دسَذا يف االخرالف 

اٌفىش اٌؿشيب، وذغًُن ٔػشذٕا وظهىد ادلفىشَٓ اٌؿشب اٌزَٓ صاسوا يف االجتاٖ ٔفغٗ يف اؾادج إٌػش ٌراسَخ 
 ٌٍصىاتد اٌيت حتىُ ؼُاذٕا اٌفىشَح."
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 ِا ر٘ةإٌمذ اٌؿشيب، وِٓ رٌه ولذ سأي تؿط ادلىشَٓ اٌؿشب أؿذاَ وظىد اٌرأشًناخ اٌثاسصج ٌٍرفىُه يف    
 اٌُٗ ظاتش ؾصفىس يف ععاٌٗ ِؽ ؾثذ اٌؿضَض محىدج اشش صذوس وراتٗ "ادلشاَا احملذتح ِٓ اٌثُٕىَح اىل اٌرفىُه".

ؼُس أْ أصؽاب ٘زا االجتاٖ َشوْ أْ " أعثاب اٌرؿاسض اٌزٌ َمف ؾمثح أِاَ أرشاس اٌرفىُه يف      
اٌؿشيب هبّىِها اخلاصح، وادلمصىد تزٌه وّا إٌطاق اٌؿشيب فهٍ وإِح يف اٌثُٕح إٌمذَح اٌغاٌثح ؾًٍ إٌالذ 

َالؼع ؾصفىس ٘ى احنُاص إٌالذ اٌؿشيب اىل األفىاس إٌغمُح راخ اٌؿٕاصش ادلٕرػّح ؤفىسٖ ِٓ األفىاس راخ 
 ادلشوض، أو اٌؿٍح أو ادلؿىن اٌصاتد."

َذا اذغُ و٘اظُ تؿط ادلفىشَٓ اٌؿشب اٌرفىُىُح، ؼُس "َشي ؾثذ اٌى٘اب ادلغًنٌ أْ أعٍىب دس     
تاٌغّىض وَربس رٌه تمىٌٗ: أٗ ِٓ خالي فٍغفرٗ َثزي ألصً ظهذٖ ٌُؽطُ ؼذود اٌىٍّاخ واجلًّ وادلؿاين 
ٌُفشض ؾٍُها ِؿاين ظذَذج وحيثز االٔضالق تٌن اٌذوي وجيُذ اٌٍؿة هبا، مما جيؿً لاسئٗ وّٓ َغًن يف عطػ 

َىشف اٌرٕالعاخ وٍَؽع عطؽُح األفىاس أٍِظ فًنوض ؾًٍ االؼرفاظ ترىاصٔٗ ؼىت ال َغمط، تذال ِٓ أْ 
 اٌيت ختفُها األٌؿاب اٌٍغىَح."

وِٓ ٔاؼُح اٌفىش اٌغُاعٍ جلان دسَذا فأٗ مل َؿشف ؾٓ اٌشظً اخنشاطٗ اٌثرٌن يف ذُاس عُاعٍ ِؿٌن واظػ      
أو  جلضائش"ادلؿامل، وٌىٓ ٘زا ال َٕفٍ خىظٗ يف تؿط ادلغائً ادلرؿٍمح تاٌمعاَا اٌغُاعُح اٌشإ٘ح، ومعُح "ا
ِٓ خالي األؼذاز اٌذاُِح اٌيت ؾشفرها يف ذغؿُُٕاخ اٌمشْ ادلاظٍ، ولذ ععً دسَذا سؤَرٗ ذلزٖ األؼذاز 

ذطشلٗ دلغأٌح "ادلصاحلح اٌىطُٕح" ؼُس َرغاءي ؾّٓ ٌٗ احلك يف اٌصفػ تاعُ اٌعؽاَا ادلخرفٌن، رٌه أْ 
أو "اٌغفشاْ"، وتزٌه َىىْ طشغ ٘اذٗ  االخرفاء اٌمغشٌ َىىْ دوْ طشغ سأٌ اٌعؽُح يف ِغأٌح "اٌصفػ"

اٌمعُح مبصاتح دتصًُ غًن ِغّىغ تٗ ٌٍعؽاَا، غًن أْ ٘اذٗ اٌشؤَح جلان دسَذا ال ذالِظ ظى٘ش اٌمعُح تاؾرثاس أْ 
اٌغفشاْ ال َؿين "إٌغُاْ" وادنا ٘ى عٍىن َثرغٍ اهناء األصِح واٌىلىف أِاَ ذٕاٍِ غا٘شج اٌؿٕف اٌيت وأد ذلا 

ً مجُؽ األصؿذج وادلغرىَاخ االظرّاؾُح واٌغُاعُح واٌصمافُح، اإلَذَىٌىظُح وااللرصادَح، وٍ٘ اسذذاداهتا ؾٍ
 مبصاتح وظؽ ٔمطح هناَح دلغٍغً األؼذاز اٌزٌ مل َؿذ خيذَ أٌ طشف ِٓ األطشاف.

ٓ ولذ سأي دسَذا يف ذطشلٗ دلغأٌح ظؽاَا أصِح اجلضائش أْ " حلػح اٌصفػ ٕ٘ا ٌُغد ِٕاعثح، وتاخلصىص ِ   
تً أٗ غامل خاصح ِٓ صاوَح لثً سئُظ دوٌح اٌذوٌح اجلضائشَح، فزٌه اٌرىغُف ٌرؿثًن اٌصفػ ال َؿذ ِالئّا، 
 اؼرشاَ ظؽاَا اجلشائُ اٌثشؿح )ار ال ٍَُك ألٌ سئُظ دوٌح أْ َصفػ ُٔاتح ؾٕهُ(."



 دريدا والسياسة     الفصل الثالث:
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مل ذىٓ لشاسا ٌشئُظ  غًن أْ دسَذا يف ٘زا اٌطشغ َثذوا رلأثا ٌٍصىاب، رٌه أْ ِغأٌح ادلصاحلح اٌىطُٕح   
اٌذوٌح وادنا ٘ى ِششوؼ أو سؤَح ظاء هبا اٌشئُظ وؾشظها ؾًٍ اٌشؿة تغُح االدالء تشأَٗ وفك اعرفراء دديمشاطٍ 

ِٓ األصىاخ ادلذىل هبا وتزٌه وأد ادلصاحلح اٌىطُٕح  99أفشص ٔرائعٗ ؾرب ِىافمح غاٌثُح لصىي صادخ ؾًٍ 
 لشاسا شؿثُا وٌُغد اسادج عٍطح.

      

    

     

 



 خـــــــــاتمة

:خـــــــــاتمة  

  فلسفة جاك درٌدا هً طرح ضد " المركز" واختراق للمٌتافٌزٌقا أو احالة للغٌاب     

 والوعً فً تجلٌه المضمر هً نزعة لالختالف ومقاربة لآلخر باعتباره "مغاٌرا"، غٌر 

 أن هذه الفلسفة لم تنزع فقط لمحاورة فكر مجرد بعٌد عن قضاٌا االنسان المعاصر، فقد

التعرٌج على بعض المسائل التً تعد من صمٌم " التجربة  -حاول جاك درٌدا ولو عرضا  

 الراهنة" كالنزعات االقلٌمٌة والمحلٌة لبعض المجتمعات ومن خالل مدارسة فكرة تنتسق

لمسألة حضورا للنزاعات المسلحة فً الجزائر وجنوب افرٌقٌا وطرحه الرؤٌوي    

اءت بمثابة اعالن إلنهاء األزمة."المصالحة " أو "الصفح" التً ج  

ومن خالل مجمل طروحات درٌدا حول المسألة ٌمكن الوقوف على مجموعة من األفكار 

 التً تمثل حوصلة للطروحات والرؤى.

حٌث مارس جاك درٌدا السٌاسة بشكل ما منذ بداٌاته الفكرٌة األولى، وذلك ما تجلى فً      

وتضامنه مع  8691ضة الطالب بفرنسا سنة حضوره عدٌد النشاطات السٌاسٌة كانتفا  

 القضٌة الفلسطٌنٌة من جهة وكذا تبنٌه لمنهج التفكٌك كطرح ثوري ضد المركزٌة الغربٌة

القائمة على الثنائٌات الضدٌة التً غالبا ما تقصً أحد الطرفٌن، فكان التفكٌك سٌاسة من   

   نوع آخر.   

تختلف رؤٌة جاك درٌدا للسٌاسة عن مفهومها التقلٌدي لتنزاح نحو فروضات أخرى        

تقوٌضا للخطاب ومحاورة للجزئٌات الحٌث ٌغدو التفكٌك سٌاسة للسٌاسة، أو بتعبٌر آخر   

الكلٌات.   

تعرض درٌدا لمسألة المصالحة الوطنٌة فً جنوب افرٌقٌا ورآها نموذجا ناجحا، وذلك       

أن هذه المصالحة الغاءا لشرط المسؤولٌة المفضً الى المحاكمة، ولو كانت  وذلك باعتبار  

 ضرورٌة باعتبارها استحضارا لرغبة "الضحٌة فً مساءلة الجالد"، حٌث ٌقف المتورطون 

 فً الجرائم أمام المحكمة ولالعتراف مقابل طلب الصفح.

تتهرب من ماضٌها بل جعلت ان درٌدا ٌرى فً تجربة جنوب افرٌقٌا ناجحة ذلك ألنها لم      



 خـــــــــاتمة

 منه قاعدة تأسٌسٌة للممارسة السٌاسٌة وتشكل الخطاب السٌاسً، فكانت ترٌاقا للنهوض 

 بشعب عانى أزمة طوٌلة األمد، كادت أن تعصف بكٌانه السٌاسً والثقافً واالجتماعً 

.وحتى االقتصادي  

سس التً قامت علٌهاتكن لها نفس األرأى درٌدا أن المصالحة الوطنٌة فً الجزائر لم   

جنوب افرٌقٌا، وذلك لغٌاب مسألة "المحاكمة" للذٌن ثبت تضلعهم فً جرائم ضد الشعب    

 الجزائري، ال سٌما مسألة: االختفاء القسري للضحاٌا" والذٌن لم ٌشركوا فً اتخاذ قرار 

 "الصفح". 

 إن طرح جاك درٌدا لرؤٌته حول المصالحة الوطنٌة للجزائر لم ٌقف عند كثٌر من 

 الجزئٌات التً تشكل هذا القرار، ذلك أن مسألة الصفح لم تكن قرارا سٌاسٌا للسلطة وإنما 

 كانت خٌارا شعبٌا، كما أن الدولة عوضت جمٌع المتضررٌن اجتماعٌا وذلك من خالل 

الظروف االجتماعٌة لضحاٌا األزمة، وكذا تسطٌر برامج  التعوٌضات المادٌة وتحسٌن  

 ادماج اجتماعً للذٌن أسهموا فً األزمة بغٌة القضاء على مبررات العودة نحو التسلح.
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 ملحق خاص باملفاهيم:

: علن إجتواعي يفسر الظىاُر اليت يصفها علن االثٌىغرافيا، و يذرسها دراست ًظريت تسوح اإلثٌىلىجيا
 وقذ يطلق اسن اإلثٌىلىجيا يف اللغت االملاًيت و اإلجنليزيت على علن اإلًساى.بتصٌيفها وتعليلها، 

 آخر، وُى هرادف للوطلق و الالهتٌاُي.هشروط: ها ال يتىقف وجىدٍ وال هعرفتَ على شيء  الآل

 املشروط: ُى ها يتىقف يف وجىدٍ وتصىرٍ على شيء آخر غريٍ.

امليتافيزيقا: ُى علن ها بعذ الطبيعت وُى ها ًطلقَ اليىم على هقاالث أرسطى املخصىصت بالفلسفت األوىل، وُي 
 علن اإلهلي .عٌذ الفرايب "العلن باملىجىد مبا ُى هىجىد" ، وعٌذ ابي سيٌا ُى ال

الذميقراطيت: ُى لفظ يىًاين هؤلف هي لفظني دميىس كراتىس وهعٌاٍ سيادة الشعب، وُي ًظام سياسي تكىى 
 جلويع املىاطٌني ولَ ثالثت أركاى: فيَ السيادة

 احلريت الفرديت و الكراهت االًساًيت.-و العذل املساواة-سيادة الشعب

 ت و تسيري شؤوهنا وقذ تكىى شرعيت أو تكىى هذًيت.السياست: هصذر ساس و ُي تٌظين أهىر الذول
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 ملحق:

 سرية جاك دريدا:

مبذٌٌح الثٍاس تاجلزائش حٍث قضى يف ُزا الىطي شثاتَ، تعذ  0391ولذ )جاك دسٌذا( كوا ركشمت صٌح      
حصىلَ على الشهادج االتتذائٍح يف الثٍاس اًتقل إىل هذسصح ثاًىٌح جبىاسُا، وتعلن هي األجىاء الضائذج آًزاك، 

جنح  0391شذٌذج تاعتثاسٍ ٌهىدٌا. يف العام  أثٌاء احلشب العادلٍح الثاًٍح، فلقذ عاىن الطفل )دسٌذا( هي عٌصشٌح
يف )الثكالىسٌا(، وكاى ٌٌشش يف جمالخ ادلغشب العشيب الكثري هي قصائذ الشعش، وٌطالع )سوصى( و)جٍذ( 
و)ًٍتشَ( و)كاهى( و)فالريي(. هتٍأ دلضاتقح ادلذسصح العلٍا واُتن تالفلضفح خاصح عٌذ )كريكجاسد(. يف العام 

يف  .وهىًىسي وغريمها تثىسدووتاتع دساصتَ يف ادلذسصح العلٍا )لىٌش لىجشاًذ( والتقى  صافش إىل فشًضا 0393
عاد إىل اجلزائش لتأدٌح اخلذهح  0391حصل على هٌحح هي جاهعح ُاسفاسد األهشٌكٍح ، ويف العام  0391العام 

الىاقع اجلزائشي حىت تلغ وقام تتذسٌش اللغتني اإلجنلٍزٌح والفشًضٍح وظل هشتثطا ت 0393العضكشٌح حىت العام 
حصل على الذكتىساٍ وتذأ ٌظهش تأثريٍ  0311عاها. عاد إىل فشًضا لٍذسس الفلضفح، يف العام  93هي العوش 

  .يف جمتوع األفكاس اجلذٌذج

)دسٌذا( الكثري هي الكتة، وألقى العذٌذ هي احملاضشاخ يف اجلاهعاخ األوستٍح واألهشٌكٍح وحصل على  لفأ
الكثري هي دسجاخ الذكتىساٍ الفخشٌح، كوا أًَ ٌضهن مبهواخ أصاصٍح فـً إداسج الذساصاخ يف هعاُذ 

أًشأ هعهذ الفلضفح  0319، ويف صل على أومسح فاسس، وضاتط، وقائذالفلضفح والعلىم االجتواعٍح كوا ح
كوا تعذ جائزج الفٍلضىف األدلاين ثٍىدوس أدوسًى اليت حتصل علٍها  0319الذويل الزي تىىل اداستَ حىت العام 

 ًُ اجلائزج اليت ٌعتز هبا.  9110صٌح 

    وهي هؤلفاتَ ًزكش: 

 

1/ L'origine de la Géométrie de huisserie, PUF, Paris, 
1962   
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   2/ L'écriture et la différence, Seuil, Paris, 1967. 
3/ De la Grammatologie, Minuit, Paris,1967. 
4/ La voix et Ie phénomène, PUF, Paris, 1967. 
5/ La dissémination, Seuil, Paris, 1972. 
6/ Marges de la Philosophie, Minuit, Paris, 1972. 
7/ Positions, Minuit, Paris, 1972. 
8/ L'Archéologie du Frivole, Galilée, Paris, 1973. 
9/ Mallarmé. Gallimard, Paris, 1974. 
10/ las, Galilée. Paris, 1974. 
11/ Economisais, Aubier - Flammarion, Paris, 1976.       
12/ Ou commence et comment finit un corps enseignant, 
Crasse, Paris, 1976. 
13/ Fors, Aubier - Flammarion, Paris, 1976. 
14/ Guter Willezur Macht, Fink, 1984. 

 
15/ Théologie de la Traductuction, in (Qu'est - ce que 
Dieu),Bruxelles, 1985. 
16/ Admiration de Mandela, Gallimard, Paris, 1986. 

 
17/ De L’esprit - Heidegger et la question, Galilée, Paris 
1987. 
18/ Psyché - Inventions de I ‘autre, Galilée, Paris, 1987. 
19/ Du Droit a la Philosophie, Galilée, Paris, 1990. 

 
20/ Donner la mort, Metaille, Paris, 1992. 
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21/ Politiques de L’amitié, Galilée, Paris, 1994. 
22/ Adieu a Emmanuel Levinas, Galilée, Paris, 1997.        
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 . القرآن الكريم

  رواية ورش. 49،50الحجر:  اآلية   -

  رواية ورش. 6،22الرعد اآلية  -

. رواية ورش 37اآلية الشورى:  -  

 

 

  :قائمة المصادر -1

 

  باللغة العربية: المصادر-أ

/ ج. دريدا، التفكيك و اآلخر، ترجمة حنان شرايخة، ضمن ريتشارد كيرني، جدل العقل، حوارات آخر 1
القرن، ترجمة: إلياس فركوح و حنان شرايخة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت لبنان 

2005 . 

الحوار للنشر والتوزيع الالذقية، ، ترجمة: عدنان حسن، دار / ج. دريدا، حمى األرشيف الفرويدي2
 .2003، 1سوريا،ط

 .1992، 1/ جاك دريد مواقع و حوارات، ترجمة فريد زاهي ، دار توبقال المغرب، ط3

 / جاك دريدا، كيلر في كتاب البنيوية وما بعدها4

جاك دريدا الكتابة واالختالف، ترجمة كاظم جهاد تقديم محمد عالء سيناصر، سلسلة المعرفة / 5
 .1988 1لفلسفية، دار توبقال المغرب، طا

جاك دريدا، عن الحق في الفلسفة، ترجمة د. عزالدين الخطابي ، مراجعة د. جورج كتورة، توزيع مركز / 6
 .2010، بيروت 1دراسات الوحدة العربية ط
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/ جاك دريدا، الصوت والظاهرة، مدخل الى مسألة العالمة في  فينومينولوجيا هوسرل ترجمة: فتحي أنقزو 7
 .2005 1لبنان، ط-بيروتالمركز الثقافي العربي، الدرا البيضاء، المغرب 

الكتابة، ترجمة: أنور مغيث و منى طلبة، المجلس األعلى للثقافة المشروع  علم في دريدا، / جاك8
 .2005 1ي للترجمة، القاهرة، مصر، ط،القوم

، 1اليزابيث رودينيسكو، ماذا عن غد، ترجمة سلمان حرفوش، دار كنعان للنشر، ط -دريدااك ج/ 9
2008. 

واليزابيث رودينيسكو، ماذا عن غد، محاورة، ترجمة سلمان حرفوش، تقديم، فيصل دريدا، ماذا / 10
 . 2008، 1االعالمية، طدراج، دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات 

 .2006، 2منذر عياشي، مركز اإلنماء الحضاري، حلب، ط دريدا، أطياف ماركس، ترجمة، د./ 11

جاك در ٌدا وآخرون، المصالحة والتسامح وسٌاسات الذاكرة، ترجمة: حسن العمرانً، / 12

 .1،2005دار توبقال للنشر، المغرب، الدار البٌضاء،ط

 .1992، 1دار توبقال المغرب، ط ، ترجمة فريد زاهي حوارات،جاك دريد مواقع و / 13
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 : المصادر باللغة األجنبية -ب
 

1/  j.derrida, de la grammatologie, Minuit, Paris, 1967.  
 

2/  jaque Derrida, l’écriture et la différence, Ed du seuil,  paris 1967. 
 
3/  Jacques Derrida, la  dissém ination, Ed du seuil, Paris, 1972. 

 

4/ Jaques dérida Le Monde des Débats, Décembre 1999. 

5/ Jaque Derrida, psychè invention de l’autre galilée, 1987. 
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 :قائمة المراجع باللغة العربية-2

 و للدراسات العربً المنتخب دار حرب، سعاد الجدل، العلم نٌتشه،. رٌدرٌكف/ 1

.2001 ،1ط لبنان، بٌروت، النشر  

، أفول األصنام، ترجمة: حسن بو رقية و محمد الناجي، دار إفريقيا الشرق، فريدريك. نيتشه/ 2
.1996بيروت لبنان، ط  

، د.ط. نيتشه، هكذا تكلم زرادشت ترجمة فليكس فارس، دار القلم، بيروت لبنان، ريدريكف/ 3
 د.ت.

ب.ليتشن، النقد األدبي األمريكي من الثالثينات إلى الثمانينات، ترجمة محمد يحي، مراجعة  فنست،/ 4
 .2000، د.طو تقديم ماهر شفيق فريد، المجلس األعلى للثقافة، 

للنشر  دار المريخترجمة د. صبري محمد حسن،  كريستوفر نورس، التفكيكية النظرية والممارسة،/ 5
 د.ط. الرياض،

األثر،  واستحضارروجي البورت، مدخل إلى فلسفة جاك دريدا، تفكيك الميتافيزيقا –سارة كوفمان/ 6
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 : الملخص

تقف هزه الذساست على معىن التفكيك باعتباسه سياست يف حذ راته، حيث يغذو التفكيك تقويضا للخطاب 
وحماوسة للجزئياث ال الكلياث، أي سياست للسياست، وهزا ما جيعل مه وطشة دسيذا للسياست خمتلفت عه املفاهيم 

  .التقليذيت، فكان التفكيك سياست مه ووع آخش

 مح. املفتاحيت: التفكيك، امليتافيزيقا، السياست، الغفشان، التساكلماث 

Abstract : 

This study deals with the concept of deconstruction as politics, where 

deconstruction implies the delimitation of discourse and    

targetsthemacro rather than micro features, and this what makes 

Derider’s conception about politics , remarkably different than 

traditional conceptions, thus, deconstruction has been delimited  as 

politics  by its own. 

Keywords : deconstruction, metaphysics. Politics, forgiveness 

tolerance . 

 

Résumé : 

Cette étude tente de dévoiler  le concept de déconstruction comme une 

politique où la déconstruction opte pour la délimitation du discours et 

vise les fonctions macros plutôt que micros, ce qui rend la conception 

de Dérida sur la politique, remarquablement différentes des 

conceptions traditionnelles .Ainsi , la déconstruction se délimité 

comme le propre de la politique elle-même. 

Mots-clés: déconstruction , métaphysique . Politique, le pardon. 

tolérance . 

 


	page de garde .pdf (p.1-2)
	إهداء-2.pdf (p.3)
	شكر-و-تقدير-2.pdf (p.4)
	مقدمة.pdf (p.5-7)
	الفصل الأول PDF.pdf (p.8-32)
	الفصل الثاني.pdf (p.33-52)
	تجربة جنوب افريقيا مصحح.pdf (p.53-60)
	تجربة الجزائر pdf.pdf (p.61-67)
	نقد وتقييم.pdf (p.68-71)
	خـــــــــاتمة B.pdf (p.72-73)
	الملاحق.pdf (p.74)
	ملحق.pdf (p.75-77)
	قائمة المصادر والمراجع.pdf (p.78-85)
	الفهـــــــــــــــــــــرس.pdf (p.86-87)
	الملخص.pdf (p.88)

