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امللخص باللغة العربية:
للض واهذ أػمت الغؾىم الياعٍياجىعٍت اإلاؿِئت للىبي مدمض فغنت لُغح مكيلت
خغٍت الخػبحر وخضوصها في الىلاقاث الفلؿفُت الفغوؿُت الغاهىت واهُالكا مً
هظا الىاكؼ جباًيذ آلاعاء بحن مضافؼ غً خغٍت الخػبحر باغخباعها مىؿبا جاعٍسُا
هدُجت نغاع ألاهىاع يض الاولحروؽ الضًني وفي الجهت اإلالابلت هىان مىاكف جضغى
الى

يغوعة

جلُُض

هظه

الحغٍت

لهىن

الىغامت

ؤلاوؿاهُت.

جثحر هظه اللًُت الػضًض مً اإلاؿائل اإلاغجبُت بالىحىص ؤلاؾالمي والػلماهُت،
وؤلاعهاب ،والحجاب ،والضًملغاَُت ،وألاهىاع.
الكلمات املفحاحية :الياعٍياجىع ،ؤلاؾالم ،الالئُىُت  ،خغٍت الخػبحر ،الخجضًف.
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Abstract :
The crisis of the cartoons insulting to the Prophet Muhammad was an
opportunity to present the problem of freedom of expression and its
limits in the current French philosophical discussions and based on
this reality, opinions diverged between defenders of freedom of
expression as a historical gain as a result of the struggle of lights
against the religious clergy, and on the opposite side there are
positions calling for the need to restrict this freedom To preserve
human dignity. This issue raises many issues related to the Islamic
existence, such as secularism, terrorism, veil, democracy and
enlightenment.
Key words : caricature, freedom of expression, laïcité, islam,
blasphemy.

مقدمة:
اهخلل الجضٌ الؿُاس ي خىٌ مىيىع الغؾىم الياعٍياجىعٍت هدى ؾاخت
الىلاف الفلؿفي باغخباع أن الفلؿفت مهضع مهم لفهم ألاخضار وجىيُذ
للمضعواث الثلافُت الفغوؿُت غً ؤلاؾالم ،وبػُضا غً ؾإاٌ مً ًهىؼ ألاخضار
وٍىحه الغأي الػام الفغوس ي الىسب اإلاثلفت أم وؾائل ؤلاغالم التي جدغهها
ألاولُؿاعقُت اإلاالُت هُغح الدؿاؤٌ الخالي ،هل الغؾىم الياعٍياجىعٍت اإلاؿِئت للىبي
مدمض حػبحر غً خغٍت فىغٍت أم جىحه هىٍاحي ًغي في ؤلاؾالم تهضًضا للهىٍت
الفغوؿُت؟
جفخذ الجغائض واإلاجالث الفغوؿُت نفداتها لألكالم الفلؿفُت وهظا للمياهت التي
جدملها الفلؿفت في اإلاجخمؼ الفغوس ي ،والن ؤلاغالم الفغوس ي مىلؿم خؿب
الخىحهاث ؤلاًضًىلىحُت ًىػىـ ألامغ غلى الىخاباث الفىغٍت وليل حغٍضة أو مجلت
فالؾفتها اإلافًلىن ،فصحُفت مثل لُبراؾُىن الِؿاعٍت جفًل أؾماء طاث جىحه
ماعهس ي واآلن باصًى واًدُان بالُباع وهظا غلى زالف حغٍضة لىفُؿاعو الُمُيُت،

الغؾىم الياعٍياجىعٍت اإلاؿِئت للىبي مدمض نلى هللا غلُه وؾلم بحن صغىي خغٍت الخػبحر والخىحهاث
الهىٍاجُت في الىلاقاث الفلؿفُت الفغوؿُت الغاهىت.

والتي حؿدىجض بلىن فحري و عٍمي بغاؽ و وعوبحر عٍضهغفي فهم مكىالث اإلاؿلمحن في
فغوؿا.
في هظا الؿُاق حػخمض هظه اإلالالت غلى جدلُل ما هخب في الجغائض واإلاجالث
الفغوؿُت خىٌ هظا اإلاىيىع بالػىصة ئلى اإلاؿاهماث الفلؿفُت لفهم أوضح
لغهاهاث اإلاؿألت ؤلاؾالمُت في فغوؿا .
الالئيكية الفروسية وصذمة إلاسالم
ًلىٌ الفُلؿىف و اإلاإعر الفغوس ي ماعؾُل ؾىقُه (" 5) -6491جمثل
الالئُىُت هما وػلم وبامخُاػ اؾخثىاء فغوؿُا ،وهى مهُلح جمذ جغحمخه بكيل
ؾيئ وَػبر غً مغخلت جاعٍسُت فغٍضة مً هىغها" (

 )Gauchetوجىيُدا

لهظه اإلالىلت ًلىٌ فُلُب عاًىى( ) -6491في هخابه الالئيكية ثاريخ فرادة فروسية
)" 5)la laïcité singularité françaiseجغجىؼ الالئُىُت خؿب بىَؿىن (وايؼ
كامىؽ البُضاؾىحُا) غلى مؿاع غلمىت جمغ غبر نهاًت الىناًت الضًيُت غلى الضولت
وٍلىص هظا اإلاؿاع ئلى جأؾِـ مجخمؼ الحغٍت ناؾذ مباصئه الثىعة الفغوؿُت،
وإلغاصة ملىلت اًمُل بىالث(ً )1169-6411مىً أن هلىٌ أن فغوؿا مغث مً كغن
مبضأه الىثلىت ئلى مبضأ الئُىُت بمػنى أهىا اهخللىا مً هظام ًضعي أهه مإؾـ
غلى خلُلت هدى هظام الحغٍت الظي ًلبل الخػضص الضًني و الغوحي همػُى ال ًمىً
ججاوػه"(

.)Raynaud

بالػىصة ئلى الخاعٍش الفغوس ي واهذ اللغون الثالر التي جلذ الثىعة الفغوؿُت
وافُت إلبػاص اليازىلُىُت مً مجاالث الحُاة الػامت اغني بظلً ازخفاء جأزحراث
الاولحروؽ اإلاؿُخي غلى الحيىمت و الجِل و اللًاء و الخػلُم ،وول هظه
اللُاغاث أضحذ جابػت للحيىمت اإلاضهُت وهى حػبحر غؼٍؼ غىض الفُلؿىف
الاهجلحزي حىن لىن ،ؾحر أهه وحب الخىبُه أن هظا اإلاىخى لم ًخم بُغٍلت جىافلُت

الضهخىع 5غبض الىىع هابذ.

مىظ البضاًت طلً أن الؿىىاث ألاولى وان ئغضام اللؿاوؾت ٌػخبر الُغٍلت اإلاثلى
للثىاع إلؾياث الىىِؿت وئعهاب أجباغها،ؾحر أن الخىافم بحن الضًني و الؿُاس ي بضأ
غىضما جم جغؾُم خضوص الػالكت بحن اإلاإؾؿت الضًيُت و اإلاإؾؿت الؿُاؾُت أو ما
ٌػغف بلاهىن  ،6419والظي فهل بحن الضولت والىىِؿت ،وأغلً أن الجمهىعٍت
لً حػترف ولً جضغم مالُا أي صًً وأنها ؾخًمً خغٍت الىعي في مجخمؼ خغ في
الاغخلاص أو غضم الاغخلاص.
ؾحر أن ظهىع ؤلاؾالم همىيىع ئغالمي بػض أػمت الحجاب غام  6434أعؾم
فالؾفت فغوؿا غلى ئغاصة الخفىحر في اإلاكيلت الالهىجُت الؿُاؾُت ،وقيل هظا
الضًً الىافض مً فًاءاث خًاعٍت مسخلفت غً الؿُاق الحًاعي الؿغبي تهضًضا
للجمهىعٍت الفغوؿُت فلم ٌػض الخػامل ملخهغا غلى مؿتربحن غماٌ جغبُهم غلىص
غمل ،ولىً مؼ مىاَىحن مؿخلغًٍ صازل ألاعاض ي الفغوؿُت ًهػب ئصماحهم أو
كل ٌؿخدُل جفخِذ هىٍتهم الضًيُت ،أيف ئلى طلً اغخلاص الىسب الفىغٍت أن
خغواث ؤلاؾالم الؿُاس ي ال جإمً بلُم الجمهىعٍت والخىف مً أؾلمه اإلاجخمؼ
الفغوس ي الظي ٌكيل هاحـ ألاخؼاب الؿُاؾُت الُمُيُت.
ًخدضر ماعؾُل ؾىقُه غً نضمت ؤلاؾالم التي أنابذ الىسب اإلاثلفت و
التي اغخلضث أنها فهلذ في مؿألت الػالكت بحن الؿُاس ي و الضًني ولىً إلااطا
الحضًث غً نضمت؟ ٌػخلض هظا الفُلؿىف أهىا أمام صًً ؾغٍب غىا ،حاء ئلُىا
وبلي زاعج الحضازت الىلضًت والتي جًبِ أصوى مىكف ججاه الاغخلاصاث الضًيُت و
باإلالابل ًجض أجباع الضًاهت ؤلاؾالمُت نػىبت وخؿاؾُت مفغَت في جلبل مدُِ
زلافي واعه و مس يء لألصًان ،وٍمىً أن هًُف ؾغابت أزغي بالىظغ ئلى اإلاغحػُاث
الاغخُاصًت طلً أهىا أمام صًً ال ًدخىي غلى اولحروؽ وال ًيخظم خىٌ حهاػ
غلائضي هغمي ،وهظا ما ًسلم نػىبت في ئًجاص مداوعًٍ غىـ ما خضر مؼ

الغؾىم الياعٍياجىعٍت اإلاؿِئت للىبي مدمض نلى هللا غلُه وؾلم بحن صغىي خغٍت الخػبحر والخىحهاث
الهىٍاجُت في الىلاقاث الفلؿفُت الفغوؿُت الغاهىت.

اليهىص واليازىلًُ و البروحؿخاهذ وهظا الاؾدكياٌ ظل ًالخم الحيىماث الفغوؿُت
اإلاخػاكبت التي خاولذ زلم ئؾالم فغوس ي ؾحر مىحىص خلُلت وواهذ اإلاجهىصاث
اإلابظولت كلُلت الىخائج ،ؾحر أن اإلاكيلت الحلُلُت جىمً في أن ؤلاؾالم ًلضم هفؿه
غلى أهه زًىع للاهىن ئلهي مىحه هدى حؿُحر اإلاإؾؿت ؤلاوؿاهُت و مجمل مظاهغ
الىحىص( .

-

) Gauche

الحيار الهىياجي الالئيكي وخط الذفاع عً الالئيكية
جمثل جدلُالث ماعؾُل ؾىقُه مضزال مهما لفهم الؿُاق الػام إلاكيلت
الغؾىم الياعٍياجىعٍت التي أزاعث ؾًب اإلاؿلمحن في الػالم ولىً الحيىمت
الفغوؿُت جىُلم في مىاكفها مً زلفُت اًضًىلىلجُت جدىاؾم مؼ اإلاىاكف الفىغٍت
الؿائضة ،وهظا ما خضر مؼ أػمت الغؾىم وَكيل الخُاع الهىٍاحي الالئُيي اإلايىن
أؾاؾا مً فالؾفت أهمهم بغهاعص هجري لُفي( ،)6493باؾيالبروهجر(،)6493
الؼابِذ باصًىتر ( ،)6499أالن فُىىُلىغوث( ،)6494وعٍجِـ صوبغي( )6491أخض
أهم ميىهاث اإلاكهض الفىغي وؤلاغالمي ،وَكترن هإالء في صفاغهم الكغؽ غً
الػلماهُت الفغوؿُت وعفًهم للُائفُت الضًيُت وكض واهذ لهم مىاكف عافًت
للحجاب ؤلاؾالمي و الضغم ؾحر اإلاكغوٍ للغؾىم الياعٍياجىعٍت و ًخهضع هإالء
الفالؾفت اإلاكهض ؤلاغالمي وجُغى أعائهم بكيل الفذ لالهدباه العجباٍ أفياعهم
بمىُم الدؿىٍم ؤلاغالمي.
ٌػخبر بغهاعص هجري لُفي( ) - 6493أخض أهم ألانىاث ؤلاغالمُت اإلاإزغة في الفًاء
الثلافي الفغوس ي الػام ،وٍغي هظا اإلافىغ أن الغئِـ الفغوس ي مدم في صفاغه غً
الغؾىم الياعٍياجىعٍت و الحم في هلض ألاصًان ،وأهه أخؿً الخهغف في جىيُذ
اإلاىكف الفغوس ي مً ؤلاؾالم أمام اإلاكاهضًً الػغب مً زالٌ كىاة الجؼٍغة
اللُغٍت ،وٍبضو للػُان أن مىحت الؿًب ؤلاؾالمُت حػبحر غً نغاع خًاعي بحن
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الؿغب و ؤلاؾالم ،لىً لُفي ًغفٌ مفهىم خغب الحًاعاث مػخلضا أن هظه
الحغب مىحىصة صازل ؤلاؾالم بحن اإلاإمىحن بفىغ ابً عقض وابً ؾِىا والىىضي
وبحن وعزت الؿلفُت مً ألانىلُحن الظًً خاولىا ئَفاء أهىاع بؿضاص(.
)Levy،1111،
جخماهى عؤي باؾياٌ بغوهجر (  )-6493مؼ نضًله لُفي مإهضا أن هظه
الحكىص الحاكضة مً صوا ئلى ؾؼة أو باماوى والتي جظاهغث و أخغكذ ألاغالم
الفغوؿُت جخسظ مً ئغاصة وكغ الغؾىم الياعٍياجىعٍت طعَػت ،لن هظا الؿػاع الظي
أناب هظه الجمىع مغصه ؤلاؾغاء الظي ًماعؾه الىمىطج الجمهىعي الفغوس ي
والظي ويؼ خضا لخضزل الىىِؿت اليازىلُىُت في الضولت ،وعفؼ مً قأن اإلاغأة،هما
أن الالئُىُت الفغوؿُت جىظم الخػاٌل الؿلمي بحن الثلافاث وجًمً خغٍت غضم
( Bruckner

الاغخلاص وجدمي ألاصًان وجدمُىا مً الهُمىت الضًيُت

بىفـ الىبرة والخِ الافخخاحي ًخدضر أالن فُىىُلىغوث ( ) -6494مىبها ئلى
أن خاصزت كخل اإلاضعؽ لم جإزغ في جدلُالث الخبراء وهخاب الافخخاخُاث والجامػُحن
و اإلاؿئىلحن الؿُاؾُحن ،والظًً ال ًغٍضون عؤٍت الخىانل اإلاىحىص بحن الاؾالمىٍت
والػىف ،وهىظا ًهبذ الػِل اإلاكترن خياًت ،وألاعاض ي الًائػت مً الجمهىعٍت
أماهً الهدكاع هغاهُت ول ما هى فغوس ي(

 ،)Finkielkrautزم ئن الحل

ًىمً في ئغاصة الىظغ في قغوٍ خم اللجىء الؿُاس ي والخجمػاث الػائلُت و
ؾُاؾت الهجغة غمىما ،وهظلً ًجب الخىهل مً اإلاإؾؿاث اللاهىهُت ألاوعوبُت و
التي ججغم الخجضًف والظي ٌؿمذ به اللاهىن الفغوس ي(.

) Finkielkraut,

غلى زُى الؿابلحن مً الفالؾفت اإلاظوىعًٍ ؾابلا جغي الفُلؿىفت الحزابِذ
باصًىتر( )-6499أن الؿالبُت الػظمى مً الفغوؿُحن أنبدذ ال جُُم هظه
الػملُاث ؤلاعهابُت ،وهخج غً طلً حػالي ألانىاث يض الاؾالمىٍت ،ولىً هىان

الغؾىم الياعٍياجىعٍت اإلاؿِئت للىبي مدمض نلى هللا غلُه وؾلم بحن صغىي خغٍت الخػبحر والخىحهاث
الهىٍاجُت في الىلاقاث الفلؿفُت الفغوؿُت الغاهىت.

صائما ٌؿاع مخُغف مىؾؼ ال ًخىكف غً هلل السجاٌ ئلى مىيىع اؾخفؼاػ
اإلاؿلمحن ،ومً زمت عفٌ عبِ ول ما ًدضر باإلؾالم والاؾالمىٍت ،وهظا ما ًإزغ
غلى جىحهاث غامت الىاؽ وٍجػل عفًهم اإلاكغوع اإلاخُغف تهمتBadinter .
)

)
ًبضو أهىا أمام زُاب أًضًىلىجي ًداوٌ قغغىت الخُاباث الؿُاؾُت اإلاضافػت

غً الىظام الجمهىعي الفغوس ي الظي ًضعي اليىهُت  ،ويمً هظا الؿُاق ًدؿاءٌ
عٍجِـ صوبغٍه ( )6491فُما ئطا واهذ الالئُىُت كابلت للظوبان في الغؾم
الياعٍياجىعي؟ بضاًت ال جملً فغوؿا خلفاء ،فجغٍضة مثل الىاقىًُ بىؾذ جغي
جغاحػا في الحغٍاث الضًيُت بفغوؿا ،وجتهم حغٍضة الىُىٍىعن جاًمؼ الفغوؿُحن
باالؾالمىفىبُا وججغٍم اإلاؿلمحن(

)Debray

وأمام هظه الػؼلت الضولُت جلف فغوؿا أمام أفغاص ملخىػحن أن مىتهم بضاًت
لضزىٌ غالم اإلالظاث ،ومؼ جفجحر أخؼمتهم الىاؾفت ٌؿخُُػىن الاؾخمخاع و ًا
للمفاعكت بيل ما ًغفًىهه غلى ألاعى مً زمغ و وؿاء و مىؾُلى.

ال ًغي

صوبغٍه أي مجض لخهغفاث بػٌ عؤؾاء اإلاضن مً غغى الغؾىم اإلاؿِئت للىبي
غلى واحهاث اإلاباوي فهظا ألامغ ال ٌػبر غً أًت غالمت جدًغ وال ًمىً للمكاهضًً
اؾخسالم أًت لظة حمالُت لهظه الهىع.
ٌػخبر هظا اإلاىكف اؾخثىاءا بحن الفالؾفت الفغوؿُحن و اإلاػغوفحن بضفاغهم
الكغؽ غً الالئُىُت الفغوؿُت ،وجفخذ هظه اإلالاعبت الباب أمام اإلاىاكف
الفلؿفُت اإلاىخلضة للمضافػحن غً الغؾىم الياعٍياجىعٍت.
في هقذ املذافعين عً الرسىم الكاريكاثىرية
ًمىً أن هلخو اإلاىاكف اإلاضافػت غً الغؾىم الياعٍياجىعٍت مً زالٌ
مىكف ماعؾُل ؾىقُه الظي ًًؼ هفؿه في نف اإلاضافػحن غً الالئُىُت،
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وخغٍت الخػبحر وما جلضمه مً اللضعة غلى هلض ألاصًان في نىعها ألاهثر خضة ،وهىا
ًجب الخظهحر ًًُف ؾىقُه أن هلض ألاصًان ًخػلم بمػُى مىيىعي وبمدخىي
غللي وغملي لِـ له غالكت بىلض ألاشخام اإلاىخمحن لهظه ألاصًان ،ؾحر أن الضًً
الىخُض الظي ًغفٌ خغٍت الىلض هى ؤلاؾالم  ،أيف ئلى طلً أن اإلاؿلمحن
ًُالبىن بدؿامذ زام وهظا ما ًجػلىا هىدني أمام الخػهب ؤلاؾالمي.
)

، )Guchetوجخىفل التربُت اإلاضهُت بترحمت هظه اللُم الػلماهُت غلى

أعى الىاكؼ ،والتي فهم عوخها اإلاػلم نامىٍل باحي والظي لخهها في خلُلت أن ما
هى مُلم باليؿبت لي ال ًمىً أن ًيىن هظلً باليؿبت لصخو ازغ ،هظه الفىغة
جلىص هدى ؤلاًمان بدلُلت الخػلم الضًمىكغاَُت ،والتي جظهغ مً زالٌ حػضص
الخىحهاث ألاؾاؾُت .ولىً ألاهم باليؿبت لؿىقُه هى جأؾِـ خُاص اللىة
الػمىمُت اججاه ألاصًان ،وهى ما ًترحم في فًُلت الدؿامذ اإلاخباصٌ بحن اإلاىاَىحن
.

)Gauchet
ئن عبِ ماعؾُل ؾىقُه لحغٍت الخػبحر باإلاضعؾت غلى أؾاؽ أنها فًاء لخػلم

كُم الضًملغاَُت مً حؿامذ وخغٍت الىلض ًخػاعى خخما مؼ جلالُض اإلاضعؾت
الػلماهُت الفغوؿُت والتي جمىؼ الخػغى لألصًان ،وهىا ًخدضر الفُلؿىف ووػٍغ
التربُت الؿابم لىن فحري(  )6496غً يغوعة امخىاع اإلاػلمحن غً ئَالق أخيام
صًيُت صازل الهف الضعاس ي واخترام الاغخلاصاث الضًيُت وفاءا لخػلُماث أب
اإلاضعؾت الجمهىعٍت حىٌ فحري  ،طلً أن الخيىًٍ الضًني مً مهام الىىِؿت و
الػائالث ،أما الخيىًٍ ألازالقي فمىول للمضعؾت )

.) Ferry

ًظهغ لىن فحري بالىم الهائل مً ألاؾاوي وألافالم التي جم مىؼ ئطاغتها
ومغاكبتها لنها حػغيذ للمإؾؿاث وللضًً وهىا وحب الخأهُض غً وحىص خضوص

الغؾىم الياعٍياجىعٍت اإلاؿِئت للىبي مدمض نلى هللا غلُه وؾلم بحن صغىي خغٍت الخػبحر والخىحهاث
الهىٍاجُت في الىلاقاث الفلؿفُت الفغوؿُت الغاهىت.

لحغٍت الخػبحر و يغوعة جبني عؾالت حىٌ فحري والتزام اإلاػلمحن بميافدت ألانىلُت
بيل كىاهم(

. )Ferry

وجأهُضا لهظا اإلاػنى ًغي عٍجِـ صوبغي أن اللىٌ بأن خغٍت الخػبحر قاملت
وال ًمىً أن هخفاوى

خىلها ؾحر نائب ،طلً أن اإلافاوياث لم جخىكف

مىظ اإلاُالص اللاهىوي لهظه الحغٍت ،وهظا مً زالٌ يبِ خضوص هظا الحم
ؤلاوؿاوي ،وجثبُخا لهظه الفىغة ٌػترف ؤلاغالن الػالمي لحلىق ؤلاوؿان بدغٍت
جىانل ألافياع وآلاعاء ،والتي حػخبر أهم الحلىق ؤلاوؿاهُت وأن ول مىاًَ ٌؿخُُؼ
أن ًخدضر وٍىخب و ًيكغ بكيل خغ ئال في الحاالث التي ًخم
اؾخسضام هظه الحغٍت وٍلىم اللاهىن خُيئظ بًبُها) .

فيها اهتهان

)Debray

وبالىظغ ئلى كاهىن  14حىٍلُت ً 6336لحظ اإلاغء حػضًالث وجصحُداث
لللىاهحن اإلاىظمت لحغٍت الخػبحر واللائمت َىٍلت ،وهظا في ظل ويػُاث الحغب
وخالت الُىاعئ وخاالث اإلاىؼ .وٍمىً طهغ خاالث وكغ مإلفاث حكيل زُغا غلى
الكباب بؿبب َابػها الجيس ي (البىعهىؾغافي) ...أو ؤلاقاصة بأغماٌ ئعهابُت
وئطاغت أزباع مخػللت بهىٍت ضحاًا الاغخضاءاث الجيؿُت والجؿضًت ،وئقهاع
مإلفاث أو أفالم جدمل تهضًضا للىظام الػام ومؼ ول هظه اللُىص والحضوص ًخم
اخترامها مً َغف أهاؽ أهثر جدغعا واإلاثاٌ ألاكغب ئلى طهً صوبغٍه ما كامذ به
أؾغة جدغٍغ حغٍضة قاعلي اًبضو غىضما َغصث الغؾام ؾُني بتهمت مػاصاة
الؿامُت)Debray, 2020,4- (.
ًظهغ أن ول عؾم أو كىٌ ًمـ اليهىص ٌػغى ناخبه للُغص أو السجً أو
اإلاداهمت واإلاثاٌ اإلاظوىع غُىت بؿُُت مً خاالث جخىغع صائما وهى ما ًمـ
بمهضاكُت صغاة خغٍت الخػبحر ،ولىً ما ًمحز الحالت الفغوؿُت هى طلً الخاعٍش
الُىٍل مً الهغاع اإلاغٍغ يض ؤلاولحروؽ الضًني اإلاؿُخي .
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هلغأ مثال في مجلت اٌؿخىعٍا ( )historiaما ًلي" 5لم ًىً الغؾم الؿازغ اإلاًاص
لإلولحروؽ اهدكاف الجمهىعٍت الفغوؿُت الثالثت ،ففي ألاػمىت ألاولى للمؿُدُت،
ومؼ بضاًت اللغن الثالث اإلاُالصي عؾم جغجُلُىن( مفىغ الجُني خضًث ؤلاًمان
باإلاؿُدُت) ئله اإلاؿُدُحن بكيل ؾغٍب ،وزالٌ خغوب الضًً عؾم البروحؿخاهذ
الىهىت في نىعة زىاػٍغ ،ومؼ مجيء الثىعة الفغوؿُت اهخػكذ الهىع الضاغغة التي
غغيذ اللؿاوؾت والىبالء والػائلت اإلاالىت بكيل فاضح .للض واهذ الىىِؿت
زالٌ اللغن الخاؾؼ غكغ اإلاؿتهضف الغئِس ي مً َغف الغؾامحن الياعٍياجىعٍحن،
الظًً لػبىا لػبت اللِ والفأع في ظل جللباث الحيىماث ،طلً أن الحيىمت
الُمُيُت خظغث الغؾىم التي مؿذ الىىِؿت ...ؾحر أن ئؾلاٍ اللىاهحن التي
ويػذ خضوصا لحغٍت اليكغ أغاص الحُىٍت

واليكاٍ للغؾم الؿازغ اإلاًاص

إلاإؾؿت الىىِؿت)Giol,2021,8 ( ".
جلضم لىا هظه اإلاػُُاث الخاعٍسُت صلُال واضحا غلى جىجغ الػالكت بحن الحضازت
الؿغبُت والضًً ،فلم حػض هىان خضوص بحن اإلالضؽ و اإلاضوـ بفػل يػف
الاغخلاصاث الضًيُت وجىاكو مظاهغ الخضًً ،وهظا ما ًمحز اإلاجخمؼ الفغوس يً .لىٌ
الفُلؿىف الفغوس ي حاوىب عوكىػوؿيي(" 5)6491هدً ملخىػىن بأن الضًً يغب
مً الىهم ًهِب َفىلت ؤلاوؿاهُت باإلاغى ،وهى مديىم بالخالش ي أحال أم غاحال.
زم ئن اؾخمغاع الضًً لً ًيىن ئال باغخباعه مً بلاًا اإلااض ي وفليلىعا غفا غىه
الؼمً ....للض وؿِىا أن ألاحهؼة الػلائضًت ومىظ كغون أغُذ للبكغ أؾبابا للحُاة
والحب والىًاٌ وألامل في ؤلابضاع وأن ؤلاًمان الظي أؾـ الياجضعائُاث ما ػاٌ
ًيبٌ في مػؼوفاث بار ،ولىخاث الغؾام عفائُل،هما أن الثىعاث التي كامذ يض
الظلم أزظث قىال صًيُا وخملها الاغخلاص باله كاصع غلى ئؾلاٍ ألاكىٍاء مً
غغوقهم".

) Rogozinski

الغؾىم الياعٍياجىعٍت اإلاؿِئت للىبي مدمض نلى هللا غلُه وؾلم بحن صغىي خغٍت الخػبحر والخىحهاث
الهىٍاجُت في الىلاقاث الفلؿفُت الفغوؿُت الغاهىت.

ًظهب عوكىػوؿيي في جدلُله للىيػُت الغوخُت للؿغب وفغوؿا جدضًضا ئلى
الاغخلاص بتراحؼ الاغخلاصاث الضًيُت في ملابل جُىع غلمي و خغٍاث ال خضوص لها
،و هظا ما وؾؼ مً مؿاخت الًُاع و الاوػؼاٌ وهى ما ياغف أػماث مجخمػاجىا
وؾظي فلضان البهحرة و الػضمُت.
جظهغ هظه الػضمُت الؿغبُت مً زالٌ الىظغ ئلى ول ممىىع غلى أهه كُض ال
ًُاق ،أو غىضما ًُالب بدم الطحً غلى ول ش يء صون مغاغاة مكاغغ آلازغًٍ.
للض جدىلىا ًلىٌ 5هظا الفُلؿىف ئلى غضمُحن لهه لم ٌػض هىان ملضؽ ،فللض جم
جضهِـ ول ش يء ،ببؿاَت لهىا ال هغي ئال غاإلاا واخضا ،غالم ؤلاهخاج و الخجاعة
والدؿلُت

)Rogozinski

ًداوٌ عوكىػوؿيي ئغُاء مؿىؽ للغؾىم الؿازغة مً هبي ؤلاؾالم ،وهظا
بالىظغ لُبُػت اإلاجخمؼ الؿغبي والفغوس ي زانت والظي َغى غلى أفغاصه الجاهب
اإلااصي ،والجزغت الفغصاهُت وؾِ غالم مػىلم اهخفذ فُه الحضوص الؿُاؾُت بفػل
حػلض قبياث الخىانل الاحخماعي ،والاكخهاص الغأؾمالي الخايؼ للكغواث
اإلاخػضصة الجيؿُاث.
ال ًغي اإلاضافػىن غً الغؾىم الياعٍياجىعٍت غىاكب الػىإلات هظاهغة جمحز
خُاة ؤلاوؿان ،ووػني بظلً ؾغغت اهدكاع هظه الهىع اإلاؿِئت للضًً ؤلاؾالمي،
وجللي أهاؽ ؾحر مثلفحن لهظه الهىع وألازغ اللىي ،الظي جترهه غلى ؾلىهُاث
الىاؽً .لىٌ أولُفُُه مىهلان و حىن لىَـ قلُؿل " :ئهه لمغ مثالي أن هلىٌ ئهىا
ال وؿتهضف ئال ؤلاؾالمُحن الغاصًيالُحن ،مجاهحن هللا ولِـ ؤلاؾالم ،كض جيىن الىُت
خؿىت ولىً الفػل زُحر ،طلً أن ؤلاؾالم ًًم بػٌ آلاالف مً ؤلاؾالمُحن
الظًً كغعوا كخلىا باؾم هللا ،وكاصعًٍ غلى الخالغب في نغاغهم بػضص هبحر مً
ألامُحن وأقباه اإلاثلفحن الظًً لم ٌؿمػىا أنال بدغٍت الخػبحر .ومما ٌؿاغض غلى
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الخدىم في هظه الفئاث أهىا وػِل ػمً الاهترهذ ،وفُه ًخم ئطاغت الغؾائل
الالىتروهُت ،وزُاباث الحلض ؾحر مدضوصة وآلاهُت ،والتي ًمىً أن جهل ئلى غضص
هبحر مً الجماهحر") Mongin,Shlegel, 2020, 25 (.
زالنت اللىًٌ ،غهؼ مىخلضو اإلاضافػحن غً الغؾىم الؿازغة مً ألاصًان وجدضًضا
ؤلاؾالم ،غلى حهل هإالء الفالؾفت لخهىنُت ؤلاؾالم ،وإلاؿاع فىغ ألاهىاع الظي
أغمى بهائغ الىاؽ ،وهظا غضم جلضًغ الىثحر مً اإلافىغًٍ مً مسخلف الخىحهاث
الؿُاؾُت لػىاكب الػىإلات ،والؿإاٌ اإلاُغوح هىا هل مً عؤٍت فلؿفُت جدلل لىا
جهلب اإلاىاكف اإلاخسانمت بحن فغوؿا ئوؿاهُت ،وأزغي هىٍاجُت؟
ادغار مىران والحاجة إلى الفكر إلاوساوي
غبر اصؾاع مىعان ( )-6416غً هظه الغؤٍت الفلؿفُت ،وٍمثل هظا اإلافىغ
الفغوس ي أخض أهم ألانىاث الفلؿفُت اإلاإمىت بالحىاع مؼ ألازغ والغافًت إلاىُم
ؤلاكهاء ،له أهثر مً ؾبػحن هخاب مىػغت بحن غلم الاحخماع والفلؿفت و
الاهتربىلىحُا ،غغف بلغبه مً ألاوؾاٍ الؿُاؾُت الِؿاعٍت وللض بضأ خُاجه
الفىغٍت قُىغُا ،زم ما لبث أن اهفهل غً الحؼب الكُىعي الفغوس ي بػض أن
اهخلض مماعؾاث الاجداص الؿىفُتي اللمػُت ووان َغصه مً مإؾؿاث الحؼب
الكُىعي مىاؾبت للخسلو مً الضوؾمائُت والىلىج ئلى مغهؼ البدث الفغوس ي .
ًىظغ هظا الفُلؿىف ئلى الغؾىم الياعٍياجىعٍت اإلاؿِئت لغؾىٌ هللا غلى أنها
لِؿذ اهدكافا فغوؿُا ،ئنها صاهمغهُت وجإؾـ هظه الغؾىم عابُا ؾغٍا بحن الىبي
اإلاإؾـ لإلؾالم اإلابجل مً لضن اإلاؿلمحن ألاجلُاء والجهاصًحن ؤلاعهابُحن ،ولم ًخم
ئغاصة ئهخاج هظه الغؾىم في بلضان لُبرالُت مثل الىالًاث اإلاخدضة وبغٍُاهُا ،وال في
بلضان مثل
الضًً(.

اًُالُا واؾباهُا
)Morin

والتي فيها جدظغ اللىاهحن قخم

الغؾىم الياعٍياجىعٍت اإلاؿِئت للىبي مدمض نلى هللا غلُه وؾلم بحن صغىي خغٍت الخػبحر والخىحهاث
الهىٍاجُت في الىلاقاث الفلؿفُت الفغوؿُت الغاهىت.

ال ًإمً فُلؿىف الخػلُض بًغوعة جغؾُم الضولت الفغوؿُت للخجضًف ،أو
الضفاع غً الغؾىم الياعٍياجىعٍت اإلاؿِئت للىبي مدمض لنها جهضم اإلاؿلمحن وجثحر
خىاصر ممُخت ،ومظاهغاث مػاصًت لفغوؿا في الػالم ؤلاؾالمي ،زم ئن ألاهم هما
ًلىٌ مىعان ،هى أن هيىن مىخبهحن للخأزحراث اإلاىدغفت لفػاٌ مىُللها الىىاًا
اإلاسلهت ،ففي بػٌ ألاخُان هىان جىاكٌ بحن الحغٍت ومؿإولُت اليلمت والىخابت
،وأن الازخُاع بُنهما ًخًمً مجاػفت وهىظا فان جدمل مؿإولُت وكغ الغؾىم
الضاهماعهُت غلى أؾاؽ أنها حػبحر غً خلُلت الحغٍت الفغوؿُت غمل ؾحر مؿئىٌ
-

.)Morin

مً هظه الخلفُت جهبذ هظه اللًُت مؿألت أزالكُت ،وٍىظغ مىعان ئلى هظه
اللًُت مً مىُلم أن الاًدُلا ال ًمىً أن جدضها الىىاًا الحؿىت وأنها ًجب أن
جضعن مػنى غىاكب ألافػاٌ والتي كض جيىن ؾالبا مػاهؿت للىىاًا وزانت وأن ول
كغاع ًخسظ في ؾُاق ؾحر ًلُني أو جهاععي ًخًمً هخائج غىؿُت ،وغلى هظا ألاؾاؽ
ال ًمىً أن هدىم غلى الغؾىم الياعٍياجىعٍت خؿب الىىاًا الخدغعٍت إلاإلفيها
ومظٌػيها ،ولىً وفم ئمياهُاث الىخائج الؿلبُت والياعزُت ،وهىظا فان خغٍت
الخػبحر ال ًمىً أن جلص ي في خؿاباتها الخيبإ بالػىاكب الػىُفت وؤلاحغامُت وغضم
الفهم ،التي ًمىً أن جثحرها هظه الحغٍت ،لىً ًدؿاءٌ مىعان هل ًمىً لهظه
الغؾىم الياعٍياجىعٍت أن حؿاغض اإلاإمىحن ألاجلُاء غلى أن ٌكيىا في مػخلضاتهم ؟
غلى ؤلاَالق ًجُب فُلؿىفىا،هما أن هظه الغؾىم لً حؿخُُؼ أن حؿاهم في
ئيػاف الحغهت الجهاصًت)Morin,2020,29( .
غىصة ئلى الؿإاٌ ألاوٌ الافخخاحيٌ ،ػخلض مىعان أن خاالث الػملُاث ؤلاعهابُت
أباهذ غً جُىع الفىغ الثىائي اإلااهىي وألاخاصي والازتزالي وأن ول ملاومت لظاهغة
الاؾالمىفىبُا اإلاخىامُت جهبذ غالمت بائؿت لالهخماء ئلى الاؾالمىٍت الِؿاعٍت ،
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وهىا ًجب الخىيُذ أهه ال ًخػلم ألامغ باإلؾالم ،وال بالِؿاع ،واللًُت أن هىان
أهاؾا مخىاَئحن مؼ اللخلت مثلما خضر في ؾىىاث ( ،) 6491،6411، 6469ومؼ
ول هظًان حماعي ًظهغ فالؾفت الهِؿخحرًا في الهف ألاوٌ ،وألازُغ مً طلً
ظهىع اهلؿاماث مخىغعة في ظل هظه الظغوف ،ففي بضاًت اللغن الػكغًٍ
اهخهغث فغوؿا الجمهىعٍت الالئُىُت غلى فغوؿا اإلالىُت اليازىلُىُت اإلادافظت،
وفي الحالت اإلاأؾاوٍت

ؾىت ( )6491فغيذ فغوؿا عحػُت بؿبب الهؼٍمت

الػؿىغٍت ،ؾحر أن الحجغ الهخي حمض الهغاع الاحخماعي ئال أن نهاًت الحجغ
ؾُظهغ مىاحهت بحن فغوؿا هىٍاجُت وأزغي ئوؿاهُت)Morin,2020,29) .
ًلترح هظا الؿىؾُىلىجي التربىي بغامج بُضاؾىحُت إلاىاحهت ؤلاعهاب
ؤلاؾالمىي هما ٌؿمُه ،جغجىؼ غلى ئقاغت الغوح الدؿاؤلُت ،وهي عوح خايغة لضي
ألاَفاٌ ،ويغوعة حصجُؼ الغوح ؤلاقيالُت ،وويؼ البضاهاث مىيؼ الكً،
وليؿخظهغ هما ًلىٌ مىعان ،أهه في غهغ النهًت جم أقيلت الػالم ،هما أن
الفلؿفت أقيلذ ول خىم حؿلُي ،ومىه وكأث الغوح الضًمىكغاَُت التي هي
حىهغ الالئُىُت.
ئن الغوح الىلضًت جفترى ئطن خُىٍت الغوح الدؿاؤلُت وؤلاقيالُت واإلاػالجت
الظاجُت ،والتي ًجب غلى الخػلُم أن ًثحرها ،وفي خلُلت ألامغ ًىُلم مىعان في
فلؿفخه التربىٍت مً مبضأ عوؾىي "أن وػلم هُف وػِل" َبػا لِؿذ هىان
ونفاث للحُاة ،لىىىا ًمىً أن وػلم هُف هغبِ اإلاػاعف بالحُاة ،وٍمىً أن وػلم
هُف هُىع ئلى أكص ى خض يغبا مً الاؾخلالٌ الظاحي ،أو هما كض ًلىٌ صًياعث
يغبا مً اإلاىهج الًامً لحؿً غمل الخفىحرً ،مىىىا مً مىاحهت شخهُت
إلاكاول الحُاة،هما ًمىىىا مً أن وػلم الجمُؼ وول واخض مىا ما ٌؿاغض غلى
ججىب الفسار الضائمت للحُاة(مىعان .)12،1161،

الغؾىم الياعٍياجىعٍت اإلاؿِئت للىبي مدمض نلى هللا غلُه وؾلم بحن صغىي خغٍت الخػبحر والخىحهاث
الهىٍاجُت في الىلاقاث الفلؿفُت الفغوؿُت الغاهىت.

ٌؿخلهم مىعان مً ؤلاعر الاهىاعي فلؿفخه التربىٍت مخىاؾُا أن هظا الخىىٍغ لم
ٌؿخُؼ أن ًخسلو مً الخمغهؼ أالزني عؾم الاصغاء بأهه فىغ ئوؿاوي ،وهى الفىغ
الظي ًضعي الخُاع الهىٍاحي الالئُيي الاهخماء ئلُه ،صحُذ ًيخلض هظا الفُلؿىف
الدؿػُني الائُىُت اإلاخُغفت التي حؿىى لفغى همِ خُاة غلى ألاكلُاث الضًيُت،
ولىىه في الحلُلت وبدىم أهه يهىصي ماعاوي ٌػىـ فىغه نىعة اهضماج الُائفت
اليهىصًت في اإلاجخمؼ الفغوس ي.
الخاثمة
ًمثل مىيىع الغؾىم الياعٍياجىعٍت اإلاؿِئت للىبي مدمض غغيا بؿُُا مً
أػمت الىحىص ؤلاؾالمي بفغوؿا ،ومً اإلاىايُؼ التي حؿخؿلها ألاخؼاب الؿُاؾُت،
وبؿٌ الىظغ غً الُابؼ ؤلاًضًىلىجي لهظا الىلاف الفلؿفي ،ئال أن اإلاكيلت
ؤلاؾالمُت ما ػالذ جثحر اهخماماث الىسب الفىغٍت في الؿغب ،وٍخم عؾم
ؾِىاعٍىهاث مغغبت في اإلاؿخلبل اللغٍب ،لن مىظىمت اللُم ؤلاؾالمُت جخػاعى مؼ
مىظىمت اللُم الؿغبُت ،أيف ئلى طلً هكاقت الهف ؤلاؾالمي وحكغطمه أمام
وخضة الخُاعاث الؿغبُت اإلاىاهًت للمؿلمحن ،وٍبلى عهان اإلاؿلمحن مغجبُا
بالخػاٌل مؼ اإلاجخمؼ الؿغبي واإلاؿاهمت في البىاء الحًاعي.
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