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 مدارات
 يكتبها أدونيس

 
 سجال املئذنة

 1/12/2009جريدة احلياة 
 
 1- 

 هل صالة املسلم يف ُمَصّلى )أو يف مكان( ال مئذنة له، صالة ابطلة؟
 اجلواب، كما يقول اإلسالم، هو: كال.

، و ميكن املسلم أن يصلي يف أي مكان يتاح لهه، سهواك كهان مرمهو او، أو يف الرهفاك.  هاملإم ههو لصامهة الصهالة
 «.أينما تُوّلوا  ثّم وجه هللا»

 سأطفح السؤال، لذاو، بصيغة أخفى: هل املئذنة شفط ال بد منه إلصامة الصالة يف أي مكان؟
 واجلواب هنا، استناداو اىل اجلواب األول، هو أيضاو: كال. يؤيد ذلك ات يخ املما سة الدينية يف اإلسالم.

كيهههداو جلهههواب صهههاطذ: ههههل املئذنهههة جههه ك  ضهههوي وجهههوهفي مهههن هكهههذا، أطهههفح السهههؤال بصهههيغة ولثهههة أخههه ة، تو 
 الصالة، حبيث ال تصح لصامتإا لال هبا؟

 واجلواب استناداو اىل ما تقدم هو، أيضاو، كال. وليس يف ات يخ الصالة يف اإلسالم ما يناصض هذا اجلواب.
فو ة، عيهههاابو للصهههالة أو نقهههول، لذاو، تصهههح الصهههالة يف اإلسهههالم، دون مئذنهههة. وعيهههاب املئذنهههة ال يرههه ، ابلضههه

 لإلسالم.
 
 2- 

 ما األصل، يف ما يترلق ابملئذنة؟
األصل هو أن يد ى املسلمون اىل الصالة من مكهان  هال، لكهي يُتهاح لصهوا الهدا ي )املهؤذن( أو لندا هه، 
أن ُيسهمذ بكههكل أووههح وأوسههذ. وههي، لذاو، يف األسههال،  ههفد وسههيلة، وال تهدخل يف صههل  املرتقههد، كمهها هههي 

الة. لهنهها  ههفد و يعههة ل الميههة. وهههي، بوصههعإا كههذلك، مههّفا يف مفاطههل مترههددة مههن الت ههو ، وا ههذا  هه  الصهه
الرصو  أشكاالو هندسية خمتلعة. وأصبحت أكثف  لواو وأكثف مجاالو مما كانت  ليه يف زمن النبهوة. صها ا شهكالو 

لهدين، أوطهي هبها، لكهان ت ويفهها أو تغي هها  نيهاو، وا تب هت بعنيهة املرمها  اإلسهالمي. ولهو كانهت  كنهاو مهن أ كهان ا
مفوصههاو وكعههفاو. ولكههان العههال  لههى شههكلإا األول ُسههّنة،  لههى األصههل، مهه  اتبا إهها، ولكههان مههن الضههفو ي دينيههاو، 
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تبراو لذلك، أن هتدم مجيذ املآذن اليت خفجت أو  هف   لهى ههذل السهّنة، أي  لهى شهكل املئذنهة األوىل يف  إهد 
 النبّوة.
 
 3- 

 ينبغي، لذاو، أن نعإم اال رتاض  لى املئذنة يف سويسفا أو ع ها من الدول األو وبية؟ كيف
واجلواب هو أنه ال موز  إمه بوصعه ا رتاوهاو  لهى اإلسهالم يف ذاتهه. لذ ال مهوز للمسهلم، دينيهاو، أن ميهاهي 

نههة كأنههه  ههدم ا تيههاح لالسههالم بهها اإلسههالم واملئذنههة حبيههث يب ههل لذا َب ُلههت، أو حبيههث يُههفى  ههدم اال تيههاح للمئذ
 نعسه.  اإلسالم شيك، واملئذنة، ولن كانت من لوازمه الو يعية، شيك آخف، ال يدخل يف ماهيته األساسية.

 مث لن اإلسالم مررتف به،  مسياو، يف أو واب، بوصعه أطد األداين الوطدانية الثالثة.
جتمها ي الهذي ثدثهه املئذنهة يف املدينهة الغفبيهة،  ها اال -اال رتاض، لذاو، هو  لى اخللهل أو النكهاز الرمهفا  

هلهها مههن طضههو  طهها  يف نسههيث اليههاة الثقا يههة، املرما يههة، االجتما يههة، ويف الضههو  اهلندسههي اخلهها  الههذي ميثههل 
اطهدى مسهاا اهلويههة املدنيهة يف املدينههة األو وبيهة. هكههذا ت إهف املئذنههة يف ههذا السههيات كأهنها نههو  مهن التحههدي أو 

ن خهفت لهبرض املبهادا والقوا هد. وسهوف تبهدو، اىل ذلهك، نو هاو مهن مصهاد ة اليهاة املدنيهة الرلمانيهة الهيت نو  مه
د ههذ األو وبيهههون عنهههاو  اليهههاو للوصهههول اليإههها، يف نضهههاهلم ال ويهههل وهههد الكنيسهههة. أو تبهههدو،  لهههى األصهههل، نو هههاو مهههن 

عهه  مباشهههف، أو د هههوة للرهههودة اىل أطضهههان التكههكيك يف ههههذل اليهههاة. و  ههها  أى برههض الرلمهههانيا  يإههها ثفيضهههاو 
 الكنيسة. ويف هذا ما صد يعسف سّف اللجوك يف سويسفا اىل االصرتا  الدميوصفاطي، وجتّن  صفا  طكومي من  وت.

يف مدينههههة اسههههالمية. لههههيس ألن  …وال أ يههههل أنههههه سههههيكون مقبههههوالو بنههههاك كنيسههههة بناصوسههههإا يف طههههي َسههههك ّ 
ف ضههون املسههيحية، أو ألهنههم مترصههبون، بههل ألن هههذل الكنيسههة سههتكون نو ههاو املسههلما يكفهههون املسههيحيا، أو ي

يهههاة اإلسههالمية اليوميهههة يف هههذل املدينهههة، ومههن تكههوي   اداهتههها وتقاليههدها، وههههذا ال ين بههق  لهههى مههن تكههوي  ال
بههل دمكههق مههثالو، أو بهه وا، أو بغههداد أو القههاهفة، ألن املسههيحيا يف هههذل املههدن هههم سههكاهنا األصههليون طهه  ص

 البرثة النبوية اإلسالمية، اوا ة اىل أن هلم أطياكهم اخلاصة.
لن للاح املسلما  لى مما سة ما كان  فد و يعة، بوصعه  كناو من أ كهان اإلسهالم، ا ها ههو مكهكلة ثقا يهة 

ن خ  ة داخل اإلسالم نعسه، صبل أن يكون مووذ خالف مذ اجملتمراا األو وبية.  إهذل املما سهة تكه  اىل أ
املسههلما يتمسههكون ابلههدو  والكههرا  أكثههف ممهها يتمسههكون ابألصههول والقهها ق. وهههي  ههاهفة سهها دة يسههت دمإا 
املتكههددون مههن أجههل ثويههل اإلسههالم اىل  ههفد أشههكال وطقههول. ويف هههذا كلههه، يبههدو مجإههو  املسههلما كأنههه ال 

 او و اداا.الضا ية، بقد  ما يعإمه بوصعه طقوس -يعإم اإلسالم أببرادل االنسانية 
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ويف ههذا مها يثه  مسهألة الهو ي لهدى ههذا اجلمإههو ، ومسهألة الرالصهة بها املسهلم و صهفل، مهن جإهة، واملسههلم 
واآلخههف مههن جإههة ونيههة، لهنهها أزمههة املسههلم داخههل نعسههه وو يههه، صبههل أن تكههون أزمتههه مههذ اآلخههف. هكههذا يبههدو أن 

تمراا عه  مسهلمة، لهيس ترهدايو  لهى طقهوت ذلك اإللاح ابسم اإلسالم  لى الككل وامل إف، خصوصاو يف  
اآلخهف عه  املسهلم، بقههد  مها ههو ترههّد  لهى اإلسهالم ذاتهه. لنههه يككهف  هن القصههو  يف صهفاكة الهوطي اإلسههالمي، 
واستقصههاك آ اصهههه وأبرادهههها. ويككهههف كهههذلك  هههن ن  هههة لههدى مجإهههو  املسهههلما، ترصهههبية مغلقهههة، ومهههدمفة، ههههي 

والكههرا ، يف امل ههاهف واالشههكال، ول فاعههه مههن املقاصههد االنسههانية والضهها ية تقلههيا اإلسههالم واخت الههه يف الههدو  
 الك ى.

ههاو ثقا يههاو اجتما يههاو مفتب ههاو بههه، و املههاو مههن الههف ى والقههيم  لن يف املدينههة األو وبيههة  ضههاك هندسههياو مههدنياو، واتً 
ههة ثقا يههة  والتههذوت والساسههية، ال تقبههل مهها يربههُث هبهها.  التجههانس الرمههفا  هنهها خاصههية أو اجتما يهههة، اىل  -مسم

َههة هندسههية   نيههة،  لكههل مدينههة طابرإهها ون امإهها، ولكههل من قههة مالوإهها وهندسههتإا. وهههذا كلههه  -جانهه  كونههه مسم
نقهههيض ملههها فهههدت يف  ضهههاكاا املهههدن الرفبيهههة اإلسهههالمية طيهههث ال مرهههع للمكهههان، خههها   الكهههفاك والبيهههذ والهههفبح، 

العنيههة.  عههي البلههدان الرفبيههة  كههوا ية  مفانيههة وثقا يههة، وامتإههان للمكههان وطيههث ال ات يههخ ملدينههة اجملتمههذ، وصيمههه 
 والياة املدنية املكرتكة، وللحّس املد . وهذا كله يككل  دواانو  لى ال بيرة و لى اإلنسان.

و لينههها، لذاو، أن نهههد ال أن اال هههرتاض يف املهههدن األو وبيهههة  لهههى املئذنهههة لهههيس ا رتاوهههاو  لهههى املرتقهههد، وطفيههههة 
  تقاد، ول ا هو ا رتاض  لى ما ميكن أن ًل ابلنسق الرام، والن ام الرام، واهلوية الرمفانية االجتما ية.اال

السياسية له، كأهنم ال  -ويبدو املسلمون يف  دود  رلإم السفيرة  لى هذا اال رتاض، ويف أتويالهتم الدينية 
وال فرتمههون  اداتههه وتقاليههدل. وال يههد كون مرههع أن  يقيمههون أي وزن لثقا ههة اآلخههف املضههيف، وصيمههه وأخالصياهتهها،

يكههون لههه، كمههثلإم هههم، هويتههه اخلاصههة. ويف وههوك ذلههك، يبههدو اإلسههالم كأنههه مقههتحم وهجههومي. واألخ ههف مههن 
 ذلك هو أن املسلما يبدون يف هذا كله، كأهنم يؤثفون الو يعي الرفوي،  لى اجلوهفي، اإلنسا  واإلهلي.

ون املسهههلمون وصهههوداو يف اوهههفام ان   ميهههاك، يسهههت دم  يإههها مهههن يضهههفمإا أو يكهههجذ واخلكهههية هنههها ههههي أن يكههه
 «.كلمة طق ال يُفاد هبا لال الباطل» ليإا، 

يف وههوك هههذا كلههه، يبههدو ا أن مههن املإمههاا األوىل للمسههلما اليههوم، و اصههة أولئههك الههذين يريكههون خهها   
الثقا هة الكونيهة الفاهنهة،  ه  جتها ب   يمهة خاوهوها يف  بلداهنم يف املإاجف، األو وبية وع هها، بها بكهف ابتكهفوا

مجيذ امليادين، أصول لن من املإماا األوىل للمسلما اليوم أن يبدأوا اباللتعهاا اىل  هواا الهداخل االنسها ، اىل 
ا. و لهيإم  واا الف ى اخلالصة واالبدا اا املتعفدة، والبحوت املت و ة لكي يرف وهها ويتمثلوهها وينهد جوا يف آ اصإه

 -لذاو أن يبهدأوا ببنههاك مهآذن يف صلههوهبم و قهوهلم، تصههل بيهنإم وبهها تهفاثإم الضهها ي، وبيهنإم وبهها تهفاوا اآلخههف 
 مآذن تكون توا م أل لى املآذن يف بلداهنم األصلية.
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 و لى املسلما، الرهفب خصوصهاو، أال يؤخهذوا سهفيراو  ها يقولهه أو يكهيره  هفه مسهلم مإهاجف أو أكثهف، هنها
وهنههاال. لذ  لينهها أن نرههرتف أن مر ههم املسههلما يف اخلهها   عهه  مرنيهها  نجهه اا الرقههل، أو  هها يبتكههفل االنسههان 
املراصههههف، وينجهههه ل يف ميههههدان الرلههههم والصههههنا ة ولدا ة الرههههاا. لهنههههم مرنيههههون،  لههههى  ههههو خهههها . ابملريكههههة والرمههههل 

خ هأ بلهداهنم االصهلية و يبإها. لكهن، يف  والكس . وههذا لهيس  يبهاو  لهيإم، ولهيس خ هأ مهنإم. لنهه، ابألطهفى،
 «.الصفاط املستقيم»هذا كله ما يضغط، أطياانو،  لى البص ة  يضللإا، و لى البصف  يحول بينه وبا   ية 

 
 سجال املئذنة واهلوايت وأشياء أخرى

 حممد غرايف
 
 م30/12/2009القدل الرفه: 

 
ول )ديسهم ( مقهاال للكها ف الرهفه أدونهيس طهول مها نكفا جفيدة 'الياة' يوم السابذ  كهف مهن كهانون اال

أمسههال بسههجال املئذنههة. املقههال يثههه  أسههئلة كثهه ة طههول املإهههاجفين واإلسههالم يف أو واب ويههد و لىل االسههتغفاب مهههن 
 طيث األ كا  اليت ي فطإا والصاد ة  ن مثقف  فه  ودان  لى التعك  الرميق واجلّدي.

و واب يف السههنواا األخهه ة مهن نقههاح  قههيم طههول اإلسههالم واهلجههفة واهلويههة  مهن كههان ال يتههابذ مهها فههدت يف أ
الوطنيههة يف  فنسهها، ال أ تقههد مههن خههالل مقههال أدونههيس أن اجلههدال طههول منههذ بنههاك املههآذن يف سويسههفا كههان سههبَبه 

يهها املسههلمون القههاطنون هبههذا البلههد. لن مقههال أدونههيس يضههذ مسههؤولية هههذا السههجال  لههى  ههاتق املسههلما األو وب
الذين يك  لليإم كمإاجفين  ليإم أن يقبلوا  ا يقف ل البلد املضيف. هذا هو ابلضبط اخل اب اليميه  واليميه  

 املت فف الذي أطلق منه سا كوزي و مو ته احملا  ة النقاح اخل   طول 'اهلوية الوطنية'. 
 لنبدأ من طيث بدأ أدونيس: 

اإلسالم واملئذنة' : مسلمو سويسفا و مسهلمو  فنسها لهيس ههم الهذين  'ال موز للمسلم، دينياو، أن مياهي با
يفب ون با اإلسالم كرقيدة واملئذنة، ل ها املهد اليميه  املت هفف سياسهيا ودينيها. يكعهي لكهي نعإهم األمهف ببسهاطة 

وهد  أن نن ف لىل اخل اب الد ا ي الذي صاد به ال ب الدميقفاطي للوسط السويسفي محلته من أجل التصهويت
تكههييد املههآذن بسويسههفا. يكعههي أن نقههفأ ونسههمذ الجههث الواهيههة الههيت أصههام  ليإهها هههذا الهه ب كههل محلتههه الد ا يههة 
تلهك لنسههتنتث بكهكل واوههح أن الهذي يههفبط بها اإلسههالم واملههآذن ليسهوا هههم مسهلمو هههذل الهدول. مههن الربهها اا 

 ة سياسهية واجتما يهة يف سويسهفا' أو اليت  ددها ههذا اله ب : ' املهآذن شهكل مهن أشهكال  هفض اإلسهالم كسهل
'طفيقة ألسلمة سويسفا' أو أن التصويت ود املآذن هوه كما  دد ز يم هذا ال ب  لى القنهاة العفنسهية الثانيهة ' 
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محاية لسويسفا من الغ و اإلسهالمي'. يف املقابهل ا نسهمذ أو نقهفأ أبهدا  عبهة ممثلهي اجلاليهة اإلسهالمية يف  فنسها يف 
د ابملهآذن. ل ها ي هالبون  قهط ، وههذا مهن طقإهم، أن تكهون هلهم مسهاجد ال قهة وورتمهة للصهالة. التمسك الكهدي

 الدليل  لى ذلك أن املساجد يف  فنسا ال تتو ف كلإا  لى مآذن. وهذا ا يككل أبدا  قدة لدى مسلميإا.
 انية الثالثة'يضيف أدونيس أن ' اإلسالم مررتف به،  مسياو، يف أو واب، بوصعه أطد األداين الوطد

 مسيهها هههذا صههحيح. لكههن الواصههذ شههيك آخههف.  املسههلم يف  فنسهها أصههبح يف الههو ي اجلمرههي العفنسههي مقههفوان 
ابلرههفه. والرههفه مقههفوان ابملسههلم. ال يإهههم لن كههان الرههفه ذاال يههؤمن ابإللهههه الواطههد أو ال يههؤمن لطالصهها. النقهههاح 

اهلويهههة الوطنيهههة أاتح للكثههه  مهههن الساسهههة واملثقعههها  اخل ههه  الهههذي  تحتهههه الكومهههة العفنسهههية مهههؤخفا طهههول مسهههألة
و جهال اإل ههالم أن مإهفوا  هها يقولهه سههفا  هدد كبهه  مهن العفنسههيا. كمها أن اخل ههاب الرنصهفي الههذي كهان يههفددل 
املت هفف جهون مهها ي لهوابن صبهل سههنواا والهذي كههان ل الميها طصهفا  لههى أتبا هه، أصهبح اآلن يههفددل الرديهد مههن 

إم برههض  جههال اليسهها  دون أن يثهه  ذلههك أي لز هها  أو تنديههد. وهههذا من لههق خ هه  سههيؤدي السياسههيا  ههن  ههي
الوالة لىل لطدات شفخ يف اجملتمذ العفنسي. لن اال رتاف ابإلسالم بككل صحيح ونبيل م  أن يهرتجم  لهى 

بهها طبرهها االجتاهههاا أ ض الواصههذ  راملههة املسههلما بعفنسهها وأو واب لمجههاال مراملههة ال قههة وعهه   نصههفية. لنههد  جان
اإلسههالمية املت ف ههة الههيت مهه  لدانتإهها بههنعس صههد  لدانههة أصههحاب الن  ههة الرنصههفية  هها ثملههه خ ههاابهتم مههن طقههد 

 وكفاهية لآلخف  قط ألنه ًتلف  نإم دينيا. 
أعهههفب مههها أو دل أدونهههيس يف املقهههال يهههتل ا يف أن املهههآذن تكهههكل نكهههازا يف املرمههها  األو وه وخفصههها للقهههيم 

ا ية واهلوية األو وبية و تبدو 'نو ا من مصاد ة الياة املدنية الرلمانيهة الهيت د هذ األو وبيهون عنهاو عاليهاو للوصهول الثق
 اليإا، يف نضاهلم ال ويل ود الكنيسة'

يف هذا الكالم تناصض صا خ. الرلمانية ليست هي الال دين. ولال لكانت الكنها س صهد انهدطفا يف  فنسها 
الرلمانية هي  صل الدين  ن الدولة. م  يف هذا اإلطا  الرمل  لى تفسيخ صيم الرلمانيهة يف  منذ بداية الثو ة.

اجملتمذ بدل مإامجة اآلخف بد وى هتديدل للرلمانيهة.  فنسها تتوصهف كلإها  هن الرمهل يهوم  يهد مهيالد املسهيح ويف 
ي ُفههفم مههن الرمههل يف مثههل هههذل أ يههاد دينيههة أخههفى. أيههن الرلمانيههة يف هههذا؟ مهها ذنهه  الههذي ال ديههن لههه لطالصهها كهه

األ يههاد ؟ لههو كانههت الرلمانيههة كمهها هههي مسهه فة صانونيهها م بقههة بكههكل اتم وعهه  انتقهها ي أو ج  ههي ملهها كههان هنههاال 
طهههديث البتهههة  هههن املهههآذن واإلسهههالم والجهههاب واهلويهههة. الرلمانيهههة ههههي أن ال تتهههدخل الدولهههة يف الكهههؤون الدينيهههة 

س بقوانا اجلمإو ية. وال أ تقد أن  دم الرتخيا ببنهاك مسهجد دون ت يهف لأل فاد لال لذا كانت هذل الكؤون مت
صههانو  واوهههح أمهههف ًهههدم الرلمانيهههة. لنهههه تربههه  صههها خ  لهههى أن سهههالح الرلمانيهههة ال يكهههإف لال طههها فهههس برهههض 

 املدا را  نإا زو ا أن مرتقداهتم الدينية، ال الرلمانية، تنا سإا مرتقداا دينية جديدة يف اجملتمذ.
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أمها  ههن 'اخللههل' الههذي ميكههن أن ثدثهه املههآذن يف اهلويههة الرمفانيههة للمدينههة األو وبيهة  إههذا أيضهها ترفيههف وههيق 
للإوية. اهلوية ليست صندوصا مغلقا ولال لكان اجملتمذ العفنسهي واألو وه بكهكل  هام مها يه ال يهفزح ثهت  ه ك 

ويف  فنسههها الال لمههانيون وطهههدهم يتكهههبثون  الالهههوا وسهههل ة الكنيسهههة. اهلويههة لذن مسههها  ثقهههايف دا ههم التكهههكل.
ابلوجه الدي  املسيحي هلويتإم بككل مت فف.  فنسا دخلت منذ صفنا  لى األصل يف طفيق آخف ترتسخ اهلوية 

  يه كثقا ة تتككل ابستمفا  و ق مكوانا اجملتمذ البكفية والثقا ية...والدينية، القدمية منإا واجلديدة.
  أدونيس ابلترفيف النبيل الذي ير يه الفاطل ومود د وي  للإوية ؟ :هل  ن يف طاجة لىل تذك

 لنَّ اهلويَة بنُت الوالدةم، لكّنإا 
 يف النإاية لبدا  صاطبإا،ال

 (183.  . 2005و اثة ماٍض. أان املتردُد. )ك هف اللوز أو أبرد،  ايض الفيس، 
هههل هههذا يرهه  أن  ليههه أن ي ههل خهها   اهلويههة اإلسههالم يكههكل الههدين الثهها  برههد املسههيحية يف  فنسهها اآلن. 

العفنسهههية ؟ طههه  الكثههه  مهههن ساسهههة اليمههها العفنسهههي يررت هههون اآلن أبن ههههذا أصهههبح أمهههفا واصرههها وأن بلهههد طقهههوت 
اإلنسان والرلمانيهة مثهل  فنسها ال تصهمد  لمانيتهه وتترمهق أسهاليبه الدميقفاطيهة لال اب رتا هه لهيس الفمسهي  حسه  

 املسلما كمكون من مكوانا هويتة. ول ا الرملي أببنا ه
من األدلة اليت يو دهها أدونهيس لتعسه  ا هرتاض السويسهفيا  لهى بنهاك املهآذن ههي أن البلهدان اإلسهالمية 'ال 
تقبل ببناك كنيسة بناصوسإا يف طي سك ' ويضهيف أن مثهل ذلهك البنهاك لن ّإ  سنهه سهيكون ' نو ها مهن تكهوي  

 الياة اإلسالمية اليومية'.
 ك األول من هذا الكالم هو نعسه الذي يفددل مناصفو التوجه الردا ي ود مسلمي  فنسا. لست أد ي اجل

ملاذا كلما إ الديث لىل مسلم  فنسي إ تذك ل  ا فهدت يف البلهدان اإلسهالمية كهأهنم يقولهون لهه صهفاطة : لذا 
األصههلي. يف بهههفانمث  لههى القنهههاة ا تههفض ابلرههي  و هههق شههفوطنا  مههها  ليههك سهههوى أن تفطههل مهههن هنهها لىل بلهههدال 

العفنسية الثانية مسرنا نعس هذا الكالم من طفف  ضو شهإ  يف اللجنهة املفك يهة له ب اجلبإهة الوطنيهة الرنصهفي 
 ندما تساكل لنكا اي  ما لذا كانت الدول اإلسالمية تقبل إبنكاك كنا س  يإا. ما  الصة مسلم  فنسي نكأ يف 

ية هبذا السؤال ؟ وا ال فق له مثل أي مسيحي أو يإودي  فنسهي أن ميها ل شهرا فل  فنسا وال يتكلم لال العفنس
الدينية  ا تسهمح بهه صهوانا اجلمإو يهة. يق هن بعفنسها مسهلمون ذوو أصهول  فبيهة لكهنإم ا يرف هوا مد سهة أخهفى 

ية لطالصا. ملاذا يهتم ع  املد سة العفنسية ومسلمون آخفون من أصل أو وه وض ال  الصة هلم ابلبلدان اإلسالم
الن هف لىل هههؤالك مجيرهها  لهى أهنههم دا مهها مهن هنههاال، أي مههن بلههد آخهف؟ ألههيس عههة مكهكل لههدى  فنسهها يف تعههاوا 
القهوت بها العفنسهيا األصهليا والعفنسهيا املنحهد ين مهن أص ها  جغفا يهة أخهفى ؟ أليسهت الرنصهفية أمهفا واصرهها 

شهاا البنهاك و نهد حبهثإم  هن الكهغل يف اإلدا اا واملؤسسهاا؟ ألهيس فس به الرفب يوميا يف الكا   واملهرتو وو  
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عهههة ات يهههخ اسهههترما ي مههها تههه ال جفوطهههه ا تنهههدمل برهههد ؟ مث ملهههاذا نقههها ن  فنسههها كبلهههد دميقفاطهههي  لمههها  ابلهههدول 
الديكتاتو يههة الههيت يكههكل اإلسههالم  يإهها سههل ة سياسههية ؟  فنسهها بلههد أتسسههت طداثتههه ودميقفاطيتههه  لههى أسههس 

ا الدين والدولة ومبادا طقوت اإلنسان وابلتاا  مقا نتإا ابلدول املت لعة يف صضية املهآذن والكنها س العصل ب
 ليس دليال  قالنيا وال يكف إا البّتة.

أمهها أن تكههون الكنهها س 'تكويكهها  لههى اليههاة اإلسههالمية اليوميههة' يف املههدن اإلسههالمية،  إههذا موصههف خههاط  
الكنههها س يف سهههو ية أو القهههدل أو القهههاهفة ا تكهههن أبهههدا تكويكههها للبنهههاك وخ ههه  يف الوصهههت نعسهههه. خهههاط  ألن 

املرمههها ي اإلسهههالمي. مههه  الهههد ا   هههن ههههذا التههه او  املرمههها ي وا تبههها ل لعنهههاك للمرمههها  الضههها ي الرهههفه ولهههيس 
التوا ههق  تكههويإا لههه. لن مهها مرههل املههدن الرفبيههة هجينههة يف أعلبإهها لههيس ترههدد الفمههوز املرما يههة الدينيههة، بههل انرههدام

املن قي با الرما اا الرصهفية الكهاهقة وذهنيهة القهفون الوسه ى وأطيهاك الصهعيح. وههو موصهف خ ه  ألنهه بهدل 
البلدان اإلسالمية من لنكاك كنها س هلهم، يقهوم إبنتها  نعهس اخل هاب القها م  أن يندد حبفمان املسيحيا يف برض

 يف الغفب والذي  ددل الف يس العفنسي  ق  استعتاك سويسفا معادل أن لنكاك املآذن يرد 'تكويإا' لرمفاهنا. 
يمههون أي أخه ا جهاك يف مقهال أدونهيس أن املسهلما يف ا رتاوههإم  لهى صهفا  تكهييد املهآذن يف سويسهفا 'ال يق

وزن لثقا ههة اآلخههف املضههيف، وصيمههه وأخالصياهتهها، وال فرتمههون  اداتههه وتقاليههدل. وال يههد كون مرههع أن يكههون لههه،  
 كمثلإم هم، هويته اخلاصة'

مهها يسههتد ي الوصههوف  نههدل يف هههذا الكههالم هههو الرالصههة الرتاتبيههة الههيت يقيمإهها أدونههيس بهها الغههفب واملسههلما 
لثا  ويف. و لى الضيف أن يقبل بقوا د الضيا ة. كأ  أبدونيس يفدد ابلهفف  القاطنا به. األول مضيف وا

كهالم سهها كوزي يف مقالههه املنكههو  يف جفيههدة 'لومونههد' ليههوم التاسههذ مههن كههانون االول )ديسههم ( والههذي توجههه  يههه 
بيلهة يرف إها الرهفب لىل مسلمي  فنسا مهذّكفا لايههم بضهفو ة اطهرتام البلهد املضهيف. الضهيا ة صيمهة أخالصيهة ن يإهة ون

منهههذ القهههدم طههه  صههها وا  يإههها مضهههفب املثهههل. لكهههن الرهههفب، مسهههلما ومسهههيحيا، لهههن ي لهههوا وهههيو ا لىل األبهههد. 
املإاجف طا تكف لصامته  ن أن تكون مؤصتهة يصهبح مواطنها لهه نعهس القهوت والواجبهاا يف البلهد الهذي يق هن 

 هال ال تبها  مسهلمي أو واب مهواطنا مهن الد جهة  به، خاصة لذا كهان فمهل جنسهية البلهد 'املضهيف'، ولهذلك ال
الثانيهههة.  كمههها  لهههى القهههادما لىل أو واب مهههن بلهههدان أخهههفى أن فرتمهههوا صهههوانا البلهههد اجلديهههد  لهههى األو وبيههها أن 
يترودوا أهنهم منهذ  تحهوا أبهواب اهلجهفة أليهد  املهة اب سهة، صها ا ههذل األخه ة جه كا ال يتجه أ مهن  هتمرإم. لن 

من ذوي األصول الرفبية دخلوا اآلن مفطلة اجليل الفابهذ أو أكثهف. لكهن  فنسها اليسها ية واليمينيهة  لهى العفنسيا 
 السواك ما ت ال تفاوح مكاهنا وتراملإم كمإاجفين. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 8 

كهههل ههههذا الهههديث  هههن اهلويهههة الوطنيهههة واملهههآذن واإلسهههالم والجهههاب واآلن الُقّبرهههة، لهههيس يف اجلهههوهف سهههوى 
واأل ا صهة هد هه انت هاه وهض، لكنهه سهيؤدي الشهك لىل لشهرال القهد والكفاهيهة  طديث  هن املإهاجفين الرهفب

 با املكوانا اإلثنية والثقا ية املترددة يف أو واب.
 صفاطة تربنا من هذا االستع از اليومي وطا يفددل ذوو القفىب يص  التر  وال ن أصوى وأشد مضاوة.

 شاعر وابحث من املغرب مقيم بفرنسا
 

 ة لذ تنتحل... صنا  الد وة الكونية!الكربوي
 ايسا الا  صاحل *

 
 2009ديسيم   31اخلميس, الياة: 

 
(، لكهن 17/12/2009، «اليهاة« )»سهجال املئذنهة»مقلق أكثف ممها ههو مؤسهف مها يقولهه أدونهيس يف مقالتهه 

مها سهتحاول ههذل املقالهة ليس معاجئاو حبال. الفجل وبهت  لهى  قا هد شهربوية يف مضهامينإا ومآالهتها وأصهوهلا، ك
 أن تبّا. 

أو « خلهل»يفّد الكا ف الكإ    ض أكثفيهة السويسهفيا بنهاك مهآذن يف مهدهنم لىل مها تتسهب   يهه ههذل مهن 
نههو  مههن »سههتبدو املئذنههة، اتليههاو، كأهنهها «. اهلويههة املدنيههة يف املدنيههة األو وبيههة»، ميههس «نكههاز  مههفا  اجتمهها ي»

الههههيت ال فههههددها )املتصههههلة  لههههى األ جههههح ب ههههفد النكههههاز « ملبههههادا والقوا ههههدالتحهههدي أو نههههو  مههههن خههههفت لههههبرض ا
نو ههاو مههن مصههاد ة اليههاة املدنيههة »والههت لا مههن االخههتالالا الههيت صههد ترههفض لتلههك اهلويههة(. ولرلإهها تبههدو أيضههاو 

  ثفيضههاو عهه»)ال فههددهم أيضههاو( « برههض الرلمههانيا» يإهها، وهههو مهها صههد يههفى  يههه « التكههكيك»أو « الرلمانيههة
 «.مباشف، أو د وة لىل الرودة لىل أطضان الكنيسة

اال هههرتاض يف املهههدن األو وبيهههة  لهههى املئذنهههة لهههيس ا رتاوهههاو  لهههى املرتقهههد، »وفهههف  أدونهههيس  لهههى القهههول لن 
ههههّل ابلنسههههق الرههههام، والن ههههام الرههههام، واهلويههههة الرمفانيههههة  ًُم وطفيههههة اال تقههههاد، ول هههها هههههو ا ههههرتاض  لههههى مهههها ميكههههن أن 

و لى جا ي  ادته ال يسوت ما ي هن صحة كالمه،  هال يقتهبس مهن أطهد، وال فيهل لىل مصهاد  «. االجتما ية
 موثوصة، وال يذكف مر ياا مضبوطة، وال يو د تعاصيل من أي نو . 

« خهفت» و «خلهل» و« نكهاز»كيف ال يكرف أي تعك  نقدي ابلقلق طيهال نها ال يتإيه  الكهالم  لهى 
«  بهههههث عهههههه  مقبههههههول»و« ثههههههفيض» و« ثههههههد»نعههههههٍس واطههههههد؟ و لهههههى يف « هويهههههة» و« طههههههابذ» و« جتهههههانس» و
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للمدينهة « نسهيث اليهاة الثقا يهة، املرما يهة، االجتما يهة»، يبهدو أن املئذنهة تواجهه هبها «تككيك» و« مصاد ة» و
 السويسفية )األو وبية، يف نا أدونيس(.

ممهها هههو   يهه  دومههاو  لههى صلهه   ثيهل سلسههلة املههد كاا األوىل لىل مههذه  للنقههاك وال إههف واالنسههجام والتنههاعم
التيا اا اليمينية والرنصفية يف كل مكان، ومما كان أسسهاو للتعكه  النهازي وسهوّ  لابدة اليإهود والغجهف واملكهوها 

« األصههههههالة»وعهههههه  اجلفمههههههانيا وعهههههه  اآل يهههههها. وهههههههو يكههههههبه كههههههذلك من ههههههق لسههههههالميا وصههههههوميا  نههههههدان طههههههول 
ختالط )اختالط اجلنسها واخهتالط األنسهاب واالخهتالط الثقهايف...( ، ولنكا هم اال«اهلوية» و« اخلصوصية» و

، بوصعإا ويا او واعرتاابو وخيانهة لألصهل وتكهويإاو للإويهة. ويف «الغ و الثقايف»والعكف املستو د والقيم الدخيلة و 
ا يريهههد ،  ههه«اخللههل» و« النكهههاز»ن هههق لسياسههة استئصهههال ملصههاد  التلهههوت والعسههاد، أو الههالا، يؤسهههس هههذا امل

األمههو  لىل سههويتإا الصههحيحة، ممهها هههو مههألوف يف الفكههاا الكههربوية  نههدان و نههد عهه ان. و لههى هههذا النحههو يُههفّد 
 «. الربث»ويُقصى « املصاد ة»وتُف ض « التحفيض»ويُقمذ « التحدي» لى 

ي ية وليسهت ن  هة النقهاك هههي املسهو  الوطيهد لوصههف تعكه  أدونهيس ابلكهربوية، بههل كهذلك األطكهام التبسهه
املن يهههة الهههيت يكثهههف منإههها يف السهههنواا األخههه ة  صهههو  صضهههااي السياسهههة والثقا هههة والهههدين، وتقفيفاتهههه املفسهههلة الهههيت 
تكههتغل  لههى مسههتوى الفمههوز واإلفههاكاا ب فيقههة اخل يهه  الكههربوي واملمتنرههة  لههى التووههيح وال هههان واملرتمههدة 

الو  ما يبدو من أن أ كا ل تليب طلباو واسراو نسبياو من صبهل  لى التكفا ، واالنعرال احملموم املب ن لتصففاته،  ض
 مجإو  شريب، ولن يكن ع  مجإو  اإلسالميا والقوميا. 

املدينههة « هويههة»ولكونههه خ ههاابو شههربوايو ونضههالياو،  سنههه ال يإههاب التنههاصض. يسههت يذ أدونههيس أن يههتكلم  لههى 
بكهفاو ابتكهفوا »، ويف الوصهت نعسهه  لهى كهون األو وبيها «اال تقبل ما يربث هبه» و« النكاز»األو وبية اليت تنكف 

والههال لن ميههل مجإههو  أو وه متسههذ لىل   ههض  ناصههف مههن ثقا ههاا أخههفى أوثههق صههلة «. الثقا ههة الكونيههة الفاهنههة
بههل لرلههه يثهه  أسههئلة  مهها لذا كههان   ههض املههآذن مههن صبههل أكثفيههة «. ة الفاهنههةالثقا ههة الكونيهه»ابهلويههة اخلاصههة ال بههه 

يسهههفية ال يؤشهههف لىل انكعهههاك ههههذل أمهههام تلهههك. لذ ال ت هههابق حبهههال بههها هويهههة األو وبيههها اخلاصهههة وبههها الثقا هههة سو 
الكونية. ول املا كهان اليسها يون واللي اليهون األو وبيهون  لهى خصهام مهذ القهوميا واليمينيها يف أو واب طهول ههذل 

فيههه  وامل تلههف، عههه  املسههيحي وعههه  األبههيض وعههه  النق ههة. مههها ميثههل الكونيهههة يف أو واب هههو لدمههها  املإههاجف والغ
األو وه، مذ االسهترداد للتغه  مهن أجهل االسهتيراب، دون االكتعهاك   البهة الغفيه  أبن ميتثهل لووهذ يصهف  لهى 

 ال شك  يه.«  بث»و ا ل « خلل»ومصد  « نكاز»البقاك مكاهباو لذاته. والغفي  طبراو طامل 
، وت البهه أبن ًلههذ «مصهاد ة» و« تكههكيك» و« ثهفيض» هف لليههه كمنبهذ ول املها كانهت اجلإههاا اليمينيهة تن

ذاته كي ف ى ابلقبول )وجتد يف   ض عفابك التغ  يف بيئاهتم اجلديدة سنداو لد اواها(. ليسهت الثقا هة األو وبيهة  
بنياهنههها، مهههذ يسهههرإا مَتثوهههل ولدمهها  وثويهههل  ناصههف  كفيهههة وماديهههة و م يههة متنو هههة األصههول يف كونيههة لال بقهههد  مهها 
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االسترداد للتغّ  مهن أجهل ذلهك. وههي  سهف كونيتإها طها تنكعه   لهى نعسهإا وتعضهل لصصهاك الرناصهف الغفيبهة 
الهذي خخهذل أدونهيس  لهى املسهلما « الهدو  والكهرا »بدالو من متثلإا. الواصذ أهنا يف هذل الالة تكتغل  ن ق 

ه حبمهال مهن شهأنه أن يهبإث صلهوب لهوبن و يلهد  وأوهفاهبما. يف داي هم ويف الغهفب، والهذي ين هق ابمسهه يف مقالته
ملههاذا ينكههف  لههى املسههلما ترفيههف هههويتإم ابلفمهه  والكههرا  )واهلههوايا كلإهها تترههفف  لههى هههذا النحههو( بينمهها هههو 
فامي  ن اهلوية األو وبية ود النكاز والربث واخللل؟. وال ي ول التناصض أبن مفى تذك  املسلما أبن لغه هم 

لألو وبيها ال تنت هف « اهلوية اخلاصهة» لى ما يقف  الكات  املساجل.  اإلهابة به « ثلإم هم، هويته اخلاصةكم»
) لى ما است ا  أدونهيس وصهف نعسهه مهؤخفاو « أهم ش ا يف سو ية  لى اإلطالت»شا فاو سو ايو، ولن يكن 

من ق اإلسالميا الذين يإجس هبم، والقا م يف بلجيكا(،  وت أهنا ال تد م نقاشه لال ج  ياو و ف ياو،  يما تر ز 
بكليته  لى اهلوية واخلصوصية. ال ي ول التناصض أيضاو ابلقهول لننها نلهوم الغهفب  لهى مها ال نعرهل يف داي ان.  عهي 
أسال النقاح لصفا  ابلعا ت. ننتقد الغفب حملاولته تس   الكونية ملصاله اخلاصة، مقهفين بكونهه املضها ة الرامليهة 

لغ  الراملي والوجيه الراملي، ال ننَسى(. وننتقهد أووها نا ألهنها ت اله  أن يرهرتف هبها مثهل ع هها، أو أكثهف )هو ا
 من ع ها، بينما هي تنكف طقوت الرام ومن قه الراملي، وال تعكف يف استضا ة أطد )بل تضيق أبهلإا...(. 

ا يف أنعسهإم ويف الرههاا. طهه  لههو ا يكههن  يسهوت الكهها ف السههو ي انتقاداتههه ال قسهية املرتههادة لتعكهه  املسههلم
كالمهههه مكهههفو او ال جديهههد  يهههه،  سنهههه يترههها لصامهههة  هههك ا تبهههاط بههها نقهههد الكهههأن اإلسهههالمي، العكهههفي والسياسهههي 
والسهههلوكي، وبههها تقيهههيم سياسهههاا أو وبيهههة أو عفبيهههة طيهههال املسهههلما. لهههيس لكهههون مما سهههاا املسهههلما انر اليهههة 

ة  لهههى سياسههاا لصصهها ية طيهههاهلم يف الغههفب،  ههها  يإهها ط ههف املهههآذن الههذي يت هههو  وجههديفة ابلنقههد ُتسهههَبُع الكههف ي
أدونيس لت يفل. هذا ألن من شأن هذل السياساا أن تر ز ميلإم لالنر ال )امليل املسهؤول بهال  يه   هن جانه  

ا بيهنإم، من ثوالا موصف ص ا هاا مهن الهفأي الرهام الغهفه سهلباو طيهاهلم وطيهال ديهنإم( وتغهذي مواصهذ املت هف 
وألهنهها كههذلك تعقههدان النمههوذ  الكههو  الههذي نسههتند لليههه وههد األصههاليا واخلصوصههانيا يف بههالدان. وابملثههل لههيس 
ألن سياساا عفبية متنو ة جديفة ابلنقد واإلدانهة يُرعهى الكهأن اإلسهالمي مهن تقيهيم نقهدي صها م و قهاو للمرهاي  

 فية أخفى. ذاهتا اليت يقيم و قإا أي دين آخف وأية مجا ة بك
يف سيات آخف كان ميكن أن نقفأ ألدونيس كالماو طول اهلوية املعتوطة اليت تغت   ا هو عفي   ليإا.  بهأي  
كالميه نقتنذ؟ وما الذي يد ره، املفة تلو املفة، لىل صول أشياك متناصضة  كهفايو و قه ة  حتواهها األخالصهي و اشهية 

 ل  كفية؟ هذا فتا  لىل تقاٍّ خا .سياسياو أو تكاد؟ أي هوى عالب؟ وأية أصو 
 

 * كات  سو ي
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 يف شأن األسئلة اليت يطرحها علينا االستفتاء السويسري
 ايسني احلاج صاحل

 
 2009ديسيم   27األطد, الياة: 

 
ل املهها كههان املثههال الكالسههيكي للترهها ض احملتمههل بهها التعضههيالا الههفة للجمإههو  وبهها مقتضههياا الههفايا 

، اليت  هاز النهازيون  يإها بتعهويض طاسهم 1933و  االجتما ي والثقايف هو االنت اابا الرامة يف أملانيا الرامة والتن
من الكر  األملا ، أ ضى خالل اثنيت  كهفة سهنة لىل دمها  واسهذ يف أو واب، وألملانيها ذاهتها. ويبهدو أن تصهويت 

ن كهان اسهتعتاك ال انت هاابو، ولن كانهت  واصبهه أكثفية سويسفية ود تكييد مهآذن يف الهبالد يعيهد مرهع مقها ابو، ول
احملتملهة أد   هها ال يقههال طبرههاو. الرهه ة يف الههالا أن الكههر  لهيس طكيمههاو، وصههد تسهه  ص ا ههاا كبهه ة منههه و اك 
مإيجها دميههاعوجيا، وهداو  لههى معإههوم مسهتن  ملصههاحل الههبالد ككهل )مثلتإهها يف سويسههفا ذاهتها الكومههة وأكثفيههة 

 ووداو  لى مقتضياا التنو  والتعاهم اإلنسا . ال ملان(، 
مبه هذا الواصذ الدميوصفاطيا الرفب والتعك  الدميوصفاطي يف الراا الرفه  ككلتا، واطدة أخالصية وأخفى 
سياسية.  إو من جإة يث  تسا الو  ن صدصية النقد الرفه لنتا ث االستعتاك السويسفي، أي  ما لذا ا يكن ما 

 لىل انتقههاد السويسههفيا هههو مهها فتمهل أن ترنيههه النتهها ث تلههك مههن موصهف سههليب مههن طههف إم طيههال اإلسههالم فهدوان
واملسلما والرفب. هل ننتقد )وبرضنا يدين، وبرضنا ففض(، ألن من أتذوا بصو ة ما مهن نتها ث االسهتعتاك ههم 

ينيههة يف  تمرههاا أو وبيههة وعفبيههة، مهن مجا تنهها؟ ولىل أي طههد نرههرتض بصههو ة متسههقة  لههى  هو ن  ههاا شههربوية ومي
تغدو أكثف وأكثف ويقاو أبمثالنا، وأد  تعإماو لككاواان )الرادلة(، وتضرف املثال األبفز  املياو للمجتمذ املسهتن  
املنعهتح  لهى امل تلههف والغفيه ؟ لىل أي مههدى يتحهفال ا رتاوههنا بهدوا ذ أاننيههة، ال تبهاا بغهه  مها صههد يصهيبنا  ومهها 

 تدا ذ  رلياو  ن مثال التنو  الراملي يف ثفيكه؟  نصي  استنا ة
وتتصههل املكههكلة السياسههية ابلتكههكك يف طصهها ة وسههداد خيهها اا األكثفيههة الكههربية احملتملههة يف بلههداننا الههيت 
يتمحو  نقهد الهدميوصفاطيا هلياكلإها السياسهية  لهى كوهنها ال تسهمح هلهذل اخليها اا ابلنعهاذ لىل العضهاك الرهام، وال 

ّون أيهة أكثهفايا سياسهية وطنيهة.  هسذا أمكهن السويسهفيا الهذين ينرمهون حبكهم دميهوصفاطي  اسهخ، ويرلهو تتيح تكه
ألهههف دوال  أم كهههي سهههنوايو، أن يتصههف وا سياسهههياو ب فيقهههة شهههربوية،  كهههى  67متوسههط دخهههل العهههفد مهههنإم  ههوت الهههه

فف، يف مها لهو أتهيح هلها أن تره  األجنيب وامل تلف وتنتإك مبدأ طفيهة اال تقهاد الهدي    كيهف لكهروبنا أن تتصه
  ن  أيإا حبفية، طيال صضااي اجتما ية وثقا ية لشكالية  اصة؟ 
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ههههااتن مسهههألتان يستحسهههن أن ن فطإمههها  لهههى أنعسهههنا مهههن ابب ت هههويف و هههي ذا  أكثهههف تفكيبهههاو. مهههن شهههأن 
ؤسههس لنقههد  ههام أو التعكه  يف أوالاهها، املتصههلة  ههدى اتسههات ا رتاوههنا  لههى وصههلة التصههويت السويسههفي، أن ي

أو  ئههوي ينتقههد سياسههاا أطههفاف أخههفى طهها « طهها عي»لنههواز  شههربوية وعهه   قالنيههة، خال ههاو لنقههد « كههو »
تكههون هلهها انركاسههاا وهها ة  لينهها، بينمهها يسههكت  نإهها لن كانههت ان رههة لنهها،  ههوت سههكوته الههدا م  لههى مهها صههد 

 نلحقه  ن بغ ان من متيي  ووفوب متنو ة من األذى. 
يف هذا الكأن هو ما يؤسس لسلوال منضبط  بدأ الردالة، ال طيال بلدان و تمراا أخهفى  قهط،  التعك 

ولكهههن يف بيئاتنهههها و تمراتنهههها املراصههههفة أوالو. صبهههل أن تكههههون بلههههداننا اسههههتبدادية وعههه  دميوصفاطيههههة هههههي معتقههههفة لىل 
لصههريد حبكههم دميههوصفاطي انجهه . األولويههة الردالهة،  هها  يإهها الردالههة القضهها ية. وينبغههي أال يههفهن التقهدم  لههى هههذا ا

للردالهههة. و هههف  الدميوصفاطيهههة تكههه  بقهههد  مههها تكهههون الردالهههة،  كهههفة ومؤسسهههة وصهههانوانو، أصهههوى طضهههو او اجتما يهههاو 
 وثقا ياو. 

ومههن شههأن التعكهه  يف املسههألة الثانيههة، الرالصههة بهها األكثفيههة والكمههة أو الكههر  والرقههل، أن يكههون من لقههاو 
رقيداو يف الدميوصفاطية و ملياهتا، وابلتحديد ملدى التوا ق أو التبا د با  أي األكثفية  لى  و مها لتعك  أكثف ت

صد ير   نه تصويت طف، وبا موجبهاا الرقالنيهة والتعكه  النقهدي واجملتمهذ املعتهوح  لهى  هو مها ت هو ا  لهى 
 أيدي مثقعا نقديا ومنكقا، يف الغفب أكثف من ع ل. 

 الرالصههة بهها اجلههانبا بههفز التعكهه   يههه منههذ القههفن التاسههذ  كههف يف الغههفب طهها  هه  ألكسههيس عههة تههوتف يف
احملتمل. ووصت الكم النازي ألملانيا، كت  املسفطي النفوجهي هنفيهك « طغيان األكثفية»توكعيل  ن اخلكية من 

اسهههي املسهههتقل (، طيهههث يترهههفض السي1935« ) هههدو الكهههر »لبسهههن  هههن جانههه  مهههن األمهههف ذاتهههه يف مسهههفطيته 
الضهههم  لىل  هههداك مجإهههو ل املعههههرتض ألنهههه يكتكهههف طقهههها ق مهههن شهههأهنا أن تتسههههب   سههها ة اجلمإهههو  مكاسهههه  

  اجلة. 
ت و  التعك  الدميوصفاطي يف الغفب يف اجتال العال  لى هذا التهوتف ال يف اجتهال الهت لا منهه. لذ يبهدو أنهه 

ل تقليدين مترا وا، التقليد املدا ذ  هن مبهدأ السهيادة يتحقق أ ضل ازدها  للدميوصفاطية طا تتككل من تعا 
الكههههربية وطكههههم األكثفيههههة )مقابههههل الكههههم العههههفدي السههههالا أو أ سههههتقفاطية ذوي الههههدم األز ت أو أي أصههههحاب 
امتيههازاا...( والتقليههد النقههدي الرقههال  الههذي يرلههي مههن شههأن االسههتنا ة والتسههامح واسههتقالل الضههم  والههفايا 

يهههد األول تقليهههد  هههداا ومجإهههو ي، والثههها  ليههه اا و هههفدا . دون التقليهههد الليههه اا فتمهههل أن تن لهههق الرامهههة. التقل
الدميوصفاطية لىل اسهتبداد شهربوي أو يلهوا، ودون التقليهد اجلمإهو ي يتكهكل اسهتبداد  بهوي أو طغيهان العهفد أو 

 لهى اسهتبداد مسهتن  أو ابل بهذ ههو  المهي،  ال غمهة. هبهذا املرهع، الدميوصفاطيهة ههي الفيهة املسهتن ة )لهيس وهداو 
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بل كذلك وداو  لى طفية ع  مستن ة، مجإو ية شربوية مترصبة(. لذلك  هسن  هف  دميوصفاطيهة مرتصيهة تتناسه  
 طفداو مذ انتكا  الترليم وا تعا  املستوى الثقايف للكر  وثف  األ فاد من  واب إم ال بيرية املو وثة. 

ا لنا مره مناسبة لن ف متجهدد يف األسهس العكفيهة واألخالصيهة لتعكه ان السياسهي. التصويت السويسفي وتع
ويف طهها أنههه يككههف أن كثهه ين بيننهها ينتقههدون اليمهها الكههربوي السويسههفي مههن مواصههذ ميينيههة وشههربوية )مر ههم 

 السويسهفي، النقد القومي واإلسالمي(،  سن جانباو ع  هامكي مهن النقهد ههو  بهوي ومييه ، يتمهاهى مهذ اليمها
 ال ينسبإما هو ذاته اليإا. «  قالو »وينس  اىل مواصعه وتوجإاته طكمة و 

الن بوية هذل شربوية مهن نهو  آخهف. صهد تكهون أصهل انتكها او )ليسهت هامكهية حبهال كمها صهد ثه  أن تصهو  
اسههي مههن ، وأكثههف مههن اخلههوف نعههو  وسو «(طغيههان األعلبيههة»نعسههإا(، ثفكإهها مثههل الكههربوية نههواز  اخلههوف )مههن 

، هنهها طيههث مههفي خعههض ا تبهها  «العكههف»التلههوت واالخههتالط والكثههفة والتعاصههيل. لرلإهها لههذلك تعضههل ميههدان 
 الوصا ذ لىل أصصى د جة.

ود شربوية هي يف الواصذ اخرتا   بوي يتوسله انتإازيون وعوعا يون لقيادة اجلمهاه ، ووهد  بويهة ههي يف 
لىل هوايا )وليست حبال متفداو  لى سياساا اهلويهة وثقا اهتها(، لهيس  الواصذ ن  ة شربوية تف ض هوايا استناداو 

عهههة عههه  التعكههه  النقهههدي )نقهههد الهههذاا ونقهههد السهههل اا( و وح الضهههيا ة، أي الرتطيههه  ابلغههه  وتعضهههيل اهلجنهههة 
 واالختالط.
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