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 تا إذيعدددده م ادددديك ايةاهي أييددددم مددددا ت  ددددة ايم ددددأتيك ايتددددا اات، ددددت ه  تاددددأ يت ددددع ت تعةي أتاددددأ   
 تي "تصد " ايعة يدم  أي،غدم تعندا ايتدا تي ي ( Radical )ايةاهي أييم م تقم ما اي ،مم ا ن ،يزيم

 يفقادأ ايدت ،ك تي يايتصدة   ادأ يايتمسد  يايجدذية األصدي  إيد  ايعديهة عميمدأ  ادأ ييقصده  "جدذة"
ايتدا     أألصديييمتقأ د  فدا اي،غدم ايعة يدم مدأ يعدة   ي  يتي مدأ ي ،دع ع،د  األبدزاب ياأل داأ 

  د (   أنادأ اي  يدة " ةي " قدأمي  ييصد اأ   اي دةي  ياألصدي  تةضد   دأيتغيية ع،د  بسدأب 

(   يقده ت ،قدت  دأهئ األمدة ع،د   ايسيأسدا ايدهينا تي ايمعتقه ميضي  فا متص،ب مبأفظ مذتب
مسأسأ م أ ةا  تعأييك ايسيه ايمسيح   يقه ت ية ألنه يعه ةجأ  اي نيسم اي،ذيا بأة يا    إصالح 

تدددك  فقدددهبأييدددم ت ددديية ايمجتمددد   جيان ددده  أفدددم   اسدددتاهاك ايةاهي أييدددم ييعندددا ارصدددالح ايجدددذة  يم
ِمد  يييدةم مدا تالمدذة جيةمدا  مدذتب اقتدةا  أسدك جديا سدتيياةتاينظدة ايد  ايةاهي أييدم ع،د  تنادأ 

إ  تندده اتددتك  أيجأنددب ايت  يقددا تيضددأ   يةيددك تندده مددذتب سيأسددا اقتصددأه  ف،سدد ا نظددة     ن ددأك
ةتدد    بة ددأت ارصددالح بتدد   ددهايأت ايقددةا يا بيددث  أيددب  تغيددةات ةاهي أييددم فددا اينظددأك ايقددأ ك

ارسدةا   بة دم ارصدالح بتد  تدنجح  يتده  ايمدذتب األسأسدا  دأا ايعمد  ع،د  ايتأسد  ع دة  
   دك   بدهيث ع،مدأنا يهيمقةا دا يي ةايدا فدا تبييد  ايمجتمد  األةسدتقةا ا ايتق،يده  إيد  مجتمد 

 أسددأ  فددا ت  عم،يددم تغييددة تي  اتاددذ م ادديك ايةاهي أييددم معنددأ  ااددة مة ددزا ع،دد  ايعقدد  ياعتمددأهم
إصالح   إذ عةفت ايةاهي أييم  أناأ ) ايبأيم ايمتجسهة فا مذتب ا  ت أة ايذ  يتاذ ما ايمعةفم 

 يايعق  قأعهة يه هيا اينظة اي  ا متيأزات ايتا تتاذ  ةعيتاأ ما ايمأضا(

 -: اآلتيالتي تمظهرت بها الراديكالية  األحداث أهمومن 

: ايذ  عة   أهئ األمدة فدا فةنسدأ يتميدز  أيناضدم اي  ةيدم ايياسدعم يايبة دم عصة األنياة  -1
اي قأفيم   ي أا معظك  تأب ف،س م عصة األنياة ماتميا  أيتغيية يارصالح ايم ندا ع،د  تسدأ  
ايمعةفدددم يايعقددد    يتجةيددده اي نيسدددم مدددا ايدددهية ايدددذ   أندددت تضددد ،   ددده فضدددال عدددا مبأييدددم  ندددأ  



يعقالنيدم ا   ايتمةه ع،  ايس، م )تتماأ أيم أهئ ايتا  األنياةيتميز عصة  مجتم  هيمقةا ا يي ةايا
 .(بقيع ارنسأا   ايهيأنم اي  يعيم   ايعيهة إي  اي  يعم     ايت أؤ  اي قأفا 

م، يم تميز : يتا م، يم فةنسيم هستيةيم يي ةاييدم تبدت ب دك يديي  في،يدب ي دأا يي ةايدا  دأة  -2
ي دهه في،يدب ع،د   1343ياستمةت تذم ايم، يدم ايد  عدأك  1331ز  ية يا فا تمي  ا ع،  ب ك 

 .ايجذية اي ع يم يب مه 

بة ددم اييعأق ددم : يتددا بة ددم سيأسدديم ت دد ،ت فددا فةنسددأ فددا تعقددأب اي دديةة اي ةنسدديم ي أنددت  -3
عددددة   األي تمتددددأز  ددددأيعن  ضدددده منأي ياددددأ   يقدددده م ،ددددت تيددددأةا ةاهي أييددددأ منقسددددمأ ايدددد  قسددددميا   

 األع،دددد اي ةنسدددديم ييعددددهيا  أيجمايةيددددم ايتددددا تعدددده مدددد ،اك  األقددددأييكيدددد  اسددددك ابدددده  أيجيةيندددده نسدددد م ا
فددا  ددأةي    يقدده ها،دديا فددا  األقددي تددك اييعأق ددم  اآلاددةايةيدد  اي ةنسددا   ياي ددع   تأييددهييبضدديا 

يقه 1تك ايقضأ  ع،  ايجيةينهييا ما ق   زمال اك اي أةيسييا  تاصةاعأت  يي،م فيمأ  يناك اي  
 إق ددددأ تددددك  إذهيأنددددم جهيددددهة سددددميت  ع ددددأه ايعقدددد  يايمعةفددددم    يتأسددددي اي نددددأ    إق ددددأ هعدددديا ايدددد  

  . تن ساكن أ  اييعأق م تك اييعأق م  تنا مأ  تا نيسم   يية 2411

(   charterيتدا بدة م ا دتع اسدماأ مدا  ،مدم مي دأع  أي،غدم ا ن ،يزيدم )ايبة م اي أةتيم :  -4
ه  دددأا ا تسدددأب ايبقددديع ايسيأسددديم تدددي اييسدددي،م اييبيدددهة يايمي أقيدددم تي اي دددأةتيم بة دددم  دددع يم تعتقددد

يتأميا تيزي  جهيه ي، ةيات ياا ايهيمقةا يم اقصة اي ةع يمجتم  ايمسدأياة   يتدا بة دم سيأسديم 
 تسدامتهية ايهييدم  ر عدأهمندأيةات اي ةجيازيدم ايصدنأعيم    إبه يقه عهت  األيهييييجيمتبة اأ 

 .ايةاهي أييم  فا جأنب مناأ اي  انتعأش اي،ي ةاييم

ايبدددزب ايةاهي دددأيا : اقتةندددت ايةاهي أييدددم  ادددذا ايبدددزب  ددد عب ا عت دددأةات ايمتع،قدددم  أيبةيدددأت  -5
ايعأمم يايةي م فدا ارصدالح ايجدذة  ايدذ  يدتك تبقيقده عدا  ةيدع ا قتدةا  اي دأم    ييدة انده يدك 

ي ةي أنا  ي، تةة يست   ا ستمةاة فا ايعم  ايسيأسا ع،  ايةيك ما يصييه اي  مج،  ايعميك ا
 . 1321-1315ما 

جميعأ تهيا اي  فضد  اي ديةة اي ةنسديم  فإناأتمظاةت فياأ ايةاهي أييم  تبهاثمأ س ع ما  تايية 
 إعددهاهفددا  تسددامتاي دديةة اي ةنسدديم  تاايتددا انتع ددت فددا ظ،اددأ ا تجأتددأت اي،ي ةاييددم ايسددأ قم   إذ 

مددا  تع،ددتيايقددةاةات ايتددا األف ددأة سدد،م مددا مددا اددال  س،   تاالقيددأمسددتق  ذاتيددأ ايجيدده ايمدديا ا اي
بقيع ا نسدأا يايمديا ا مسدأيم ايمت ، دأت  إعالا أا ايعق  يف ةة ايسعأهة ياي ضي،م   فقه  ةح 

يت ددتح   دد  بةيددم يدده  ايجميدد     ا ايعقدد  تددي اي دد  اييبيدده  تاا جتمأعيددم ي،عقدد  ايددذ  ين غددا 



 أي قدددم  ة  يتبدددهه  دددةي  ايبةيدددم يت،اصددداأفأيةاهي أييدددم تعددد  ايجدددهية  دددأا يؤادددذ  نظدددة ا عت دددأة 
 .ايعأق  يعهك اي قم  أيس، م   أرنسأاايم ،قم 

فقددأ ي تدت،ا  ةؤيدم ايةاهي أييدم  مندتظك ف دة  يقيددأهة ايمجتمد  مدا ايندأبيتيا ايسيأسديم يا قتصدأهيم 
 -: م هتيا تمأيقأنيا ايعق  ما اال  ايتأ يه ع،  

ايةاهي أييددم تعتمدده مناجيددم يابددهة تددا مناجيددم جميدد  ايتيددأةات اي  ةيددم  إايبددهة ايمددنا  :  -1
تت ددية نبددي بأيددم  تا دد  تي ددم عضددييم   يعيددم تميدد  ايدد   تاتددهة   تناددأاي  يعددم   إذ 

تذم اياي م ايمتنأسقيا  تعضأ عا  ةيع ايتقهك اينظأما ي   يابه ما  تةق ت يا  تاة 
اي ةه سيعزز ييعج  ياي  ة    فأيت ية ايبأص  يه   األاالقافيمأ  يناك يتبقيع ايتقهك 
  يتك ا تسأب تدذا ايت دية مدا ادال  ايتة يدم ييدي  اي ديةة ايعني دم تات ية ايمجتم   ع،  

فأيسؤا  مأ ايةاهي أييم ؟ إناأ منا  ق          مأ تذا ايمنا  ؟ انه ايع،ك ي،اك ايسيأسدم 
. 

  تةتضددا بددها تاجددة  دد  عقيددهة يتاددتك  أيم دد  ايع،يددأ ي،عقدد   ي تا ايةاهي أييددم  ايعقالنيددم : -2
يعقالنيتاددأ   ااددة سددي  بددهيه ايعقدد  يم مباددأ تا تددة  ايسيأسددم ت ندد  عددا  ةيددع ايع،ددك 

نأ عدددم يدددي  مدددا  ينادددأ م أييدددم  فادددا   تدددؤما  أيم أييدددم اي ،سددد يم   ددد  تدددؤما  أيعقالنيدددم 
يتجع،اددأ جددهيةة  األفددةاهتددذم ايياقعيددم تم ناددأ مددا ةعأيددم يبمأيددم مصددأيح  تا إذايياقعيددم   
 .اأ  أيهفأ  عن
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 غ   يةجيا ايعهيه ما ايمنأصب ايسيأسديم فدا فةنسدأ يتدي قدأنينا ا دتاة فدا اةا م ايسيأسديم 
إذ   يم دا ايقأنينيم ارصالبيم   يتدي صدأبب ف دةة ايتضدأمنيم ايميبدهة ي  قدأت ايمجتمد    

تسأي  األفةاه فيمأ يع يم ي،مجتم  يمدأ يأادذم منده   قدأ ت  يع ايعهايم يتص ح نأقصم إ  إذا 
يم هت اييفأ   أيهيا   ف   إنسأا يمنذ يبظم ميالهم ي،تزك اتجأم ايمجتم   دهيا   عد  مدأ يقهمده 
ايمجتم  ما مزايأ يست يه مناأ اي ةه   ياا عهك ايمسأياة فا ايمزايأ ايتا يبص  ع،يادأ األفدةاه 

ي،مزايدأ  يدناك   يتندأ    أةات ايعقه ممأ يؤه  ايد  ايتيزيد  ايسدياست أةتاك  صهه عنتيجم يعهك 
ايمصددبح ينتأ جاددأ  األقدد هية ايقددأنيا ايددذ  يقدديك  ددهية ايمصددبح ياددذم ايعالقددم تي ع،دد   يددأتا

يفقدددأ ينظةيدددم ايعقددده  –)  ددد ه ايعقددده (   قدددهة مدددأ يم ددد  ت سددديةا يالت دددأع ايدددذ  يسدددميه  يةجددديا  



 بقديع   دإقةاةمايعقه ييفع  يا م ايميا تمدأ : اي ةهيدم م ايك   ه  إا   -ا جتمأعا يةيسي 
 إ يك يص ح مم ندأ  ارنسأنيمتقهك  تا   فةه يياج أته   يايتضأما هاا  ايمجتم   تيضيبه 

عددا  ةيددع ايتاصدد  يتقسدديك ايعمدد  يايت ددأه  ايددها ك ي،اددهمأت   يايسددؤا  تنددأ : مددأ تددي هية 
ايهييدم يفقدأ يم اديك ايتضدأمنيم   تمت،د   تا؟ ايهييم فدا ف دةة ايتضدأمنيم ايتدا يضدعاأ  يةجديا 

نتدددأجاكمدددا ا،قادددك   أألصددد  ألنادددأ األفدددةاهبقيقدددأ ع،ددد    رقأمدددمي ددديا  تا  يتدددها،اأ ين غدددا  يا 
ايمسدددأياة  ددديا جميددد  ايمسدددأتميا فدددا ايعقددده   فادددا مدددهية ي ددد  ايعقددديه ي دددذي  تم،ددد  بقدددأ فدددا 

 فأنادأبدأ  ةفضداك ايدهف    ؤيناك   د   جيده   يفدا تهاةتايبصي  ع،  مقأ   يهفعه ايذيا 
ي ندددأ  فدددةهيتاك يمجدددتمعاك   يتدددي مدددأ يم دددا  األفدددةاهتج دددةتك مدددا ادددال  ايقدددأنيا ايدددذ  اةتضدددأم 

 . نجأز بأجأت ايمجتم   يتاالقيأايمجتم  ع،ميأ 

 :سمستين بوكمه  -9

عأيك اجتمأ  يتستأذم فا ايسية يا   نظة اي  ايمسأياة ايتا نأه   اأ  يةجيا ما يجام نظة 
تمأ    يفا جمي  مؤي أته يايتا ما تتماأ  ) األف أة ايمسدأياتيم   ايهيمقةا يدم تمدأك ع،ك ا ج

ايع،ددك ( يددة  تا ايهيمقةا يددم ييسددت نظأمددأ سيأسدديأ فبسددب   دد  تناددأ  دد   مددا ت دد أ  تنظدديك 
 يقدده عددأي   ي ،دده اي ددةي  ايالزمددم ي،هيمقةا يددم إذ يددة  اا نمددي ايجمأعددأت ايسدد أنيم ايمجتمدد  

ا ايمسدددأياة مؤ دددها اا ايمسددأياة امدددأك ايقدددأنيا تدددا ايبددده ا هنددد  ايمضدددميا يددؤه  ايددد  مزيددده مددد
 أينسدددد م ي،مدددديا نيا   امددددأ ايقددددأنيا ايقددددهيك فأندددده  ددددأا تمييزيددددأ  ه يددددم ايعددددةع ياي  قددددم يايمةت ددددم 
ا جتمأعيددم تي ا نتسددأب ايددهينا تي ايمددذت ا   يتقددهك ايمجتمعددأت جددأ  ييبدد  ايمسددأ قم مبدد  

ص بت ايمسأياة ييست امأك ايقدأنيا فبسدب    د  ين غدا اا تتيسد  ا عت أةات ايسأ قم بت  ا
يت ددم  ايمسددأياة ا قتصددأهيم يا جتمأعيددم يع،دد  ايسدد، م اا تسددتجيب سدديا  ةضددت اك ا ددت   
اصيصأ  عه اا انق،ب تةك ايس، م   إذ يك تعه ايس، م تا   ما ايسيه اي  ايتأ      تصعه 

 1ما اي عب اي  ايميظ يا 

مدددها يايددهي  اي  دددة  ايددة مع دددة ايدد  اا يقددديه اينددأ  ايددد  ا قددةاة  عضددداك اا اتسددأ  بجددك اي
يدد عب  أيتمأ دد  يمددا  ددك  أيتسددأي  ياا ايمسددأياة فددا عصددةنأ ايبددأيا  أتددت ايمبددة  ا سددأ  

  ي اذا فأنه يهبظ ف ةة عهك ايتسأي  اي ييييجا ييا،  اي  اا ايهيمقةا يدم ين غدا ي،بضأةة 
 .يك ا قتصأه  اا تتها   أسك ايمسأياة فا ايتنظ
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ييصدد   دددأةتيه  أندده ابددده ت  ددة ايم  دددةيا ياي تددأب ةاهي أييدددم   ف ددا  تأ ددده ) عنأصددة مدددذتب 
يتأمدد  ي عمددع مسددأيم ايسدد، م   فاددي يعددأةب ايسدد، م   دد   1225ةاهي ددأيا ( ايمن ددية عددأك 

سعياأ اي  ايب أظ ع،  ن ساأ يتي يه اسسداأ  انياعاأ   إذ اا ايس، م يفقأ ي أةتيه ما اال 
يتيسددي  نظأماددأ تددا مصددهة  دد  اي ددةية يالنسددأنيم   إذ اا ايسدد، م ت سدده  أيضددةيةة  دد  مددا 
ي ددتة   اددأ   ي دد  سدد، م  ددهيا مةاق ددم تجعدد  ا نسددأا مقيددها   يددذا فأندده ضدده ايقصددية يضدده 

عددا  دديا ايسدد، م  ا  أهيميددأت يضدده ارهاةة ايعسدد ةيم يضدده ايبددةب يضدده اي نيسددم   فضددال
ايمتجسهة فا اينأ  تا سي م  نادأ تميد  فدا جيتةتدأ ايد  اا تدهيك   تدذا مدأ تضدمنته جميد  
 ت ه م د  ) ايمديا ا ضده ايسد، أت ( ي ) ابأهيدث سيأسديم ( يايتدا ةا  فيادأ  دأا  د  سد، م 
تميد  ي، غيدأا فدا مبأييددم   تسدأب اي دةعيم ين سداأ يتددي ايقأ د  ) اا يتجده  دا  تي ت  ددة 

بصددة ايمجتمدد  فددا ن سددامأ تي جمأعتامددأ يااتصددأة ايمجتمدد  فددا ايددذيا يت قدديا معامددأ  ايدد 
 .فاذا ايأ  مستبي  يايت ة   عينه (

امأ  ي  يم ا مياجام ايس، م   فاي يدة  اا اي  دة يايعقد  ضدمأنأ يبصدنأ ي،بةيدم   ا  انده 
ضدددةيةة    يب دددذ تا،دددا ايمددديا ا عدددا ايسددد، م   ددد   نادددأ ا يةفدددب  ددد  مقتضددديأتاأ  هةا ددده

 عب جيان اأ يمؤسسأتاأ ف هيا اي ة م تص ح بت  بيأة ايعقد  ييدة مم ندم ي نادأ تقتضدا 
ايضدد   فددأا ياددأ ضددةيةة  ددةي م عددهك  ا ستسددالك ي،سدد، م   فانددأ  استسددالك ضددةيةة يتنددأ  
استسالك ع أهة يا اية مةفيب ما يجام نظدةم   يع،د  ايمديا ا اا يدتع،ك اي أعدم يايدةفب 

  فأ صددد  يدددي  ايسددد، م يي دددا  ي يدددم اينظدددأك يايدددةفب يضدددما ايبةيدددم  ا اي أعدددم تضدددما 
مةاق تاأ   إذ يستيجب األمة  أا ت يا ي،نأ  قهةة ع،  عز  ايم،  تي ا ميدة تي ايدة ي  فدا 
بأيم عجزم عا ايقيدأك  ياج ده يمصد،بم ايمجتمد  يت ديةم   يتندأ تتجسده ايةاهي أييدم فدا ايةقأ دم 

ذيا ينتا ددديناك ايندددياب ع،ددد  ايددديزةا  يايددديزةا  ع،ددد  اهاةاتادددك ايها مدددم ي،ندددأا يا ع،ددد  ايندددياب ايددد
 .ي ذي  تتبع ايهيمقةا يم ايم أ ةة ايتا تم   ابتجأج ايعق    عا  ةيع ايعةع تي اي قأفم 

 

 

 

 


