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    ملخص تنفيذي

اقتصااااااااااااااااا ياااة  –تتناول هذه الورقة مفهوم التعصب الذي يحيل على ظاهرة بشرية تاريخية، اجتماعية 

وثقاايياة واااااااااااااااياااااااااااااااااياة ووجوقياة، مر عاة، متعك ة اعبعا  والوجوه، و،عمل على تف ي   و،عرية جذوره اععم ، 

ملنتجات روااااااااااا  ويكي ، ي ره الذا،ي وو ا قيا ه  1الثاوية في اغتراب اإلنساااااااااااه عإل ماهيت  اإلنسااااااااااا ية وااااااااااااتععا ه

 س يالتععك، بععكي  التقكي –، و فوره مإل املختلف. وتحاول ال شف عإل التضامإل التاريخي بيه التكيإل 2وعمل 

والتأليهي، وبيه التملك، بمعناه اععم  الذي ليسااااااي املل ية اسوا ااااااة اااااااوك وج  مإل وجوه .  لك عه التكيإل 

كاة اللساااااااااااااي  ا جتما ي وسامت ، ومصااااااااااااكر جمي  و ااااااااااااا ال  كاة التاريم ال شاااااااااااااري وسامت ، وااااااااااااا  والتملك هما ااااااااااااا 

، واملل ية اسوا اااة يصااالي التعصااابل الكيإل يصااال ماهية اإلنسااااه عإل وجو ه، واملاهية عإل الوجو  بوج  عام

  
 كة علي .اإلنساه عإل منتجات عمل ، وجعلي منها قوة غريعة عن  ومتسي 

وتحااول ،عييه دكو  املفهوم ووجوه ااااااااااااااااتعمال  في ميا يإل مختلفة، وتعيه عوقت  بالعصاااااااااااااا ية، وعوقة 

 عااك الساااااااااااااال ااة و لياااتاعجيرة باالهويااة. وتناااقل مااكجلي ا غتراب واسووح مإل اساريااة، وتااأثيرهماا في ،شاااااااااااااا ياال قوا

عملها وو اااا ال ممارااااا ها، وفي ،عييه معا ا اسا  واعجول، مإل جول مقاربتيه وااااااااااايتيهي املقاربة الع ر يةل 

. وتلقي بع  
 
ومقاارباة الشاااااااااااااايم واملرياك. وتعيه ت ااملهماا وتضااااااااااااااامنهماا، وتتوقف عناك تأ ي  ا جر، املختلف، رم يا

التقليك في ،ع ي ه وإعا ة إ تاج  في ااااايال دإعا ة اإل تاعد، عإل  الضاااول على اع ااااول النفساااية للتعصااااب، وتأثير 

طري  التربية والتعليم. وتتقص ى و  ال ،عين  في الواق ، ووولها التعصب للروي والتفر  ب ، وهما وس ا اتعكا  

ومي قل، ووااااس التعصااب الف ري واسيلساا ي والكيذي واملذه ي والقعلي واإلثذي وا3والتساال ،  ما  دا ال وا  ي

.. ومإل وهم العوامل العاعثة على التحاج  ا جتما ي والظلم واسيور والعكواه .)= الوطذي( واسيهوي والرياا اااااااااااااا ي

وال يك وا  تقام.  ما تحاول وه تلقي بع  الضول على التعصب املجلسإل وتأ ي  املختلف. وتخلص إلى بع  

صاااب وتوفي وتأثيرات  الضاااارة في اسيسااام ا جتما ي النتائ  وا قترادات، التي يم إل وه ،سااااعك في اساك مإل التع

 وشوصية الفر .

  

                                                           
 بإرا ت (، ُيساتعمل يعل ااتععك بصيةة الفعل الوممي )اات 1

 
ك، ويي  معذى امل اوعة. و يةةععك يوُه،  ار ععكا  ومثل  يعل ،ععَّ

 .
 
 جعل  ععكا

 
 الفعل املتعكيي ااتععك يوُه يو ا

املؤااااااساااااة اسيامعية للكراااااااات واللشااااار )بيروتي  ودمك ععك اساليم ع ية ي، ترجمةأصل الدين، في  لكي لو ييغ يويرباخ راج  2

 .(1991والتومي ، 

 ار الثقاية اسيكيكة، )القاهرةي  محمك مستجير مص فى ي، ترجمة0244املخطوطات االقتصادية والفلسفية لعام كارل مار س، 

 (.[ .ت]القاهرة، 
 .33، ص(6002، 3ط ار النفائس، )بيروتي  الستبداد ومصرع االستعبادطبائع اععك الردمإل ال وا  ي،  3
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    اإلشكالية وأسئلتها

العنف الوقاا وني )مقاابال العنف القاا وني الاذي تحت ره الاكولة اساكيثة( املنفلي مإل كل عقل وعقال، 

 با ح اط وجوري غير مساااااعول في تاريخنا اساكي ، واإلرهاب، الذي يصاااااعب تفسااااايره ب
 
إلى  ةير الن وصمصااااااوبا

الهمجية والتودل، ي رداه وااللة دارقة عإل املصا ر التي يتةذياه منها والعوامل التي تؤجيهما، و  ،ستنفك 

، مإل اائر التفسيرات التي ،عيه 
 
واعابهما في ا اتعكا  السياس ي وإجفال التنمية، وهما التفسيراه اع ثر رواجا

برالية يإجفال اساكاثةد وتأثير الرواااامالية املتودشاااة في  اااية ها اللمواق  مإل يفسااروه ومنظورامهم، إلى جا ب د

 تائ    فسها إلى .. ولعل السؤال الذي ت رد  هذه التفسيراتي ملا ا تؤ ي هذه اعاعاب.اسيكيكة، وتأثير العوملة

 ةياع اااور عنها في بلكاه وجرك، ووضاااعها  ااع هة، إلى هذا اساك وو  ام، بما كا ي علي  ووضاا ةمختلفة في اااوري

 ؟6011قعل عام 

وإ    يجوم ر  الظواهر املختلفااة إلى ااااااااااااااا ااب وادااك،  مااا هو  يااكه التف ير الااكيذي، وو إلى عااكة واااااااااااااااعاااب 

 لتةير الشااااااااااااروط، يإه مقاربتنا 
 
ظاهرة وو مفترضااااااااااااة  وه غيرها مإل اعاااااااااااااعاب اسوايية واملتفاوتة في تأثيرها، ويقا

س الفرول الكقيقة بيه للتعصاااااااااب، ليساااااااااي مإل قعيل العح  عإل اااااااااا ب اعااااااااااعاب وعلة العلل، بل مكجل لت لم 

   تااا  وتجليااااتااا ، في دقااال معرفي وثقاااافي ووجوري باااالغ التعقياااك وداااايااال بااااملراوغاااات اإلياااكيولوجياااة. ول إل اعمر 

يتوقف، في كااال مرة، وإمال كااال داااالاااة، على  قاااة الو ااااااااااااااف، قعااال براعاااة التحليااال والتاااأويااال، يهااال يتف  املحللوه 

دتى اليوم، لوضاااااااااااا  اليك على مظاهر التعصااااااااااااب؟  6011منذ عام ، ةتأولوه على و ااااااااااااف ما يجري في اااااااااااااوريوامل

تصااااعب اإلجابة عإل هذا السااااؤال في ظل  ااااروط غير مواتية لشاوار والنقال العام. ولعل التعصااااب املسااااتشااااري 

 ودك هذه الشروط. و ل م مما يملي ضرورة العح  ويمنح  وهميت .
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    مقدمات

ل تتعكك بأ اا ال مختلفة و رجات مختلفة، بعضااها  هك  تمااااك حقيقة بشرررية fanaticismالتعصب 

 وو  ى، 
 
اسيساااااااااام ا جتما ي وي ع ع ودكت ،  ما لي دالنا اليوم، بقكر ما  هك  تمااااااااااااك شااااااااااوصااااااااااية الفر ،   را

وي ع ع ودااكمهااا. يو ،سااااااااااااااوح اإل ااااااااااااااادااة عإل هااذه اساقيقااة وا  صااااااااااااااراح عإل يهمهااا ومفهم هااا وتحليلهااا و قااكهااا، 

 
 
 مإل و اااااا ال التف ير واإل رام والتمثل والتقكير والعمل التي بحسااااااعاالها  اااااا و

 
مإل و اااااا ال الو ي الذا،ي، و اااااا و

ه شاااوصاااية الفر  وهويت  وم ا ت  في اسيماعة واملجتم  والكولة، و،عيه مإل ثم شاااوصاااية اسيماعة وهوي ها،   
،عي 

 
 
إ  في املجتم  املكني. وشااااااااااااااوصااااااااااااااياة املجتم  وو شااااااااااااااوصااااااااااااااياة اعماة وهوي هاا، إ    تتجسااااااااااااااك اعماة اسااكيثاة عياا يا

والتعصااااااااااااااااب، مإل ثم، ظاااااهرة عااااامليااااة، وتاااااريخيااااة، تختلف تجليااااامهااااا، في الااااكرجااااة، مإل مجتم  إلى  جر باااااجتوح 

ا قتصاااااا ية والثقايية والساااااياااااااية واعجوقية، التي لي  امها وبعا  الظاهرة، إ  تم إل  –الشاااااروط ا جتماعية 

واسا بي  ي واإليكيولوجيشائري وو القعلي واسيهوي والكيذي واملذه مودظة التعصب العرري واإلثذي والقومي والع

، في كاال مماااه وم اااه. لااذلااك  حاااول وه    ع ال اااب  القيمي امل ل  وال قوساااااااااااااا ي
 
... ودالعلميد وو العلموي ويضاااااااااااااااا

   والسااااال ي عإل مفهوم التعصاااااب، ل ي تنجلي دقيقت  التاريخية، في تناوب السااااالم واسارب والتعايل وال  اع، وإ

 مإل القكر.
 
 يةكو التعصب  وعا

 للتطرف
 
، إ  تم إل مودظة الت رح وو ا عتكال في دقل التعصااااااااااااااب  ات ، يو التعصرررررررررررب ليل مرادفرا

يخلو ودك مإل ،عصاااااااب، بمإل في  لك الفواااااااافة والشاااااااعرال والفنا وه. ما يوجب على اإلنساااااااااه العاقل واعجوري 

واق  املجتم  وقيم العصار. دقل التعصب يسي  ومتموع، مسااللة الذات ومراجعة العكاهات واليقيليات على 

يعكو با قتناع يالتلقيه واإلقناع ياساماااااااااااة يالكعوة، وو الت شاااااااااير، يالت رح ياسيها ، وو النضاااااااااال، يالعنف، 

يااإلرهااب. وهاذا مماا يرب  التعصااااااااااااااب باال وبااوياات، التي تتحول، بعك ا قضااااااااااااااال ممنها، إلى إيكيولوجيات، ثم إلى 

. ولعااال يول لور، ت
 
  ااااااااااااااععياااا

 
اإليررديولوجيررات      تساااااااااااااااب معااا  ال قوس والعوماااات والرموم واعاااااااااااااااااطير طاااابعاااا

اختالفها وتخالفها، هي األنسررررات التعصرررربية الجي تحمل جرطومة التطرف والعنف وتمكانات تحوإ األخ ر ت   

س الاذات وتاأثياهااا، . وبهاذا يتجااوم التعصااااااااااااااب داكو  اسااااجاة )كااسااااجاة إلى ا  تماال وو اسااااجاة إلى تاأااااااااااااااايترهراب

 واسااجة إلى يقيه( إلى مستوك الرغعة، التي تؤجي  وإرا ة السل ة والسي رة التي ،ستثمره.

 
 
ولعلنا    جك هذا التحول اسو ير مإل دقل اسااجة إلى دقل الرغعة والهوك ودإرا ة القوةد إ  مشفوعا

اسيماااااااعااااااة وو املجتم  الصااااااااااااااةير بااااااالساااااااااااااال ااااااة، بمااااااا لي عوقااااااات قوة وو عوقااااااات بيه قوك متنااااااايساااااااااااااااااااة،  اجاااااال 

(Community( وبيه اسيماعات املختلفة، في املجتم  ال لي ،)Society في الوقي  فساااااااااا . يو ينفك التعصااااااااااب ،)

ك السااااال ة واملعا ا التي تؤااااااساااااها، ابتكال  
ُّ
مإل جينامها اعولية وو املي روية. يإ ا ما دذينا عنصاااااار  عإل  ليات تول

الساااال ة مإل التعصااااب، على ااااا يل التمريإل الذهذي،   يتعقى من  اااااوك ا قتناع واسامااااااة والتلقيه واإلقناع 

 وة.الذي   يعلغ دكو  الكع
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لعاال دالااكعوةد لي اساااك الااذي يتحول عنااكه التعصااااااااااااااب إلى ت رح، واسيهااا  وو النضااااااااااااااال هو اساااك الااذي 

 يتحول عنكه الت رح إلى عنف ما ي ورم ي، ويم إل وه يتحول في  روط معينة إلى إرهاب.

ب علي  )شااااااااااااااوص  جر، جماعة وجرك )عرل  جر  صااااااااااااااَّ ع  إثلية  –وملاا كاه التعصااااااااااااااب   يقوم بو د جرد ُيت 

 على التعاااايل م  هاااذا ا جر املختلف .جلس  جر، ماااذهاااب  جر ،قومياااة وجرك  –وجرك 
 
..(، ياااإ ااا  يظااال مفتوداااا

 على قعول ا جتوح، ماااااا لم يتحول، ب يمياااااال الساااااااااااااال اااااة وإرا ة القوة والسااااااااااااااي رة، إلى ت رح مومم 
 
ومفتوداااااا

اعمة وو عكو ا  ااااااااااااااترا ية وال عقة للاكعوة، ديللذ يتحول ا جر املختلف إلى عكو، )عكو   وعكو الكيإل وعكو 

 ..( يجب  سر  و ت  وإجضاع  إه لم يم إل القضال علي ، ويةكو هذا كل  مإل قعيل الواجب اعجوري. .العاملة

وو املاا ي، عناكماا يختاار ال عيم ب ا ت ، على  ااااااااااااااعيك الرم ي و/ويعاكو ا   ل املجتم  إلى مهااوي العنف، 

خت ل في سينتا  املر  ياة ثم في م تعا  الساااااااااااااايااساااااااااااااا ي ثم في ومينا  العام(، اسيمااعاة، )وعلى  ااااااااااااااعياك اسا ب الاذي ي

وعنكما يختار اساا م  ااعع ،  ما تفعل ا لهة، على  ااعيك املجتم ، وينظر إلى بقية رعاياه ويتعامل معهم على 

وه،  والهم اععكال املوضاااااااوعيوه الذيإل يتربصاااااااوه ب . ييتجاوم العنف، الذي تماراااااااا  ب ا ت  وو وات  دكو  القا

دتى يتوشاااااااااا ى القا وه ويضاااااااااامحل، يتحل ا متيامات محل اساقول. وليس توشاااااااااا ي القا وه واضاااااااااامحول  اااااااااااوك 

توشاااااااااااا ي الكولة واضاااااااااااامحولها والكجول في دال مإل الفو اااااااااااا ى، على كل  ااااااااااااعيك، ييت كل ما دقق  املجتم  مإل 

 تمكه. الهمجية لي  تيجة هذا الت كل و روت .

يهي متعصعيه و لييه، يحوموه الثروة والسل ة ومصا ر القوة، يثمة وجاهة في قسمة املتعصعيه قسم

ويعملوه كااال ماااا في واااااااااااااااعهم للاااكيااااع عنهاااا واسافاااا  عل هاااا، ومتعصااااااااااااااعيه تاااابعيه يتمااااهوه بهؤ ل ويسااااااااااااااتع نوه 

ل املتعصاااااااعوه اع اااااااليوه مساااااااؤولية  تائ  ،عصااااااا هم املةلف بألواه  ييعة لتابع هم. 4،عصااااااا هم  
. و  يخلو وه ُيحم 

ابعوه الذي يقعلوه وه ُيعمل بهم وي شاا يل، يصاايروه قابليه عه يفعلوا وي شاا يل، بو وي وامع. و ل م وهؤ ل الت

هو اعااااااااااااااااس العمي  لو ح اااط اعجوري. يليس مإل املن قي يصاااااااااااااال ا  ح اااط اعجوري الااذي يتجلى في وجو  

، 5ة اعجوقية للشاااااااااااااعبدوشاااااااااااااواص يول القا وه، عإل ا ح اط الكولة وتوشااااااااااااا ي القا وه، عه الكولة لي داسايا

 دسب ،ععير كارل مار س.

  

                                                           
 ار الساااااااااااااري، )بيروتي  جليل ودمك جليل ي، ترجمةسرررررررررررريكولوجية التعصرررررررررررربجيرار  ي بومي ، ، مي لوس مولنار، و اكريا  هااينال 4

 .10 – 9، ص(1990
 (.6003، 1ملشورات اسيمل، طترجمةي  ائلة الصالحي )كولو ياي  ،حوإ املسألة اليهوديةكارل مار س،  5
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    التعصب والحرية

 على وجكا  ، عه ا  تمال إلى 
 
 وو ااااااااااااااك ضااااااااااااااة ا

 
إه و ي الفر  باذاتا  يجعل اسااجة إلى ا  تمال و ثر عمقا

. في هذا املسااتوك يعبر التعصااب عإل داجة 
 
قيم ورموم معينة وو إلى  م  معيه هو ما يمن  ديات  معذى واتجاها

اسااجات، ثمة   وع الفر  إلى ا ااااااتقول  إنسااااا ية إلى ا  تمال وتأاااااايس الذات وداجة إلى يقيه. في مقابل هذه

واسارية وإلى التععير عإل شاااااااااوصااااااااايت  املمي ة، بصااااااااافت  مشاااااااااروع تحق   ياني في املجتم  والكولة، وإلى وه يع ي 

  جر غير اللاااذيإل داااك مهماااا رواب ااا  اعولياااة، وإلى وه ي وه هو هو،   ماااا يمليااا  عليااا  
 
سايااااتااا  معذى  جر واتجااااهاااا

 . وكل  م  وو نسااااااا  هو جملة مإل القوك اسيا بة التي ،شاااااااك الفر  إلى الكوراه في يل  . النم  الذي يلتمي إلي

 كي يكور دول  ااامسااا  اسوا اااة. 
 
وفي كل ير    وع و ااايل إلى اسارية هو و اااع  بالقوة النابذة التي تكيع  بعيكا

 إما إلى اسوضااااااااوع وا متثال وتبريرهما والتما
 
ه لي باملتساااااااال  وااااااااااتع اهذا التعارض هو الذي يجعل الفر  ميا 

،سااااال   وغ راااااات  و،عصاااااع  وت ري ، وإما إلى تحقي  اااااااتقول  ودريت  اإليجابية. وداسارية اإليجابية لي التي 

 تمي  الوجو  اإلنساني، ويتةير معناها بحسب  رجة و ي اإل
 
 مستقو

 
 .6دنساه وتصوره لنفس  كائنا

  ا جتما ي الذي يلتمي إلي ،  ما يعل ديه يما لم يق   اإلنسااااااااااااه اساعل الساااااااااااري الذي يرب   بالنم

-ق   اساعل الساري الذي كاه يرب   بال عيعة، يظل في دالة التععية وا  قيا  واسوضااوع، م  وه هذا النم  

الااااذي   ،عااااكو الرواب  ا جتماااااعيااااة يياااا  كوالهااااا درواب  ووليااااةد، عااااائليااااة -واساااااكياااا  هنااااا عإل النم  التقليااااكي

 ما با  تمال، وبأ   مؤاااااااااااس في م اه ما. وإ ا يعل، وي إ ا  وعشااااااااااائرية، إثلية ومذهعية،
 
يمنح  اعماه و ااااااااااعورا

تحرر مإل الرواب  اعوليااااااة التي   ،عترح بفر يتاااااا  

وااااااتقول شااااوصاااايت  يةكو ومام دمهمة جكيكة لي 

    فس  ويةراها في العالم، ووه يجك اعماه 
وه يوج 

باا ااارل وجااارك غاااياار تااالاااااااك الاااتاااي كاااااااا اااااااي تاامااايااا  وجاااو ه 

 عإل  ام ... الساااااااااااااااب
 

دل ويةااكو لشاريااة معذى مختلف

  .7الذي كاه لها قعل بلوح هذه املردلةد

والسااااااااااالعية م  ال عيعة، وم  اعيرا  ا جريإل، و ااااااااااايرورت  وو  الوحدة املباشررررررررررةيإه ب وح اإلنسااااااااااااه مإل 

، يكيعاه ب  إلى إعا ة إ تاع هذه الودكة م  عامل  ال عيعي وا جتما ي، م  بيئت ، مإل 
 
د مستقو

 
 يرورمها دير ا

تمال  موق  ا ااااااااااااااتقول والتفر ، بتواااااااااااااا  العمل املنت  وا بت ار واإلبكاع، والساااااااااااااعي إلى ا عتراح وامل ا ة وا 

سرررطةباعجرك وا جر، يتةكو ودكت  م  العالم  وإيجابية تتضاااامإل عنصاااار ا جتيار. يت ف اسارية عإل  وحدة موَّ

 كوالها دج يلة اإلنساه اعولىد التي جرَّت علي  ضروب امل ابكة واملعا اة، دسب وااطير اعوليه وعقائكهم. 

                                                           
 .63، ص(6003ومارة الثقاية، ) مش ي  قذ الها ميمحمو  من ي، ترجمةاإلنسان من أجل ذاتهإريك يروم،  6
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الحرية اإليجابية هي الجي تم ز الوجود اإلنساني، 

نسان وتصوره ويتغ ر معناها بحسب درجة وعي اإل

 
 
 مستقال

 
 .لنفسه كائنا



   

مقاربة فكرية –يد العنف التعصب وآليات تول  8 

 

ي املتعصاااااااب، باملعاني املشاااااااار إل ها،
 
  يكرم  ات  إ  مإل جول الودكة املعا ااااااارة  ويم إل القول ااااااااات را ا

والساالعية م  ال عيعة واملؤاااسااات ال عيعية، وو مإل جول مقولة جمعية ما، نساالية )عرقية( وو إثلية وو قومية 

ها قوام وجو ه وعما  شاااااااوصااااااايت ، مإل  وه وه يشاااااااعر والها تقيك دريت   ُعكُّ )= وطنية( ملت ساااااااة بعقيكة  يلية، ي 

لذلك   نسااااااااااااااتععك التعصااااااااااااااب مإل دقل القومية وو الوطنية باملعذى اساكي ، مس يرا تا . ومهاكر إنسااااااااااااااا يتا  وت 

ونعتقاااك وه التعصاااااااااااااااب هو مرض القومياااة اسوعيااا ، وقاااك تجلى   في الفاااا ااااااااااااااياااة والناااامياااة يق ، بااال في املر  ياااة 

واساركات  اليةاعوروبية واملر  يات املضاااااااااااا ة لها، وفي در ة ا ااااااااااااتعمار وا ااااااااااااتي اه اساكيثيه والهيمنة اإلمبري

.
 
 املناهضة لها ويضا

ينظر إلى التعصااااااااااااااب بوجاا  عااام على و اا  اتجاااه ااااااااااااااال ي غير من قي، تجاااه جماااعااة وو تجاااه وعضااااااااااااااال هااذه 

اسيماعة، ومإل جصااااااااائصاااااااا ، إضاااااااااية إلى التف ير غير املن قيي اسيمو  والتعميم املفرط والظلم وااااااااايا ة اعي ار 

كُّ ت عيقا وتوما ع 
ُ
 للتعصاااااااااااااب على اسيماعات اعجرك ووعضاااااااااااااا ها، بحي  يلساااااااااااااب وي النم ية، هذه اعجيرة ،

 
تي يا

ج أ يقتري  الفر  وو وي جريمة يرت  ها، إلى دجماعت د كلها وجمي  ويرا ها. وبما وه التعصاااااب   ي وه مإل  وه 

ل مساااااااؤولية جمي  املصااااااااائب،  ما تقكم، يإه   جر، هو موضاااااااوع التعصاااااااب، تلساااااااب إلي  جمي  املفاااااااااك وُيحمَّ

، وتجر ه مإل جصاااااااااائصااااااااا  اإلنساااااااااا ية تعصررررررربة، الفردية والجمعية، تصررررررررنع قيودها، وتصررررررررنع آخرهاالذات امل

وجاكارتا  وااااااااااااااااتحقاق ، يتحك   فسااااااااااااااها على النقي  من ، لتبرر امتيامها وتفوقها وعكواالها علي ، مإل  وه وه 

 ،عي و   هو مإل يؤاسها. 

وع للاذات وو اة سواكمااة وغراضااااااااااااااهااا لعال جااذر املسااااااااااااااألاة ي مإل في النظر إلى ا جر املختلف على و ا  موضاااااااااااااا

 للمت لمة وو املت لم. يالذات التي 
 
 دصريا

 
ووايلة لتحقي  غايامها، وكلها تؤ ي إلى تلسيب اسارية وجعلها امتياما

ئ تجلي ماهي ها اإلنسا ية،   
 إلرا مها املتعسفة،   ،عي والها ،شي 

 
ئ ا جر، و  ايما اعجرك، وتجعل /اااا موضوعا  

،شي 

ئ   
ر واع، وغير واع، وهو اعرجح، لألااس امل موس الذي تتش ل يتشي 

ُّ
 فسها. هنا، يم إل القول إه التعصب تن 

الذات بك لت . )اع وثة لي اعااس امل موس للذكورة، واملروة لي اعااس امل موس للرجل، والفحولة ،عويض  

ددريماااا د(.  فترض وه الااااذات )غير  الهل، ومإل هنااااا يتااااأ،ى تااااأ ياااا  اسوصاااااااااااااام وو العااااكو، وإ  لاااا  بااااا عتااااكال على

النم ياااة(   تتشاااااااااااااا ااال إ  باااا جتوح واملةاااايرة، وي 

باسارية، وإ  تظل دعيساااااااااااااة  رجساااااااااااااي ها وغارقة في 

رؤي هاااا املر تياااة ومتث تاااة في طفول هاااا. وهاااذا ماااا يفت  

ملف التنمي  وملف ا ضاااعاط اعجساااا ، ومإل ثم، 

ا ضااااااااااااااعاااط اسيسااااااااااااااك ا جتمااا ي، الااذي تريااك لاا  وي 

، و  ترك يي  اااوك قوة ااال ة و
 
 وكليا

 
ه ي وه تاما

 منتجة لشروط بقا ها. 

، تصنع قيودها، وتصنع آخرها تعصبةالذات امل

وتجرده من خصائصه اإلنسانية وجدارته 

واستحقاقه، فتحدد نفسها     النقيض منه، لتبرر 

امتيازها وتفوقها و دوانها  ليه، من دون أن تعي أنه 

 هو من يؤسسها
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هذا اسيذر ا غترابي والتةري ي هو ما يكعو إلى إرجاع التعصااااااااااب إلى ا غتراب في الكيإل واملل ية اسوا ااااااااااة 

واملؤااااااااااااساااااااااااات التي يلتجاالها والسااااااااااال ات التي تحرااااااااااااهما. يإ ا كاه ا غتراب علة الكيإل واملل ية اسوا اااااااااااة، يإه 

تعصااااااب  تيجة مإل  تائجهما. بتععير  جر، إ ا كاه ا غتراب علة  قص اساياة اإلنسااااااا ية، التي قوامها اسارية، ال

 وشااااااواص  مارس ااااااال ة، ما ية وو 
 
يإه التعصااااااب مظهر مإل مظاهر هذا النقص.   مفر مإل دقيقة و نا جميعا

مار س علينا ال ة، ما ية وو معنوية، في جمي  
ُ
مجا ت دياتنا. ووه ميلنا ال عيعي إلى معنوية، و / وو وشواص ت

، ما يؤ ك وه السااااااااال ة قوة موممة للتملك وو ملنع  
 
 واااااااااالعا

 
التملك ورغعتنا يي  مشاااااااااروطاه بهذه اساياية إيجابا

و ف  ومقاومت ، إ  كل ااااااال ة تولك مقاومة. ومإل ثم، يإه ااااااال ة املل ية لي مل ية الساااااال ةل وقوة املل ية لي 

متعساااااااااااااافااة ب عيع هااا، إ ا لم ي عهااا وامع، والقوة عميااال إ ا لم ت عهااا قوة م ااايلااة، ولم مل يااة القوة. والساااااااااااااال ااة 

 ،ست ر بنور العقل واعجول، يو ي في العقل ودكه. 

، ومن  اغتصااااااااب ال وع ل وجت ، اااااااال ة غا ااااااامة على اسيساااااااك، مصاااااااكرها رغعة 
 
وليس ا غتصااااااااب، مثو

ات  اإلنساااااااااااا ية؟ وليس القتل والتمثيل بجث  القتلى عارمة في تمل   وااااااااااااا هو  ، وي تكمير جصاااااااااااائصااااااااااا  ومقوم

 على اساياة واملوت،   ي عها وامع؟ وليسي الرغعة 
 
 غا مة

 
  جر، ال ة

 
وااتعراضها والرقص على و و ها، مثو

 عإل تومم الت رح وا  ح اااط 
 
)العااماة( في تجهياال الفااعليه، في هااذيإل املثااليه، وو التشاااااااااااااافي باالاااااااااااااااااايااا، ،ععيرا

 عإل الضاااااااامير التساااااااال ي، الذي و ااااااااف  اعجور
 
؟ وليسااااااااي 8إريك يرومي والن وص إلى الهمجية والتودل، و،ععيرا

 إلى الهمجياة والتودل؟ إه الساااااااااااااال ة على اساياة واملوت لي الساااااااااااااار الكييه 
 
اسارب، مإل ولفهاا إلى ياا هاا   و ااااااااااااااا

نف ممساااااااااااااار ، وإرهاااب للعنف املقااكس واإلرهاااب املقااكس، عه اإلنساااااااااااااااه يقوم بعماال ا لهااة. التعصااااااااااااااب هنااا ع

 ممسر ، هو امل ل اعجير للذات اسوائعة.
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  حدود املفهوم ومجاالت استعماله

ب جساااام  ب(، التي ،عصاااا  صاااا  التعصاااب، في العربية، مصااااكر مإل اسيذر )ع ص ب(ل من  اععصاااااب )جم  ع 

ب(  ب وعصااااَّ صاااا  ال ائإل الحي، و،شااااك بعضاااا  إلى بع ، ليتم إل مإل و ال وظائف ، يهو مصااااكر يكل على الرب  )ع 

ب( وو الشاااااااك وا نشاااااااكا  والضااااااام وا  ضااااااامام، ين وي على يعل وا فع ب و،عصاااااااَّ صااااااا  ال وو م اوعة، وا رتعاط )ع 

 بال ااااااا يل وو ال ااااااا
 
وص وو الف رة وو املثال وو يقالي رب   يارتع ، و ااااااكه يانشاااااااك، وضااااااام  يا ضااااااام، وي و اه معا

.. يو ي وه رب  وارتعاط وو  ااااااك وانشااااااكا  وو ضاااااام وا ضاااااامام مإل  وه قوة وو راب ة وو و اة ترب  و،شااااااك .الهكح

ُجل عبي   وتضاام. دومن  ابة الرَّ ر 
 
، وهم ق

ُ
ة ع  صاا  ، يقك الع 

َّ
  ، و ذلك كلُّ شاا يلا ااااتكار  دول شاا يلا واااات ف

وبذي عم 

ةد. )معيم مقاييس اللةة(.  ي    
ص  ي الع  ب  ب . ومن  ا ُتقَّ ص   ع 

باااأ ااا  دامليااال إلى جمااااعااة وو ي رة وو معاااكو وو عقياااكة، والةيرة عل هاااا، واسياااك في  وقااك عريااا  جميااال  ااااااااااااااليعاااا

مإل يكاي  عإل عقيكت  وو عإل ومر مإل وموره وو عإل شااااااااااوص منا اااااااااارمها والكياع عنها، ومقاومة جصااااااااااومها. وكل 

يحع  بحماااااااااااااة عميال، تجعل  يأجذ بجمي  الوااااااااااااائل لنصااااااااااارة ما يقول، يهو رجل متعصاااااااااااب، عه مإل  ااااااااااافات 

ر عقل   
 
فالتعصرررررب لهواه ووه يجكَّ في  صاااااارة روي  بالعنف، ووه يضاااااااي  عإل املناظرة باسا .  املتعصااااااب وه يعااااااو

  .9تذا ازداد التعصب قلت الحرية والعكل بالعكل، تذن نقيض الحرية والتسامح

و  يععك القولي إهَّ  قي  الت رح هو اسارية والتسام ،  لك عإل روي جوه لوم في التسام ، بحسعا   

درية الفر  في اجتيار العقيكة التي يرك ي ها جوص  فساااااااااااا ، ودرية الرجوع عإل هذا ا جتيار. يخوص النفوس 

 مإل   سووص  فوس ال شااار، ليس مإل  اااأه اساا م املك
 
ني وو وي إنسااااه  جر،  لك وه اساا م ليس مفوضاااا

. دوليس مإل د  وي شااوص، بأي دال مإل اعدوال وه يحقك على شااوص 10ووه   لم ي لف وي إنساااه بذلك

 جر في  ااااااااااااااااأه متعااا  املاااك ياااة،   لساااااااااااااا اااب إ  ع ااا  يلتمي إلى  نيسااااااااااااااااة وجرك وو يؤمإل باااكيإل  جر. ي ااال اساقول 

تيامات التي تخص هذا ال وص مإل دي  هو إنساه وو مإل دي  هو مواطإل مإل الومم وه ت وه محفوظة وا م

ل  و وه وه تن هك.  لك وه هذه اساقول وا متيامات   عوقة لها بالكيإل، ومإل ثم يجب و  يشا  هذا ال وص 

د
 
 وم وثليا

 
 .11وي عنف وو ضرر اوال كاه مسيحيا

ة التي يلتمي إل ها،  ع  صاااا  وعري  اسيابري بأ   دالتجم  املعنوي، وي  ااااعور الفر  بأ   ج ل   يتج و مإل الع 

. إه 
 
بل هو اااااااااااتعكا   ائم في الفر   فسااااااااا ، يكيع  إلى تجسااااااااايم هذا ا  تمال إلى العصاااااااااعة بفنائ  ي ها ينال كليا

العصاااااااااعة. ل إل هذا الشاااااااااعور   يعكو  الفر  في هذه اساالة يفقك شاااااااااوصااااااااايت ، بل ير يت ، ويتقمص شاااااااااوصاااااااااية

 إ  إ ا كاه هنام ج ر جارجي  هك  وجو  العصااااااعة وو ينال مإل  ياالها املا ي وو 
 
 ياعو

 
، و  يعكو  ااااااعورا

 
واضاااااااا

املعنوي. ومااا في اعدوال العااا يااة يهو في الةااالااب  ااااااااااااااعور كااامإل، ي شى علياا   ااااااااااااااعور الفر  بااأ اااه وشااااااااااااااوصاااااااااااااايتاا  

                                                           
 .303ص، (1926 ار ال تاب اللعناني، )بيروتي  ، اسي ل اعول املعجم الفلسفيجميل  ليعا،  9

 .63- 62، ص(1993املجلس اععلى للثقاية، )القاهرةي  مذى وبو انة ي، ترجمةرسالة في التسامحجوه لوم،  10
 .36، صاملرج  الساب  11
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. وروك اسيابري وه الو ي العصااااااا ي الذي يشاااااااك ويرا  العصاااااااعة 12دكه املوجو دواااااااااتقول ، ييحيا ديللذ  أ   و 

 راب ة 
 
 تفذى يي   وات اعيرا  هو العصاااااااا ية  امها. ديالعصاااااااا ية إ ا

 
 وادكا

 
بعضااااااااهم إلى بع ، ويجعل منهم كائنا

  –اجتماعية 
 
، ترب  ويرا  جماعة ما قائمة على القرابة رب ا

 
، اااااااي ولوجية،  ااااااعورية و  ااااااعورية معا

 
مسااااااتمرا

 
 
 وو جماعة

 
 د. يبرم ويشتك عنكما ي وه هنام ج ر  هك  هؤ ل اعيرا  ويرا ا

وعري  جمال الكيإل اعيةاني بأ   دقيام  بالعصا ية .. )يهو( و اف للنفس اإلنسا ية، تصكر عن  الهضت  

دياا  يودااك  ساماايااة مإل يتصاااااااااااااال بهااا، والااذو  عإل دقاا  .. ولااذلااك يهو عقااك الرب  في كال ومااة، وباا  يقوم بناااؤهااا،

املختلف تحي اام وادك .. إ   ودكة وعضال العكه في جسم  لي تكيره رو  وادكة تمي ه عما عكاهد. ... وه ذا 

تتسااااااااا ك عصاااااااا ية اللسااااااااب م  عصاااااااا ية املعتقك وتتعا  ه التع ي . وهو الرباط النفساااااااا ي اعمته الذي يع م ودكة 

  .13دالعص ية ويودك ويرا ها مإل جول  وباالهم في هوية دالنحإل

وقك  ااع  مصاا فى ييامي العصاا ية باعمي دردم وثكيد،   يخرع املتعصااعوه مإل ردمها، و  ينق عوه 

الردم لي ودااكهااا القااا رة على إطفااال دري  الوجو  وامتوئاا ، ممااا يجعاال /ثااكي هااا، إه جرجوا. داعم، الثااكي عإل

 ويعوض عإل م مق  ودرما ات . وديه تلعب العصاااااااااا 
 
ية هذا الكور وتتخذ هذه الك لة التساااااااااال  الع ركي محتمو

الهوامياة الوواعياة يم إل وه ياأنس اععضااااااااااااااال املحظيوه لهاذا الوجو  ويعحثوه عإل ااااااااااااااااتمراره، مماا يتي  تاأميل 

 .14السل ة  امها. ومإل هنا تتجلى اعهمية املحورية للمروة في العص ية وما يناط بها مإل وظائف وو وار

تععااا د الااذي يعذي وه الااذات التي ااااااااااااااام هااا )باال جوهرهااا( وينجم التعصااااااااااااااب عمااا يساااااااااااااامياا  موراه دا ااااااااااااااا

ا اتقول واسارية، تصع  غير مستقلة وغير درة، ديه مهيمإل عل ها اع ا املثالية للكولة واسا ب و  والرئيس، 

، في  مهووسرررررة من الداخليتصاااااع  
 
بأااااااا ورة وو ي رة، )و ااااااع  بالفيروس في مر   البر ام (، تتح م بها قسااااااريا

  ديه تظإل
 
. ويرك موراه وه الذات و وية، ل إل اع وية   تقو  15)الذات( والها ت رس  فسااااااااااااها لهذه الف رة طوعا

 عإل ا اتععا ، 
 
إلى و ا ية تذهب إلى التااية ب ل ش يل مإل وجل الذات، يق ، بل تن وي دالة الذات، يضو

 م إلى ) حإل( ،ةكو مر   عاملها.ماعلى إم ا ية ا  كماع وا  ض

 ما يرك ييامي، دلي و اة العص ية بامتيام، إالها و اة الت اوع الكاجلي واملصاهرة م  اسوارع، وفي  املروة،

اسااليه لي و اة ،ع ي  قوة العصاااااا ية، )وإعا ة إ تاجها، مإل جول تربية وو  ها وبنامها على قيم العصاااااا ية( ولي 

                                                           
 .122، ص(1992كة العربية، دمر    رااات الو )بيروتي  لعصبية والدولةا – فكر ابن خلدون محمك عابك اسيابري،  12
، (6003 ،املر   الثقافي العربي)الكار العيضااال، بيروتي  دراسررة تحليلية نفسررية اجتما ية :اإلنسرران املهدور مصاا فى ييامي،  13

 .30- 29ص
 .20ص املرج  الساب ، 14
 كلمة،و  هيلة وبو ظ ي للثقاية والتراث)وبو ظ يي  هنال  اااعحي ي، ترجمةالنهج، تنسرررانية البشررررية، الهوية البشرررريةو غار موراه،  15

 .92، ص 6009 ،1ط
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 للقعول املشروط واجت ال  يا
 
الها في وظائف و   ت تخكم العص ية. لي و ثر وعضاال اسيماعة العصا ية ،عرضاا

 و ثر ال ائنات التي ُيمن  عل ها وه ت وه لذامها، وو وه ترغب وو تت ل  إلى ما ورال ما يناط بها مإل وظائف وو وارد.

في ضاااااااااااول ما تقكم،  نظر إلى التعصااااااااااااب على و   ظاهرة ثقايية، تاريخية، عابرة لل ماه وامل اه، ويتوارث  

 في الثقاية، ،ساانكه اللةة، بععك ها اعااا وري والعاااري، 
 
 وو جاييا

 
 ظاهرا

 
اسولف عإل الساالف، بصاافت  عنصاارا

.. يما مإل ثقاية تخلو مإل ،عصااااااب. وقك .ااااااااطير اللشااااااول والعكايات السااااااعيكةوووهام اع اااااال واملر  ية الذاتية وو

يظهر التعصااااااااااااااب في ووقااات ا م هااار الثقااافي، على  حو مااا ظهرت دالشااااااااااااااعوبيااةد في الثقااايااة العربيااة، في دالعصاااااااااااااار 

الععاساا يد وا خرط ي ها  تاب و ااعرال ومف روه مرموقوه. ويسااتعيكها بعضااهم اليوم في  اايةة الصااراع العربي 

الثقاية، بمعناها الواااا ، على والها مماراااة اجتماعية وااايااااية،  نظر إلى  الفارساا ي والسااذي الشاايعي.  لك ع نا

 ملنظومة القيم اعجوقية واسيمالية التي يت ناها املجتم  
 
مثلماا لي ممااراااااااااااااااة ي رياة وعلمية وو بية وينية، ويقا

 ة، لي دقول قوك املعذي، في  اااااروط تاريخية مع اة. ياملجتم  مإل هذه ال اوية، نساااااي   ويا مإل منظومات ثقايي

رها دمعكو عكم  لها وعوامل ،ةيُّ
ُّ
مختلفة ومتفاوتة في دالة ،شاا ل  ائم و،ةير مسااتمر، قك يصااكل على  ليات ،شاا 

 اليقيهد، عه الناس   يست يعوه التح م في  تائ  وقوالهم وويعالهم والسي رة عل ها.

الثقااااايااااة وول روااااااااااااااامااااال بشااااااااااااااري، بهااااا امتااااام 

يع إل جمي  اعقوال  اإلنساه مإل اسايواه، ولي ما

واعيعاااال، ويعيه  ماااا ع التف ير واإل رام والتمثااال 

والتقاكير والعمال، بحسااااااااااااااعااالها مضااااااااااااااموه العوقات 

ا جتماااعياااة التي ليساااااااااااااااي مجر  عوقاااات يي ياااائياااة. 

 
 
ح باااالثقاااياااة قعاال وه ي وه معرياااا ياااإلنسااااااااااااااااه معرَّ

بااااااالعماااااال، على  حو ماااااااا اقتر  كااااااارل ماااااااار سل عه 

مل قعل وه يراااااااام  اااااااورة اإلنسااااااااه   يقوم بأي ع

العمال في  هنا ، ومإل ثم ياإه العمال معرياة وثقااياة باالفعال، واملعرياة والثقااياة عمال باالقوة، بحسااااااااااااااعاه العمل 

 ااااااا ل  التوااااااااُّ  بيه الذات واملوضاااااااوع، )الذات عارية / ياعلة، واملوضاااااااوع منفعل وقابل عه ُيعرح(، ومنتجات 

 ملقولتيي العمال معرياة متعلورة وثقاية متعلورة هما مضاااااااااااااامو 
 
ه و اااااااااااااا الها املا ية وقيمها الفعلية، ما يضاااااااااااااا  دكا

العلياة التحتية والعلية الفوقية الت سااااااااااااااي يتيه. وإرجاع قيمة الساااااااااااااالعة إلى عمل   يعذي إرجاعها إلى مجر  عمل 

عضلي مي ا ي ي. لذلك ،عك التقا ة املت ورة، و  ايما ايور  قل اسار ة )ايور تايلور( وتخصيص العامل/ااة 

 في ،شاااااااااايي هما، إ  بج
 
 في ،ةري هما في العمل وفي العملية اإل تاجية وإمعا ا

 
 مإل العمل ال لي إمعا ا

 
 ل ضاااااااااائيل جكا

  يم إل وه يحل الروبوت محلهما، ول ن    يست ي  اسالول محل املهنكس الذي  مم .

  

ظاهرة طقافية، تاريخية،  ابرة للزمان التعصب 

واملكان، ويتوارطه الخلف  ن السلف، بصفته 

 في الثقافة، تسنده اللغة، 
 
 أو خافيا

 
 ظاهرا

 
 نصرا

ببعديها األسطوري والسحري، وأوهام األصل 

ساط ر النشوء والبدايات واملركزية الذاتية وأ

 ...السعيدة
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    العصبية والهوية

رب  التعصااب بالعصاا ية، وهو رب  من قي، تتقاط  التعريفات التي وور  اها، وغيرها مما لم  ور ه، في 

يتجااوم ا قتراه اللفظي،   يم إل تجنعا  وو إهماال ، م  وه العصاااااااااااااا ية   ،سااااااااااااااتنفك جمي  و اااااااااااااا ال التعصااااااااااااااب، 

م لهذا املذهب العلمي وو  ام، وو   تعصااااب الفيلسااااوح، الذي يظإل و   اقتنص اساقيقة الع ر، و،عصاااااب العال 

لفري  الريا ااااااااااااا ي وو  ام، وو التعصاااااااااااااب لهذه املواااااااااااااايقا وو تلك وو لهذه هذه النظرية وو تلك، والتعصاااااااااااااب لهذا ا

 ،
 
املكرااااااااااااة الفنية وو تلك وغير  لك مما يق  في دقل الذول، عه د م الذول ليس د م معرية، وليس من قيا

، )شاااااااااااااو
 
(، مر ه إلى الشاااااااااااااعور، دساااااااااااااب بل هو د م جمالي،   يم إل وه ي وه املعكو الذي يحك ه إ   اتيا

 
صااااااااااااايا

( وإم اه  .16 ناي
 
وتجاكر اإل ااااااااااااااارة إلى وه د م الاذول  ليل   يم إل  دضاااااااااااااا  على يرا ة ال ااااااااااااااوص )و  ى و  را

ااتقول /ااااااااااااااااا عإل وي  ما ووي مرجعية. وهذا ودك رها ات اسارية. ومإل ثم، يإه تف يك العص يات واساك مإل 

 غلوال التعصب   ي وه إ  بتويير الشروط اللوممة سارية اعيرا  وااتقولهم.

ت ر  العلية العصااااااااا ية مساااااااااألتيه متوممتيه ومت املتيهي العوقة م  الكاجل وبلية العصااااااااا ية الكاجلية، 

والعوقاة م  اسواارع. وكلتااهماا تتضاااااااااااااامناااه قوك يااعلااة تؤ ي إلى الهاكر اإلنساااااااااااااااني، بمعذى هااكر  يااه اععضااااااااااااااال، 

ه بلية العصااااااااااا ية مإل جول  الةريب، الذي/توك العلية الكاجلية، وهكر ا جرومصاااااااااااا رة دري هم، على مسااااااااااا تت وَّ

التن ر ل  والصراع مع . وم  هذا الهكر امل  وع )ومن ( يأ،ي هكر املؤاسات وهكر الوطإل، إ    ،عترح العص ية 

تة، الوتاريخية، في  .17ياالها، و  دتى جارع  ياالها  ات ب اااااااااا يل يول    
 للهوية الثابتة، املي 

 
وهذا ما يجعلها مضااااااااااو ا

اية، بما لي اااااااااايرورة ،شااااااااا ل الذات في العالم وفي التاريم. يو ت وه الهويات قاتلة، بتععير وميه مقابل الهوية اس

تة، ،سمم الوجو .  
 معلوح، إ  ديه ت وه مي 

كل هوية قوامها عصااااااا ية ما، لي دجهام لتأميه املساااااااتقعل، مإل جول بنال و ثر ما يم إل مإل الذا رة ل ل 

عصا ية هو ماض ها، وقك تحول إلى  ا رة طويلة اعمك وو عابرة لألجيال،  الذيإل لم يولكوا بعك. عه مساتقعل كل

. واللسااااااياه اإليجابي  اااااارط مإل  ااااااروط إم اه ،شاااااا ل 18دول إل مإل غير وي قكرة  اجلية على اللسااااااياه اإليجابي

. ومإل ثم يإه العصااا ية يم إل وه تعذي اااال ة 19رنساااي ريناهإيثة، بما لي جماعة ااااياااااية، دساااب، اعمة اساك

 ول نها   ،ست ي  وه تعذي  ولة وطنية وو قومية، لي  ولة اعمة. قوية،

 تنخر 
 
في عملياااة مثلناااة )وي ري  الاااذات إلى مرتعااة اع اااا املثاااالي، وو النحإل  طيل ي تتةاااذك العصاااااااااااااا ياااة  اتيااا

. و،سااااااااااااااتناك هاذه املثلنة إلى 20(كير  اتا  بنوع مإل التاااااااااااااااوم ال رجساااااااااااااا ياملثاالي، الاذي يةرل في اإل يااب باذاتا  وتقا

                                                           
 .106 – 101، ص(6003مر    رااات الودكة العربية، )بيروتي  غا م هنا ي، ترجمةنقد ملكة الحكمإيما ويل  ني،  16
 .23، صمرج  ااب ، اإلنسان املهدور، دراسة تحليلية نفسية اجتما يةمص فى ييامي،  17
 .69، ص(6011، 1طجكاول لللشر والتومي ، )بيروتي  الهوية والذات، نحو أنوار جديدةيتحي املس يذي،  18

19 Ernest Renan, “What is a Nation?”, UC Paris, http://ucparis.fr/files/9313/6549/9943/What_is_a_Nation.pdf  
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وو إلى دالة ا اا فال مإل مثل العرل النقي و ااعب   املختار ل... وو ب ولة ما تلسااب إلى جكها اعو  ورة ماوااا 

واعمة املجيكة وو ومجا  اعجكا  .. وو مإل جول اامو العقيكة، وو العااب مإل الر ايك الكيذي واموه وا يتخار 

وه ،ةذ ها مإل جول بر ام  منتظم مإل الشعائر  با  تمال إلي . وه ذا ت تساب اسيماعة   لة متعالية، وتحاول 

 ل دساااااااااااس ال امل 
 
واملنااااااااااااعات والشااااااااااارات و ااااااااااناعة اعمجا  واإل جامات. هذا كل  يجعل ا  تمال إل ها مصااااااااااكرا

 .21بالقيمة واسوير، وتجاوم الذات وا تسابها   لة قائمة بذامها 

يهي إلى تصليف العوقات ا جتماعية  نف العص ية راب ة ثقايية، باملعذى الواا  للثقاية. لذلك  ذهب

ية، اسا ب –مح ومة بأجول الراب ة وقيمها، ومنها العوقات الساااااايااااااااية  اعول عوقات بيه محمو ت )ثقايية(

في ويامنا، التي تجعل مإل اسيسك مجر  وعال إليكيولوجية اسا ب وو اة مإل و وامها، ييضمر يي  الرو  اإلنساني 

لثاني عوقات بيه  وات درة ومساااااااااتقلة، كل منها مشاااااااااروع تحق   ياني في املجتم  والكولة، اسار وو يتوشااااااااا ى. وا

يتواير على  ااااااااااااااعور باملسااااااااااااااؤولية،   عإل املجتم  و ظام  السااااااااااااااياساااااااااااااا ي وقيم  اعجوقية يق ، بل عإل اسيماعة 

 اإلنسا ية ومصيرها، بصفت  النمو ع ال امل ل نساه،   ل نساه ال امل.

ى إبرام الفرل بيه الهوية والذات، على  حو ما يرل يتحي املس يذي،  لك عه دالهوية لي وإلى  لك  ميل إل

 لم  تعلم بعك  يف 
 
 وتأويليا

 
 ديويا

 
اليوم وضااااااعف ا فعا تنا الوجو ية دول و فساااااانا. وما  اتيتنا يو ت ال م لعا

دهويااة بو  اتد، يخاااح مإل . يليس مإل املعااالةااة القول إه الفر  في مجتمعنااا 22نساااااااااااااالااك إلياا  على  حو و ااااااااااااااياالد

عاع واسوضااااوع، و هكهك  ااااقاله بالكيإل واسانيه )النوااااااتاسييا(، الذي يعذي إلةال ال مإل،   
 
اسارية، ويسااااتمرا ا ت

وهما مما يضااااامإل  وام التسااااال  وا ااااااتعكا . يإه عوقتنا باساكاثة ما مالي رهينة قكرتنا على النجا  في تأميه 

، و  ع طاب  العصمة والقكااة عإل اعشواص واعي ار والعقائك. 23قاية اساريةا  تقال مإل ثقاية اع الة إلى ث

يا تمال الفر  إلى  فسا  هو الضاما ة اع يكة لو تمال اسيذري إلى النوع اإلنسااني، وضااما ة ا  تمال اسيذري إلى 

 طإل، على قكم املساواة م  اسيمي .الو 

 مإل ) حإل( يااارغااة، ومتعاااليااة على   ت ال العصاااااااااااااا يااة لي التي تحااك  هويااة الفر  واسيمااا
 
عااة، وتلت   وعااا

الواق  والتاريم،   تكل على ويرا  مختلفيه )ووي مختلفات(. وما تاوم الاااااا ) حإل( في الو ي واسو اب، إ    لة 

على ضمور الاااااااااااااااااااا دو ا وي رد، إه لم ي إل على غياب .  نقل عإل يتحي املس يذي قول ي دالهوية لي ما  حإل  وه وي 

و ي جاص. في ديه وه الذات لي ما نساااااااااات ي  وه   وه، ول إل لم  جرؤ بعك على ا ضاااااااااا وع ب   أي  جهك وج

در ووديك ع فسااانا .. يلم مهيئنا  روس الهوية إ  لثأر وجوري مإل كل و واع ا جر، ربما هو اعاااااس العمي  عي 

و  ي لةتنا وو  يلنا وو  ولنا اعمنية ورغعة عكمية في قتل . ول إل مإل املساااااؤول عإل هذا الترتيب ع فساااااانا؟ ربما كا

لم نستعمل من أنفسنا، حجى لععة اساكاثة يينا وو  ما  جولنا في وي  اإلنسا ية. ربما. ل إل ما هو مؤ ك و نا 
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. صاااااااااااااااي  وه العنواه اعبرم لوجو  ااااا املعااااا اااااااااااااار هو التحرر، اآلن، تال طبقرررة أخالقيرررة هشرررررررررررررة بال أي فعررراليرررة

 مإل وجه ة اساكاثة، بل 
 
مإل وباالتحاكياك التحرر الهووي، ول إل ماا ا دققناا من ؟ وليسااااااااااااااي الهوية  فسااااااااااااااها جهاما

 وجه ة الكولة مهما كاه   لها؟

ودياك عإل .. إه وعم  اااااااااااااااول يهم وقمنااه  وه و فسااااااااااااااناا هو اعتقاا  ااا في و ااااااااااااااالااة املوقف الهووي  تععير 

 واتنا. واساال وه هويتنا العمومية لي ودك الشااااااروط اساقوقية لو تمال،  ما ضااااااع  ها ي رة الكولة داساكيثةد 

. .. إه و فساانا متععة بإجابات هووية لم ،عك قا رة على تأميه عوقتنا بالعالم،  لك والها 
 
 وجو يا

 
وليساي مشاا و

. وبالفعل في كل ر إل مإل  قاك تولاكت عإل ر ة يعال اااااااااااااااياااااااااااااااااياة إمال اعجن ي و ثر 
 
 جا ااااااااااااااا

 
 وماك يا

 
 رودياا

 
منهاا  موا

و فساااااااانا اساالية، في املكراااااااااة وو في اإل تاع وو في الساااااااال ة، تبرم الهوية كواقعة ثقايية   ااااااااانك لها اااااااااوك إرا ة 

 الهوية. ل إل إرا ة الهوية ودكها    ت في لتحرير اإلنساه مإل تصورات  السقيمة عإل  فس .

الهوويااااة عإل اااااااااااااااؤال دمإل  حإلد قاااك ا قلعااااي اليوم إلى عاااائ  وجوري وماااام التجرباااة اسارة .. إه اإلجاااااباااة 

 مإل و ااااااااال ها. لنقلي إه 
 
 عإل إجابة يقكت  ثيرا

 
 عكميا

 
ع فساااااااانا. ولي عائ  مإل يرط والها   ،عكو وه ت وه  ياعا

لرودياااة التي تمثلهاااا اإلنساااااااااااااااااه في ويقناااا الرووي لم يعاااك بعاااك إلى  اتااا ،  ماااا يعااال في وماااا إل وجرك مإل القرياااة ا

 مإل وي اجتراع ديوي 
 
 باقتنال هويت  مإل جارع  ات ،   ائإل ممنوع اااااااااالفا

 
اإلنساااااااااا ية اساالية. إ   ما مال م العا

 .24ملرج  وجو هد

الهويات عقعات  أ ال تمن  ،شاااا ل يضااااال توا اااالي عام ومناقشااااة عامة للقضااااايا التي مهم  –العصاااا يات 

ساوار. دوار الهويات غير مم إلل املم إل م  الهويات هو العاايال واملهاترة اسيمي ، وإه بلسااب متفاوتة، وتمن  ا

والت فير والتخويإل. اعي  الوديااااك لشاوار هو اساوار بيه  وات درة ومسااااااااااااااتقلااااة، لت وير تجربااااة  اتيااااة ومااااك يااااة 

ب ت هو غياو يلة جا ة بأيقنا الرووي. ويعكو وه العائ  اع بر ومام التحول مإل  مو ع الهوية إلى  مو ع الذا

اإلم ااا يااة اسيااذريااة لشاوار. ليس اساوار يعاااااااااااااااااة وجوقيااة مع اااة، باال هو معر ااة روديااة ووجو يااة ومااك يااة غير 

مأمو ة العواقب. عه اإلنساااااااااااااااه   يم إل وه يتحرر 

على مستوك مكني مإل  وه وه يتحرر على مستوك 

وجو ي. و لااااك يعذي وه اساريااااة املاااااك يااااة اااااااااااااااتظااااال 

 ما  ام ال وص
 
اسار لم يصع  بعك  ا عال ج ابيا

 
 
  في ترتيب معذى وجو ه في العالم. درا

، مإل دياااا  لي اعي  الوجو ي الوديااااك لااااذاتيتنااااا.  حإل لإل الحوار هو التبررررادإ الجررررذري ملعةى الحريررررة

ر ما بحومتنا مإل درية. إه اساوار اع يل هو تعذير   محكو  ساريتنا وو   
 
 تحاور إ  بقكر ما  تعا ل، وبقكر ما  عذ

 مإل ال م  في املساااااااتحيلد . ..  حإل نعلم وه الهوية ليساااااااي مجر    ي و 
 
ه. ولذلك   معذى سارية ممنوعة اااااااالفا

 ااااااااااااااعور جااص بهاذا ال ااااااااااااااوص وو  ام، بال لي جهاام ا تماال، وو   ت وه. ومثال كال جهام،   يم إل عي هوية وه 
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 معينا

 
 مإل اإلل ام وينا

 
 معينا

 
مإل ا  ضعاط. ليس هنام هوية غير  ،عمل في وي  رووي ما إ ا لم ت إل تملك   و

مل مة. بل إه كل هوية   ،عكو وه ت وه تاريخها اسواص، وقك تحول إلى جسك مإل العومات املستقلة. كل هوية 

 إلى جهام و فساانا 
 
تؤرخ لنفسااها ب ريقة ما ااارعاه ما تنقلب إلى قكر بو وي إم ا ية للمراجعة.  حإل  لتمي ااالفا

. وعلينا وه  ما ورثناه، مإل  وه وي 
 
تجربة شاااااوصاااااية. ولذلك يإه وي ير  منا هو  تاع هووي و ثر من  شاااااوصاااااا

نسألي  يف  ض ل  بهذه الصعوبة؟  قتر  وه نست شف هذا امليكاه امل هم عول وهلة مإل جول اإلقرار املؤلمي 

يقكت اليوم . .. كل وجوبتنا عإل هذا الاااااااااااااااا دمإلد الةام  ورثناها مإل جول  صاااوص نحن هوية ال تزاإ بال ذات

  .25يعالي ها بعك ا حسار رؤية العالم التي ،شكها

الهوية  ا رة واااااااتراتيجية اااااال ة. الذا رة هنا   ،شااااا لها اسوبرة وال ساااااب، بل لي تأويل لوقائ  التاريم 

 مإل ساظاة تاك اااااااااااااايليااة تق  في مااض بعياك، ،عمال كال جماااعااة مااذهعياة على تحيينهااا، 
 
ووداكاث العصاااااااااااااار، ا  وقاا

هااا، بااإلةااال ال ماااه، و،عماال على تلقينهااا للنااا اااااااااااااالااة، وإضاااااااااااااافااال معااا  هااا وقيمهااا على جمي  تفااا ااااااااااااااياال وإلةااال تاااريخي 

ديامهم، و قشاااااها على وجساااااا هم. إلةال ال ماه هو معذى اسانيه املومم للذا رة، ومضاااااموه النكال، وا ااااااتجابة 

لثقاية. وما على الصااااااااعيك والعهك والتااااااااااية ومعقك اعمل بالصااااااااف  والةفراه. هذا على  ااااااااعيك بلية املعرية وا

الساااااااااااياساااااااااااا ي، وي الوج  ا جر للثقاية، يهي ااااااااااااااتراتيجية ااااااااااااال ة. و  ت وه  ذلك إ  مقرو ة بعصاااااااااااا ية ت الب 

 بالسل ة وو تكاي  عنها.

يإ ا كاه ،عصاااااب اعيرا  يلشااااااأ مإل اسيهل والهوك، يإه ،عصااااااب اسيماعات يلشااااااأ مإل الوهم إضاااااااية إلى 

 مإل الرضا اسيهل والهوك. ول إل   بك مإل 
 
التفري  بيه التعصب وا قتناع وو الركوه إلى يقيه يمن   ادع   وعا

 وو الع ا
 
 عميقااا

 
ددقااائ د م لقااة وثااابتااة، يااكايعوه عنهااا ويتحمسااااااااااااااوه لهااا، ول نهم    باااااااااااااااااااااااااااال. ياااملقتنعوه اقتناااعااا

ه، إ ا عوه اااااااااااالعيو .. هؤ ل متعصاااااااااا.وه مإل يختلفوه عنهم و  يعا والهميفرضااااااااااوالها على ا جريإل بالقوة و  يتجنع

ه ، إلى متعصااااااااعيه إيجابييه، مت ريياااااااااوريةصااااااااح التععير، يم إل وه يتحول بعضااااااااهم، في ظروح، كالتي تمر بها 

 وعكوا ييه، يصعوه غض هم على كل مختلف.
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    التطرف واالغتراب

ة هو عل Alienationوه ا غتراب  1222روك كارل مار س، في املخ وطات ا قتصااااا ية والفلساااافية لعام 

املل ية اسوا اااااااااااة، التي كا ي مل ية اعرض وول و ااااااااااا الها، ورايقها تملك الرجل سيساااااااااااك املروة، إ  كاه تقساااااااااااايم 

رض. املل ية اإلق اعية العمل اسيلسااااااااا ي وول تقسااااااااايم للعمل، وما لع  وه تمأااااااااااس في ظل املل ية اسوا اااااااااة لأل 

.. لي اعرض التي اغتربي عإل اإلنساه، وتواجه  في   ل عك  مإل السا ة العظام، و،سي ر علي . يالقإل .لألرض

يلتمي إلى اعرض التي ترث . إه ااااااااااااااايا ة املل ية  –ا بإل اع بر–ض، ومثل ، ااااااااااااااايك الضاااااااااااااايعة املوروثة مشا  بااعر 

 اعرض اإلق اعيول إل السيك في مل ية  .26واااهااسوا ة تعكو بمل ية اعرض، يهذا هو 
 
ة يعكو على اعقل ملي ا

 ملإل يلتموه .للضاااااااااااااايعاةد
 
، إ  ثمااة ا ااكمااع بيه إل هاا، إالهااا  وع ضااااااااااااااي  مإل القوميااة .. وهااذه وقرب إلى وه ت وه وطنااا

 وإ    تقوم ااااااايا ة إ   النعالة )الساااااايا ة( واعرض، ثم بيه الساااااايا ة واملل ية اسوا ااااااة لواااااااائل اإل تاع اساكيثة.

عو ية، يإه السيا ة لي معع  التميي  والتعصب، وهما  نواه، ومإل  لك التعصب القومي، في على تععية وو ع

الاكولاة اسااكيثاة، التي   ت ال تن وي على  ااااااااااااااورة اسايااة ا جتمااعياة واإلنسااااااااااااااا ية باعبي  واعاااااااااااااااو ، وي على 

 التميي  والتعصب.

وإ  تنجر مل يااااااة اعرض إلى در ااااااة املل يااااااة 

امالي، تصع  اعرض العة اسوا ة، في النظام الرو

وعاالااى قاايااماااااااة مااإل اإلنساااااااااااااااااااااه، وتااتااحااول الساااااااااااااااياااااااا ة 

عة، والتععية وو  الصاااريحة واملعا ااارة إلى اااايا ة مقنَّ

عة  الععو ية الصااااااااااااااريحة واملعا اااااااااااااارة إلى ععو ية مقنَّ

و اااااااااكيكة اسوفال والةموض، تحي ااااااااااتار املسااااااااااواة 

واسارية. ول إل، ما كاه للمل ية اسوا ااااة وه ،سااااو  

عمةد ر يفة للسل ة اسوشنة مر التاريم مإل  وه ال ة تحم ها وعقيكة تبررها، لي دال ة  ا هذه السيا ة على

.
 
   وما

الساااااااااااااال ااااة التي تحماااال جرثومااااة العنف املااااا ي والعنف الرم ي، بااااالتومم،   تقوم، دتى يومنااااا، إ  على 

ب اسيماعات والفلات ا جتماعية )ال عقات( وجمي  ويرا ها، وإه في  اااااية  
عصااااا 

ُ
ة تضاااااامنيات دكيثة عصااااا ية ،

 
 
و قابات وود اب ااااياااااية. يالتعصاااب وهذه اساال متصااال ووث  اتصاااال وو اااكة بقواعك ،شااا ل السااال ة، ويقا

ل عيعة العذى ا جتماعية وعوقامها الكاجلية واسوارجية. لذلك  ذهب إلى وه مصااا ر التعصااب لي  امها مصااا ر 

 ا غتراب و شوصها في ا ،يي

                                                           
 .26، صمرج  ااب ، 0244املخطوطات االقتصادية والفلسفية لعام كارل مار س،  26

السيادة هي مبعث التمي ز والتعصب، وهما صنوان، 

ومن ذلك التعصب القومي، في الدولة الحديثة، الجي 

ال تزاإ تنطوي     صورة الحياة االجتما ية 

واألسود، أي     التمي ز واإلنسانية باألبيض 

 صب. والتع
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، ال عيعية وو ا جتماعية وو الساااااااااياااااااااااية، والشاااااااااعور بالعي  ة للظواهرالجهل باألسرررررررباب املو رررررررو ي .1

 مإل الشاعور بالتععية لل عيعة، بصف ها مصكر اساياة و رط العقال. ياسيهل 
 
إمالها والتععية لها، بكلا

والعي  والشاااااااااعور بالتععية مما  ي  الناس إلى إضااااااااافال جصاااااااااائصاااااااااهم اإلنساااااااااا ية على عنا ااااااااار وظواهر 

ه العنا اااار والظواهر، بعك تجريكها مإل جصااااائصااااها الشاااايئية وو املا ية وتمثيلها طعيعية، وتقكيس هذ

برموم و اااور يلساااب إل ها اسوير والشااار والنف  والضااارر، يأ اااعحوا تابعيه لها، يةنوالها بقكر ما يفقروه 

و فسااااااااااااااهم، وي إالهم يةتربوه عإل جصااااااااااااااائصااااااااااااااهم اإلنسااااااااااااااا ياة التي  ااااااااااااااارت جااارجهم. ومإل  لااك تقااكيس 

.. وععا مها، وهذا ما يسمى دا غتراب الكيذيد، ويسمي  .اإلل –اعب وال عيم وامللك اعاوح، وتقكيس 

بعضااااااااااااااهم دا غتراب الااااذا،يد، والععو يااااة ال وعيااااة للرموم والصااااااااااااااور، وهااااذه على اعرجح معااااا ل رم ي 

 للععو ية الفعلية.

النااااتجاااة مإل تفااااوت اعيرا  واسيمااااعاااات، و ي  و ثريااة ويرا  اسيمااااعاااة وو املجتم  عإل   القررات القوة .6

السااااااي رة على منتجات عملهم وياعلي هم، وجضااااااوعهم لواااااااتةول، يتةكو منتجات عملهم وياعلي هم 

  جريإل، وتتحول في ويكي هؤ ل إلى قوة جارجية ،ساااااااااااااي ر على مإل و تجنها ومإل و تجوها، 
 
 جا اااااااااااااا

 
مل ا

جرال. لذلك ،عك املل ية اسوا ااااااااة و،سااااااااتت
ُ
رهم وو تحولهم إلى و  

 
هم و،عااااااااو

ُّ
ععهم، يتسااااااااتععكهم وو ،سااااااااترق

وتقسااااااااايم العمل، بيه الرجال واللساااااااااال، وبيه الرجال و فساااااااااهم، وولى  تائ  ا غتراب، وعلة لوااااااااااتتعاع 

 دول ق عة مإل اعرض وقال هذا لي
 
، وا ااااتةول. قال جاه جام روااااوي إه وول شاااوص وقام ااااورا

هو اااااااا ب   م ال شااااااارية. لعل اغتراب اللساااااااال وول اغتراب في اسيماعة )املنظمة( واملجتم ، يم  ظهور 

 املل ية اسوا ة تحولي املروة إلى مل ية جا ة للرجل.

و،شااااييؤه، و لك بتحويل العمل اعجير إلى ااااالعة، جاضااااعة ملعكو العرض  اسرررتغالإ اإلنسررران ل نسررران .3

والعامل إلى اااااالعة، وتحويل منتجات العمل إلى ثروة وري  ورواااااامال  وال لب، ومإل ثم تحويل العاملة

ملإل يمل وه اعرض وو واااااااااااااااااائااال اإل تااااع اعجرك. وم  ظهور السااااااااااااااول، تحول الري  وروس املاااال إلى قوة 

،ساااااااي ر على العاموت والعامليه، وتحولي العوقات ا جتماعية واإلنساااااااا ية بيه املنتجيه إلى عوقات 

 ، وتحولي العوقات املا ية بيه اع يال إلى عوقات اجتماعية. ما ية بيه و يال

يإ  يتحول العمل إلى ري  وو روامال مسي ر، وتتحول الفاعلية إلى عوقات اجتماعية وقيم ومؤاسات 

 في عوقات القوة، التي تلت  الساااااال ة، تلشاااااااأ يجوات عميقة تفصاااااال بيه الشاااااااعب وبيه 
 
مسااااااي رة، وتنجكل معا

وبيه العاااماال ورب العماال والتلميااذ واعاااااااااااااااتااا  واملروة والرجاال والةذي والفقير واملثقف واعمي وو  الفلااة اساااا مااة،

 كاه وم 
 
 والعلماني متكينا

 
 .. إسخ. لهذا الس ب وغيره مإل اعاعاب اعجرك .غير متكيإل ع  املثقف واملتعصب  يليا

 .27تلتهي مإل القم  املتوا لينقسم الشعب على  فس ، وجا ة لكك هيمنة السل وية وراوخ السلة   

وقاك  هعناا إلى وه مظااهر ا غتراب في املجتم  تتعكك املسااااااااااااااتوك السااااااااااااااوااااااااااااااايولوجي إلى املسااااااااااااااتوك الثقافي 

والسااااياساااا ي، و وج   لك في ا غتراب في الوطإل، وا غتراب من ، وا غتراب عن ، وروينا وه هذا اعجير هو اللساااا  

                                                           

 .21، ص(1992، 2طمر    رااات الودكة العربية،  )بيروتي املجتمع العربي املعاصردليم بركات،  27 
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عرح، يم إل تقليصااااا  وتوفي ول إل، ما  امي . 28املولك للعنف واإلرهاب
ُ
واااااعاب ا غتراب معروية، وو قابلة عه ،

تأثيره في الكولة واملجتم  واملؤاسات واعيرا . لذلك يإه ا غتراب يتصل بمش وت التف ك ا جتما ي والثقافي 

عقية  والساااااااااااياسااااااااااا ي وتكهور القيم ديثما ،سااااااااااااو  عوقات القوة وال  اع وعوقات التععية وال ائفية والفلوية ال

 مإل عوقات التعايل والتضامإل والتفاعل اسار وا  كماع ال و ي
 
 .29والسل وية بك 

  

                                                           
 .6012، ورقة جلفية، املر   السوري لعحوث السيااات، دا غترابدجا  ال ريم اسيعا ي،  28

 .2، ص، مرج  ااب املجتمع العربي املعاصردليم بركات،  29 
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    الخوف من الحرية

وه   لاااة كلماااة اسارياااة في ثقاااايتناااا   ت ااااب     ت املفهوم املتاااكاولاااة في عاااالم   دا ععاااك   العروي

اليوم، ووه اسارياااة   توجاااك إ  جاااارع دقااال الساااااااااااااال اااة، وروك وه رموم اسارياااة في ثقاااايتناااا لي العاااكاوة والتقوك 

وم  ااااااف رموالتصااااااوح. وإ   تف  م  يرضااااااية العروي اعولى يإ نا  خالف  في و ااااااف عوقة اسارية بالساااااال ة وو 

 مإل دسااااااااااااااعاااه الساااااااااااااال ااة عوقااات قوة معثوثااة في اسيساااااااااااااام ا جتمااا ي، يهي محااايثااة 
 
اساريااة في ثقااايتنااا، ا  وقااا

للعوقاات ا جتمااعياة وماا تلتجا  هاذه العوقاات مإل ا تظااماات وتنظيمات ومؤاااااااااااااااسااااااااااااااات، وليسااااااااااااااي مجر  روس 

 مإل الهروب مإل اسارية والعي  الهرم، وإه بكت  ذلك. و رك في الشيول إلى العكاوة والتقوك والتصااااااوح و ااااااا 
 
ا 

 مإل 
 
 مإل ا غتراب في املجتم  وا غتراب من  وا غتراب عن . وو هروبا

 
عإل مواجهة ا اااااتعكا  وال ةياه، وو اااا ا 

 ااتحقاقات اسارية املك ية إلى درية طعيعية لم ،عك مم نة.

م ي إل يعترح بفر يتاااا ، وروك إرياااك يروم وه دالرواااااااااااااااماااالياااة دررت الفر  مإل النم  اإلق اااا ي الاااذي ل

ووتادي ل  وه يقف على قكمي  ويجرب دظ ، يصااااااااار اااااااااايك قكره، وقكره هو املخاطرة والرب ل ياسيهك الفر ي 

يم إل وه يفضااااااا ي ب  إلى النجا  وا ااااااااتقول ا قتصاااااااا يدل وولقي هذه اسارية السااااااالعية ب تل بشااااااارية  برك في 

، تحي الشعار الليبرالي الشهيري  ع  يعمل  ع  يمر. وما جضم السول التي تقوم على معكو رب  و ثر وت لفة وقل

لعاااي الرواااااااااااااااماااليااة دتى تحولااي إلى  م  عااالمي،   بفعاال قوا يه السااااااااااااااول ويااكهااا اسوفيااة يحسااااااااااااااب، باال بفعاال 

اللشاااااااااااااااط ا اااااااااااااااتعمااري للاكول القومياة املراااااااااااااااملااة، واساروب التي جاااضاااااااااااااا هاا هاذه الاكول ييماا بينهاا وم  الااكول 

ا دت ارات ال برك التي ت ع  عالم اليوم ب ابعها، وا قسااااااااااام العالم إلى مر   ووطراح الضاااااااااااعيفة النمو، وبفعل 

تكور في يلك املر  ، وتت ثف ي ها تناقضات النظام الروامالي العالمي وعيوب  اع لية ووممات ، وتتر   يي ، م  

 إلى جنب م  
 
تتجير )مإل التجارة(  اإلنسااااااااااااااه وو ،ساااااااااااااليع  )مإل السااااااااااااالعة( وم  ،شااااااااااااايئ لك و اااااااااااااكال اسارية، جنعا

العوقات ا جتماعية واإلنساااا يةل وبمواماة د ااانمية السااالعةد نشاااأت د ااانمية السااال ةد، وبلغ اغتراب اإلنسااااه 

 معها 
 
 اوك ال فا  مإل وجل دذح ا غتراب.عإل  ات  عمل  وعإل عامل  وعإل  ات   روة لم يعك مم نا

تلف بحسااااااااااااااب ا تمال الفر  إلى إدكك يلات ول إل معذى اسارياة ووااااااااااااااااليب ممارااااااااااااااا ها وو الهروب منها تخ

. يإ ا كا ي 
 
املجتم  وو طعقات  الك يا وو الوا ى وو العليا في الهرم ا جتما ي الذي بات تقسيم  ال عقي  ارما

اسارياة اإليجاابياة   ت ال مقصااااااااااااااورة على ويرا  ال عقاة العلياا املاال اة للثروة والساااااااااااااال اة وواااااااااااااااائال اإل تااع، يإه 

التحرر مإل( لي ما دصاااااااالي علي  ال عقات اعجرك، يةكا معذى اسارية لكك ال عقات الك يا، اسارية الساااااااالعية )

و  اااايما ال عقة العاملة، هو العمل في اااا يل ،ةيير النظام القائم، وما ال عقة الوااااا ى، ولي و ثرية املجتم ، 

تفاوت مإل جهة، وتحت  على ال يهي التي تتجلى ي ها تناقضاات النظام، إ  تميل إلى املحايظة على النظام القائم

 ر اسووح مإل اسارية والهروب منها.ا جتما ي الذي ينمو باطرا  مإل جهة وجرك، ولذلك تت ثف لك ها مظاه

ويم إل وه نةامر بالقول إه الفلات الوااااا ى لي التي ،سااااتثمر في التعصااااب والت رح، بقكر ما ،سااااتع إل 

اضااة مإل الت رح العشائري واإلثذي واملذه ي، عووة على ،عصاب الفلات العليا وت ريها، إ  تقكم لنا  ما ع و 
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الت رح اسيلساا ي، إمال اللسااال، وإه تحي  اااعارات دتحرير املروة ومساااوامها بالرجلد، و  يخفى ما في املصاااكريإلي 

التحرير واملسااااواة مإل معم  كوري، يعذي وه الرجال هم مإل اااايحرروه اللساااال ويسااااووالهإل بهم، عااااعاب تتعل  

 ة والتجييل وا عال اساكاثة.بالتععل

الروااااااااامالية، في املر   واعطراح، وضااااااااعي الفر  الذي دررت  مإل الرواب  اعولية إلى غير رجعة، إ  بات 

مإل غير املم إل ااااااااااااتعا ة تلك الرواب  إ  بصااااااااااورة وهمية، وضااااااااااعت  ومام ودك جياريإلي إما التقكم  حو اسارية 

باساب والعمل واإلبكاع، والتععير اع اااااااااااااايل عإل قكرات  العاطفية اإليجاابية والتصاااااااااااااااسح م  العالم وم   فساااااااااااااا ، 

واساساااااااااااااايااة والعقلياااة، وإماااا الهروب مإل اسارياااة إلى التععياااة واسوضااااااااااااااوع. ويتنااااااااااااااااااااب هاااذاه اسويااااراه م  تيااااريإل 

متناقضااااااااايه في النظام الرواااااااااامالي  ات ، التيار الكيمقراطي، والتيار العنصاااااااااري، على اجتوح تفريعات  ومظاهره. 

اه عااالم اعطراح والهوامل و ثر عرضااااااااااااااة للتساااااااااااااال  وا اااااااااااااااتعااكا  والااك تاااتوريااة. وهااذاه التياااراه  وهمااا وإه كاا

متجاذراه ومؤثوه في النظاام الرواااااااااااااااماالي العاالمي، في مر  ه ووطرايا  على السااااااااااااااوالل إ  يقتره وولهمااا باالتنااايس، 

ر الرواااااااااااااااماالي العاالمي. وإ ا كااه التياا ويقتره الثااني باا دت اار، والتناايس وا دت اار تيااراه وااااااااااااااااااااااااااااااااه في النظاام

 مإل مرض جعي  يصيب القومية، وعذي التعصب وا اتعول القومييه، والشعور الوهمي بالتفول 
 
الهتلري  وعا

القومي وو العرري، يإ     يستنفك في هذه الصفة التي ترج  لي  امها إلى عوامل اجتماعية اقتصا ية وايااية 

لوااا ى بصااورة وااااااااية، وباساالة داسيماهيريةد التي تلتجها هذه الفلات، التي تجلي وثقايية تتعل  بالفلات ا

لااك هااا ال  عااات التساااااااااااااال يااة والتااكميريااة والنم يااة ا ليااة، والعااكميااة، عنااك ااا وفي غير م اااه مإل عاااملنااا املعااا اااااااااااااار. 

، وو مجر  ياا اااااااااااااااتعاا ة الوهمياة للرواب  اعولياة والعوقات التفا اااااااااااااالية ليسااااااااااااااي عوارض دم  وو جهل، يق 

  سااة في الت ور ودسااب، عه الوهم واإل هام  اارطاه مإل  ااروط التساال  وا اااتعكا ، ومصااكراه مإل مصااا ر 

 التعصب.
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    التعصب والسلطة

روك اسيابري وه  راااااااااااة ابإل جلكوه للعصااااااااا ية تن ل  مإل ي رة الوامع التي تقتضااااااااا ها ضااااااااارورة ا جتماع 

 مإل د ثار القوك اسايوا يةل ي ال عيعة ال شرية وثر ال شري، ل ع  امليول العكوا ية املتراعة ف
 
امتكت عين   يمإلا

ه وامع . وتتكرع ي رة الوامع عنكه مإل السااااااال ة املعنوية التي 30دإلى متاع وجي  امتكت يكه إلى وجذه إ  وه يصاااااااكَّ

الوامع على امللك. يللشاااااايوخ وال برال، إلى الساااااال ة املا ية التي تقوم على دالةلعة والساااااال اه واليك القاهرةد، وي 

اال ة اجتماعية د،ساتمك جصاائصها مإل  وع اساياة ا جتماعية السائكةد، لذلك لم  هتم بالوامع الذا،ي الناب  

. )إه   ي ع 31مإل ضاااااااااااااامير الفر ، كااااااالوامع اعجوري وو الااااااكيذي، وإه وبرم وثره في تقويااااااة الرواب  ا جتماااااااعيااااااة

 بالسل اه ما   ي ع بالقر ه(.

 لتوليك التعصااااااااب تعيه لنا 
 
عة، وونسااااااااقا ي رة الوامع وه العصاااااااعات   تصاااااااير عصااااااا يات، ضاااااااايقة وو موااااااااَّ

والت رح والعنف واإلرهاب إ  بإرا ة الساااااال ة وو إرا ة السااااااي رة التي عبر عنها ابإل جلكوه باملكايعة وامل العة، 

  جر ااااااااااااوك اااااااااااال ة القوة، التي يقوم عل ها دد  اعقوكد
 
. يو تتعيه التأثيرات ووه قوة السااااااااااال ة ليساااااااااااي  ااااااااااايلا

ا قتصا ية والثقايية واعجوقية التي تؤاس السل ة، و،ش ل  –اسو يرة للتعصب إ  في القواعك ا جتماعية 

دقل الساياااة.  تعذى في هذا السايال مقاربتيه مت املتيهي املقاربة الع ر ية، التي قال بها هشاام  رابي وغيره، 

. يتأ،ى ت امل هاتيه املقاربتيه مإل التضامإل ومقاربة الشيم واملريك، التي قكم 
 
 ممي ا

 
ي ها ععك   دمو ي إاهاما

التاااااااريخي بيه الساااااااااااااال ااااااة والعقيااااااكة،  يليااااااة كااااااا ااااااي 

الاااعاااقاااياااااااكة وم عااالاااماااااااا اااياااااااة. و ااافاااتااارض وه الاااعاااوقاااااااات 

لت  تضامنتيه   تالع ر ية وعوقة الشيم واملريك م

اااااااااال ات شاااااااااوصاااااااااية م لقة، /منهما ااااااااااوك اااااااااال ة

تقعااااال املنااااااقشااااااااااااااااااة واملراجعاااااة جشااااااااااااااناااااة و ااااااعماااااة،   

  واملساللة، وتت ير مإل النقك.

 دالسل ة عوقات قوة، وو عوقات بيه قوكد، دسب ميشيل يوكو، 
 
ومإل طعيعة السل ة والها تميل  وما

إلى التواااا  والشااامول والساااي رة على الفضاااال ا جتما ي برمت ، إ ا لم تواج  مقاومة كايية مإل املجتم  املكني 

ت  إلى اسارية وا اااتقول، ويتحلى ويرا ه بالشااعور باملسااؤولية املوممة لشارية. وما في العلكاه الذي يميل ب عيع

املتأجرة والتي عا اي تجربة ا اتعمار اساكي  ودتحررتد مإل اي رت  املعا رة، يإه تواُّ  السل ة   يواج  

د ودالتحرريد، وإما بساااااا ب ال مو  مقاومة تذ ر، إما بسااااا ب ا ااااااتجابة اإليجابية والسااااالعية سو ابها دالقومي

إلى ا رتقااال ا جتمااا ي، مإل طري  ا لتحااال بهااا وا  ااكماااع في عاااملهااا، وإمااا بساااااااااااااا ااب الع وح والومعااا ة املع ميإل 

بالفقر واسيهل واعمية، عووة على رهعة الساااااااااااال ة واسووح امل مإل مإل ب شاااااااااااااها، وهذه كلها ،عبر عإل ضاااااااااااااعف وو 

                                                           
 .123، صمرج  ااب ، العصبية والدولة – ابن خلدون فكر محمك عابك اسيابري،  30
 .122، صاملرج  الساب  31

ال تتب ن التأط رات الخط رة للتعصب تال في القوا د 

االقتصادية والثقافية واألخالقية الجي  –االجتما ية 

 تؤسل السلطة، وتشكل حقل السياسة.
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ااااااااتنفكت في مقولة دالتحرر مإل ا اااااااتعمار، والتحرر مإل اإلق اع، ثم مإل الهيمنة يتور في إرا ة اسارية، التي 

اإلمبرياالياةد. وهو ضااااااااااااااعف تمتاك جاذوره إلى نساااااااااااااايااه الاذات الفر ياة، وي إلى دالةيرياة اسيذريةد، التي ،عذي  وباه 

 يلم تلع  ...إه لم  قل عكم الشااااااااااااااعور باملسااااااااااااااؤوليةاعيرا  في العذى والتشاااااااااااااا يوت ماا قعل الوطنية، وضااااااااااااااعف، 

 دتى اجترقي الفضاااااالات ا جتماعية اسوا اااااة، ثم ااااااي رت عل ها ااااااي رة تامة، مإل  وه وه 
 
السااااال ة إ  قليو

، و  ااااااااايما بعك ااااااااااتيول العسااااااا ر على الساااااااال ة عام 
 
، وا  ول ااااااااايرورة تلسااااااااي  قوك 1923ت وه يضاااااااال عاما

 لتواُّ  وجه ة السل ة وتواُّ   
 
 و وات اي رمها.فو ها و،عك  املجتم  تععا
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 التعصب املجنسن، وتأنيث املختلف

 فترض وه دا جرد املختلف، لقك و اار ا إلى وه التعصااب اسيلساا ي وااااس جمي  و اا ال التعصااب، وهنا 

الةريب، الذي يشااااااااااةل الوم اه، هو ما يشاااااااااا ل الذات املر  ية ويؤاااااااااااس الهوية املر  ية، بصاااااااااافت  كل ما تأ ف 

، م  و   مقيم في ثناياها ويجوامها وفي وعمال جايي ها. ووه السااااي رة الذات وه تتصااااف ب ، وكل ما ،عك
 
ه  قصااااا

علي  وو ااااااااتععا ه  اااااارط لتم إل الذات، وي لتأااااااايسااااااها في امل اه وامل ا ة. يالذات املر  ية والهوية املر  ية، وو 

س، ااااااااااااااالب جصااااااااااااااائص ا جر عإل الذات، و  يتم  لك إ   الاذات العصااااااااااااااعوية، إ ما تتشاااااااااااااا وه بالساااااااااااااالب وو باللي 

بالساااااااااي رة علي  وو ااااااااااااتععا ه. وملا كا ي الذات املر  ية والهوية املر  ية  كوريتيه، يمإل العكيهي وه ي وه ثمة 

. ومإل ثم يإه ج اب الساااااااال ة ج اب 
 
تواشااااااااي بيه امليل إلى السااااااااي رة على ا جر وو ااااااااااتععا ه وبيه تأ يث  رم يا

لووا ي وو الو ااااااااااااااعوري.  ماا وه تمثيل ا جر املختلف مجلسااااااااااااااإل، في وعمااقا ، واسيلسااااااااااااااا ياة لي قااعا  وو عمقا  ا

(، هو تمثيل مجلسإل، ين وي على تميي  جلس ي غير واع وغير مشاو ،
 
يما  32الةريب وو العكو، )وهو مذ ر لفظا

بال م بتمثيل املروة املؤ ثة معذى ومعذى، ولي مإل تتشاااااااا ل  اتية الرجل وهويت  بساااااااالب جصااااااااائصااااااااها وو  ف ها، و  

 مإل الفضال العام والسي رة عل ها؟بااتععا ها  تتحققاه إ  

 سيكل العنف اسيلس ي املتعا ل 
 
 جا ا

 
لقك وولى يرا   يا وه، في  تاب  دجلك واو  ووقنعة بي د اهتماما

ر ال  جي بأ   رجل مخصاا ي. وال  جي،  ر. يالرجل اعبي ، باغتصاااب  املروة السااو ال، ُيشااع  ر واملسااتعم  بيه املساتعم 

. 33تقم مإل املسااااااتعمر، ويث ي و   رجل مثل دبإقامت  عوقات جلسااااااية طوعية وو غصاااااا ية م  املروة العيضااااااال، يل

ومثل  لك يم إل وه يقال عإل العصاااا ية املذهعية واملوقف ال عقيل إ  تتضااااامإل السااااي رة املذهعية وو ال عقية 

 مااا ،عبر الثااا يااة عإل اعولى، بتااأ يا  املسااااااااااااااي ر عل هم، وو اااااااااااااا ااال ا تقااام هؤ ل مإل 
 
والسااااااااااااااي رة اسيلساااااااااااااايااة، و ثيرا

ل  جيب محفو  في دبكاية والهايةدي هذه امروة إ ا ر ع ها يقك ر عي طعقة بأارها، مض هك هم،  ما في قول ب 

، عنك مر ه امروة بيضااااااااال  قية ال شاااااااارةي هذه امروة إ ا ر ع ها يقك ر عي ومة 
 
ر املخصاااااااا ي  فساااااااايا وو قول املسااااااااتعم 

 .. ييجب علي  وه يولي.ةالعرري مإل النادية التحليلنفسي إ ا ورا  املرل وه يفهم الوض . يقول يا وهي د34ب املها

 .د..وهمية  عيرة للظاهرات اسيلسية.

ى ، على هذه اسولفية، التي   تنم علاوريةيم إل تفسير عمليات ا غتصاب في اسارب الكائرة اليوم، في 

 في ام رائاااا  يق ، باااال تنم على اقتراه اسيلس بااااالعنف، وو ب  عااااة عااااكوا يااااة، جرال ال عااااي 
 
تااااأ ياااا  ا جر إمعااااا ااااا

                                                           
ثمة رب   ااااع  منتظم بيه الشاااارل واسيلس، ديك مإل جول اسوبرات »عيك في تحليل  لواااااتشاااارال بقول ي  دا  لك إ وار  ااااا 32

.. وما ملا ا يعكو وه الشااااااااارل   ي ال يووي   باسوصاااااااااوبة يق ، بل بالوعك )وال هكيك( .ر، املثيرة منها واملخيعة لآلمالالشااااااااارقية لفلوبي

. وباملقابل «ة، يهو ش يل يم إل للمرل وه يتأمل اسيلسا ي، والشهوا ية التي   ت ل، والرغعة الومحكو ة، وال اقات التوالكية العميق

 ار )بيروتي  .. رجولة وأنوطة.شررررررررت وغربجورع طرابي ااااااا ي،   يإه  ظرة دالشااااااارريد إلى دالةربد  ظرة مجلسااااااانة لي اعجرك، )راج

 .(1922، 2ال ليعة، ط
 .9، صاملرج  الساب  33
 .10الساب ، ص املرج  34



   

مقاربة فكرية –يد العنف التعصب وآليات تول  25 

 

والتاأثيم، و،عبر عإل اااااااااااااااا ياة عميقاة اسياذور في العذى الاذهنياة النفسااااااااااااااياة لأليرا  واسيمااعاات. ياالفعل  والتحريم

اسيلساااااااااااااا ي هنااا   يلع  مإل الرغعااة و  يتولى اللااذة، باال هو يعاال اعتول وو ركوب ووطل وايتراع .. ي تماال بااالقتاال. 

ركوبها وا ااااااتعول عل ها، بعك إجضااااااعها، إ  املروة، في هذه اساال تمثل طائفة مذهعية وو إثلية يرا  اعتوؤها وو 

 مإل الصعب قتلها إ  بأيعال رم ية مإل هذا النوع.

إه  م ي التماي ، اسيلسااااا ي والتماي  الثقافي، ليساااااا منفصاااااليه ودكهما عإل ا جر في تمثيل ا جتوح، بل 

 في جهام السل ة املر  ية. يالق
 
ما، مإل رابة العليوية بينهإه ج اب اسيلسا ية وج اب العرل متواشياه وظيفيا

 مإل الت ااايؤ بيه ا جتوح الثقااافي اسيااذري وا جتوح اسيلساااااااااااااا ي 
 
دياا  جااذريااة ا جتوح وم لقيتاا ، تقيم  وعااا

اسيذري. يفي عوقة املسااااااتعمر الةربي باملسااااااتعمر الشاااااارري ت وه املروة لي الشاااااارل، والشاااااارل هو املروةل يإ ا كاه 

، يم نن
 
 واملؤ    ااااااارقيا

 
ا وه  ك ي وه طعيعة اع وثة وطعيعة الشااااااارل يجري تصاااااااويرهما على والهما الشااااااارري مؤ ثا

 
 
ال ااااااااا يل  فسااااااااا ، في هذه التمثيوت. هذا الت ايؤ ي ر  الذات الةربية بو ااااااااافها مذ رةي الثقاية اعجرك لي  وما

 .35مثل داسيلس ا جرد

 هي موجب وااااااالب،يرك جورع طرابي ااااا ي وه عملية املثاقفة )بيه العرب والةرب( بايتراضاااااها وجو  طريي

 عه الثقااايااة اساااكيثااة 
 
   وملقَّ ، ت ر   فسااااااااااااااهااا على الفور  عمليااة  ات دااكيإلي مااذ ر ومؤ اا . ول إل  ظرا

–ملق 

 بالكو ية  – ظير القكيمة 
 
لي في اعااس واسيوهر ثقاية  كور، يإه املثاقفة   توقا في ال رح املتلقي إدسااا

 باسوصال الف ري والعنة الثقايية. وتحي وطأة هذا اإلدساس الذي   
 
 مرهقا

 
املؤ ثة بقكر ما تعع  يي   اعورا

ل ما يلو  بماضااااي  اساضاااااري الذي يفترض و   ينم ي ال  ل  يلو  مثقف املسااااتعمرة وو املسااااتعمرة السااااابقة وو 

. يخامر مثقف املستعمرة 
 
 ملسايا

 
على الرجولة. وبعع  التراث القومي الذي كاه قعل الصاكمة ال ولو يالية نسايا

 .36وو املستعمرة السابقة  عور م هو بالرجولة هو في ومس اسااجة إلي  إمال اؤ   الثقاية املتروبولية وايا مها

   إلى امللقَّ ، و ظرة اعجير إلى  فسااااااااااااا ، يا عال ول إل هذا
 في  ظرة امللق 

 
ع  الرجولة والتفول والسااااااااااااا   يةير  ااااااااااااايلا

 بالكو ية، وي باع وثة.   يم إل اسوروع مإل هذا املأمل إ  بإعا ة ،عريف التأثير .اساضاري 
 
 ممضا

 
.. تخفي  عورا

طتااااه في اعيرا  واسيمااااعاااات،   ت وه إداااكاهماااا بةير والتاااأثر باااأالهماااا قوتااااه متعاااا لتااااه وو مت اااايلتااااه، ومتشاااااااااااااااار 

 اعجرك. )مإل   يتأثر   يؤثر(.

يإ  تتجلى عملية اإلجضااااع وا ااااتتعاع، لكك اسواضاااعيه والتابعيه، في  وع مإل جصاااال  فسااا ي، ومإل ثم، 

عاع واملحاكاة وو التقليك والعي  والتواكل، يم إل القول إه  
 
ع ر ية الثقاية ال اجتما ي وااااياساااا ي، يعبر عنهما ا ت

لي، في اعاااااااااس، ثقاية تأ ي  الرعايا، مثلما ثقاية املساااااااتعمر لي ثقاية تأ ي  السااااااا اه اع ااااااالييه، التي تولكها 

، وكلتاهما تولكاه لكك الرعايا واملسااااتعمريإل ر و  يعل مجلسااااانة مإل  وع الفعل  ات ، 
 
الرغعة في تصااااورهم إ اثا

                                                           
، (6016 ار التنوير، ) مشاا ي  عك اه دسااإل ي، ترجمةنحو قراءة نسرروية لالسررتشرررات :اسررتيهامات اسررتعماريةميكا ييةينوغلو،  35

 .101ص
 .11ااب ، ص ، مرج .. رجولة وأنوطة.شرت وغربجورع طرابي  ي،  36
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 مإل املقاومة،   ،عكو كوالها
 
 للفعل  ات ، ،ساااااارح في إبرام قيم الرجولة وال ااااااياعة والتااااااااية  وو و اااااا ا 

 
تحويرا

والشااااااها ة، والسااااااع  الثقافي واساضاااااااري، وا عت ار بتراث ا بال واعجكا  وتاريخهم املجيك. يو يم إل يهم ج اب 

 عإل  ااااااااااااااعور مم  باالااكو ياة، لاكك مإل ياكركوه ا ق ااع ع
 
هم وق اع ااااااااااااااالاة وال  عااة التراثياة إ  بصااااااااااااااف همااا ،ععيرا

 مإل م ابرة وو عنا .
 
، ويماراوه  وعا

 
 واضاا

 
 بالتراث إ راكا

ويعلغ التعصااااااااااااااب الااذكوري مااكاه في تااأ ياا  ا جر املختلف، بةيااة إ  لاا ،  مااا تقااكم. وقااك  دا ععااك   

دمو ي وه عوقااة الشاااااااااااااايم باااملريااك، بمااا لي عوقاة تاأ ياا  املريااك وادااكة مإل قواعاك تاأااااااااااااااايس الساااااااااااااال اة، موممااة 

. إ  تتجلى عملياة التأ ي  في مماراااااااااااااااات الساااااااااااااال ة وعوقات اسا م، في مجال الساااااااااااااايااااااااااااااااة 37الع ر ياةللعوقاة 

ومؤاااااااااااااااسااااااااااااااات الااكولااة، وعااك  مإل مجااا ت اساياااة ا جتماااعيااة املتنوعااة التي يعااكو ي هااا ت اااب  بليوي بيه  وعيااة 

. لثقاية بو فالعوقات على مستوك املجال املجتمعي اسواص واليومي وعلى مستوك املؤاسات ال برك وا
 
ها  و

يقك و ااااااعحي عوقة الشااااااايم باملريك لي العوقة النمو جية لعوقات السااااااال ة اعجرك، تظهر ت ابقامها العليوية 

 
 
 وثقااييااا

 
 اجتمااعيااا

 
م  هاذه العوقااات في التاأرجح بيه بيه الاذ ر واع  ى )الااذكورة واع وثاة(، بو اااااااااااااافهمااا تصااااااااااااااورا

ملرور الرم ي واساتمي مإل وضاااااااااااااا  مؤ ا ، في مردلة الت ويإل، بلية سوصااااااااااااااائص بيولوجياة. ويفترض دمو ي وه دا

واااااااااااااااااااية للتويي  والفت ، اااااااااوال في مجا ت التحصاااااااايل الرووي وو في مجا ت ال سااااااااب الك يوي، )بما في  لك 

 .38السياس ي(د

. يمعي ت  لي التي بمقكورها وه تري  هذا اعجير 
 
 جكيكا

 
 دالشايم امللقإل هو الذي يصان  مإل املريك  اايخا

، ع   بكوه هذا الفعل   شاا يل يم إل وه يسااعف 
 
إلى القمة. وإمال هذه املعي ة، كل شاا يل  جر يصااع   وره ثا ويا

املرياك،   قكرت  ووهليت  و  ااااااااااااااااتقامت  و   اااااااااااااالوات  و  و عيت  و  تميكات ، و  وي مجهو  يقرب  مإل مصااااااااااااااكر 

 منااااأي الت ويإل )التاااأهيااال( اإللهااام. إه اسوضااااااااااااااوع في ا تظاااار الفعااال اللاااكني واملواقف الناااا
 
تجاااة عنااا  ،ةاااذي  ائماااا

وبرام  التنظيمات الساياااية، التي تتعذى  ايةة مإل الصيغ املسماة و ولية. وجارع هذه الكائرة تتح م عوقة 

ال عيم، التي تقتاكي بهااذا التراب  املثاالي بيه الشاااااااااااااايم واملرياك في و اااااااااااااا ااال التفااعاال الساااااااااااااايااااااااااااااااايااة في كال اعد اب 

بروقراطيات العمومية واسوا ااة  ذلك. يمإل إظهار املواقف التي تماثل  باملروة، في مردلة وولى، والنقابات وفي ال

. إ ا 39يولك الشاااااااااااااايم اسيكيك، الذي يتحول ييما بعك إلى معيم رجولي م ل ، بعك وه يتحرر مما يرب   بملقني د

 لل
 
ععور إلى املشااااااايخة وال عامة، يإه كاه تأ ي  املريك ومعا لة الساااااااياسااااااا ي، املنتظر وو املوعو  بالسااااااال ة،  ااااااارطا

تأ ي  اسوصم، واملختلف، وتأ ي  املعارضة، هو على الع س مإل  لك  رط  اتععا هم وإقصا هم وو القضال 

عل هم إ ا وم إل. وللتاااأ ياااا  هناااا معذى التجريااااك مإل قيم الشاااااااااااااارح وال رامااااة، باااااااااااااااااااتانااااال مااااا ي ل  علياااا  عنااااك ااااا 

 داملعارضة الشريفةد.

                                                           
 ةفااععااك املجيااك جا ي، ترجمااةالنسررررررررررررس الثقررافي للسررررررررررررلطررة في املجتمعررات العربيررة الحررديثررة :الشرررررررررررري  واملريرردععااك   دمو ي،  37

 .2، ص(6010، 2ط ار توبقال لللشر، )الرباطي 
 .16، صاملرج  الساب  38
 .62، صاملرج  الساب  39
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 بعملية دتأ ي د رم ي، وو إجصال، عملية ا اتتعاع 
 
الع ر ية املحكثة، والسل ا ية املحكثة، تقتره  وما

، بحسااااااااااااااعاااه اع  ى و نى  رجااات الساااااااااااااالم ا جتمااا ي، في 
 
 وو  رهااا

 
رم ي للتاااب ، تقااابلهااا عمليااة تااأ ااُّ  التاااب  طوعااا

 م وول تقساااايم للعمل، ووول الثقاية الذكورية، والنمو ع النقي للتععية، ووول موضاااوع للسااال ة الذكورية، بح 

 متناوبيه، وي إعا مها إلى وضااااعية 
 
 وتك يسااااا

 
عملية إ تاع اجتما ي للهوية اسيلسااااية، ييةكو تحريم املروة تقكيسااااا

 وععو ي هاا مضاااااااااااااااعفاة. التاأ يا ، تاأ يا  الرجل وتأ ث  يعنياه هكر 40اسارماة العاكائياة
 
، في هاذه اسااال، مضاااااااااااااااعفاا

تعكيكها، وتحويل  إلى موضاااااااااوع م اوع وو ما ة طيعة للسااااااااال ة. الرعية هو   رامت  اإلنساااااااااا ية، وإماتة  فسااااااااا  وو 

 )باملفر ( ولي )باسيم ( ما ة السل ة وموضوعها.

، بحسااااااااعاالها وول  ااااااااا ل مإل 
 
 وو    ااااااااعوريا

 
وعوقة التععية التي ،سااااااااتحضاااااااار تععية املروة للرجل،  ااااااااعوريا

سااة للساال ة ال  
ع ر ية تت امل م  عوقة الشاايم باملريك. ومإل و اا ال التععية و تج  تقساايم العمل، عوقة مؤااا 

ثم يإه مقاومة السااال ة الع ر ية املع مة بسااال ة  يلية، يفترض وه تتج  إلى ،ةيير قواعك السااال ة والعوقات 

عها، وي يفترض وه تذهب بخ  مساااتقيم إلى   
التي تؤااااساااها، وتف يك املعاني والقيم والرموم والعومات التي تقن 

اواة. عه املسااااواة، بو درية،  ااارم وو يم للرجال واللساااال عامة، ولللساااال جا اااة، إ  الرجال اسارية، قعل املسااا

 )اعقويال( هم مإل ينصعو  ، والرجال الضعفال واللسال هم وهإل مإل يقعوه ويقعإل يي .

  

                                                           
 وما بعكها. 96، ص(1999 ار ال ليعة، )بيروتي  جورع طرابي  ي ي، ترجمةالجنسيةالحياة ايةمو ك يرويك،  40
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    املقترب النفس ي

 على وول   ل مإل و  ال ا غتراب( اعتقا 
 
داملستنيريإلد  لعل وول   ل مإل و  ال التعصب )مع ويا

الذيإل يعتقكوه و   يووى لهم، با تشاح امل ل  وما يول ال شري، وبأالهم ومس وا باساقيقة التي تمنحهم التفول 

على اائر ال شر بالعلم والقوة والسل اه والعصمةل ييتراجعوه بذلك إلى مردلة القكرة ال لية ال فلية، التي 

جري إ را   باملعارح، في دكو  اإلم ا ات ال شرية. ويتراي  تتضمإل تحقي  الرغعة على دساب الواق  الذي ي

الشعور بالقكرة ال لية م  دمااة  رجسية وتمجيك لف رة ا  تمال إلى جماعة مص فاة. ويم إل لهذا ا   فال 

النخعوي وه  هكهك قل  ويرا  قسي عل هم اساياة، ولم يحظوا بنصيب واير مإل اعمإل. ومما يمي  املتعصب و   

اعمإل وال مأ ينة في املنظومة التعص ية، ييعكل هذا ا طملناه منظومة القيم، ويمنح  اإل ه بإطول يجك 

، بصفت  مالك الشريعة وو القا وه. وقك يشعر بضرورة  ي  ،عوي  ما، بال هك 
 
غرائ ه العكوا ية واسيلسية ويضا

 والتقشف.

كه جي ل اعول بينقا ، وهو تفري  و يفرل بولتروير بيه املتعصب اع لي )العا ب( واملتعصب امل

السل اه الذي يسم  ل  بأه يأ ه سيماعت ، بالتةلب على النوالي املفروضة مإل اع ا اععلى، باام ي رة اعمر/

. ووما املتعصعوه املنقا وه يهم امتثاليوه، يسم  41وو مثال يستحقاه وه يضحي بنفس  وبا جريإل في ا يلها

ع ليد بالتععير عإل م ال هم ومخاويهم وجرادامهم بتعييه عكو )مجرم( يم نهم وه لهم العا ب وو داملتعصب ا

وا غض هم علي  مإل  وه وي  عور باسيرمية. ويذ ر في علم النفس الو في تقلص اساقل الذهذي لكك  يصعُّ

 مإل وغراض ه
 
واهم املتعصعيه كاية، وهعوط في ا هتمامات وام رال و  معا ة تجاه كل ما   ي وه غرضا

 ،
 
كا  ومض ه 

 
ودماا هم، ويقيه   يت ع ع بصاة وي ارهم وإاقاط للعكوا ية على ا جر )املختلف( املظنوه عكوا

.. ويعكو اعي هؤ ل ورال العنف .42وتر يكات تبرر التجكيف على اعجول )إ نا  قتل في ا يل جير اإلنسا ية(

عامة والنهب والس و وري  املوان  ا جتماعية  أالها وال هتك اسيلس ي وا  هام اسارمات واملل يات اسوا ة وال

 .43ال يفية الوديكة لونعتال مإل النظام ومحاو ت يائسة للتعوي  وتضميك جرادهم ال رجسية

  

                                                           
 .10 – 9، صمرج  ااب ، سيكولوجية التعصبو كري  هاينال ومي لوس مولنار وجيرار  ي بومي ،  41
 .16، صاملرج  الساب  42
 .13، صاملرج  الساب  43
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    اقتراحات وتوصيات

، إ  بتحقي  ق يعة معريية  .1
 
 يشااااايلا

 
  تم إل مةالعة التعصاااااب والتةلب علي  وو تقليص تأثيرات   ااااايلا

ووجوقية عإل اائر العص يات، التي   ت ال تنظم الفضال ا جتما ي، إلى هذا اساك وو  ام. وهذا مما 

د اب نقااااباااات واع يقتضاااااااااااااا ي تويير بيلاااة تم يلياااة   تظااااماااات املجتم  املاااكني وتنظيمااااتااا ، و  ااااااااااااااايماااا ال

الساااااااايااااااااااية، تضاااااااامإل دري ها وااااااااااتقولها عإل الساااااااال ة التنفيذية بصااااااااورة عامة، وعإل اعجه ة اعمنية 

 للمواطنة بثوثة 
 
 ضروريا

 
بصورة جا ة. وليس لذلك مإل ضما ة اوك ايا ة القا وه، بصفت   رطا

عااامااة وفي دياااة الااكولااة، وركاااالهاااي املساااااااااااااااواة، واساريااة، واملشااااااااااااااار ااة اإليجااابيااة وال وعيااة في الشااااااااااااااؤوه ال

وال وعية  اااارط اإليجابية. وهذا يعذي إ ا ة معكو الو لات ال ااااوصااااية والعائلية والعشااااائرية واإلثلية 

 واملذهعية وما يقابلها مإل امتيامات.

 قك التصاور ا جت الي للسل ة، القائم على ي رة داملر   السياس يد، و قك معصومية املر   وو دالقيا ة  .6

لتحرر مإل ععاا ة الفر ، والتف ير في تومي  عا ل للساااااااااااااال ة، هو  اااااااااااااارط وااااااااااااااااس للتومي  اسا يماةد، وا

العا ل للثروة الوطنية و ات  العمل ا جتما ي، بحساااااعاه وهَّ السااااال ة السااااايااااااااية   ت ال لي القاطرة 

التي تجر جمي  العربات. يو يم إل وضاااااااااااااا  دك للتعصااااااااااااااب واسايلولة  وه تحول  إلى ت رح وإرهاب إ  

تقال اسيذري مإل  مو ع الساال ة ال ااوصااية إلى  مو ع ااال ة القا وه، ومإل  مو ع الو ولة إلى با  

ة التعصااااااااااااااب ماا  ام هناام وشااااااااااااااوااص يول  ر  و   مو ع الاكولااة الوطنيااة اساااكيثاة. و  يم إل وه مهااكو ااااااااااااااا 

القا وه، ومصاااااااسح جا ااااااة عميال يول املصااااااشاة الوطنية العامة، وا تمالات يرعية ،علو على ا  تمال 

 الوطذي املؤاس على ا  تمال اسيذري، اعولي والنهائي، إلى النوع اإلنساني والقيم اإلنسا ية العامة.

يساااااااااتك ي  لك  قك ال وباويات وتفنيك اإليكيولوجيات، وتحكيك مجال اعجيرة في امل الب والتوقعات،  .3

ا 
منها مرجعية معيارية  وا عتراح بتسااااااااوي املرجعيات الثقايية لشيماعات املختلفة، وعكم دساااااااعاه وي 

 وو مرجعية ممتامة.

نشااااااااااار ثقاية ا عتراح با جر املختلف، واعجرك املختلفة، وا عتراح بالتسااااااااااااوي في ال رامة اإلنساااااااااااا ية  .2

وال رامة الوطنية، واسيكارة واااااااااااتحقال اسارية واساقول املك ية والساااااااااياااااااااااية. وهذا يقتضااااااااا ي إعا ة 

ورة وااااااااااااااااااااااااااااااايااة، وإعااا ة النظر في تااأهياال الساااااااااااااال ااة التربويااة النظر في النظااام التربوي والتعليمي، بصاااااااااااااا

. يالنظام التربوي والتعليمي هو ما يقرر  يفية إ تاع اساياة 
 
 ومناقعيا

 
 وثقاييا

 
 وعلميا

 
والتعليمية معرييا

 ا جتماعية وإعا ة إ تاجها، ويعيه اتجاهات  موها وت ورها.

 ملاا لاكك املتناقشاااااااااااااايه  تويير  ااااااااااااااروط مواتياة لشاوار والنقاال العاام، بصااااااااااااااف هماا .3
 
 لشارياة وو تعاذيرا

 
تاكاو 

 بااام يااا  إ فاااقهااا وو تصااااااااااااااريفهااا إلى ممااارااااااااااااااااة اجتماااعيااة 
 
واملتحاااوريإل منهااا. إ  تنمو اساريااة وت  ا  طر ا

 وإنسا ية، و ذلك املعرية والثقاية.

رك لتعليم ج قاك ثناائية الع ل والشااااااااااااااهيك، و   مها الرم ية في ثقايتنا السااااااااااااااائكة، والتف ير في طريقة و .2

التاريم واع ب، على وه التاريم هو تاريم الشااااااعوب،   تاريم امللوم، واع ب مر ة اساياة اإلنسااااااا ية،   
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مجر  يا تاميا وبوغة اااااااااااقيمة وما ة للتفاجر وت جية الوقي، مثل درضاااااااااااعة التسااااااااااليةد، التي اجترع ها 

 عةد وبي تمام ال ائي في مكي  املعتصااااامالروااااامالية املتودشاااااة. ي يف   مله اليوم لتعليم وو   ا درائ

  مروة عربية، على ا يل املثال؟ وهل مإل تحقيب 
 
 مإل وهل عمورية ا تقاما

 
بأمر   لقتل  ،سعيه ولفا

 لي العصااااار الرا ااااااكي والعصااااار اعموي والعصاااااار 
 
وااااااوو مإل تحقيب تاريخنا الساااااياساااااا ي والثقافي عصاااااورا

هاال يجرؤ ودااك على ال وم؟  لم  تحااكث عإل دعلوم الععاااساااااااااااااا ي والعصاااااااااااااار اململوكي والعصاااااااااااااار العثماااني؟ 

 الكيإلد واملكو ات الفقهية والنصوص التأايسية و وامات  ثيرة مإل غعار ال وم.

،   بإلةال الكيإل وو تجاهل  باإللغاء السياس ي للدينيصال الكيإل عإل الكولة وعإل املكرااة الراامية،  .3

ط الوممااااة لنموه وامهاااااره في املجتم  املاااااكني، وتجاااااهاااال تاااااأثيراتاااا  في اسايااااااة اعجوقياااااة، وتويير الشاااااااااااااارو 

والتعاااماال م  اااااااااااااااائر اع ياااه واملااذاهااب الااكيليااة على والهااا متساااااااااااااااويااة في القيمااة الروديااة، بو وي تميي . 

ياإللةال السااااياساااا ي للكيإل يشااااع  اإللةال السااااياساااا ي للمل ية اسوا ااااة، في النظام الكيمقراطي، الذي   

 يحتاع إلى وي  رعية مإل جارج .

نشاةال باسااضار وا  اتةال يي ، بحساعا   الشاظة التي تمأل الوجو ، والنظر إلى املستقعل على و   ا  .2

مم نات اسااضااااار يق ، لوضاااااا  دك للماضااااااوية والسااااالفية اللتيه تعذراه بذور التعصااااااب في اسااضاااااار، 

وك ااااا واسايلولة  وه تحييه معارم املا اااا ي وااااااتئنايها. وتف يك اإليكيولوجيات التي ليس مسااااتقعلها

 ماض ها، ب ل ما يي  مإل   اعات إثلية ومذهعية وودقا  وثارات.

 ملع يات العلم اساكي  ومنج ات ، وإ راع التربية  .9
 
العمل على تحكي  الو ي اسيلسااا ي وعصااار ت ، ويقا

 إلى جنب م  التربية على املواطنة املتساوية وقيمها املك ية.
 
 اسيلسية في مناأي التربية والتعليم، جنعا

لضااااااااااااااروري وه تقتره عملية ،ةيير العوقات املؤاااااااااااااااسااااااااااااااة للساااااااااااااال ة بتةيير ماوية النظر إلى الذكورة مإل ا .10

 في منظومة دقول اإلنساه 
 
 تحي مقولة اإلنساه، وإ راجهم معا

 
واع وثة، ووض  اللسال والرجال معا

ومسااااااوامها املساااااتمر. وتفنيك مقولة دتحرير املروة  واملواطإل/اااااااااااااااااااااااااااااااااااااة، وإجضااااااع هذه املنظومة  امها للنقك

بالرجلد، باعتعارها مقولة  كورية وااااااال وية، و ذلك مقولة دتم يه املروةد، عه الفاعل املتخفي ورال 

 ملا يلعشي وه ت وه علي  املروة.
 
 هذيإل الشعاريإل هو الرجل املتعصب الذي يقكم  فس   مو جا
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