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ًدىاو٘ البدض ؿاَغة اللىٍ مً خُض حلغٍٍ اللىٍ وؤشٖا٘ ججلُه في الىاُم ،مم جىطُذ لللالُاث وألاؾباب
الاظخماكُت والؿُاؾُت والشِاًُت ،التي حوظي اللىٍ وججلله ًىٌجغ بٖل َظا الؼزم والِىة ،كلى ما حشهضٍ مجخملاجىا
وبلضاهىا .زم ًغٓؼ البدض كلى اللالُت بحن ؤشٖا٘ الحغمان والتهمِش والاؾخلباص بىصٌها خىامل لللىٍ اإلاباشغ ،والظي
ًخٌاكل بضوعٍ مم شٖلحن آزغًٍ مً اللىٍ َما اللىٍ الشِافي اإلاخصل بالجاهب الغمؼي مً خُاجىا ،والظي ٌلمل بما كلى
جإظُج اللىٍ مً زال٘ الخدغٍع كلُه ،وحشجُم الجزوكاث اللىٌُت كىض ألاًغاص والجماكاث مً زال٘ وشغ زِاًت
ً
الٕغاَُت ،وبهٖاع آلازغ اإلاسخلٍ وبصضاع الٌخاوي ،التي حشجم كلى بُصاثه وهبظٍ وصىال بلى ُخله ،ؤو مً زال٘ وشغ زِاًت
الدؿامذ ،وجِبل آلازغ اإلاسخلٍ ،وبىاء مِىماث زِاًت الؿالم.
والؾخٕشاي الجظوع اللمُِت لللىٍٔ ،ان ال بض مً الغظىق بلى الخىُِب في البيُت الاظخماكُت الحاطىت لللىٍ مً زال٘
الاهخماءاث الخِلُضًت ما ُبل الحضًشتٔ ،اللاثلت والؼاثٌت واإلاظَب واللشحرة والِبُلت ،بىصٌها كصبُاث طُِت ؾغكان ما
جخلاعض مم الىالء الىػجي ألاشمل ،والظي ًبجى كلى ؤؾاؽ عابؼت اإلاىاػىت بدمىلتها الٌٕغٍت والِاهىهُت ،وباكخباعَا
ألاؾاؽ الظي جبجى كلُه اإلاجخملاث والبلضان الحضًشت.
بلض طلٗ ًخم هِض مٌهىم الخلصب كبر شغح صالالجه باكخباعٍ اإلاؿخىي الٌٕغي لللصبُت ،وبما ٌشحر بلُه مً بووالَ
ً
وظمىص ًدىافى مم الخٌٕحر الىِضي الىاعي واإلاخدغع مً الِىالب الٌٕغٍت الجامضة ،التي ججلل اإلاخلصب ؤؾحرا لها باؾخمغاع.
ًهل ًمًٕ ًهم ؿاَغة بهظا الدشلب والاهدشاع مشل اللىٍ صون الغظىق بلى الىاُم الخىمىي واإلالِشخي إلاجخملاجىا؟ وَل
ًمًٕ الىصى٘ بلى مِترخاث كلمُت إلاىاظهت اللىٍ صون ؤلاخاػت بالخٌاكل اإلاؿخمغ بحن ألاؾباب البيُىٍت وبحن الـغوي
ّ
اإلاخوحرة اإلاىلضة لللىٍ؟؟.
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ما هي الجظوع اللمُِت لللىٍ اإلاخصلت بالبجى الؿُاؾُت والاظخماكُت والشِاًُت والاُخصاصًت إلاجخملاجىا ،وٍُٓ جم
جىؿٌُها لخضمت ظهاث ومصالح وصو٘ زاعظُت بُلُمُت وصولُتٓ ،ما خضر وٍدضر في ؾىعٍت واللغاَ ولُبُا والُمً ومصغ
َ
ولبىان وؾىاَا؟ زم ما صوع الاخخال٘ والؿُؼغة وامتهان ؤلاعاصة ،والؼوُان اللالمي بىصٌها مىلضاث لللىٍ؟ ..،وٍُٓ
ٌؿاكض الخدلُل الللمي كلى ًهم وجٌؿحر ؿاَغة اللىٍ اإلاخلضصة الىظىٍ وألابلاص ،وَل ّ
ًمٕىىا مً بىاء مِاعبت جٌُض في
مىاظهتها والخِلُل مً مساػغ اهضالكها اإلاخٕغعة ،بصُوت ؤزغي ما هي اإلاضازل الاؾتراجُجُت التي ًمًٕ ولىظها إلالالجت
اللىٍٔ ،اإلاضزل الؿُاسخي واإلاضزل الخىمىي واإلاضزل الشِافي؟؟..
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خُض ؤن اللىٍ ) (violenceمماعؾت بوؿاهُت ُضًمت مخجضصةً ،مً الؼبُعي ؤن جدىىق ملاهُه وجسخلٍ حلغٌٍاجهه بهازخالي
ً
حلغٌٍا لللىٍ مٌاصٍ ؤن (اللىٍ ٌ
حلبحر كهً الِهىة
الغئي والٌلؿٌاث واإلاىهجُاث اإلاخلضصة إلاِاعبخهًِ ،ض ؤوعصث الىٍُٕبُضًا
الجؿههضًت التههي جصههضع طههض الههىٌـ ،ؤو طههض ؤي تههخص آزههغ بصههىعة مخلمههضة اعهههام الٌههغص كلههى الُِههام بهههظا الٌلههل هدُجههت
ً
شههلىعٍ بههاملم بؿههبب مهها حلههغض لههه مههً ؤطي  1ؤي ؤن اللىههٍ َههى بًههظاء تههخص ؤو ؤتههخا وبلحههاَ الظههغع بهههم لٌـُهها ؤو
ً
ً
ً
هٌؿُا ؤو ظؿضًا بوُت بظباعَم كلى الُِام بهإصواع ؤو ؤًلها٘ ملُىهت عهمها كهمهم ،وٍىهضعط فهي طلهٗ اللىهٍ طهض اإلاهغؤة واإلالهىهحن
وألاػٌا٘ والوغباء واإلاسخلٌحن.
َ
ؤما اللىٍ اإلاؿلح وٓما وعص في بكهالن "ظىُهٍ" ًههى (الاؾهخسضام اإلاخلمهض للِهىة هحهر الشهغكُت ،بامؾهلحت ؤو اإلاخٌجهغاث طهض

تخص ؤو ظماكت ؤو مجخمم ؤو صولت ،بدُض ًِىض ؤمً الىاؽ والخىمُت اإلاؿخضامت  ،2بِىما ٌلغي "مآـ ًُبهر" الضولهت
بإنههها (اؾههخسضام اللىههٍ الجؿههضي اإلاشههغوق  ،وَههظا الاؾههخسضام ًبخ ههي جؼبُههّ الىـههام وخٌههف ألامههً الٌههغصي
واإلاجخمعههي طههمً ؾههُاصة الِههاهىن ،وللضولههت وخههضَا خههّ اؾههخسضامه بىصههٌها صولههت الحههّ والِههاهىن كلههى مهها حشههحر الحمىلههت
الٌٕغٍت والؿُاؾُت للضولت الحضًشت.
ّ
بِىمهها ٌلههغي اإلانجههم الىِههضي لللههم الاظخمههاق اللىههٍ بإه هه "ؾههلىْ ال كِالوههيٌ ،لههىص ؤص هله بلههى مغٓ هب مههً اإلاُههى٘ واإلاصههالح
اإلاخساصههمت التههي حؿههبب بلههى خه ٍهض مهها اهدههال٘ اإلاجمىكههت هٌؿههها ،وؤهههه فههي ٓشحههر مههً الحههاالث ؾههلىْ ُمعههي ومههخالػم مههم كملُههت
ازخال٘ الىـام".
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ٌشمل طلٗ اللىٍ طهض اإلاهغؤة وألاػٌها٘ والؼبُلهت ،واللىهٍ طهض الغمهىػ الحظهاعٍت والشِاًُهت ليزهغًٍ ،ولل َهل اإلاشهترْ بهحن
الخلغٌٍههاث الؿههابِت ًخلههحن فههي ظملههت هِههاغ مشههترٓت ممههها ؤن اللىههٍ عايههل فههي الههىعي والالوعههي الٌههغصي والجمههاعي ،وَشههحر بلههى
زِاًهت الولبهت والوههؼو والحهغوبً ،ظه ًهال كهً ؤهههه زِاًهت مٕدؿههبت َ
جغيهل الخلصههب والٕغاَُهت وجيبههظ آلازهغ و همشههه ،بهل وجىٕههغٍ
ً
وحشههُؼىه جمهُههضا اُصههاثه ؤو ُخلههه ،وبةمٖههان مههً اهههخم بالبرَىههت كلههى طلههٗ ؤو جىزُِههه ،اللههىصة بلههى جههاعٍش مضًههض مههً ؤشههٖا٘
اللىههٍ والـلههم والِؿههىة والِخههل التههي ًههظزغ بههها جاعٍسىهها فههي ظاهبههه اإلاـلههم واإلاؿههٖىث كىهههٓ ،مهها وفههي جههىاعٍش ألامههم والشههلىب
ً
ألازههغي ؤًظهها ،وبن بيؿههب وصعظههاث مخٌاوجههت ،بهههظا اإلالجههى ٌؿههخضعي جدلُههل ؿههاَغة اللىهٍ وجدضًههض مٖىها ههها وؤؾههبابها مِاعبههت
ً
مىهجُههت مغٓبههت جخجههاوػ الخسصصههاث والخسههىم الٌاصههلت بههحن الللههىم واإلالههاعي ،وزصىصهها فههي الللههىم ؤلاوؿههاهُت بط ًصههلب
ًصه ههل الجىاهه ههب الاظخماكُه ههت لـه ههاَغة اللىه ههٍ كه ههً مٖىها هه هها الشِاًُه ههتًُ ،مه هها ًخله ههظع ًصه ههل َه ههظٍ اإلاؿه ههخىٍحن كه ههً اإلاؿه ههخىي
ً
الؿُاسههخيً ،ظههال كههً كىاص هغ ومٖىهههاث اُخصههاصًت جههاعة وجىمىٍههت فههي ػههىع زالههض ،مهها ٌلجههي ؤن ؤلاإلاههام بهههظٍ الىظههىٍ اإلاخٌاكلههت
1مىؾىكت الىٍُٕبُضًا" :العىف"https://goo.gl/Odxrzs.
2 High Level Panel. Terrorism. http://goo.gl/DByrQV
3ط،ع .بىصون وآزغون.اإلانجم الىِضي لللم الاظخماق .جغظمت ؾلُم خضاص(.صمشّ :صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت. 1986.
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واإلاخلههضصة لللىههٍ ًخؼلههب ُ هغاءة جصههالح بههحن البيُههت والخههاعٍش ،عهههم مهها ًبههضو بههحن َههظًً اإلاىهجههحن مههً حلههاعض ّ
ٓغؾههه الٌهههم
اإلاضعسخي لٖليهما.
ً
ً
مً اإلاٌُض مالخـت ؤن الخإزحر اإلاخباص٘ لههظٍ ألاشهٖا٘ اإلاسخلٌهت مهً اللىهٍ ههي التهي ججلهل ؤًها ممهها ُاصهغا بمٌهغصٍ كهً جٌؿهحر
َ
ؿههاَغة اللىههٍ ،ؾههىاء ججل هذ بصههُى اخخجههاط اظخمههاعي ،ؤو جدههغٍع ػههاثٌي ،ؤو ه هؼاق ؤَلههي ًُبههرع وَشههغكً اؾههخسضام اللىههٍ
طههض آلازههغ اإلاسخلههٍ ،ؤو ٔههان بؿههبب الحههاو٘ بههحن البشههغ وبههحن جدُِههّ خاظهها هم اإلاغجبؼههت بالبِههاء والغً هاٍ والحغٍههت والهىٍههت،
ً
ً
وزصىصا في اإلاغاخل التي ًغجٌم ًيها ؾهٍِ الخىُلهاث لهضي ً هاث واؾهلت مهً الؿهٖان ٌٓ هت الشهباب مهشالًُٕ ،هٍ بطا ػاص
ً
كلى ٔل طلٗ كىصغ الخضزل الخاعجي مؼوصا بااكالم واإلاا٘ والؿالح واإلاِاػلت والحصاع؟؟
ً
بن الاه ههؼالَ ف ههي زىاثُ ههت ألاه هها -آلاز ههغ ًمٕ ههً اؾ ههخسضامه صوم هها ف ههي جبرً ههغ اللى ههٍ ط ههض م ههً َ ههم ف ههي مغجب ههت ؤصو ه ف ههي ؾ ههلم ألاَلُ ههت،
وللىصى٘ بلى جبرًغ آزغ ال ًِل زؼىعة ًخمشل في اؾخسضام وؾاثل كىٌُت للىصى٘ بلى هاًاث هحر كىٌُت ،وَهظا بالظهبؽ مها
صًههم "هاهههضي" لالعجُههاب بامًٖههاع اإلااعٓؿههُت كههً الشههىعة ،واللمههل الشههاَ والخضههحُت بإظُهها٘ مههً ؤظههل الحصههى٘ كلههى ولمههت
ً
ً
مٌترطههت فههي الوههض ،مشلمهها ظللههه مغجابهها مههً ألاًٖههاع اللُبرالُههت بصههُوتها خُهها٘ الاظتهههاص وعٍههاصة اإلاشههاعَم ،منههها كملُهها ؾخظ ه ي
ً
بؼبِت اظخماكُت ؤو بازيخحن مً ؤظل عهض الؼبِاث ألاكلى اظخماكُا .بهظا اإلالجى هٌهم صاللت ُىله اللمُّ" :اكتن بالىؾاثل
وؾخلخجي الواًاث بىٌؿها".
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جدههاو٘ َههظٍ الضعاؾههت ؤن جى ههح كلههى اإلاؿههخىي اإلامهجههي ُٓههٍ جِههىم زِاًههت اللىههٍ ،وكبههر مهها ٌؿههمى بههاللىٍ الغمههؼي ،بشههغكىت
ؤشههٖا٘ اللىههٍ اإلاىظ ههىصة ؾههىاء ؤٔاه ههذ جيخمههي بل ههى ً ههت اللى ههٍ اإلاباشههغ ،ؤو جخص ههل بههاللىٍ البيُ ههىي الشههاوي ف ههي كمههّ البيُ ههت
الاظخماكُت .
ًمٕه ه ههً الاؾ ه ههخٌاصة مه ه ههً اإلاِاعبه ه ههت الته ه ههي ُه ه ه ّهضمها (ظىَه ه ههان هه ه ههالخىط باكخمه ه ههاص مىهجُ ه ههت الخدلُ ه ههل البيُه ه ههىي الاظخمه ه ههاعي social
 structuralismوباؾههخسضام صههىعة عمؼٍههت جى ههح مشلههض وؤػههىاع اللىههًٍ ،الظههلم ألاو٘ مههً اإلاشلههض ٌشههحر بلههى اللىههٍ الشِههافي
الظي ًخظمً مٖىهاث زِاًُت مسخلٌت ممها الضًً وؤلاًضًىلىظُت واللوت والًٌ والللىم ،بِىما ًخللّ الظهلم الشهاوي بهاللىٍ
ّ
اإلاباش ههغ ال ههظي ًؼ هها٘ اخخُاظ ههاث ؤلاوؿ ههان ألاؾاؾ ههُت وَش ههٖل ًِ ههضَا بَاه ههت للحُ ههاة ،وَ ههظٍ الاخخُاظ ههاث ه ههي خاظ ههاث البِ ههاء
ً
بمىاظهت اإلاىث ؤو الٌىاء ،وخاظاث َ
الغًاٍ وهُِظها الاكخال٘ والباؽ ،وخاظاث الهىٍت والاهخماء وهُِظهها الاهتهراب ،وؤزحهرا
خاظ ههاث الحغٍ ههت وهُِظ ههها الِم ههم والخظ ههُِّ كل ههى الحغٍ ههاث واإلاش ههاعٓت .وب ههظلٗ ًٖ ههىن اللى ههٍ البيُ ههىي َ ههى الظ ههلم الشال ههض
للمشلههض ،وَههى هخههاط بيُههت كىٌُههت وزؼههاب ًههغي فههي الاؾههخوال٘ ومهها ًههىجم مههً بههاؽ كىههه ،وفههي الِهههغ الؿُاسههخي ومهها ًغاًِههه مههً
ً
ً
طهُاق وبمها ًترٔاههه ملها مهً آزههاع وكالمهاث كىٌُهت لهِـ كلهى الجؿهض البشههغي ًدؿهب بهل وكلهى اللِهل والهغوح ؤًظهها .5ؤي ؤن
ً 4دحى ألاوسخي" .هاهضي ،خٕمت الالكىٍ"http://goo.gl/MTtCas .
5. Johan Galtung, “Cultural Violence”. Journal of Peace Research, Vol. 27, No. 3. (Aug, 1990). http://goo.gl/wLTaQd
للمؼٍض مً الخىؾم اللىصة ظىَان هالخىهج" ،اللىٍ الشِافي" ،جغظمت هاَض جاط َاشم ،طٌاي (شخاء . 2115
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النجههؼ الههظي ًسلِههه جٌاكههل ٔههل مههً اللىههٍ اإلاباشههغ والبيُههىي ؾههغكان مهها ًد هضر الصههضمت وكلههى اإلاؿههخىي الجمههاعي ،وَههظٍ
ً
ألازح ههرة جترؾه ههب فه ههي الالوعه ههي الجمعه ههي ؤًظه هها وجصه ههبذ مه ههاصة ؤولُه ههت لص ههُى اللى ههٍ الالخِ ههت .ومن اللى ههٍ ٌلج ههي الحغم ههان مه ههً
َ
ً
ً
الاخخُاظههاث ،وَههظا ؤمههغ زؼحههرً ،ههةن بخههضي َعصاث الٌلههل كلُههه هههي اللىههٍ اإلاباشههغ ،واللىههٍ ًىل هض كىٌهها ٓمهها ًخضههح صاثمهها،
ً
ولٕى ههه ل ههِـ عص الٌل ههل الىخُ ههض بط ؤن صوعة اللى ههٍ الجهىمُ ههت ًمٕ ههً ؤن جب ههضؤ ؤًظ هها م ههً اللى ههٍ البيُ ههىي اإلاخص ههل بالخٌ ههاوث
الاظخماعي وَى ما هضكىٍ الجظع الخىمىي لللىٍ.
جج ههضع ؤلاش ههاعة بل ههى ؤن زؼ ههىعة اللى ههٍ الشِ ههافي ،ؤي طل ههٗ اإلاج هها٘ الغم ههؼي م ههً خُاجى هها ،جٕم ههً ف ههي اؾ هخسضام مٖىه ههاث الشِاً ههت
باإلالجى ألاهتربىلىجي* اإلاى َؾم لدؿىَى ؤو شغكىت اللىٍ ؾىاء مً ظهت الاكخضاء كلى مبضؤ وخضة الحُاة ؤو مً زال٘ جٌُٕٗ
مبههضؤ وخههضة الىؾههُلت والواً هت التههي صاًههم (هاهههضي كمهمهها ف هي مداولخههه لبىههاء هـغٍههت الالكىههٍ وَههى مؿه ّهمى آزههغ إلاهها ًههضكىٍ بىههاء
هـغٍت الؿالم.

6

العىف املباشش
ً
ً
مً اإلاهم ؤًظا الخىطُذ مؿبِا بإهىا في َهظا الخدلُهل ،ال هِصهض اللىهٍ الوغٍهؼي وال الجزكهت اللضواهُهت الٌؼغٍهت طاث الجهظع
ً
البُىلىجي ،والتي جيخمي بلى آلُاث صىن البِاء والضًاق كً الىٌـ 7بل هِصض اللىٍ اإلإدؿب واإلاصىىق زِاًُا ،والظي ال
ًخىُههٍ كههً جِههضًم جبرًهغاث للمماعؾههاث اللىٌُههت بهههضي شههغكىتها كبههر صكمههها بمىاُههٍ ؾُاؾهُت ،ؤو ًخههاوي صًيُههت ،ؤو ُههضعاث
ماصًههت ،بلههى ظاهههب ههل بكالمههي ًجللههها جبههضو وٓإنههها حلبحههر ًللههي كههً واُههم خهها٘ مجخملاجىهها وبلههضاهىا ،ؤي جدههاو٘ ؤن ججللههها
مِبىلت ؤو ػبُلُت ،بل وطغوعٍت مً وظهت هـغ الِاثلحن بها!
َههظا َههى همههؽ اللىههٍ الههظي اهههضصها الُههىم ،بلههض مهها اهٌجههغ بٖههل َههظا الههؼزم وؤصزههل الجمُههم بضوامخههه ،وبن بههضعظاث مسخلٌهت،
ًإػاح بالشىابذ َ
وُىض الِىاكاث والىـغٍاث ،ومؼَ اليؿُج الاظخماعي ومٖىهاث اللحمت الىػىُت ،وؤعظلىا ُباثل وػىاثٍ

ً 6دحى ألاوؽ" .هاهضي" ،خٕمت الالكىٍ" .مغظم ؾبّ طٓغٍ.
ً
*حلغي الشِاًت باإلالجى الاهتربىلىجي الىؾم خؿب جاًلىع بإنها(ظملت اإلالاعي والخبراث والللىم والٌىىن واللاصاث والخِالُض واإلالخِضاث وؤهماغ اللِش وؤشٖا٘ الؿلىْ ،ؤل ما ًٕؿبه اإلاغء بىصٌه كظىا في
الجماكت  .ؾُومىهض ًغوٍض .الحب والحغب والحظاعة واإلاىث .جغظمت :كبض اإلاىلم الحمصخي( .الِاَغة :صاع الغشاص ،غ . 1967 : .1
7ؾُومىهض ًغوٍض .الحب والحغب والحظاعة واإلاىث .جغظمت :كبض اإلاىلم الحمصخي( .الِاَغة :صاع الغشاص ،غ . 1967 : .1
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ومههظاَب وؤصً ههان وبزيُ ههاث مخصههاعكت ومخى ههاخغةً ،ىؼب ههّ كليه هها جىصههٍُ "َ ههىبؼ" للحال ههت الؿههابِت كل ههى اللِ ههض الاظخم ههاعي ؤي
"خغب الجمُم طض الجمُم".8
ً
وَظا ما ًآضٍ ((ؤصوهِـ في ٓخابه ًاجدت لمهاًاث الِهغن خهحن ًِهى٘(( :زالزهىن ؾهىت ٔ :هل يهخيء ًهؼصاص ؾهىءا .جِلهص ًظهاء
َ
الحغٍت ،وجؼاًض الِممُ .لهذ خـىؿىها بالخإؾهِـ للضًمِغاػُهت واإلاجخمهم اإلاهضوي ،وللخلضصًهت والخىهىق و اػصاصث ؤؾهـ اللىهٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
والؼوُههان عؾههىزا .وهدههً الُههىم ؤُههل جههضًىا وحؿههامدا ،وؤٓثههر ػاثٌُههت وحلصههبا .ؤُههل وخههضة وؤٓثههر جٌٕٖهها .ؤُههل اهٌخاخهها وجِههبال
ً
ليزغ اإلاسخلٍ وؤشض ؿالمُت واووالُا .9
الىظه ألازحر لللىٍ ًٕمً في بطابهت الٌهغص فهي ألاهها الجملُهت ،بط ًىٕهغ الٌهغص طاجهه وٌٍِهض اؾهخِالله وٍخدهى٘ بلهى طعة فهي ظؿهم
الجماكت ،وجٖىن ؤَمُخه بِضع ما ًِضم لها مً زضماث ؤو جضحُاث ،خُض ًستز٘ ؤلاوؿهان فهي الشِاًهت ألاصهىلُت بمها حلىُهه
ً
ً
م ههً هؼك ههت ماط هىٍت وهـ ههام كُِ ههضي ٌؿ ههبى كل ههى كص ههبُتها واجباكه هها ػابل هها ممشلى هها هح ههر ُاب ههل للدؿ ههائ٘ والىِ ههض ،والت ههي حش ههؼغ
ً
الاوؿان وظىصًا وجدىله بلى زاثٍ ومظاب في (الىدً اإلاىولِت واإلإخٌُت بظا ها ،خُض ال ُٓان لإلوؿان الٌهغص وال ُُمهت لهه
بال في بػاع الجماكت.

ٓ8غٍم ؤبى خالوة اشٖالُت مٌهىم اإلاجخمم اإلاضوي( .صمشّ :صاع ألاَالي . 1998
9ؤصوهِـً .اجدت لمهاًاث الِغن( .صمشّ:صاع الخٖىًٍ غ.. 2111. 3
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ً
ً
بطا ٔهان حهحُدا ؤن اللىهٍ وزِاًخهه لهِـ ػاعثها وال ؿهاَغة كههابغة فهي جاعٍسىها ،كلهى مها حشههض الىُهاجم وألاخهضار والصهغاكاث
ً
والحغوب اإلامخضة آلالي الؿىحنً ،مً الصحُذ ؤًظا الخىٍُ كىض ؤبهغػ ؤؾهبابه مهً زهال٘ جِصهخي ظهظوعٍ اإلامخهضة فهي كمهّ
البيُه هت الاظخماكُ ههت بمسخل ههٍ شه هغاثدها وً ا ه هها وػبِا ه هها ً ،ههالىالءاث الخِلُضً ههت الؿ ههابِت كل ههى الحضاز ههت م هها ػال ههذ مخج ههظعة
ً
هخت فههي الىٌههىؽ وألاطَههان مشههل ججههظعَا فههي الىاُههم الاظخمههاعي اإلالاهههض عهههم ٔههل مـههاَغ الخدههضًض الِشههغٍت َ
والبراهُههت التههي
وعايه
ّ
َ
جلٍ َظٍ اإلاجخملاث وججللها هجُىت بل "وعزت" 11بالىـغ بلى اللالُت بحن الشٖل واإلاظمىن.
ؾيخىٍُ في َظا البدض كىض زالزت مؿخىٍاث جىؼىي كلهى ألاؾهباب اللمُِهت لللىهٍ ،وههي اللصهبُاث /الهىالءاث الخِلُضًهت
كلى اإلاؿهخىي الاظخمهاعي ،والخلصهب وبهٖهاع آلازهغ اإلاسخلهٍ كلهى اإلاؿهخىي الشِهافي ،ؤهل مها ًخصهل بهغاًَ وخالهت َهظٍ البلهضان
كله ههى اإلاؿه ههخىي الخىمه ههىي ،مه ههم مالخـه ههت جٌاكه ههل اللىامه ههل الخىمىٍه ههت الضازلُه ههت اإلاخللِه ههت بداله ههت اإلالغًه ههت والخلله ههُم واإلاشه ههاعٓت
الؿُاؾُت ،ومؿخىي الضزل والخضماث ،مم اللىامل والبِ ت الخاعظُت اإلاخصلت بخِؿُم اللمل الضولي ،واللىإلات ومدهاوالث
الهُمىههت والاؾههخدباق ،ؤي مهها ًههىجم كههً جٌاكههل اللىامههل الضازلُههت والخاعظُههت مههً هخههاثج طاث صههلت وزُِههت بدههاالث الاخخِههان
التي ؾغكان ما جخدى٘ بلى كىٍ اهٌجاعي ًصلب الخيبا بحجمه وهخاثجه كلى اإلاؿخىٍحن الِغٍب واإلاؿخِبلي.

وهههي عابؼههت ػبُلُههت ُىامههها الِغابههت البُىلىظُههت (عابؼههت الههضم  ،زههم جدؿههم صالال ههها وملاهيههها لدشههمل مسخلههٍ ؤشههٖا٘
الِغابههت واليؿههب والههغوابؽ التههي حشههض ؤواصههغ ألاً هغاص ًخجلههل مههمهم ظماكههاث كغُُههت ؤو مظَبُههت ؤو صًيُههت ؤو ًٕغٍههت
(ألاًضًىلىظُاث  ،وَظا ما ًٌطخي بلى اإلالجى اإلاغاصي لٖلمت جظامً " "Soldarityاإلاؿخسضمت في الشِاًت الوغبُت.
والعصب ببغةت ل ب ببت ه ههي ؤن ً ههضكى الغظ ههل بل ههى هص ههغة كصه هبخه والخإل ههب مله ههم كل ههى م هها بُيى هها وبُ ههمهم ؿ ههاإلاحن ٔ ههاهىا ؤم
ً
ً
مـلىمحن ،ؤي اهصغ ؤزاْ ؿاإلاا ؤم مـلىما مم جٌؿحرا ها.11
وكصهبت الغظهل خؿهب اإلاٌههىم الخلهضووي وؿهبت بلهى "كبهض الهغخمً بهً زلهضون"َ ،هم ؤُاعبهه والهظًً ًالػمىههه ،وٍخهابلىن ملههه
وٍىصغوهه ،12وَظٍ الغابؼت مؿهخمغة وصاثمهت بهضوام ؤًهغاص اللصهبت وجىاؾهلهم مهمها جباكهضث ألامٕىهت وازخلهٍ الؼمهان ،وَهظا
مهها ًٌؿههغ ؤن لٖههل كصههبُت ؤصههل وًههغوق ،طآههغة وؤبؼهها٘ ،ؤؾههاػحر وؾههغصًاث وعمههىػ ومههإزىعاث ،جؼٍههض اللحمههت والخماؾههٗ بههحن
ؤبىائها ،بِضع ما جآض جماًؼَا كهً اللصهبُاث ألازهغي وازخالًهها ،ألامهغ الهظي ًٌطهخي بلهى وظهىص وعهي كصهبىي فهي وعهي وال وعهي
ً
ً
ً
الجماكههت وَى"الههظي ٌشههض ؤً هغاص اللصههبت بلههى بلظ ههم وٍجلههل مههمهم ٔاثىهها واخههضا جٌجههى ًُههه طواث ألاً هغاصً ،13اللصههبُت بطا
َ11ظا الخلبحر مؿخمض مً جىصٍُ مهضي كامل مػمت البرظىاػٍاث اللغبُت.
11ابً مىـىع :لؿان اللغب( .بحروث :صاع صاصع غ. ٌ1414 3
 12ابً زلضون :كبض الغخمً .مِضمت ابً زلضون ،جدُِّ كبض هللا مدمض الضعوَش( ،صمشّ :صاع ٌلغب. 2114.
 13مدمض كابض الجابغيًٕ .غ ابً زلضون ،البُلت والضولت ،مم الىـغٍت الخلضوهُت في الخاعٍش( .بحروث :مغٓؼ صعاؾاث الىخضة اللغبُت .غ. 1994 6
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ً
وخؿههب جدلُههل "مدمههض كابههض الجههابغي" عابؼههت اظخماكُههت -ؾههُٖىلىظُت جههغبؽ ؤً هغاص ظماكههت مهها ،كلههى ؤؾ هاؽ الِغابههت ،عبؼهها
ً
مؿخمغا ؾغكان ما ًبرػ وَشخض كىضما ًٖىن َىاْ زؼغ اهضص ؤول ٗ ألاًغاص ؤو الجماكت.14
ً
ؤي خُههاػة الههىعي اللصههبىي وَههى الجههظع الشِههافي لللىههٍ ،كاثِهها فههي وظههه الخٌٕحههر الللمههي وكِبههت جدههى٘ بههحن صههاخ ها
وبحن بمٖاهُت الخٌٕحر اللِالوي والىِضي اإلادؿاثل ،بدُض ًٖىن الدؿلُم بصحت اإلاىٍُ ؤو الغؤي مصهاصعة كلهى ٔهل
مىٍُ مخدغع مً الِىالب الجاَؼة وألاظىبت اإلاللىت ،والتي ال جِضم وال جازغ بؼبُلت الحا٘.
ً
ًالخلص ههب بطا َه ههى اؾ ههخِالت اللِه ههل كه ههً الخٌٕح ههر ،والخِبه ههل الدؿ ههلُمي بمه هها ٌلخِه ههض ب ههه اإلاخلصه ههب وظماكخ ههه ،وَه ههى كبىصًه ههت
للىصههى

وألاصههى٘ والٌخههاوي وألاخٖههام ،وبُصههاء للخٌٕحههر الىِههضي الخههالَ ،بههل ؤٓثههر مههً طلههٗ َههى جمدههىع الٌههغص ؤو الجماكههت

خههى٘ ًٕههغة ؤو هـغٍههت ؤو كُِههضة ؤو اًضًىلىظُههتٌ ،لخِههض ؤحههحابها ؤنههها الىخُههضة الصههحُدت ،وَههظا َههى الجههظع ألابؿههخمىلىجي
اإلالغفي للخلصب ،والظي ؾغكان ما ًخدى٘ بلى ملخِض اصؼٌاجي وؾلىْ كىٌي كضواوي هاظم كً الجرظؿُت البشغٍت ،ومً
ً
زم الجرظؿُت الشِاًُت ،بط ٌلخِض مجمىكت مً البشغ بإنهم صوما كلى خّ ،ؤو ؤنهم ألاهِ ؤو ألاعقى ؤو ألاًظل مً ؾىاَم*،
وبالخههالي ًهههم وخههضَم اإلاسىلههىن بٌهههم الحُِِههت وجؼبُِههها من ٔههل مهها كههضاَم اهد هغاي ؤو ٌٓههغ ؤو ظاَلُههت ٌؿههخدّ ؤحههحابها
اإلاههىث ،كلههى مهها جِههىم بههه الىَابُههت والِاكههضة وبماعا ههها الجهاصًههت ٔالىصههغة وصاكههش وهحرَهها ،مههً ؤكمهها٘ َمجُههت جبههضؤ بههال جغ
كلى اللِى٘ وألاظؿاص ،وجيخهي بِؼم الغئوؽ والخمشُل بالجشض ،في مشهض كبثي ،مخلٌؼ لبض الغكب ووشغ الخىي في ُلىب
وهٌىؽ الجمُم.
وؾىاء جمذ جلٗ اإلاماعؾاث باؾم الضًاق كً ؤلاؾالم ،ؤو الجهاص في ؾهبُل هللاً ،هةن الخاؾهغ ألاو٘ َهى ؤلاؾهالم هٌؿهه ،من
مً اعجٕبىا باؾمه ٔل َظٍ اإلاجاػع وؾبىا وظلضوا وعظمىا وُؼلىا ألاًضي وألاعظل وؾملىا اللُىن وؤػَِىا ألاعواح البرً هت
ً
باؾههمهَ ،ههم الههظًً ؤؾههائوا بلُههه وُغهههىٍ بااعَههاب والهمجُههت ووطههلىٍ ؿلمهها فههي الؼههغي اإلاِابههل للمضهُ هت والحظههاعةًٖ ،اهههذ
ؿاَغة الخىي مهً ؤلاؾهالم ” “Islam phobiaمهً زمهغاث َهظٍ اإلاماعؾهاث وؾهىاَا ،وكلهى ُاكهضة زضمهت ألاصهىلُاث اإلاخؼغًهت
لبلظها البلع ختى في خاالث صغاكها.
اللصههبُت فههي وظهههها آلازههغ عابؼههت اظخماكُههت وكالُههت بههحن الٌههغص والجماكههت ،وُههض جدىلههذ بل هى ظماكههت ملىىٍههت ؤو بِ ههت زِاًُههت
وؤزالُُهت ،ؤو ؤًهضًىلىظُا جهاػغٍ وجداصههغٍ مهً ٔهل ظاهههب ،بط جٌجهى طاث الٌهغص وجهظوب تخصههِخه لصهالح الجماكهت ،وٍصههبذ
ً
ً
ظؼءا كظىٍا مً ُٓانهها ،خُهض ًخمهاهى الٌهغص مهم اللصهبت وال ًخلهغي كهً هٌؿهه وُُمخهه بال بمِهضاع مها حؿهمذ بهه الجماكهت،
ؤي بمِ ههضاع م هها ًٖ ههىن ف ههي ز ههضمتها وٍظ ه ي بٌغاصج ههه وجمح ههزٍ م ههً ؤظ ههل بك ههالء ش ههإنها ،ال ب ههل ُ ههض ًظ ه ي بدُاج ههه لخإُٓ ههض اهخم ههاءٍ
 14ظاص الٕغٍم الجباعي .حالت الاوسان في سوسيت (،صمشّ :اإلاغٓؼ الؿىعي لضعاؾت الؿُاؾاث. 2113.
*على غرار ها فعلث النازية والصهىنية والفاشية ،بكل ها استندت إليه هن ادعاءات النقاء و التفىق ،وهى هايعاد انتاجه اليىم سىاء هن قبل حركات اليوين الوتطرف في الغرب أو هن قبل الحركات األصىلية الوتطرفة في العالن العربي
واالسالهي.
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ً
اللظىي بليها ،وَىا ًٕمً الجظع الاظخمهاعي لللىهٍ ،ألامهغ الهظي ًدىهاُع بصهىعة ظظعٍهت مهم اؾهخِال٘ الٌهغص وخغٍخهه ًظهال
كً جىاُظه مم مُىله وعهباجه وجمحزٍ .ؤي مم ٔل ما ًآض بوؿاهِخه وطاجِخه وُٓىىهخه اللمُِت ٓةوؿان.15
وكلههى صههلُض آزههغ ًخصههل الخلصههب باإلاِههضؽ ٓ/ههالم هللا اإلاجههز٘ بههالى ي /وَههظا َههى اإلالجههى الحصههغي للمِههضؽ ،ؤمهها مهها ًِىلههه
الٌِهههاء وؤثم هت اإلاههظاَب وزؼبههاء الجىامههم واإلاٌؿههغًٍ ًهههى ٔلههه اظتهههاص بشههغي ال بههض مههً مىاُشههخه وًهمههه وال ًجههىػ الدؿههلُم
بضالالجه ًِؽ مهه مخصل باإلاِضؽ.
ً
ً
"بن ٓالم هللا خغ وال ًجىػ جُُِضٍ بامصٌاص" َٕظا ٓخب ماعجً لىزغ مضاًلا كً خغٍت اللُِضة وملخبرا ؤن اللمهل والٕؿهب
ً
ً
كباصة ؤًظا بطاًت بلى بُِت اللباصاث ،ألامغ الظي ًخذ الباب واؾلا كلى زِاًت الدؿامذ وُبى٘ آلازغ اإلاسخلٍ ومهض انهاء
الحغوب الضًيُت بحن الٖازىلُٗ والبروحؿخاهذ ٓمها ججلهذ فهي ملاَهضة "هاههذ" ،بلهى ؤن وصهلىا بلهى ًلؿهٌت الخىهىٍغً ،الحغٍهاث
الضًيُهت مظهمىهت فههي ٔهل الضؾههاجحر واإلاىازُهّ ،وختهى ألاكهغاي الضولُهت ،واإلاشههٖلت لِؿهذ َىها ،اإلاشههٖلت ؤههه باؾههم اإلاِهضؽ ٔههان
البابهها ًدٕههم الههضهُا وآلازههغة ،وؤن مىـ هغوا ؤلاؾههالم فههي صههُوخه الجهاصًههت اإلادضزههتً ،دههاولىن خٕههم البشههغ فههي الههضًً والههضهُا،
وَظا َى اإلالجى ألاكمّ لٌٕغة "ؤلاؾالم َهى الحهل" ؤلازىاهُهت ،وللهل َهظا َهى الؿهبب اللمُهّ للملغٓهت كلهى التهرار ومدهاوالث
بكاصة ُغاءجه وجٌؿحرٍ من مً ًمخلٗ خّ ًهم وجٌؿحر اإلاِضؽَ ،ى الظي ًدخٕغ الىؼّ باؾمه وبخؼبُِه كلى ألاعض.
ً
لٕههً كلههم الاظخمههاق الههضًجي اإلاِههاعنٔ ،ههان ُههض ُه ّهضم خههال كلههى لؿههان كههالم الاظخمههاق ألاإلاههاوي الشهههحر "مههآـ ًُبههر" كىههضما ُهها٘:
ً
هدً في كلم الاظخماق الضًجي ال هضعؽ اإلاِضؽ بىصٌه وخُا ،بل هضعؽ ؤزهغ اإلاِهضؽ كلهى خُهاة اإلاهامىحن ،وَهظا شهإن بشهغي
ً
بامخُاػ وال ٌؿخؼُم ؤخض ؤلاصكاء بإهه ممىىق ؤو ججاوػ للخؼىغ الحمغ ؤًا ٔاهذ مؿمُا ها.
ً
َٕظا ًخضح ؤن اللصبُت صوما جدمل ظغزىمت اللىٍ في بيُتهها ،وبن بُِهذ َهظٍ الجغزىمهت ٔامىهت فهي خهاالث الؿهلم ،وٍىدشهغ
وبائه هها ف ههي خ ههاالث خ ههغب الهىٍ ههت والخص ههٌُاث اللغُُ ههت ؤو الؼاثٌُ ههت ؤو الضًيُ ههت ،م ها ٌلج ههي ؤن اللص ههبُت وكل ههى مؿ ههخىي البيُ ههت
جخظمً في ظىَغَا صغاكاث صامُت كبر بوالُت الاوشؼاع الاهٌلالي اإلامحزة لها والتي جخٕغع خُشما جخىًغ الشغوغ الضازلُت ؤو
ً
الخاعظُت ؤو الازىحن ملا ،بدُهض جترٓهؼ ٔهل الصهٌاث واللىاػهٍ ؤلاًجابُهت فهي اللصهبُت ،وجىظهه فهي الىُهذ هٌؿهه ٔهل اإلاشالهب
واللُىب والاهدؼاغ بلى ؾىاَا مً اللصبُاث ألازغي.16
ً
ؤ ههان لب ههروػ واهدش ههاع ؿ ههاَغة "الخؼُُ ههٍ" ممشل ههت بالش ههحظ والخلب ههت الؼ ههاثٌُحن ًظ ههال ك ههً اللضً ههض م ههً اإلاماعؾ ههاث الؼاثٌُ ههت
اللىٌُههت التههي شهههض ها مىههاػّ كضًههضة فههي ؾههىعٍت وهحرَهها متراًِههت مههم مسخلههٍ ؤشههٖا٘ الخلصههب والٕغاَُههت وشههُؼىت آلاز هغ
ً
ً
اإلاسخلههٍ بهههضي بُصههاثه ؤو همِشههه ،صوعا بههاعػا فههي اهدشههاع الجزكههت اللىٌُههت اإلاؿههلحت واإلاخؼغًههت خُههض ؿهههغث ؤصههىاث حشههجم
ً
ٔههل ػههغي ،مههم ؤهصههاعٍ الههظًً اػصاصوا جماؾههٖا بٌلههل ألاػمههت كلههى الههضزى٘ فههي ص هغاق صمههىي ٌؿههتهضي بًىههاء الؼههغي ألازههغ ؤو
15ظاص الٕغٍم الجباعي .حالت الاوسان في سوسيت .مغظم ؾبّ طٓغٍ.14 .
16مدمض كابض الجابغي .فكش ابن خلذون ،البةعت والذولت ،مع الىظشيت الخلذوهةت في التاسيخ .مغظم ؾبّ طٓغٍ.
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ّ
بظبههاعٍ كلههى الاهصههُاق والاؾدؿههالم ،وبالخههالي كؼههل صًىامُههذ كمههل اإلاصههالحت الىػىُههت بملىاَهها ألاشههمل وصههاصع كلههى بمٖاهُههت
ّ
كِالهُههت إلاِاعبههت ألاػمههت ،وؤُلههها ٔلٌههت
خههضور ازت هراَ اؾههتراجُجي للخههغوط مههً كى هّ الؼظاظههت بىصههٌه ؤٓثههر الخُههاعاث اإلاخاخههت
كلهى اإلاؿههخىٍحن ؤلاوؿهاوي والؿُاسههخي ،بط ال بههضًل كهً َههظا الخىظههه ؾهىي الههضزى٘ فههي صهغاق مٌخههىح وػىٍههل ألامهض ؤههاعسي كلههى
اإلاؿخىي الىػجي ًدمل في ػُاجه بطلاي الجمُم وبنهاْ البلهض وزؿهاعة اإلاؼٍهض مهً ألاعواح كلهى شهألت ٔهل الصهغاكاث الوحهر
ً
مشمههغة جاعٍسُههاً 17الغَههان اهِههاط مهها ًمٕههً بهِههاطٍ ًخمشههل فههي َههظا الىههىق مههً الاؾدشهغاي والازتهراَ الاؾههتراجُجي واللمههل كلههى
جىًحر الشغوغ الالػمت لضًله بلى واظهت الخُاعاث اإلاخاخت ،من ٔل الؿِىاعٍىَاث واإلاشاَض اإلادخملت ؾخٌطخي بلُه في نهاًت
ّ
اإلاؼاي ،ولًٕ بلض الخإٓض مً ًشل الحلى٘
اللىٌُت ؾهىاء ؤٔاههذ ػاثٌُهت ؤم كشهاثغٍت ؤم مىاػُِهت عههم ٔهل مها جدملهه مهً
ؤوَام إلالخىِيها.
مههً اإلاىاؾههب َىهها ؤن جٖههىن زمههت اؾههخمغاعٍت واوؿههُابُت للههىص  ..هسههغط مههً الىطههم الؿههىعي للحههضًض كههً ٓههظا  ...اُتههرح ؤزههظ
اإلاِخبـ الخالي كلى ؤَمُخه وصُخه ووطله في ؾُاَ آزغ
"ًالشِاًت اللغبُت الُىم ،بٌلل َظٍ البيُت اإلالغًُت اإلاهُمىتً ،هاثع مهً الٕهالم .ججغٍهضي هُيهيً ،خدهغْ بملهؼ٘ كهً خغٓهت
الىاُم ،وًاثع في ألاصواث وألاشُاءً ،خدغْ بملؼ٘ كً اللوت .لىِل بصُوت ؤزهغي ،ؤن اللِهل بىصهٌه خغٓهت اؾدبصهاع فهي
ّ
اإلااصة .ملؼل في اإلاجخملاث اللغبُت ؤلاؾالمُتً .اللِهل بههظا الخدضًهض ال ًمٕهً ؤن ًهامً بهىص و ًىؼهىي كلهى الحُِِهت ٔلهها
واإلالغًت ٔلها .بهه ًغي كلى اللٕـ ،ؤن اللهالم ه ٌ
هص ًٕخهب باؾهخمغاع ،و بإشهٖا٘ مخلهضصة ،و بن اإلالُهاع فهي َهظا لهِـ الهىص،
ً
ؤًا ٔان ،بل اللِل هٌؿه في كالُخه الاؾدبصاعٍت مم خغٓت الىاُم".18
والؿههاا٘ الههظي ُههض ًُلههح كلههى الباخههض فههي زِاًههت اللىههٍَ ،ههى ُٓههٍ جههخمًٕ الشِاًههت ألاصههىلُت والخؼههغي مههً الاهدشههاع فههي كههالم
الُ ههىم ،عه ههم ٔ ههل الخِ ههضم الللم ههي واإلالغف ههي ال ههظي خِِخ ههه البش ههغٍت ،ب ههل ُٓ ههٍ جخو ههظي زِاً ههت اللى ههٍ م ههً اهِؿ ههاماث الل ههالم
ّ ً
وجىاُظ ههاجه ،وجخِ ههىي م ههً بزٌاُاج ههه الخىمىٍ ههت وص هغاكاجه ألاًضًىلىظُ ههت م ه ِهخغة ًظ ههاءاجه اإلاٌخىخ ههت ،ووؾ ههاثل بكالم ههه الت ههي
ً
حلمههل كلههى مههضاع اللُههل والمهههاع ًظههال كههً مىاُههم الخىاصههل الاظخمههاعي لخصههل بلههى ظمهههىع ٓبحههر ،ومههً شههغٍدت الشههباب بشههٖل
زا

خى٘ اللالم؟.

بهظا هٖىن في ُلب ألاػغوخت التي ًغٓهؼ كليهها "مصهؼٌ اجهاػي" فهي ٓخابهه "خصهاع الشِاًهت بهحن الِىهىاث الٌظهاثُت والهضكىة
ألاصهىلُت" ،19والتهي جىؼلهّ مهً ًغطهُت ؤؾاؾهُت مٌاصَها ؤن اللهالم اإلالاصهغ ٌلهِش خالهت اؾهخِؼاب زِهافي جخمشهل فهي ٔهل مههً
ً
زِاً ههت الص ههىعة اإلاغثُ ههت بىص ههٌها ججؿ ههُضا إلا ههظَب الل ههظاث الحؿ ههُت وؤصاة اُخص ههاص الؿ ههىَ اإلالغًُ ههت م ههً ػ ههغي ،والشِاً ههت
ً
ً
ألاصىلُت بما حلىُهه مهً هؼكهت ماطهىٍت وهـهام كُِهضي ٌؿهبى كلهى كصهبُتها وؤجباكهها ػابلها مشالُها هحهر ُابهل للدؿهائ٘ والىِهض
17مدمض ظما٘ باعوث.العلذ ألاخير في سوسيت ،جذلةت الجمود و الاصالحُ( .ؼغ:اإلاغٓؼ اللغبي لألبدار و صعاؾاث الؿُاؾاث . 2111.
18ؤصوهِـ .فاجحت لنهاًاث اللشن .مشجع ؾبّ طٓغٍ.
 19مصؼٌ اجاػي .حصاس الثلافت بين اللىواث الفضائةت والذعوة ألاصولةت( .بحروث :اإلاغٓؼ الشِافي اللغبي. 1998.
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مً ػغي آزغ ،وعهم خالت الخىاُع والاؾخِؼاب بحن زِاًت الصىعة والشِاًهت ألاصهىلُت ًةنهمها مشهترٓخان فهي اللضًهض مهً
ً
الخصههاثص وجِىمههان بههىٌـ الىؿههاثٍ خُههض حشههىٍ ٔه ٌهل ممهمهها ؤلاوؿههان وحشههؼغٍ وظىصًههاً ،هههى بمهها مستههز٘ فههي بلههضٍ اللههظوي
الاؾههتهالٔي فههي زِاًههت اُخصههاص الؿههىَ ؤو مههظاب فههي "الههىدً" اإلاىولِههت واإلإخٌُههت بههظا ها فههي الشِاًههت ألاصههىلُت خُههض ال ُٓههان
لإلوؿان الٌغص وال ُُمت له بال في بػاع الجماكت.
وفههي ٓههال الحههالخحن ًستههز٘ ؤلاوؿههان وٍداصههغ فههي َههاجحن الشِههاًخحن ًٖلخاَمهها جلِههي بههالخدغٍم كلههى ألازههغي ًههةطا بىهها بػاء الظههال٘
والٌؿ ههاص والاهدؼ ههاغ بل ههى مؿ ههخىي اللظاث ههظ ٓتهم ههت مىظه ههت بل ههى زِاً ههت اُخص ههاص الؿ ههىَ ،وبػاء الـالمُ ههت والخحج ههغ واللى ههٍ
والخسغٍههب ٓتهمههت مىظهههت بلههى الشِاًههت ألاصههىلُت ،ؤههل ممهمهها جههضعي اإلاشههغوكُت والٕمههاًُٖ٘ ،ههىن الخٌٕحههر وؤلاُصههاء اإلاخبههاصلحن
هدُجت ػبُلُت للؿُؼغة اإلاخباصلت ،باؾم ٔىهُت الشِاًت وكاإلاُتها جاعة وباؾم الخصىصُت الشِاًُت وطهغوعة اإلاداًـهت كليهها
جاعة ؤزغي.21
ً
وبخىؾُم ًظاء َظٍ ألاػغوخت ومض صالالث الٌٕغة اإلادىعٍت ًيهاً ،صبذ ظلُا ؤن مها ًدخهاط بلهى حلغٍهت مهً وظههت هـغهها َهى
ؤن الخصىصُت الشِاًُهت اإلاولِهت جلخِهي فهي اللمهّ مهم ألاَهضاي الٕبهري لللىإلاهت الشِاًُهت -عههم جىاُظههما الـهاَغ -كلهى ؤٓثهر
مً صلُض وجخٖهامالن فهي الُِهام بهىٌـ ألاصواع والىؿهاثًٍ .بِىمها جىـهغ زِاًهت الصهىعة بىصهٌها بخهضي مٖىههاث آلُهت الؿهىَ
بلى الضولت كلى ؤنها مجغص "زاصم" للمصالح الاُخصاصًت للؿىَ ،جغي زِاًت الاووالَ والخلصب فهي الضولهت مجهغص ؤصاة للِههغ
ً
ً
والدؿههلؽ ،مههً َىهها ال جٕخٌههي بخٌٕحرَهها والههضكىة بلهى بُامههت صولههت الخالًههت كىطهها كمههها ،بههل جٌٕهغ اإلاجخمههم ؤًظهها وحلامههل ً اجههه
ً
وؤًغاصٍ بىصٌهم حلبحرا كً الجاَلُت.
والخٖامههل بههحن زِاًههت الصههىعة وزِاًههت الخلصههب ؤكمههّ ممهها ًبههضو للىَلههت ألاولهى ،ومىٌُهمهها الٌللههي مههً اإلاهغؤة ومههً الجزوكهاث
الحُىٍت الٕبري ٔالجيـ واللىٍ ،مشترْ في اللمهّ عههم ٔهل الازخالًهاث الـهاَغة .ومهم طلهٗ وعبمها بؿهببه جِهىم "الشهغآت
الخىاُظهُت" بههحن الشِههاًخحن بمداصههغة و همههِش الشِاًههت اللِالهُههت ،كبههر جههظوٍب "ألاههها" فههي كصههبُت "الههىدً" وجِلههُص مؿههاخت
الاؾ ههخِال٘ الشخص ههخي لإلوؿ ههان ًخخد ههى٘ ملخِ ههضاث الجماك ههت وؤًٖاعَ هها بل ههى ًُِيُ ههاث ٓب ههري هح ههر ُابل ههت للمؿ ههاءلت والىِ ههض ف ههي
الشِاًت ألاصىلُت وٍاصي ازتزا٘ الىاُم بلى مجغص ماصة بكالمُت مشوىلت بخِىُاث كالُت وما جيخجه مً جإزحر مشابه للدؿلُم
بالُُِيُهاث الٕبههري كبههر ًههغض "خِههاثّ -مؿههلماث" وبشههٖل مخىاصههل مههً زههال٘ آلُههاث الىمظههت وؤلازههاعة وؤلابهههاع وبمهها ال ًههضق
ً
للمشاَض مجاال لالؾدُلاب والخدلُل والىِضً ،ما بالىا باالخخجاط ؤو الغًع!!
ؤلخهها الشِههاًخحن جه َهضكُان امههخالْ الحههل الىخُههض كبههر ؾههلؼان اللُِههضة التههي جخجههاوػ الىههاؽ بىصههٌها جىؼههىي كلههى مشههغوكُت
ً
لِؿذ عَىا بازخُاعَم ،منها جدُل بلى مغظلُاث ًىَ بشغٍت في خالت الشِاًت ألاصىلُت ،وباإلاشل من ؾلؼان اإلاا٘ وؾلؼان

21اإلاصضع هٌؿه113 .
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ً
الؿهىَ ُههض ؤصههبذ ،ومىههظ ًتههرة لِؿههذ بههالىظحزة ،مهها ًههىَ وػجهي ،ولههِـ عَىهها باهخسابههاث ؤو جٌههىٍع وهحههر ُابلههت للمؿههاءلت مههً
ؤخض.
وٍههخم اللمههل فههي الحههالخحن كلههى ازت هزا٘ الُٕههان ؤلاوؿههاوي بلههى خههض ؤبلههاصٍ بمهها ًٌِههغ الخٖامههل الىظههىصي لإلوؿههان وٍيههخج همههاطط
ً
ُابلت لالهُِاص والدؿلُم بملجى الخٍُٕ الؿليي وبإُل الخؿاثغ اإلامٕىت ؿاَغٍاًِ .لص ؤلاوؿان بلى بلضٍ اللظوي الاؾهتهالٔي
فهي زِاًههت اُخصههاص الؿههىَ ًخىدصهغ ُُمخههه وجمحههزٍ بمهها ٌؿهتهلٗ ،بِىمهها ًِههىم ؤلاكههالم بىصهٌه "صههىاكت اإلاىاًِههت وبُههم ألاخههالم"
بخلؼُههل اإلاُههل اللِالوههي والحههـ الىِههضيً ،خسلههّ َىٍههاث ظضًههضة مِؼىكههت الصههلت بىاُلههها وجاعٍسههها ومغظلُا ههها الشِاًُههت
الىػىُت وجخمغٓؼ خى٘ الىدً الاؾتهالُٓت التي جبخٕغ هجىمها وُُمها اإلاخصلت بالىجاح والغبذ باكخباعَما البىابخحن الغمؼٍخحن
المخالْ عوح اللصغ والٌُٕلخحن لىخضَما باالهخماء بلُه.
في خحن ًستز٘ ؤلاوؿان فهي بلهضٍ اإلاشهالي اإلاٌتهرض كبهر بطابخهه فهي "الهىدً" خُهض ال ُٓهان وال طاجُهت ؤصهُلت زهاعط خهض اللصهبُت
ً
ً
ً
ألاصههىلُت الت ههي جص ههلض الغهب ههاث والحاظ ههاث ألاولُ ههت ألاؾاؾ ههُت وجظ ههٌي كليه هها ػابل هها مشالُ هها مِضؾ هها ،وٍج ههض الٌ ههغص ًيه هها َىٍ ههت
ً
ً
مضههخمت جٖههىن بضاَههت مههىػً الٌظههاثل واإلاشههل الللُهها اإلاخٌُٕههت بههظا ها .وبهههظا ًبِ ه الىظههىص ؤلاوؿههاوي مخإع حهها وممؼُهها بههحن
الغهبهاث والشههىاث مهً ظههت وبههحن اإلاىهم والخدهغٍم والخلٌهٍ مههً ظههت ؤزهغي ،وٍٖهىن ازتهزا٘ الىظهىص ؤلاوؿهاوي كلهى ػغٍِههت
زِاًت الصىعة وما جبشغ به مً كالم الغهبت واللظة وؤلازاعة َى الىظه اإلاخمم الزتزا٘ آزغ جظؼلم به الشِاًت ألاصهىلُت بمها
جٌغطهه مههً حلههالُم الامخىههاق والخِشههٍ والخدهغٍم ،وهصههل فههي الحههالخحن بلههى اولهضام الخههىاػن الىظههىصي الههظي ال ًلبههض ؤن ًٌههخذ
يجل الدؿائ٘ خى٘ الُِحن اإلاشحىن بضاللت الىطلُت اإلاإػُُت لإلوؿان اإلالاصغ.21
َ
ً
م ههم ح ههجُل ً ههاعَ مه ههم ب ههحن الشِ ههاًخحن اإلا ههظٔىعجحن ،وَ ههى ؤن زِاً ههت اُخص هاص الؿ ههىَ ُ ههض ؾ ههلمذ مؿ ههبِا بإَمُ ههت الاز ههخالي
وطههغوعة الخل هاٌش الؿههلمي بههحن الى ههاؽ كلههى ازههخالي اهخمههاءا هم ومشههاعَلهم وملخِ ههضا همَ ،
وٓغؾههذ ُههُم الدؿههامذ واخت هرام
ً
آلازههغ اإلاسخلههٍ ،وًخدههذ اإلاجهها٘ واؾههلا لدؿههىٍت الجزاكههاث والخىصههل بلههى خلههى٘ وجىاًِههاث جسٌههٍ الاخخِههان ،وجظههمً كههضم
الىصى٘ بلى كخبت الاهٌجاع.

ً
21مصؼٌ اجاػي .حصاس الثلافت بين اللىواث الفضائةت والذعوة ألاصولةت .اإلاصضع هٌؿه ٓ.ظلٗ اهـغ ؤًظا  :كلي خغب .فتوحاث العوملت ومأصق الهويت(.بحروث :اإلاغٓؼ الشِافي اللغبي. 2115.
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ً
َ
وَ ههى اإلا ههضزل ال ههظي ًدـ ه الُ ههىم باَخم ههام ز هها  ،وطل ههٗ اهؼالُ هها م ههً ؤن اللى ههٍ ؿ ههاَغة مغٓب هت ،وحل ههىص مؾ ههباب مخل ههضصة،
ً
ؾُاؾُت ،واُخصاصًت واظخماكُت وزِاًُتً ،ةن الحل مغٓب ؤًظا وٍىؼلّ مً اإلاىـىع الخىمىي اإلاىؾم الظي ٌلجي مىاظهت
آلازههاع الىاظمههت كههً التهمههِش ؤو الٌِههغ بىىكُههه ًِههغ الههضزل وًِههغ الِههضعاث ؤو البؼالههت ؤو ألامُههت ،واهسٌههاض الخللههُم والصههحت
ً
والخهضماث والخلههل فههي جىػَههم الههضزل والثههروة ًظههال كههً الىهىاُص ألاؾاؾههُت اإلاخظههمىت فههي جِغٍههغ الخىمُههت ؤلاوؿههاهُت اللغبُههت،
خبههظا جىطههُذ ألامههغ َىهها ؤي جِغٍههغ ومتههى همههِش ٓههظا والتههي تخصههها ملههضوا الخِغٍههغ بههىِص الحغٍههاث وهِههص اإلالغًههت وهِههص
جمٕ ههحن اليؿ ههاءً ،مش ههأل ٓه ههظٍ جخص ههل مباش ههغة ب ههاللىٍ وحوظً ههه وججل ههل بُهخ ههه الحاط ههىت مخ ههىًغة ،ب ههل وجغً ههضٍ بالش ههباب
والؼاُاث اإلاخجضصة.
جى ّ ههح اإلالؼُههاث اإلاخههىًغة ،ألازههغ ؤلاًجههابي للؿُاؾههاث الاُخصههاصًت والاظخماكُههت فههي ؾههىعٍت زههال٘ اللِههض اإلااضههخي ،خُههض بلههى
وؾههؼي هم ههى الى ههاجج اإلادل ههي ؤلاظم ههالي  ،%4445و وصههلذ جد ههىٍالث الل ههاملحن ف ههي الخ ههاعط وملههضالث الاؾ ههدشماع ألاظىي ههي بل ههى ؤكل ههى
مؿههخىٍا ها ،وج ه ّم طههبؽ النجههؼ فههي اإلاىاػهههت اللامههت جدههذ مؿههخىي  %5مههً الىههاجج اإلادلههي ؤلاظمههالي واهسٌههع الههضًً اللههام بلههى
 %23كههام .2111لٕههً َههظٍ اإلااش هغاث الٖلُههت ٔاهههذ ُههض ؤزٌههذ ازههخالالث َُٖلُ هت ؾههاَمذ فههي زىههّ ألاصاء الاُخصههاصي ،بطا
اكخمههض الىمههى الاُخصههاصي كلههى اللىامههل الٕمُههت مشههل عؤؽ اإلاهها٘ اإلاههاصي ،واعجٌههاق اإلاظههاعباث اإلاالُههت واللِاعٍههت ،بههالخىاػي مههم
ً
جىؾههم الِؼههاق هحههر اإلاههىـم واهسٌههاض فههي ؤلاهخاظُههت وألاظههىع ،وزصىصهها طههلٍ ُههضعة اإلااؾؿههاث الِاثمههت كلههى زلههّ ًههغ
اللمل وكضم ٌٓاءة الاؾدشماع بؿبب ال جم الٕبحر للٌؿاص والاخخٖاع.22
و َههظا مهها ح ّ
لبههر كىههه الخوحهراث الالًخههت فههي ماشهغاث ُههىة اللمههل مههً خُههض ملههض٘ اإلاشههاعٓت فههي ؾههىَ اللمههل و مله َض٘ الدشههوُل
ووؿههبت البؼال ههت لألك ههىام  ًِ . 2111-2111ههض اهسٌ ههع مل ههض٘ اإلاش ههاعٓت بِ ههىة اللم ههل بد ههىالي  11هِ ههاغ م ىٍ ههت ز ههال٘ كش ههغ
ؾىىاث لُىسٌع مً  %52كام  2111بلى  4247كام  2111بمها فهي طلهٗ ملهض٘ مشهاعٓت ؤلاههار فهي ؾهىَ اللمهل لُصهل بلهى
 % 12.9ك ههام  2111ألام ههغ ال ههظي ٌلٕ ههـ وبش ههٖل وا ههح الاز ههخال٘ الهُٕله هي ف ههي الاُخص ههاص الؿ ههىعي .وباالهخِ هها٘ بل ههى مل ههض٘
الدشههوُلً ،بههحن م ههح ُههىة اللمههل الههظي ؤكههضٍ اإلإخههب اإلاغٓههؼي لإلخصههاء فههي ؾههىعٍت كههام  ،2111ؤي بلههض بضاًههت ألاػمههت ،بن
مل ههض٘ الدش ههوُل ُ ههض اهسٌ ههع م ههً  % 39ك ههام  2111بل ههى  %36.1ك ههام  2111وطل ههٗ بؿ ههبب اهسٌ ههاض ك ههضص الل ههاملحن ف ههي
الِؼاق الخا

بيؿبت  %6وبما ٌلاص٘ ؤلٍ تخص بلى  14.9كام  2111خُض اعجٌم كضص اللاػلحن كً اللمل مً خىالي

 475ؤلٍ تخص كام  2111بلى ما ًِاعب  865ؤلٍ كام .23 2111
وبخدلُههل مىههاػّ جههىػق اللههاػلحن كههً اللمههل و مالخـههت جغٓههؼَم فههي اإلاىههاػّ الغٌٍُههت بالضعظههت ألاولههى ومالخـههت ؤن خههىالي زلثههي
الل ههاػلحن ك ههً اللم ههل جت هراوح ؤكم ههاعَم ب ههحن ا٘  15و 29ؾ ههىت و ؤن  %31م ههً َ ههاالء بمؿ ههخىي حللُم ههي م هها صون الابخضاثُ ههت،
22ألاصمت السوسيت :الجزوس الاكتصادًت والاجتماعةت .مجمىكت باخشحن(.صمشّ :اإلاغٓؼ الؿىعي للبدىر وصعاؾت الؿُاؾاث. 2114.
23اإلاصضع هٌؿه.

15

34

ً
ًخضههح ألازههغ الؿههليي الٕبحههر الههظي وُههم كلههى ٔاَههل الٌ ههاث الشههابت والتههي ٔاهههذ ألآثههر جظههغعا بؿههبب اهسٌههاض ُههضعة الاُخصههاص
الؿىعي كلى زلّ ًغ

كمل ظضًضة.

لٕههً الجاهههب ألازؼههغ وهحههر اإلاهضعوؽ وال هملههٗ بُاهههاث كىههه وال ؤعُههامَ ،ههى مهها مههضي ووؿههبت الخدههاَ َههاالء الشههبان بالحغٔههاث
ً
ّ
اإلاؿلحت والخىـُماث ؤلاعَابُت وبلى ؤي خض شٖل َاالء وؾىاَم وُىصا لللىٍ في ؾىعٍت وهحرَا مً البلضان اللغبُهت .ألامهغ
الظي ًى ح ؤَمُت اإلاضزل الخىمىي لٌهم ػبُلت ألاػماث التي هىاظهها و عبما ًىًغ الغئٍت الالػمت للخغوط ممها.
وٓسالصههتً ،ههةن آلازههاع الاظخماكُههت لألػمههت ،زؼحههرة بههل ٔاعزُههت ،وباكخمههاص ماشههغ الٌِههغ الههظي ًت هراوح بههحن  %12خؿههب زههؽ
ً
الٌِههغ ألاصو ه و  % 33.6خؿههب زههؽ الٌِههغ ألاكلههى مههم جغٓههؼ ؤٓبههر للٌِههغ فههي اإلاىههاػّ الغٌٍُههت وجدضًههضا فههي اإلاىههاػّ الشههمالُت
ً
الشههغُُتَ ،ههظا ًظههال كههً بمٖاهُههت جىُههم ػٍههاصة ٓبحههرة فههي الٌِههغ ٓةخههضي هخههاثج ألاػمههت الحالُههت وكلههى طههىء جِههضًغاث البؼالههت
والىمههى بط جبههحن اإلالؼُههاث صزههى٘  3.1ملُههىن تههخص صاثههغة الٌِههغ كههام  2112مههمهم 1.5ملُ هىن تههخص صزلههىا صاثههغة الٌِههغ
الش ههضًض ،وَ ههظٍ الؼٍ ههاصة ف ههي الٌِ ههغ اإلا ههاصي ه ههي بش ههٖل ؤؾاس ههخي هدُج ههت الؼٍ ههاصة ف ههي ؤؾ ههلاع البظ هاجم والخ ههضماث وجغاظ ههم مص ههاصع
الضزل ،بما في طلٗ هِص ًغ

اللمل وزؿاعة الىؿاثٍ وألاطغاع اإلااصًت للممخلٖاث.

ً
وبطا مهها اهخِلىهها مههً ًِههغ الههضزل اإلاههاصي اإلالههغوي والِابههل للُِههاؽ ،بلههى ًِههغ الِههضعاث ألآثههر حلُِههضا واإلاخصههل بٌِههغ الصههحت،
وجههضوي الخللههُم ،وطههلٍ اإلاهههاعاث الحُاجُههت ،والخمُحههز بههحن الجيؿههحن ،الههظي ًمٕههً مالخـخههه فههي جدلُههل ظههيـ اإلادؿههغبحن مههً
الخللههُم ألاؾاسههخي و جههىػكهم بههحن الحظههغ والغٍههًٍ ،ىجههض ؤن ملههض٘ الدؿههغب ُههض اعجٌههم بشههٖل ٓبحههر هدُجههت اإلاسههاػغ ألامىُههت،
ً
واإلاضاعؽ اإلاخظغعة واإلاشأل اإلاترجبت كلى الجزوح ،التي ؤصث بلى خغمان اللضًض مً ألاػٌا٘ مً خِهم فهي الخللهُم ظؼثُها ؤو
ً
ً
ٔلُا ،ألامغ الظي ؾُازغ كلى عؤؽ اإلاا٘ البشغي وٌٓاءجه ومً زم كلى الىمى الاُخصاصي مؿخِبال .24
ً
ً
ٔ ههان لألػم ههت بطا والحص ههاع واللِىب ههاث الاُخص ههاصًت الج ههاثغة واهدش ههاع اللى ههٍ وؤلاعَ ههاب آز ههاعا ش ههضًضة الىػ ههإة كل ههى اإلااش هغاث
الخىمىٍههت ألاؾاؾههُت اإلاخصههلت بدصههت الٌههغص مههً الىههاجج الِههىمي ؤلاظمههالي ووؾههؼي ؾههىىاث الخمههضعؽ الٌللُههتٓ ،مهها وفهي ماشههغ
الصههحت الههظي ّ
ٌلبهر كىههه وؾههؼي ملههض٘ جىُههم الحُههاة .بط جى ههح البُاهههاث وألاعُههام زؿههاعة ؾههىعٍت لشالزههت كِههىص مههً بهجههاػاث
الخىمُههت البشههغٍت وًههّ ؾههِىاعٍى ألاػمههت ،بط جغاظههم صلُههل الخىمُههت البشههغٍت مههً  14632هِؼههت فههي كههام  2111بلههى  14554فههي كههام
، 2113ؤي ؤن صلُل الخىمُت البشهغٍت ُهض زؿهغ  .%1541مهً ُُمخهه هدُجهت ألاػمهت وجدهى٘ جصهيٍُ ؾهىعٍت بلهى زاههت البلهضان
ً
ً
اإلاىسٌظت الىمى بلض ؤن بُِذ ػىٍال في مؿخىي البلضان مخىؾؼت الىمى وًِا إلاِاًِـ الخىمُت البشغٍت.25
ً
بالىدُج ههت ،وم ههً مىـ ههىع الخىمُ ههت البش ههغٍت ،واكخم ههاصا كل ههى ال ههجل ؤلاًج ههابي ال ههظي امخلٕخ ههه ؾ ههىعٍت ًُم هها ًخص ههل باإلااش هغاث
ً
ً
ألاؾاؾُت اإلاخصهلت بهالخللُم والصهحت وؤَهضاي ألالٌُهت ،وصهىال بلهى صزهل الٌهغص ،الهظي بِهي ؤُهل َهظٍ اإلااشهغاث همهىاً ،مٕهً
24ؤٓغم الِش وآزغون .التلذًشاث ألاولةت الوعكاساث ألاصمت على الواكع السكاوي في سوسيت(.صمشّ :الهُ ت الؿىعٍت لشاون الؿىعٍت. 2114.
25ألاصمت السوسيت .مغظم ؾبّ طٓغٍ.
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مالخـههت ؤن َههظٍ اإلااش هغاث الٕمُههت لههم جخدههى٘ بلههى حوحههر ٌُٓههي كمُههّ ًههىلٕـ كلههى خُههاة الؿههىعٍحن بصههىعة هىكُههت .و للههل
الؿبب الغثِسخي في طلٗ ٌلىص بلى الخلل اإلااؾؿاحي الظي ججلى في بصاعة جىمىٍت هحر ٌٓىءة وفي ماؾؿاث حشٖى مً طلٍ
ً
اإلاشههاعٓت واإلاؿههاءلت والخُِههُم ،ألامههغ الههظي اولٕههـ ؾههلبا كلههى ًلالُههت ألاصاء الحٖههىمي وهىكُههت ؤلاظهغاءاث والدشهغَلاث ومههضي
ً
جؼبُِهه هها ،وصه ههىال بله ههى هجاخه ههاث مخىاطه ههلت فه ههي مىاظهه ههت الٌؿ ه هاص وكله ههى ألازه ههص فه ههي مجه هها٘ بصاعة ؤلاهٌه ههاَ الله ههام وحلُِه ههضاث
ؤلاظ هغاءاث الِظههاثُت ،وبالىدُجههت لههم جههخمًٕ اإلااؾؿههاث الِاثمههت مههً جغظمههت الؼمىخههاث الىػىُههت فههي حلمُههّ كملُههت جىمىٍههت
ً
ً
جمُٕيُههت ومخىاػهههت حش ههمل هـامهها مخٖههامال للغص ههض والخُِههُم واإلاداؾ ههبت ،مهها ٌلجههي ؤن اإلاى ههار الههالػم لىجههاح الخىمُ ههت لههم ًخ ههىًغ
باإلاِضاع الٖافي للمؿاكضة كلى اؾخضامتها والاؾخٌاصة مً زماعَا بالٌُُٕت اإلاإمىلت ،زم ظاءث ألاػمت بمٌاكُلها الؿهلبُت كلهى
الاُخصههاص واإلاجخمههم وبالخظههاًغ مههم اللِىبههاث الضولُههت الـاإلاههت وبظ هغاءاث اللههؼ٘ و الحصههاع لتزًههض الؼههحن بلههت و هههضص بسؿههاعة
هخاط وزماع زالزت كِىص مً الخىمُت ولخدى٘ َظا الىاُم بلى كامل بطافي لخوظًت اللىٍ ؾىاء بشٖل جبرًغي ؤو ًللي .مم ٔل
ما ًترجب كلى طلٗ مً هخاثج ومٌاكُل ؤؾهمذ في جإظُج اللىٍ وبػالت ؤمضٍ.26
ؤي ؤن بزٌ ههاَ اإلااؾؿ ههاث البحروُغاػُ ههت والٌؿ ههاص ،ؤز هغا بمٖاهُ ههت الاؾ ههخجابت لؿ ههٍِ الخؼلل ههاث اإلاغجٌ ههم ال ههظي اهدش ههغ ب ههحن
ً
الشههباب فههي مسخلههٍ البلههضان اللغبُههتً ،الشهغاثذ الشههبابُت التههي جىؾههلذ بؿههبب الخدههىالث الضًموغاًُههت ،وهالههذ ُؿههؼا ؤٓبههر
ً
ً
م ههً الخلل ههُم وجٌاكل ههذ بص ههىعة ملحىؿ ههت م ههم آز ههغ مىخج ههاث ز ههىعة اإلاللىم ههاث والاجص ههاالث ،كاش ههذ جىاُظ هها ٓبح ههرا ب ههحن وكيه هها
الجضًض وشغػها اإلاىطىعي اإلاسخلٍ ،وبحن ؤلامٖاهاث والٌغ التي ؤجُدذ لههاًٖ ،اههذ الٌجهىة ٓبحهرة ومتزاًهضة الاحؿهاق بهحن
ػمىخا هها وآمالههها مههً ظهههت وواُلههها الههظي لههم ًخوحههر بال بشههٖل طهههُل مههً ظهههت ؤزههغيًٖ ،اهههذ ؤبههغػ ههحاًا اللىههٍ والخه َهؼان
البش ههغي إلا ههض الحغٔ ههاث اإلاخؼغً ههت باإلاؼٍ ههض م ههً الب ههاخشحن ك ههً ملج ههى ؤو مس ههغط خت ههى ل ههى ٔ ههان ًدم ههل وَ ههم الخ ههال

ال الخ ههال

الحُِِي!
ً
وٍىضعط في َظا البهاب ٔاًهت ؤشهٖا٘ الخهضزل ؤلاُلُمهي والهضولي فهي اإلاىؼِهت كمىمها وفهي ألاػمهت الؿهىعٍت كلهى ألازهص ،وبطا ٔهان
َ
ً
ً
ً
وصوال بُلُمُ ههت وصولُ ههت ُ ههض اؾ ههخولذ ألاخ ههضار /الح هغاْ ووؿٌ ههذ َ
ومىل ههذ وؾ ههلحذ ؤػغاً هها وظه ههاث
م ههً الص ههحُذ ؤن ؤػغاً هها
ً
ً
ً
اؾخدبلتها ؾُاؾُا مشل الؿلىصًت وُؼغ وجغُٓا ،كلى مؿخىي ؤلاُلُم زم الوغب كمىما وزصىصا ًغوؿا والىالًاث اإلاخدضة
كلههى اإلاؿههخىي الههضولي مؿههخٌُضة مههً الخىاُظههاث ومىؿٌههت جغؾههاهت مههً اإلاُههضًا والضههل ؤلاكالمههي اإلاخىاصههل ،ألامههغ الههظي ّ
مهههض

ّ
وتجم ُضوم الجهاصًحن والجماكاث اإلاخؼغًت مً الِاكضة بلى الىصغة و صاكش وؾىاَا ،لُخدى٘ (الجهاص بلى صاكّ ًٌجغ
ألاػمهت الؿهىعٍت بإً ٍهاص و ؤصواث ًههىَ مدلُهت ،ممها ؾههاَم فهي ًضاخهت الههشمً ؤلاوؿهاوي الهظي صًلههه الؿهىعٍىنَ ،
وخمهل ألاػهغاي
ً
َ
ً
ألازههغي فههي الجهههت اإلاِابلههت كلههى الخههضزل واؾههخسضام ٔههل مهها جملٕههه مههً هٌههىط وُههىة مشههٖلت مدههىعا مِههابال ؤكلههً اصههؼٌاًه بلههى
ظاهههب الضولههت الؿههىعٍت كلههى مهها ًلههل خههؼب هللا و اللضًههض مههً الٌصههاثل اللغاُُههت الشههُلُت اإلاؿههلحت بلههى ظاهههب بً هغان ومههً
زلٌه هها عوؾ ههُا والص ههحن وطل ههٗ كل ههى اإلاؿ ههخىي الؿُاس ههخي والدؿ ههلُ ي والاؾ ههتراجُجيً ،احؿ ههم هؼ ههاَ َ ههظا الخسى ههضَ والاهِؿ ههام
26ألاصمت السوسيت .مشجع سبم ركشه .ص54
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ّ
اللمُههّ ال ههظي وًههغ لٖ ههل ػ ههغي ٔههل مِىم ههاث البِ ههاء والاؾههخمغاعٍت وظل ههل م ههً كملُههت خؿ ههم الص هغاق مؿههإلت بالو ههت الخلُِ ههض
وماظلت باؾخمغاع .
وبالحصههُلت جىػكههذ ؤوعاَ الىٌههىط والخههإزحر كلههى كههضص ٓبح ههر مههً الٌههاكلحن اإلادلُههحن وؤلاُلُمُههحن والههضولُحن ،وؤصههبدذ ُ ههضعة
الؿ ههىعٍحن كل ههى الخ ههإزحر ف ههي مج ههغي وجىظه ههاث ألاخ ههضار والؿ ههُؼغة كل ههى مٌاكليه هها ؤُ ههل ًإُ ههل .ألام ههغ ال ههظي ًجل ههل م ههً بمٖاهُ ههت
اؾههخمغاع الؿههِىاعٍى ألاؾههىؤ (( collapse scenarioواعصة باؾههخمغاع بمِههضاع مها ًى ههح ؤن َههظا الؿههبُل شههبه مؿههخدُل ،بط ال
زال

ًلب ػمىخاث وجؼللاث ومصالح ؤبىاء ؾىعٍت في بىاء مؿخِبل ؤًظل
وال خل ًملٗ ُابلُت الضًمىمت والبِاء ما لم ِ

لههم ومبىهائهم ،وَهظا عَهان ًدخهاط بلهى الٕشحهر مهً الخبصهغ والجههض وؤلاعاصة ،وُبهل ٔهل طلهٗ الغهبهت فهي الهخللم مهً كبهر وصعوؽ
ؤصلب وؤُسخى اإلادً التي واظهذ ؾىعٍت كلى مغ الخاعٍش .

18

ُك ّغًذ الاؾتراجُجُت اللاإلاُت إلاىاظهت الخؼغي وؤلاعَاب الصاصعة كً ألامم اإلاخدضة وؤظملذ كليها ٔل الهضو٘ ألاكظهاء بإنهها
ً
ً
"جضابحر ملمىؾت جخسظَا الضو٘ ألاكظاء ًغصًا وظماكُا مً ؤظل ملالجت ألاوطاق التي جٌطخي بلهى اهدشهاع ؤلاعَهاب مهً ؤظهل
مٖاًدخه ،وحلؼٍؼ ُضعا ها كلى الُِام بظلٗ ،وخماًت خِىَ ؤلاوؿان والخمؿٗ بؿُاصة الِاهىن في مٖاًدت ؤلاعَاب ،وجضكى
الاؾههتراجُجُت الههضو٘ ألاكظههاء بل ههى اللمههل مههم مىـىمههت ألام ههم اإلاخدههضة لخىٌُ هظ ؤخٖههام زؼ ههت اللمههل الههىاعصة فههي ؤلاؾ ههتراجُجُت
وجضكى في الىُذ طاجه َُ اث ألامم اإلاخدضة بلى مؿاكضة الضو٘ ألاكظاء في ظهىصَا".27
وكلى الصلُض هٌؿه ؤشاع جِغٍغ ؤصضعجه الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُٕت بلىىان "مىهجُت الىالًاث اإلاخدضة في مىاظهت الخؼهغي
ً
الحهاص" بلهى اإلاىهجُههت اإلاخبلهت زههاعط الىالًهاث اإلاخدههضة واإلالخمهضة كلههى الضبلىماؾهُت اللامههت وبظهغاءاث مىاظهههت الخمهغص كؿههٕغٍا
وظههىص مٖاًدهت ؤلاعَهاب ،مهم الترٓحهز كلهى الِهُم اللاإلاُههت واإلاشهترٓت وحلؼٍهؼ الهغئي البضًلهت والاًجابُهت واإلاىـمهاث الاظخماكُههت
إلاىاظه ههت بً ههضًىلىظُا الخؼ ههغي الح ههاص َ .28ههظا كل ههى اإلاؿ ههخىي اإلالل ههً ،ؤم هها كل ههى ص ههلُض الؿ ههلىْ واإلاماعؾ ههت ً ،ههال ًسٌ ه م ههضي
الخىهاُع الهظي ًدؿههم اإلاىُهٍ ألامغٍٖهي ججههاٍ ؤلاعَهاب ،بههل واػصواظُهت مىاٌُهها وجىههاُع ؾُاؾها ها ججهاٍ هٌههـ الـهاَغة كلههى
ً
ما خضر في ؤًواوؿخان واللغاَ وؾىعٍا وؾىاَا مً الضو٘ التي ال جضوع في الٌلٗ ألامغٍٖي ؾُاؾُا.
وباالهخِهها٘ مههً جىصههٍُ اللىههٍ ومغجٕؼاجههه وظههظوعٍ بلههى مداولههت جِههضًم مِاعبههت لٌهههم اللىههٍ والخسٌُههٍ مىههه ،ؤو كلههى ألاُههل
مىاظهههت آزههاعٍ ألآثههر زؼههىعة واخخىائههها ،والؿههاا٘ َىههاَ :ههل ًمٕههً الخٌٕحههر فههي ؾههبل ووؾههاثل لخِلههُص اللىههٍ ؤو الؿههُؼغة
كلُههه ،زههاعط الؼههغح الخِلُههضي الههظي ٌؿههخضعي اللىههٍ اإلاظههاص ٓدههل ؾههغَم وبؾههلافي؟؟ َىهها جبههرػ بلههع ألاًٖههاع التههي ًمٕههً ؤن
حؿاكضها في الحض مً اللىٍ اإلاىٌلذ مً ٔل خض ممها.

27 HUMAN SECURITY IN THEORY AND PRACTICE: An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security, http://goo.gl/cIO4uk
28 28Reach Briggs Ana Sebastian feve. review of programs to counter narratives of viol ant extremism, (London: instate for strategic dialogue.2013). https://goo.gl/Qfddqt
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ً
بىاء كلى ملؼُاث الخدلُل الؿهابِت وؿهخلغض ًُمها ًلهي ؤَهم مٖىههاث الاؾهتراجُجُت اإلاِترخهت كلهى اإلاؿهخىي الهىػجي إلاىاظههت
اللىٍ وؤلاعَاب وهي:
 .1ام ههخالْ عئٍ ههت بلُ ههضة اإلا ههضي ومد ههضوصة ألاَ ههضاي جغي ههخها الضول ههت ،وجخظ ههمً اإلاص ههالح الللُ هها للضول ههت واإلاجخم ههم ،م ههم
ً
جىًحر مؿخلؼماث جدِِها اإلااصًت والبشغٍت ،وكلى مؿاع مؿخِبلي ًمخض ختى ( 31كاما اإلاِبلت.
 .2بكههاصة جُِههُم زؼههؽ الخللههُم والؿُاؾههاث الخللُمُههت إلالغًههت هِههاغ ُى ههها وطههلٌها ،كلههى ؤن جٖههىن الواًههت وا ههحت،
وهي جغبُت اليشء الجضًض كلى الخٌٕحر الحغ والىِضي ،وعبهؽ الللهم بالحُهاة ،واإلالغًهت باإلاماعؾهت ،وجٕهغَـ طلهٗ فهي
اإلاىاهج واإلاِغعاث اإلاضعؾُت والجاملُت.

ً
ً .3ضح وحلغٍت اإلاِىالث التي جبرع بلباؽ اللىٍ مزىاب الضًً لُوضو مشغوكا باؾم اإلاِضؽ ،وَىا ؾُٖىن لإلكالم
ً
ً
ووؾ ههاثؽ اإلاُ ههضًا اإلالاص ههغة ،والت ههي جىؼ ههىي كل ههى بمٖاهُ ههاث ٓبح ههرة وؤصواث وًظ ههاءاث ظضً ههضة ،صوعا ؤؾاؾ ههُا ف ههي ب ههض
الخؼاب اللِالوي ،وجىكُت الجمههىع بمسهاػغ وكىاُهب الخؼابهاث التهي حوهظي زِاًهت الٕغاَُهت وؤلاُصهاء جدهذ ؤي
مؿههمى صًجههي ؤو مههظَيي ؤو ػههاثٌي ؤو كغقههي ،من طلههٗ لههً ًٌههع بال إلاؼٍههض مههً اللىههٍ والخؼههغي وُخههل ألابغٍههاء وجههضمحر
عمىػ الحُاة.
 .4اللمهل كلههى بىههاء زؼههت وػىُههت اكهاصة ؤلاكمههاع جخظههمً اإلاصههالحت وبىههاء ؤلاوؿههان والشِهت ،بلههى ظاهههب بكمههاع مهها زغبخههه
كم ههل ًمٕ ههً له هها ؤن

الح ههغب م ههً بج ههى جدخُ ههت وماؾؿ ههاث ومى ههاػّ ؾ ههٕىُت ،م هم م هها ج ههىًغٍ زؼ ههت ٓه ههظٍ م ههً ً ههغ
ً
حؿخِؼب الٌ اث الشابت وحشغٓها في َظا اإلاشغوق الىػجي الٕبحر الظي ًٌخذ الباب واؾلا كلى ؾىعٍت اإلاؿخِبل،
ؾىعٍت ٓما هغٍضَا وهدلم بها لىا وموالصها وألاظُا٘ الِاصمت.

 .5الخؼلههم مههم ألاصههضُاء والحلٌههاء ؤههل ؤحههحاب اإلاصههلحت ،لبىههاء كالُههاث اُخصههاصًت صولُههت "مجمىكههت صو٘ البههرًٕـ"
ً
ً
ؤُل اهدُاػا وؤٓثر جىاػها ؾىاء لجههت جِؿهُم اللمهل الهضولي ،ؤو لجههت وُهٍ الخهضَىع فهي البِ هت الاُخصهاصًت الضولُهت
بما جىؼىي كلُه مً ؾىء لخىػَم الثروة كلى اإلاؿخىي اللالمي وبحن الشما٘ والجىىب كلى ألازهص ،ؤي الحهض مهً
آز ه ههاع الىـه ه هام الاُخص ه ههاصي ال ه ههضولي الج ه ههاثغ كل ه ههى جىلُ ه ههض اللى ه ههٍ ،وال ه ههظي ًج ه ههض ف ه ههي الـل ه ههم والاؾ ه ههخوال٘ الؿُاس ه ههخي
والاُخصههاصي والاظخمههاعي ،ومهها ًههىجم كىههه مههً ًِههغ وظههىق وبخبههاغ وزُبههاث ؤمههل بِ ههت خاطههىت لللىههٍ ومشههجلت
كلُه.

ً
ً
 .6الحهغ ُهىال وًلهال كلهى اختهرام الازهخالي وطهمان خغٍهاث الخلبحهر والهغؤي اإلالخمهضة وبدماًهت الِهاهىن بىصهٌه ؤخههض
ّ
ؤَههم مٖىهههاث الضولههت اإلاضهُههت التههي جظههمً وخههضة الت هراب الههىػجي ،وحشههٖل مـلههت جدؿههم للجمُههم ،كلههى مهها بُههمهم مههً
ازخالًههاث وجىىكههاث جمحههز ؤبىههاء َههظٍ اإلاىؼِههت مههً اللههالمً ،داظخىهها الُههىم إلاشههاعٓت الجمُههم باجههذ ُملحههت وال جدخمههل
الدؿههىٍٍ ،ومههً زههال٘ حلمُههّ وجىؾههُم اإلاشهاعٓت همخلههٗ ؤَههم شههغغ لىجههاح الخىمُههت البشههغٍت ،والخىمُههت الؿُاؾههُت
ً
ً
ظؼءا ممها باكخباع ؤن اإلاشاعٓت وؾُلت الخىمُت وهاًتها في آن ملا.
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ً
ً
 .7ألازهظ بمبهاصت اللضالهت الاهخِالُهت ” ،“transsional justiceبلُهضا كهً وصهٌاث البىهٗ الهضولي ،وطلهٗ اهؼالُها
مههً مص ههالحت مجخملُ ههت ّ
مىؾ ههلت وخُُِِ ههت ،حلم ههل كل ههى ظب ههر الظ ههغع ،وحل ههىٍع ألات ههخا واإلامخلٖ ههاث ،وحش ههُٕل
ً
لجان لخِصخي الحِاثّ جظم ممشلحن كً اإلاجخمم اإلادلي /ألاَلهي وكهً الضولهت ،وصهىال بلهى ؤلاؾهغاق فهي بهذ الِظهاًا
اإلالغوطت ؤمام اإلادآم اإلاسخصت لِؼم الؼغٍهّ ؤمهام هؼوكهاث الشهإع الشخصهخي ؤو مدهاوالث اؾهترظاق الحهّ بالُهض،
واللمههل كلههى زل ههّ ظههى ك ههام ٌشههُم الاخؿههاؽ بامم ههان واللههض٘ ،بم هها فههي طلههٗ بى ههاء هصههب جظٔاعٍ ههت للضههحاًا ،وطل ههٗ
ً
ً
جمهُ ههضا للىص ههى٘ بل ههى ؾ ههىعٍت اإلاؿ ههخِبل ،ؾ ههىعٍت ٓم هها ًغٍ ههضَا ؤبىائه هها وٍخمىاَ هها ش ههبابها ،همىطظ هها للل ههِش اإلاش ههترْ
ً
وواخههت للؿههالمً .اللضالههت الاهخِالُههت بهههظا اإلالجههى لِؿههذ بههضًال كههً مىـىمههت الحههّ والِههاهىن بِههضع مههاهي خههل ماُههذ
ً
عٍشما حلىص ألاظهؼة الِظاثُت والِاهىهُت بلى اللمل باؾخِاللُت وًاكلُت اؾتهضاًا لللض٘ اإلاؿخِغ.
ً
ؾههدبِ آلُههاث مىاظهههت اللىههٍ و ؤلاعَههاب والخؼههغي ُاصههغة كههً الُِههام بإصواعَهها مهها لههم جههغجبؽ كظههىٍا مههم اإلاٌهههىم الىاؾههم
ً
للخىمُههت والههظي ًخظههمً بىههاء ُههضعاث ألاً هغاص وجىؾههُم زُههاعا هم وصههىال لههغبؽ اللضالههت الاظخماكُههت بالؿُاؾههاث الاُخصههاصًت
والاظخماكُهت اإلاغجٕههؼة كلهى وظههىص كِههض اظخمهاعي حشههاعٔي ًظههمً الحغٍهاث اإلاضهُههت واإلاشهاعٓت ألاوؾههم فههي الشهإن الخىمههىي وبمهها
ًمش ههل جؼلل ههاث ومص ههالح اإلاجخم ههم .ألام ههغ ال ههظي ًِخط ههخي جؼ ههىٍغ ماؾؿ ههاث ٌٓ ههىءة وًلال ههت وُابل ههت للمؿ ههاءلت وبالخ ههالي ش ههٌاًت
لخجاوػ ألاصاء اإلااؾسخي الظلٍُ الظي جآضٍ ماشغاث الحىٓمت " "Governanceاإلاىسٌظت*والتي ال حؿهاكض بإؾهالُب
كملها الحالُت ،كلى الخصضي إلاشٕالث الٌِغ والبؼالت والتهمِش وما ًغاًِها وٍىجم كمها مً هؼوق كىٌي متزاًض.29
ًههةطا ٔاهههذ الخىمُههت خغٍههتٓ ،مهها ّ
ٌلبههر "ؤماعجُهها ؾههً" بدههًّ ،ههةن طلههٗ ًخظههمً الخىؾههُم اإلاؿههخمغ لخُههاعاث الىههاؽ ومشههاعٓتهم،
ّ
لخهإمحن خههل ببههضاعي لللالُهت بههحن خغٍههت الٌهغص وخغٍههت اإلاجخمههم ،وبالخهالي بههحن مصههلحت الٌهغص ومصههلحت اإلاجخمههم ٓمها حللهم زبههرة
الؿُاؾت بملىاَا ألاكمّ.
ً
كلههى ؤن ًٖههىن وا ههحا ؤن الحههض مههً اهدشههاع اللىههٍ وجِلههُص ُههضعاث ممشلههي الحلههى٘ اللىٌُههت ،ؾههىاء كلههى مؿههخىي اإلاههىاعص ؤو
ً
ً
ً
ّ
ً
الخلههاػٍ ،ال ٌشههٖل َههضًا وخُههضا لهههظٍ اإلاِاعبههت ،كلههى ؤَمُههت وخُىٍههت َههظا الهههضي ،بههل ًههىًغ مههضزال بلههى بِ ههت ؤٓثههر اؾههخِغاعا،
ً
ً
وؤُل اهِؿاما وجىجغا ،وطلٗ مغَىن بلى خض بلُض بةهظهاط خلهى٘ وبهضاثل للمشهٕالث اللمُِهت والبالوهت الخلُِهض التهي خاًصهذ
َ
ً
ً
وهجم ههذ كمه هها ،وول هضث بالخ ههالي بخؿاؾ هها ب ههالنجؼ وؤلاخب ههاغ وؤش ههٖا٘ هح ههر ملغوً ههت ؾ ههابِا م ههً الاؾ ههخالب واإلالاه ههاة ؤلاوؿ ههاهُت
ً
ُ
للؿىعٍحن ،جىظع بطا ما اؾخمغث بٖاعزت جىمىٍت واوؿاهُت ُض جؼا٘ ألاظُا٘ الالخِت ؤًظاً ،هل جضًلىا ألاػمت لخىؾهُم ألاًهّ
ً
ً
ومغاظلههت الههظاث ،والاؾههخٌاصة مههً الههشمً الٕبحههر الههظي صًلىههاٍ ظمُلهها ،لالهؼههالَ مجههضصا فههي خلههم بىههاء ؾههىعٍت اإلاؿههخِبل ٓمهها
ً
ٔان ًلُّ بىا وٌٍٕل مبىاثىا اللِش الٕغٍم وكضم اللىصة بلى ّ
صوامت اللىٍ مجضصا؟.

* ماشغاث الحىٓمت هي :الخلبحر واإلاؿاءلت ،والِىاهحن والدشغَلاث ،وًلالُت الحٖىمت وطبؽ الٌؿاص ،باإلاِاعهت مم اإلالض٘ الىؾؼي لىصِب الٌغص مً الىاجج الِىمي الاظمالي
29 “Corruption perceptions Index. Corruption around the world in 2013”, by transparency international secure trait December 2013. http://goo.gl/U30oTj
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لِـ مً الؿهىلت بمٖان زىض هماع بهخاط مِاعبت جدلُلُت جغُٓبُت جبخ ي الٌهم والخٌؿحر لـاَغة ما في مجا٘ الللىم
الاوؿاهُت ،خُض ًدخاط اإلاغء بلى التزوص بامصواث اإلاىهجُت الظغوعٍت التي جمٕىه مً عصض ؤشٖا٘ الترابؽ اإلاىطىعي بحن
الـىاَغ ٔالؿببُت والٌلل اإلاخباص٘ والشغوغ والِاهىن ،وكالُتها باامٖاهُت والىاُم والظغوعة والصضًت وحلُىاث ٔل ممها،
ً
في مجا٘ ال ًصح ًُه اكخماص الخٌؿحراث اإلاُٖاهُُٕت هـغا لؼبُلت مىطىكاجه اإلالِضة واإلادشابٕت والتي مً الصلىبت
بمٖان ؤن هصل ًيها بلى ؤٓثر مً جٌؿحراث اخخمالُت.
ً
ًظال كً جدضي امخالْ الباخض الِضعة كلى جىدُت الظاحي وألاًضًىلىجي ابخواء الىصى٘ بلى ملغًت مىطىكُت ُضع
ؤلامٖان.
ًظاي بلى َظٍ الخدضًاثّ ،
جدض ًىاظه َظا الخلُِب :الِضعة كلى جِضًم هِض ؤو بطاًت كلى وعُت بظ٘ ًيها ظهض ٓشحر ٌشخي
بمؿخىي كا٘ مً الاػالق و الخدلُل ّ
اإلالمّ مما ُض ًجلل اإلاالخـاث والاُتراخاث الالخِت لؼوم ما ال ًلؼم.
ٍ

1
ولخِض ؤن بىاء مِاعبت مىهجُت مظبىػت في مىطىكىا (زِاًت اللىٍ بهما ًخؼلب -باصت طي بضء -ػغح مجمىكت مً
ُ
ألاؾ لت :إلااطا هبدض في اللىٍ؟ وما ؤَمُت الحٌغ في البجى الاظخماكُت والشِاًُت لغصض ظظوعٍ؟ ما َى اإلالح الغاًَ الظي
ً
ً
ً
ًضًلىا لخىض هماع َظا اإلاىطىق؟ بدُض جإحي ؤلاظاباث حؿىَوا إلاا هِىم به وفي الىُذ هٌؿه مضزال طغوعٍا له ،وٍيب ي
لهظا اإلاضزل ؤن ًخظمً ًغطُت وا حت حؿدىض بلى الٌهم ؤلابؿدُمي والخاعٍخي لشِاًت ما بىصٌها هدُجت للىامل كضًضة
ً
اُخصاصًت واظخماكُت في مغخلت جاعٍسُت ما وجى ح ؤن ظظع الشِاًت لِـ زِاًُا باإلالجى الضُُّ بدُض ًمًٕ الِى٘ ؤن
لللىٍ مٖىهاث زِاًُت جمخض ظظوعَا بلى ما َى ؤبلض في البجى الاُخصاصًت والاظخماكُت لجماكت جاعٍسُت ،ألامغ الظي
ًخؼلب جِضًم حلغٌٍاث بظغاثُت إلاصؼلحاث اللىىان (ظظوع ،زِاًت ،كىٍ ،ؤؾباب كمُِت .
وفي الؿُاَ طاجه ُض ًٖىن مً اإلاٌُض َىا الخمُحز بحن كىٍ الشِاًت (كىٍ جصىله الشِاًت وجسخص به وجماعؾه  ،وزِاًت
لللىٍ (كىٍ حشغكىه الشِاًت وحؿىهه  ،خُض ؤن الحضًض في الىعُت ًضوع خى٘ زِاًت لللىٍ ؤٓثر مما ًضوع خى٘ كىٍ
زِافي وعص طٓغٍ ؤٓثر مً مغة ًيها.
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2
جٍ بالوغض اإلاؼلىب ،وُض ًٖىن مً اإلاٌُض
ًُما ًخللّ بالخلغٌٍاث اإلاِضمت لللىٍ (ٓما وعص في البدض  ،ولخِض ؤنها لم ِ
َىا الخىٍُ كىض ما ًِضمه لىا كلم الىٌـ الجماعي ،زاصت وؤن الىعُت حشحر بلى ؤن مىطىكها لِـ اللىٍ الٌغصي بل
اللىٍ الجماعي ،ححُذ ؤنها جظمىذ بشاعاث مخىازغة َىا وَىاْ بلى مىطىق اللىٍ الجماعي لٕمها لم جًٕ ٔاًُت ،وفي
َظا اإلاجا٘ جدُذ لىا ٓخاباث هىؾخاي لىبىن و لٌُي بغو٘ وًغوٍض وشتراوؽ ؤعطُت مخِىت لٌهم صواًم الؿلىْ الجمعي
اللىٍُ وجدلُله وجٌؿحر ٍُٓ ًغجبؽ باللملُاث ما ُبل اإلاىؼُِت ،و جبُان ؤؾـ هـامه الؿُمىلىجي الظي ٌلؼُه الِىة
كلى بهخاط اإلالجى ،و الضالالث اللوىٍت وشبٕت اللالُاث اللالماجُت صازل وؿِه الشِافي ،وإلااطا ًصبذ الٌغص صازل الجماكت
ً
ً
مسخلٌا كما َى كلُه في الىاُم ؤي ؤٓثر هغاثؼٍت وجؼغًا وؤُل كِالهُت؟ وما صوع الالوعي الٌغصي والجمعي َىا؟ وما آلُاث
زظىق الٌغص الِهغي للجماكت ولؼكُمها؟ وإلااطا جدؿم الجمىق بجزوق هدى الخؼغي وبخسلخل ألاؾاؽ اإلاىؼِي للخٌٕحر
وهُاب الحـ الىِضي ،وما هي بىاكض و مُٕاهحزماث بخال٘ واُم اًتراضخي مخسُل ومخىَم مدل الىاُم الٌللي كىض َظٍ
الجماكاث؟ وما كالُتها بٌشل كملُت الخىمُت كلى مؿخىٍاث كضة وبامزص الخىمُت البشغٍت؟.
ً ً
للل الىُىي كىض ما ؾبّٔ -له ؤو بلظهُ -ض ًٖىن مٌُضا ؤوال إلالغًت كىامل اهدشاع َظٍ الجماكاث اإلاخؼغًت وؤهىاكها
ً
ومضي جإزحرَا ،وصىال بلى الخٌٕحر في ؤلامٖاهُاث اإلادخملت للحض مً اهدشاعَا ومٌاكُله.

3
الؿاا٘ اإلامهجي الشاوي الظي ًؼغح هٌؿه بِىةَ :ل َىاْ "ظظوع" لللىٍ ٔامىت في البجى الشِاًُت الؿاثضة؟ وما هي في خا٘
ّ
جِصيها وكلى ؤي مؿخىي :الشِافي اللام ؤم الشِافي الخا اإلاخلحن في الحالت الؿىعٍت؟ وَل
وظىصَا؟ وٍُٓ ؾِخم
ؾىٕخٌي في كملُت الغصض الؿبيي باإلاؿخىي الشِافي ؤم ؾُمخض الخدلُل بلى ما َى ؤبلض ،ؤي بلى البجى الاُخصاصًت
والاظخماكُت اإلاىلضة لهظٍ الشِاًت؟ وما الؿُاَ الخاعٍخي لخمىطلها وًللها في الحِل الشِافي؟
للل ؤلاظابت كلى َظٍ ألاؾ لت ًمًٕ ؤن حؿاكض في بىاء الاؾتراجُجُت اإلاِترخت للمىاظهت ،بدُض ًخم عبؽ ٔل ؾبب "ظظع"
بؿُاؾت ؤو كالط مِترح ،مم ألازظ بلحن الاكخباع وظىص ّ
جدض ؤؾاسخي ًىاظه طلَٗ :ل جدىٍل الؿُاؾاث اإلاِترخت بلى واُم
ً
ً
مخدِّ هي ؤمغ ممًٕ ؤوال ومخىًغ زاهُا؟ وما هي شغوغ وؤصواث هِله مً خحز الىظىص بالِىة بلى خحز الىظىص بالٌلل؟
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4
عهم ؤهىا ولخِض ؤن البدض كً ظظوع لللىٍ في مجخملىا (ٓما وعص في البدض ًخظمً مصاصعة كلى اإلاؼلىب كلى الصلُض
اإلاىؼِي ،مً خُض جىُٓض الىظىص ُبل الؿاا٘ َل هي مىظىصة ؤم ال ًةهه مبرع كلى الصلُض اللمالوي ،مم ؤهه ًىؼىي
كلى ًغطُت مظمغة حشخي بإن بجى مجخملاجىا جستزن بؼبُلتها َٕظا ظظوع لللىٍ ،وبما ؤن ٔلمت "بيُت" جدُل بلى الشباث
والؿٖىنً ،ةن الىدُجت اإلاؿخسلصت َىا :بن َظا اللُب ؤو الدشىٍ البيُىي مخإصل ،ػبُعي ،طاحي ،ومً زم هحر مىظىص
بشٖل مشابه في بجى اإلاجخملاث ألازغي ،زاصت وؤن الدؿائ٘ الؿابّ ظغي عبؼه بالِى٘ ؤن ما ًجغي آلان في "ؾىعٍت" َى
اؾدشماع زاعجي في كُىب َظٍ البيُت .واإلاؿٖىث كىه في َظا الخؼاب َى صوع الخاعط في جىلُض اللىٍ في َظٍ البجى.
وباللىصة بلى الٌغطُت التي همُل بليها في َظا اإلاجا٘ ،بإن اللامل الغثِـ في جىلُض اللىٍ -زاصت الجماعي مىهَ -ى
الٌشل ؤو الاًشا٘ الخىمىي كلى ظمُم الصلض (وَظا لىا كىصة للحضًض كىه في مٖاهه ًةن الخاعط خاطغ َىا بشٖل ؿاَغ
ً
ومباشغ بىصٌه زاعظا (جدغٍع ،جمىٍل ،حؿلُذ ،جضعٍب وبشٖل مؿختر وهحر مباشغ في الضازل بىصٌه ؤخض كىامل
بًشا٘ كملُت الخىمُت .ححُذ ؤن الىعُت ػغخذ ؤؾ لت خى٘ "صوع الاخخال٘ والؿُؼغة وامتهان ؤلاعاصة والؼوُان اللالمي"
لٕمها لم ججب كليها ،منها بامؾاؽ لم حلمل كلى بىاء ًغطُت مغٓبت للٌلل اإلاخباص٘ بحن اللىامل الضازلُت (الشِاًُت،
الاظخماكُت ،الؿُاؾُت ،الاُخصاصًت واللىامل الخاعظُت ،وموٌلت ؤن البِ ت الضازلُت ال جترْ لشإنها بل "ًجغي ججهحزَا"
لالؾخجابت لللىامل الخاعظُت .ولٌهم اللىامل الخاعظُت بشٖل ؤًظل ٔان مً اإلاٌُض بًغاص بلع الحضًض الجُىؾُاسخي
ً
ً
خى٘ مىُم ؾىعٍت وصوعَا في اإلاىـىمت اللاإلاُت بىصٌها مخوحرا ؤؾاؾُا ًٌصل ؾىعٍت كً هحرَا مً الضو٘ التي حش هها في
البجى الاظخماكُت والشِاًُت والؿُاؾُت لٕمها لم جخلغض إلاا حلغطذ له ؾىعٍت.

5
ً
ّ
ً
مً اإلاؿلم به ؤن الىماطط الىـغٍت مٌُضة ظضا في َظا اإلاجا٘ ،بال ؤن ًاثض ها جخظاء٘ ؤو جخلاؿم جبلا إلاضي امخالٓىا لها
ً
ً
ًجغ الخلامل ملها هِضًا بِضع ما ظغي
ؤبؿخمىلىظُا ،وفي َظا الصضص هجض ؤن مِاعبت هالخىط (ٓما وعص في البدض لم ِ
ً
ً
الدؿلُم بها بىصٌها همىطظا صالحا لخٌؿحر الحالت الؿىعٍت .ومم طلٗ ًةن شغخها كلى الىدى الظي جم في الىعُت ظللها
جٍِ كلى عؤؾها ،خُض ظغي الحضًض كً طلم "ؤو٘" َى اللىٍ الشِافي و"زان" َى اللىٍ اإلاباشغ و "زالض" َى اللىٍ
البيُىي ،وَظا الترجِب ولخِض ؤهه ال ٌؿخُِم ال كلى اإلاؿخىي اإلاىؼِي وال كلى اإلاؿخىي الىاُعي الؼماوي.
وفي مداولت لجلل َظٍ اإلاِاعبت جٍِ كلى ُضميها ،و بامزظ بلحن الاكخباع مباصت الهىضؾت ًُما ًخللّ باإلاشلض وػغٍِت
الٕخابت باللواث الالجُيُت مً الِؿاع بلى الُمحن ،جيخج لضًىا الِغاءة الخالُت:
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ً
لضًىا ؤوال ُاكضة لللىٍ هي اللىٍ اإلاباشغ الظي اهضص اخخُاظاث ؤلاوؿان ألاؾاؾُت (البِاء والىماء واإلاشاعٓت والحماًت ،
ً
زم لضًىا زاهُا كىٍ بيُىي ًخمـهغ في الاُخصاص والؿُاؾت ،وٍلي طلٗ بالترجِب الظلم الشالض اإلاخمشل باللىٍ الشِافي في
الضًً وألاًضًىلىظُا واللوت .والىىكان الشاوي والشالض هحر مباشغًٍ بلٕـ الىىق ألاو٘.
ؤما كلى صلُض الِغاءة الىِضًت لهظٍ اإلاِاعبتًِ ،ض ًٖىن مً الؿلُم الِى٘ ؤن اللىٍ البيُىي ًخظمً وَشمل اللىٍ
اإلاباشغ بىصٌه هدُجت له من الاؾخوال٘ الاُخصاصي والِهغ الؿُاسخي ًىجم كمهما هضًض مباشغ لحاظاث ؤلاوؿان
ً
ألاؾاؾُت -وَى -ؤي "اللىٍ البيُىي" مغجبؽ ظىَغٍا باالًخِاع بلى اللضالت في جىػَم الؿلؼت والثروة واإلالغًت ،والازىان
ً
ملا -ؤي اللىٍ البيُىي واللىٍ اإلاباشغً -يخجان زِاًت لللىٍ حؿىههما وحشغكمهما.
6
كىضما ًخم الاؾدشهاص بإُىا٘ ؤو ؤلاخالت بلى َىامش ًةن طلٗ ًٖىن كاصة للخضلُل كلى ححت ما هظَب بلُه ؤو لخىطُده،
ً
بال ؤن َظا لم ًًٕ واُم الحا٘ صاثما ،ومىه كلى ؾبُل اإلاشا٘ الاُخباؽ عُم ( 9لم ًخم جىؿٌُه وبالخالي لم ًًٕ بظي
ً
ً
ًاثضة جظٓغ ،بط ال مبرع لإلخالت الؼمىُت ًُه ،وَى ال ّ
ًِضم ظضًضا كلى صلُض الخدلُل ،بهه ًىصٍ وال ًؼغح جٌؿحرا بال
بطا ؤعصها اؾدىؼاَ اإلاظمغ ًُه والظي ًمًٕ ؤلاًصاح كىه بالِى٘ ؤن الاؾدبضاص الؿُاسخي َى الؿبب الغثِـ ًُما هدً
كلُه آلان ،وَظا اظتزاء للحُِِت وازتزا٘ لها.
وفي الؿُاَ طاجه ،بضا الحضًض الُىجىبي الىاعص كلى لؿان هاهضي (الاُخباؽ عُم  4كً طغوعة جىاًّ الىؾاثل مم
ً
الواًاث الىبُلت ،خضًشا ال جدخمله مجغٍاث الؿُاؾت الىاُلُت.
7
ً
ً
ولخِض ؤن اللىٍ وزِاًخه لِـ ػاعثا ؤو كابغا في جاعٍسىا ًِؽ ،بل في جاعٍش ظمُم الشلىب ،وَظا ما لم حلمل الىعُت كلى
ً
ً
ببغاػٍ كلى هدى ٔايٓ ،ما ؤن مداولت عصض ؤبغػ ؤؾبابه ال جدخمل الخىُٓض اللٌـي بِضع ما ًجب صىهها اخخمالُا هـغا
لؼبُلت اإلاىطىق.
ً
وفي الؿُاَ طاجه ولخِض ؤن البدض كً ألاؾباب وفي ألاؾباب في خالخىا َظٍ لِـ بدشا ما ًىَ واُعي ؤو ما ًىَ جاعٍخي
ً
بِضع ما ًغجبؽ بدالت مخلُىت في الؼمان واإلاٖان هـغا من ألاؾباب والىخاثج ُض جسخلٍ بازخالي اإلاغاخل الخاعٍسُت
وبازخالي اإلاجخملاث وبخوحر الشغوغ والـغوي ،وَظا ال ًمىم بؼبُلت الحا٘ مً مداولت ُىهىت اللالُت الؿببُت ،بال ؤن
ً
ً
مداولت ٓهظٍ جخؼلب كمال بدشُا ؤوؾم بما ال ًِاؽ مً اللمل َىا.
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8
ً
بن البضء بالبدض كً ألاؾباب بالحٌغ كمُِا في البيُت الاظخماكُت ،مىهجُت ؾلُمت -لٕمها هحر ٔاًُت -بطا ما جم الاُخصاع
كليهاً ،لٖي جٕخمل الؿلؿلت الؿببُت هدخاط بلى اإلاطخي في الخدلُل والخِصخي بلى ماَى ؤبلض وؤكمّ ،ؤي الى اللىامل والبجى
ً
ً
الاُخصاصًت التي جيخج َظٍ البيُت الاظخماكُت ،وصاثما ال ٌلجي َظا اهؼالُا هدى الغبؽ اإلاُٖاهُٖي البدذ.
باالهخِا٘ مً الخلمُم بلى الخسصُصً ،مًٕ الِى٘ ؤن بِاء الىالءاث الخِلُضًت الؿابِت كلى الحضازت (كلى الضولت
بمٌهىمها الحضًض مخجظعة وعايخت في الىعي الٌغصي والجمعي بهما ًٕمً ؾببهٓ ،ما طَبذ بلُه الىعُت بدّ ،في ؤن
كملُت الخدضًض ٔاهذ زاعظُت وشٕالهُت ولم حؿخؼم بهجاػ مهما ها ،ولم حؿخؼم جبِ ت َظٍ اإلاجخملاث الخِلُضًت ًيها
بدُض بُِذ مجخملاجىا حلاوي مً كؿغ الاوؿالر مً اإلاىـىمت الخِلُضًت ما ُبل الحضازُت وكؿغ الىلىط في اإلاىـىمت
الحضازُت ،ومً َىا ٔاهذ عزازتها وهجاهتها .بال ؤن الىُىي كىض َظا الحض مً الخىصٍُ ،عهم صُخهً ،ظمغ هـغة ظىَغاهُت
(مُخاًحزًُِت حشخي بإن الظاث اللغبُت ،الٌغصًت والجملُت ،كصُت كلى الخوُحر وكلى ُبى٘ الحضازت واللِالهُت ،وؤنها مىظ
ً
ؤن وظضث هي كلى َظا الىدى -وبالخالي ؾدبِ كلى ما هي كلُه -وال خاظت بىا للِى٘ ببؼالن َظٍ الىـغة كلمُا وبٌِضانها
ً
إلاصضاُُتها جاعٍسُا.
ً
وصًلا لتهمت ٓهظٍ ،مً اإلاٌُض الدؿائ٘ كً التي حلبر كً هٌؿها بٌشل الضولت الىػىُت الحضًشت بالُِام بمهامها كبر زلّ
والء وػجي ظامم ووؿُج طام ًدل مدل جلٗ الىالءاث الخِلُضًت ،عبما بوُاب شغػه اإلاخمشل بضؾخىع ًٌٕل اإلاؿاواة
الخامت وُىاهحن ججؿضَا وآلُاث جظممها وحلمل كلى جدُِّ اللضالت في جىػَم الؿلؼت والثروة واإلالغًت .وَظا الٌشل هاظم
ً
بأن ملا ظللذ الضولت الىػىُت كاظؼة كً بهخاط اإلاىاػً الظي ًخمخم باممً بمٌهىمه
كً كىامل طاجُت ومىطىكُت ٍ
ً
ن ً
ؤلاوؿاوي الشامل بدُض ًٖى ُىال وًلال" :بمىإي كً اللىػ وبمىإي كً الخىي".
9
بطا ٔاهذ اللصبُت هي ظظع اللىٍ كلى اإلاؿخىي الاظخماعي ،والخلصب َى ظظعٍ كلى اإلاؿخىي الشِافيً ،ما َى ظظع
اللىٍ كلى اإلاؿخىي الخىمىي؟ لم ًخم حؿمُت الؿبب َىا عهم عبؼه بالٌشل الخىمىي ،وؾىجتهض َىا اكؼاثه اؾم
"الِهغ" الىاظم كً اإلاهاهت ؤو اإلاـ بالٕغامت الاوؿاهُت.
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11
ً
لم ًخم البدض في ؤؾباب اللىٍ وًِا إلاِاعبت هالخىط الىـغٍت اإلالخمضة في الىعُت ،عهم ؤهه ٌلاوي مً مشٖلت ُغاء ها
ً
ً
ً
ً
ؤوال كً ظظع اللىٍ كلى اإلاؿخىي
اإلاِلىبت طا هاً ،ترجِب ألاؾباب مىؼُِا وػمىُا وكالثُِا بهما ًٖىن -بغؤًىا -بالبدض
ً
ً
الخىمىي -الاُخصاصي بامؾاؽ -زم كلى اإلاؿخىي الاظخماعي وؤزحرا كلى اإلاؿخىي الشِافي ،وصاثما باالهخِا٘ مً اللام بلى
الخا .
وبما ؤن الحضًض في َظٍ اإلاؿخىٍاث وكمها ،وبما هي حشٖل مجخملت البِ ت الضازلُتًِ ،ض ًٖىن مً اإلاٌُض عبؽ طلٗ
بدضًض كً البِ ت الخاعظُت لللىٍ ،كً الؿُاَ الخاعٍخي و "صوع الغؤؾمالُت اللاإلاُت واللىإلات ومداوالث الهُمىت
والاؾخدباق" والظي جم الخىىٍه بلُه صون البدض ًُه (ٓما وعص في البدض .
11
في الحضًض كً اللصبُت (ٓما وعص في البدض بىصٌها الجظع الاظخماعي لللىٍ زلؽ بحن كضة ؤهىاق لللصبُت ،مشل
اللصبُت الىاظمت كً عابؼت الضم والتي ًصح ًيها الِى٘ ؤنها مؿخمغة وصاثمت بضوام ؤكظائها وجىاؾلهم ،وال ًصح كلى
خالت اإلاخابلت واإلاىاصغة وهي هىق آزغ مً اللصبُت التي لِؿذ لألُاعب بل للمالػمحن واإلااٍضًً ،وَظا الىىق مً اللصبُت
َى ألاوؾم مً خُض ؤهه ًِىم كلى ؤؾاؽ الِغابت باإلالجى اإلاجاػي ال البُىلىجي ،الظي ًىبشّ مىه ألاصل اللوىي للٖلمت،
وبظا ًمخض اإلاضلى٘ الاصؼال ي لِشمل الِغابت اإلالىىٍت التي ججمم بحن ؤجباق ًٕغة ما (صًيُت ؤو اظخماكُت ؤو ؾُاؾُت مً
ً
ً
خُض اهؼباَ ملُاع وظىص الىعي اللصبىي الظي ٌشض ألاًغاص بلى بلظهم وٍجللهم مىه ُٓاها واخضا جٌجى ًُه طواث
ً
ألاًغاص (وَىا ؤًظا ًِضم لىا كلم هٌـ الجمىق بطاءاث مٌُضة في َظا اإلاجا٘ .
12
ً
ً
وفي الحضًض كً الخلصب (ٓما وعص في البدض (خُاػة الىعي اللصبىي بىصٌه ظظعا زِاًُا لللىٍ ،صلُل كلى ما طَبىا
بلُهً ،الخلصب هدُجت ؾببُت لللصبُت ،باإلالجى اإلاىؾم ،هاظم كمها وماؾـ كليها مً زال٘ جمدىع الٌغص ؤو الجماكت
خى٘ ًٕغة ؤو هـغٍت ؤو كُِضة ما ،والدؿلُم الِؼعي بىخضاهُت ححتها ،ألامغ الظي ًيخج كىه كبىصًت للىص مولٌت بىَم
الامخالْ الحصغي للحُِِت.
ً
في َظٍ آلالُت وشهض مضا لحِل اإلاِضؽ ؤلالهي لِشمل الىص البشغي ؾىاء في اإلاجا٘ الضًجي (جٌؿحراث الٌِهاء
واظتهاصا هم ؤو الاظخماعي (الُِم واللاصاث والخِالُض ؤو الؿُاسخي (هـغٍاث الحؼب وؤُىا٘ الحٖام والؼكماء بل وختى
ً
ؤُىا٘ اإلإٌغًٍ والٌالؾٌت ومظاَ هم كلى الصلُض الٌٕغي كمىما.
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وبطا ٔان مً الصحُذ ؤن الخلصب ًخمـهغ بإظلى حلُىاجه في الٌظاء الضًجي بال ؤن َظا لِـ الشٖل الىخُض للخلصب ٓما
ً
ً
ً
ؤشغها آهٌا ،لًٕ الىعُت ؤهٌلذ طلٗ وعٓؼث كلى الشٖل الضًجي ًِؽ ،عبما مهه الشٖل ألاوؾم اهدشاعا عاَىا وألاشض
ً
ً
زؼىعة ،وزؼىعجه جٕمً في آن ملا بٖىهه ؤوال ًىؼّ باؾم اإلاِضؽ (الؼبُعي عهم ؤهه ًىؾم خِله الضاللي لِشمل الىص
ً
البشغي (الخٌؿحراث والاظتهاصاث والٌخاوي وهـغا من الىصحن ًيخمُان بلى الٌظاء طاجهً ،ةن مً الؿهىلت بمٖان يحب
ً
البشغي بلى مغجبت ؤلالهي ،وزاهُا من مؿاخت جإزحرٍ واؾلت وجٖاص جٖىن شاملتً ،هى حلصب بحن صًجي (مؿلم -مؿُ ي
وطمً صًجي (ؾجي -شُعي .
13
عبما ٔان مً اإلاٌُض إلالض الىعُت الخىٍُ -كىض الحضًض كً الخلصب الضًجي -لغصض بلع كىامل اهدشاعًٍ ،الىٖى
الجماعي بلى الضًً ،الظي ًٌخذ الباب للخلصب بشٖله ألاوؾم ،مً اإلاغ ح ؤهه مغجبؽ بالخىمُت اإلالغُلت التي ؤصث بلى ػٍاصة
ؤو ٔىؾُلت المخالْ ملىىي

اجم الؼبِاث الٌِحرة واإلاٌِغة في الهغم الاظخماعي والتي كاصة ما جلىط بالضًً ٓلؼاء ؤو زال
ً
ً
للؿلؼت بلض حلظع امخالٓها ماصًا ؤو ؾُاؾُاً ،خظاًغ الٌِغ َىا مم الجهل وألامُت واوؿضاص آلاًاَ في ؤي بمٖاهُت لخوُحر
ألاوطاق بالشٖل الؼبُعي ،ألامغ الظي ًىجم كىه في مغخلت الخِت اهدشاع الٌٕغ اإلادشضص ،الؿلٌي الجهاصي الخٌٕحري،
بٌلل مً كىامل طاجُت ًُه (بما ًمخلٕه مً ظاطبُت ؤلاهىاء الضًيُت وما ًمًٕ ؤن ًمىده إلالخىِه مً وَم الخمحز والخٌىَ
والؿلؼت وبٌلل مً كىامل مىطىكُت مخمشلت في ؤمىا٘ الىٌؽ وؾُاؾاث صولها التي كملذ كبر مىهجُت اؾتراجُجُت
لخمىٍل وشغٍ بجمُم الىؾاثل اإلامٕىت (صكاة -مؿاظض -مضاعؽ صًيُتُ -ىىاث ًظاثُت .
وَظا ٔله لم ًًٕ لضواق كِاثضًت بِضع ما ٔان اخضار ازتراَ طمً بيُت الضولت الىػىُت (زاصت الللماهُت ممها وامخالْ
ؤصواث هٌىط وؾُؼغة حؿخسضم كىض اللؼوم اخضار الخإزحر ؤو الخوُحر اإلاؼلىب ،وال ًـجن ؤخض ؤن َظا خضًض في هـغٍت
اإلااامغة بل َى جدلُل لبلع اإلاهام والىؿاثٍ التي جم بوشاء ؤشباٍ الضو٘ الىٌؼُت َظٍ مً ؤظلها.
ً
في اإلاِابل ،ؾاكضث ؤوطاق الضو٘ اللغبُت -اإلاخلُِت لهظا الخإزحر -كلى ؤن ًٌلل ًلله كلى الىظه ألامشلً ،هيً -ظال كً
جىمُتها اإلالغُلت التي جمسظذ كً ًشل ؤو بًشا٘ في ؤصائها إلاهامهاُ -ض ُامذ بمداعبت ٔل ؤشٖا٘ الٌٕغ الللماوي
واللِالوي والىِضي ومصاصعة ٔل مىابغٍ ،في جِاػم مغٍب للمصالح مم ؤححاب الٌٕغ الضًجي اإلادشضص ومغوظُه ،جِاػم
وشإ كىه خلٍ هحر مِضؽ بحن الؼغًحن (الحٖام وؤلاؾالمُحن طض الٌٕغ الخىىٍغي ،عهم الصغاق اإلاللً وهحر اإلاللً بُمهما
ً
ً
ألامغ الظي ؤطاي كامال ظضًضا الهدشاع الٌٕغ الـالمي ،بط بلض خِبت الاؾخِال٘ وما خىلها والتي شهضث ؤًى٘ هجم
ؤلاؾالم الؿُاسخي ،كاص مً ظضًض لُمأل الٌغان بلض ؤن ٔاصث الؿاخت جصبذ زالُت بزغ َؼٍمت اإلاشغوق الِىمي (67 -48
ومصاصعة بمٖاهُت اهدشاع الٌٕغ الِؿاعي اإلادضوصة بامؾاؽ لىصمخه ؤلالحاصًت التي ال جِبل الخلاٌش مم مجخملاث ًىدشغ
ًيها الخضًً الشليي.
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ً
وُض ؾاكض كلى طلٗٓ -ما ؤشغها ؾابِا -هُاب شبه جام آللُاث الخضاو٘ الؿلمي للؿلؼت والخظُّ كلى الحغٍاث كضا خغٍت
اإلاىابغ الضًيُت والخؼىع اإلاظَل لىؾاثل الاجصا٘ في ؿل حلاؿم شغٍدت الشباب في الهغم الؿٖاوي وحلاؿم اجم الؼبِت
اإلاٌِغة في الهغم الاظخماعي.
14
في الحضًض كً الخؼٍُُ (ٓما وعص في البدض ً ،مًٕ اإلاطخي زؼىة ؤبلض في الخدلُل بااشاعة بلى اللىامل التي ؾاكضث
ً
ً
كلى وشىء َظٍ الـاَغة وجٌاُمها ،والتي ؤعٍض لها ؤن جإزظ شٖل صغاق ؾجي -شُعي ًدل شِ ا ًشِ ا مدل الصغاق
اإلاغٓؼي اللغبي -الصهُىوي ،في بػاع الخدظحر لخاعػت ظضًضة للمىؼِت حؿدبض٘ ًيها الضو٘ الضًيُت اإلاخصاعكت -بالظغوعة
بُمها -بالضو٘ الىػىُت الحالُت التي جخلاٌش ًيها ألاصًان والؼىاثٍَ ،ظٍ الضو٘ الضًيُت اللخُضة ؾخٖىن اإلالاص٘ اإلاىطىعي
ً
اؾغاثُل ،وبىظىص صولت ٔالؿلىصًت جِىم هي ؤًظا كلى ؤؾاؽ صًجي ،ومً زم بًغان التي جِىم كلى ألاؾاؽ هٌؿه (وَىا ال
ًمًٕ ؤن هخجاَل جسلي الضو٘ الاؾخلماعٍت الغؤؾمالُت كً خلٌُها الخِلُضي الشاٍ خُض ؤن وظىص صولت صًيُت مً مظَب
آزغ كلى الظٌت ألازغي للخلُج شغغ طغوعي مؼلىب لخلّ بمٖاهُت الحضًض و اًجاص الشغغ ألاهؼىلىجي اإلإمل
للحضًض ،كً صغاق ؾجي -شُعي وجإظُجه بٖل الىؾاثل اإلامٕىت واإلاخاخت.
وَٕظا جىًغث ظمُم الشغوغ اإلاؼلىبت لظًىق واهدشاع الخؼغي الضًجي اإلاخؼٍُ بجظعٍ الىَابي ،زاصت بلض ؤن جم وؤص
ً
مشغوق ؤلاصالح الضًجي مىظ ؤن ٔان ظىِىا وحوُِب ؤزغ آباثه اإلااؾؿُحن (كبضو وألاًواوي وكبض الغاػَ وزالض وهحرَم والتي
ً
ً
ٔان ًمًٕ لها -عبما -لى ؤجذ ؤٔلها ؤن جدضر جإزحرا مشابها لخإزحر اللىزغٍت في ؤوعبا ،ألامغ الظي جظاًغ مم ًشل ألاهـمت
الحآمت في بىاء صولت اإلاىاػىت والِاهىن الظامىت للمؿاواة بما ًجلل ظمُم مىاػىيها ٌشلغون باممان وباالهخماء والىالء
ً
ً
لها في اإلاِام ألاو٘ مما ًى ي اهخماءا هم ووالءا هم ألازغي ظاهبا .ومم الٌشل الخىمىي ؾىي ًصُذ اإلاجا٘ عخبا ازصاب
ظغزىمت لللىٍ جخوظي مً خِض مغٓب ػبِي مىاػِي ػاثٌي.
15
ؤما كً جدمُل الخؼٍُُ مؿاولُت بًشا٘ كمل اإلاصالحاث الىػىُت (ٓما وعص في البدض ً ،هى ؤمغ ولخِض ؤن ًُه مبالوت
ً
وؾٖىجا كً الحضًض كً اللامل الخاعجي الظي ٌلمل كلى حلؼُلها من الهضي ألاؾاؽ ،بن لم ًخدِّ ٔله (بؾِاغ الضولت
الىػىُت الؿىعٍت ًباهخـاع ؤن ًخدِّ ظله (بنهآها وبطلاًها ختى ال جِىم لها ُاثمت كلى اإلاضي اإلاىـىع َ .ظا اللامل
ؤلاُلُمي والضولي لىال وظىصٍ وًلله ،إلاا ٔان اللىٍ في ججلُه ألازؼغ -الخمغص اإلاؿلحُ -ض ؿهغ ؤو اؾخمغ.
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16
ؤما الحضًض كً كِل ملؼل في اإلاجخملاث اللغبُت ؤلاؾالمُت صون عبؽ َظٍ الىطلُت بمجمىكت مً اللىامل والـغوي
والشغوغ التي هجمذ كمها في ؾُاَ جاعٍخي مدضصً ،جزكم ؤهه ٌشخي باهؼالَ -جٕغع ؤٓثر مً مغة في الىعُت -هدى ظىَغاهُت
ً
زابخت ؾآىت ًىَ جاعٍسُت ملُبت مىهجُا جٌىح ممها عاثدت اإلاِىالث الاؾدشغاُُت.
ً
ولخٌاصي طلٗ ٔان مً اإلامًٕ ػغح الؿاا٘ آلاحي :إلااطا اللِل اللغبي ملؼل ؤو ٌلاوي مً كؼالت؟ وفي الجىاب -مشالً -مًٕ
ً
عصض وطم الؼبِت الىؾؼ في الىػً اللغبي وفي ؾىعٍت ،والتي لؼاإلاا كاهذ مً حشىٍ بيُىي في جٖىٍمها بامؾاؽً ،ظال
ً
ً
كما لحّ بها مً َؼا٘ وطلٍ هجما كً الخىمُت اإلالغُلت التي جمذ الاشاعة بليها آهٌا ،هـغا مَمُت خظىع َظٍ الؼبِت في
ً
اإلاشهض الاظخماعي والؿُاسخي بىصٌها خاملت إلاشغوق الخىىٍغ والحضازت مً خُض ؤنها الؼبِت اإلاؿدىحرة ًٕغٍا واإلاغجاخت
ً
ماصًا ومً زم ًهي الظمان إلاىاظهت الخؼغي والٌخىت ولجمهما.
واإلاشا٘ الىا ح َىا َى جىوـً ،حجم الؼبِت الىؾؼ ًيها -اإلاغجبؽ باهدشاع الخللُم -اؾخؼاق طبؽ الخؼغي ومىم
الاهؼالَ هدى كىٍ ملمم ،ختى خغٔاث ؤلاؾالم الؿُاسخي ًيها (المهظت ؤزبدذ الخجغبت ؤنها ؤٓثر كِالهُت مً مشُال ها في
ً
الضو٘ ألازغي .وَىا ال ًمًٕ بهٌا٘ جضزل اللامل الخاعجي هـغا لللالُت الخاعٍسُت لخىوـ بإوعوبا ومن َظٍ ألازحرة حلخبرَا
ً
همىطظها اللغبي ومخىٌؿا لٌِغائهاً ،ظاي بلى ٔل طلٗ مىٍُ جىوـ الغماصي مً الصغاق اللغبي -ؤلاؾغاثُلي.
17
الحضًض كً زِاًت الصىعة ومِاعهتها بالشِاًت ألاصىلُت خضًض ممخم وكلمي ،عهم ؤن زِاًت الصىعة لِـ مً ظهاػَا
اإلاٌاَُمي "الخدغٍم ،الشغكُتٓ( "....ما وعص في البدض وبالخالي ًةن التهم اإلاخباصلت بحن الشِاًخحن لِؿذ مً الىىق هٌؿه وال
جمخلٗ الؿلؼت اإلالىىٍت طا ها.
ٓما ؤهىا لم هجض ؤن جىؾُم ًظاء ألاػغوخت (ازتزا٘ ؤلاوؿان في زِاًت الصىعة والشِاًت ألاصىلُت وحشىاهه وشؼغٍ له
ً
كـُم ًاثضة إلاىطىق البدضً ،ظال كً بًغاصٍ لبلع اإلاِىالث التي جدخاط بلى جضُُّ ،مً ُبُل ؤن "زِاًت الاووالَ
ً
والخلصب جغي في الضولت ؤصاة للِهغ والدؿلؽ "ًهظٍ الشِاًت مىدشغة في الؿلىصًت مشال لٕمها زاصمت للضولت وال جٌٕغَا مً
باب وظىب ػاكت ؤولي ألامغ ،ومً اإلالغوي ؤن اإلاملٕت الؿلىصًت ُامذ بامؾاؽ كلى الخدالٍ بحن الىَابُت (باعة
الاووالَ والخلصب واللاثلت اإلاالٕت.
وعبما ٔان مً اإلاٌُض -في الؿُاَ طاجه -جٌُٕٗ مِىلت الخصىصُت الشِاًُت (ٓما وعص في البدض (آلالُت الضًاكُت
اإلاتهاًخت التي لؼاإلاا ٔاهذ طعَلت لالووالَ وللخِىُم ولغًع آلازغ.

34

ً
مدؿاو وال بالؼغٍِت هٌؿها،
وال ًجب ؤن ووٌل ؤًظا ؤن الشِاًخحن اإلاظٔىعجحن ال جِدؿمان الؿُؼغة كلى الىعي كلى هدى
ٍ
ً
ً
ًحجم الشغٍدت التي جصىن وكيها الشِاًت ألاصىلُت ال ًِاعن بالشغٍدت التي جسظم لشِاًت الصىعة ،ال اجما وال هىكا وال
ً
جىػكا.
ً
ً
ٓما ؤن زِاًت الصىعة (ٓما وعص في البدض ال جيخج كىٌا ؤو حلصبا هحر ؤنها حلـم ؤَمُت الجؿض كلى خؿاب اللِل وحؿهم
ً
في خُىهت ؤلاوؿان (ٓما وعص في البدض  .مً ظهت ؤزغي ًةن الشِاًت ألاصىلُت ال جصلض الغهباث بال شٕال وهي ؤبلض ما
جٖىن كً الغوخاهُاث وبال ماطا وؿمي ظهاص الىٖاح واللهار الشبِي للِاء الحىع اللحن! وهي بالخالي ٓشِاًت الصىعة جسلّ
ً
كاإلاا مً الغهبت واللظة بةعَاب شغعي ،في مِابل ُشغة اإلاىم والخدغٍمً ،ما جإزظٍ بُض حلؼُه بإًاص ٓشحرة.
وكلى صلُض اإلاِاعهت بحن الشِاًخحن ججضع ؤلاشاعة بلى ؤن زِاًت الصىعة بىصٌها صيُلت اُخصاص الؿىَ وعهم حؿلُمها
ً
باالزخالي وطغوعة الخلاٌش وجٕغَؿها لُِم الدؿامذ واخترام آلازغ اإلاسخلٍ (ٓما وعص في البدض ًةنها ال جيخج كىٌا ومم
ً
ً
طلٗ ًهي بىصٌها حؿعى بلى جىمُؽ البشغ وحؿلُلهم ًةنها جماعؽ كىٌا عمؼٍا كليهم.
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18
ولخِض ؤن اؾخسضام كباعة "اإلاضزل الخىمىي" (ٓما وعص في البدض هحر مدؿّ مم اللىاوًٍ التي ؾبِخه ،وَى ٓمضزل ًةن
ً ً
مٖاهه اإلاىاؾب في بضاًت الىعُت بدُض ًىًغ ألاعطُت اإلاىاؾبت لٌهم ما ًلُه ،وَى في الترجِب الؿبيي ًإحي ؤوال وًِا للٌغطُت
التي ولخمضَا.
في َظٍ الٌِغة خضًض خصغي كً ؾىعٍت وَظا ما لم ًدضر ًُما ؾبِها مً ًِغاثً ،الىعُت بهظا ال حؿحر كلى مىهجُت
واخضة :مً اللام بلى الخا ؤو اللٕـ وبهما ًجغي الاهخِا٘ ًيها مً ألاكم الىـغي بلى الخا اإلاخلحن وفي بلع الٌِغاث
ً
صون جمهُض ؤو حؿىَى .ولٖي هبِ في احؿاَ ممهجي ولخِض ؤن طٓغ اإلااشغاث الٕمُت لم ُ
ًٗ طغوعٍا ،زاصت وؤهه اُخصغ كلى
الخىصٍُ ولم ًِم بمِاعباث جٌؿحرًت كبر مداولت ؤلاظابت كلى ؤؾ لت مً ُبُل :ما ألاؾباب اإلادخملت لحضور الازخالالث
الهُٖلُت التي ؾاَمذ في زىّ الاُخصاص الىػجي؟ وما اللىامل التي ؤصث بلى اعجٌاق اإلاظاعباث اإلاالُت واللِاعٍت وجىؾم
الِؼاق هحر اإلاىـم؟ وما ؤؾباب اهسٌاض الاهخاظُت وألاظىع؟ وإلااطا طلٌذ ُضعة اإلااؾؿاث كلى زلّ ًغ

اللمل؟ وَل

ًٌٕي بلِاء الالثمت كلى الٌؿاص والاخخٖاع لخٌؿحر كضم ٌٓاءة الاؾدشماع؟ وإلااطا جغٓؼ الٌِغ في اإلاىاػّ الغٌٍُت وما ؤزغ
طبابُت والخباؽ َىٍت الاُخصاص والِغاعاث الاُخصاصًت في ٔل طلٗ؟ وَل جدُل ؤلاظاباث بلى كىامل ُصىع طاجُت ؤو
مىطىكُت؟ وما صوع اللامل الخاعجي َىا؟ وَل ًمًٕ بصزا٘ ًغطُت "الِاجل الاُخصاصي" (البرهامج اإلامى٘ مً اإلاسابغاث
ألامغٍُٕت واإلالخمض كلى ػعق زبراء اُخصاصًحن ٌلملىن كلى طغب مٖامً الِىة في الاُخصاص والضًم باججاٍ جغصي ألاوطاق
الاُخصاصًت في بلضانهم لٌهم بلع ما ظغي في الاُخصاص الؿىعي في اللِض ألازحر ُبل ألاػمت؟ ٔل َظٍ ألاؾ لت وؤمشالها
لم ًخم الخلامل ملها إلاداولت ًهم ؤًظل في َظا الؿُاَ وماطا كً الخضاق الغُمي الخىمىي والخىمُت هحر اإلادابُت للٌِغاء
واإلاٌخِغة بلى اللضالت اإلاىاػُِت وماشغاث الجىصة الىىكُت.

36








37

38

هخدضر َىا كً "زِاًت اللىٍ" ،ؤو اللىٍ بما َى هـام ُُم ،وكً الشِاًت بىصٌها هـام بهخاط وبكاصة بهخاط لللىٍ.
وٍدىاو٘ الحضًض َىا ؤعبلت مداوع عثِؿت هي :اللىٍ اإلااؾـ وكالم اإلاساػغ واللىٍ الغمؼي واللىٍ اإلاِضؽ وزِاًت
ّ
الخىخش.

َ
ّ
بن مجغص هـغة للخاعٍش ؤلاوؿاوي جٌاجئَ ،
اإلاغء/اإلاغؤة بالبضاَت الٌاثِت لللىٍ ٓماؾـ ومالػم للىظىص الاظخماعيٓ ،ما لى
ً
ً
ٌ
آزغ ؤو ٌ
بوؿاها َ
ٔاثً ٔاثىا آزغ ، .وختى ألامغاض وألاوب ت والٌِغ
بوؿان
ؤهه "ُاهىن ؤؾاسخي" ،بط ال جمغ لحـت ال ًِخل ًيها
والجىق وهحرَا هي ؤشٖا٘ له "اللىٍ" اإلامخض بال نهاًت .ختى كىٍ الؼبُلت مً ٔىاعر وػالػ٘ وظٌاي وؤكاصحرً ،بضو في
ظاهب مىه ٓما لى ؤهه هىق مً عص الؼبُلت كلى "كىٍ" ؤلاوؿان ججاَها.

ُ
وجبرػ في كالم الُىم ،مساػغ مخٖازغة ،وال خضوص لها ،وزمت ال ًِحن خاص ججاٍ اإلاؿخِبل ،واعجٌاق في ؤكضاص

حاًا

اإلاىاظهاث والحغوب والجزاكاث .وجؼاًض في ُاثمت الضو٘ الٌاشلت ؤو اإلاهضصة بالٌشل .وٍدؿم جٌشخي ألامغاض وألاوب ت
واإلاجاكاث والٌِغٓ .ما جٕثر ؿىاَغ مشل :الاهتراب ،واللىٍ طض اليؿاء وألاػٌا٘ واإلالىهحن واإلاؿخظلٌحن ،والخمؼَ
الاظخماعي ،واللىٍ الٌغصي ،واللىٍ الجماعي ،والاهخداع ،وجىاػق الهىٍت ،ؤو :ما ٌؿمُه ؤمحن مللىيُ :
"اله ّىٍاث الِاجلت"،
والصغاكاث الؼبُِت وؤلازيُت واإلاظَبُت ،بللَ ..ظٍ ؤَم ؾماث "مجخمم اإلاساػغ اللالمي" الظي "ًبدض كً ألامان
اإلاٌِىص".
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ً
 ُؤ ْهـغ :ؤولغَش بٗ ،مجخمم اإلاساػغ اللالمي :بدشا كً ألامان اإلاٌِىص ،جغظمت :كال كاص٘ وآزغون( ،الِاَغة :اإلاشغوق الِىمي للترظمت،
. 2113
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اللىٍ الغمؼيَ 31،ى اؾخسضام الشِاًت وهـم الُِم لٌغض ؤمغ ما كلى اإلاخلِي ؤو اإلاُ َ
ؿتهضي ،مً صون الحاظت الؾخسضام
ً
الِىة اإلاباشغة ،لضعظت ًصبذ اإلاخلِي ملها ظؼءا مً اللىٍ هٌؿه ،مهه ٌؿدبؼً ما ؤعٍض له ومىه ،وٍدغ كلى صًمىمخه
ً
ً
ً
ً
بىصٌه ؤمغا ػبُلُا ؤو طغوعٍا ؤو مِضؾاَ .ىا ًصبذ الغمؼي (ؤو الشِافي ؤو الُِمي َى هٌؿه ؤصاة اكاصة بهخاط اللىٍ ؤو
ججضًض شغوػه.
وٍمًٕ ؤلاشاعة َىا بلى الىِاغ الخالُت:
ً
ً
ٌ
ّ
ُّ
الشِافي ما بطا ٔان ؤمغ ما ؤو كىٍ ما مِبىال ؤم هحر مِبى٘ ،شغكُا ؤم هحر شغعي
ًدض ُص الغمؼ ُّي ؤو
-1
ِ
 -2الغمؼ ُّي َى بؼبُلخه مضزل كىٍ ،بط ًمًٕ جسٌٍُ ػبُلخه ؤو جسٌٍُ عص الٌلل كلُه ،وعبما جبرًغٍ ،مً زال٘:
ؤ -بلِاء مؿاولُت خضوزه كلى ؤػغاي ؤزغي ،32ؤيَ :ك ّض اللىٍ هٌؿه عص ًلل.
ب -ؤو :مً زال٘ الترٓحز كلى الضواًم وؤلآغاَاث والواًاث.
ث -ؤو :جىؾُم هؼاَ الغئٍت مً خُض اإلاٖان /الجوغاًُا ؤو الؼمان.
ر -ؤو :وطم اللىٍ في بػاع جىجغَُ /جان اظخماعي ؤو كضم اؾخِغاع ؤو في لحـت ججُِش وجدشُض.
ً
ط -ؤو :بلِاء اللىم كلى الضحُتٓ ،إن ًخم َك ّض َُ ت ؤو شٖل ؤو ظاطبُت حُت الاهخصاب كامال
ً
ً
مؿخٌؼا ؤو مدغطا!
ً -3ي حب ألامغ كلى اللىٍ اإلاماعؽ صازل الجماكت ؤو الخىـُم ،مشل :الخؼهحر (ؤو الؼغص بظعَلت الحٌاؾ كلى
ً
وخضة الجماكت وَىٍتها وجماؾٕها ،بللَ ..ظا مضزل للىٍ عمؼي خاص ،جإم ْل مشال:
ؤ -كملُاث الخلظًب (الجلضُ ،ؼم ألاػغاي ،ال حل ،بلل ، ..والِخل اإلاشهضي والخمشُل بالضحاًا،
جدذ كىاوًٍ :الخغوط كلى الؼاكت ؤو هِع البُلت ؤو الغصة ،بلل..
ب -الخؼب والٌخاوي والِىاكض واظبت الاجباق ،وؤي زغوط كمهاًٌ ،طخي بلى اللِاب /اللىٍ الٌاثّ،
مشل :الجلض وُؼم ألاػغاي وال حل والصلب ،بلل..
 -4ؤوعص بمبرجى بًٖى في عواًخه "اؾم الىعصة" خاصزت ممحزة في َظا الباب ،كىضما ُام "خغاؽ اإلالجى" الضًجي بىطم هىق
ً
مً الؿم كلى ؤوعاَ ٓخب ممىىق ُغاء ها ،بدُض ًخولول الؿم كبر مؿاماث ظلض ؤصابم الِاعتًُ ،مىث كِابا
ً
ً
له كلى ُغاءة ما ًغاٍ خغاؽ الجماكت "ٌٓغا" ؤو "ػهضُت".

ُ ْ ً
هـغ مشال :بُحر بىعصًى ،اللىٍ الغمؼي ،جغظمت :هـحر ظاَل ،غ( ،1بحروث:
 الخلبحر ؤو اإلاٌهىم َى للالم الاظخماق الٌغوسخي بُحر بىعصًى ،ؤاإلاغٓؼ الشِافي اللغبي. 1995 ،
ُ
32
 ؤهـغ :باعبغا وٍخمغ ،ألاهماغ الشِاًُت لللىٍ ،جغظمت :ممضوح كمغان( ،الٖىٍذ :ؾلؿلت كالم اإلالغًت ،اللضص  ،337آطاع/ماعؽ، 2117 ،.76
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ًسغط اللىٍ مً كباءة اإلاِضؽ ،وجدٖي الؿغصًاث الضًيُت كً ؤو٘ كىٍ شهضٍ اللالم ،بداصزت ُخل "َابُل" كلى ًض
ً
ً
ً
ً
"ُابُل" .ومىظثظ ًبضو اللىٍ مالػما للخصىع الضًجي ؤو اإلاُثي لللالم ،وجإزظ "ألا حُت" ،مشال ،مِاما مغٓؼٍا في َظا الباب،
َ
الاهخِا٘ مً الخضحُت بااوؿان بلى الخضحُت بالحُىان ،لم ًمشل ُؼُلت َىا ،بط ما جؼا٘ الخضحُت بااوؿان،
وٍبضو ؤن
ً ً
ألاها ؤو آلازغ ،مضزال الػما ،للىًاء بمخؼلباث الىلُم "آلازغوي" اإلاىكىص ،مشل :الحىعٍاث والولمان وؤنهاع اللبن واللؿل،
ً
بللَ ..ظٍ مؿإلت بشٖالُت جىٌخذ كلى مساػغ كىٍ ال خصغ لها جِغٍبا .والىاُم ؤن جلٗ الخضحُت ال جِخصغ كلى ؤَضاي
"آزغوٍت"،بط زمت اؾتهضاًاث صهُىٍت ٓما َى ملغوي.
ً
بن مٌخاح الجىت َى الجهاص ؤو ّ
خض الؿٍُ ،والجىت في بلع ألاخاصًض اإلايؿىبت للىيي مدمض -وال جسخلٍ ألامىع ٓشحرا في
ألاصًان ألازغي-خصغٍت بٌغُت ؤو ػاثٌت ملُىت ،بىصٌها "الٌغُت الىاظُت"َ ،ظا الحضًض اإلالخبـ والخالفي َى بدض طاجه
ؤخض مضامُٗ اللىٍ الشِافي ؤو الغمؼي ،وختى اإلااصي .وزمت و ل مشابهت له في ؤلاًضًىلىظُاث واإلاضاعؽ الٌِهُت
والؿُاؾُت وهحرَا.
ٓما ؤن لللىٍ اإلاِضؽ ظاطبُت ٓبري ،ولظا ججض ؿاَغة "الهجغة بلى اللىٍ" جدذ كىاوًٍ" :الجهاص" و"الىصغة"
ً
و"الخالًت" وهحرَا ،زاصت ؤهه كىٍ ًٌطخي – مً مىـىع اإلاهاظغًٍ -بلى ولُم آلازغة اإلاىكىص ؤو اإلاٌترض ،في كالم جمشل
اإلاساػغ والحغمان اإلااصي واإلالىىي الؿمت ألابغػ ًُه.
َىاْ بلى طلٗ ،اللىٍ اإلاخمشل بِخل الىٌـ (ما ٌلغي به اللملُاث الاووماؾُت ؤو الاهخداعٍت بهضي ُخل آلازغَ ،ظا
ً
اللىٍ ًمشل جؼهحرا له "ؤها" الٌغص والجماكت التي ًيخمي بليها ؤو ًِخل هٌؿه باؾمهاَ ،ىا كىصة بلى ًٕغة الِغبان (ؤو الٌضاء
بًاَا.
وزمت مٌغصاث زِاًُت وُُمُت كضًضة إلاىـىمت بهخاط اللىٍ ،مشل :مبضؤ الضكىة ؤو الخبشحر الضًجي ،و"ألامغ باإلالغوي والىهي
ّ
و"خض الحغابت" ،واإلاٌغصاث ألازغي طاث الصلت،
كً اإلاىٕغ" ،و"الىالء والبراء" ،و"الجهاص" ،و"ُخل اإلاغجض"،
مخإزغة ،بط جخدى٘ ألاًٖاع َىا بلى ُىة خشض
وزِاًُت
وجىمىٍت
اظخماكُت
وؤوطاق
ُُم شغُُ ٍت وهؼوٍ ٍت
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ًتراًّ طلٗ مم ٍ
ٍ
ً
ً
ماصي وجبرًغ لٖل ؤشٖا٘ اللىٍ ،كلما ؤن ما َى "ملغوي" لضي ظماكت ؤو ظهت ما ُض ًٖىن "مىٕغا" لضي ظماكت ؤو ظهت
ؤزغي.
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ً
ً
حشهض زِاًت اللىٍ وصًىامُاث بهخاظه اإلااصًت والغمؼٍت اهخلاشا ٓبحرا في ًتراث ألاػماث والحغوبَ .ىا ،جخوحر هـم الُِم،
التي حلمل بإُصخى ػاُت جإوٍل ممٕىت اهخاط اللىٍ وجبرًغٍ وحؿىٍِه (ؤو الؿٖىث كىه بطا وُم كلى آلازغ .
وَٕظا ،جخؼىع "زِاًت اللىٍ" بلى "زِاًت الخىخش" و"ؤلاباصة"ٓ ،ما ًدضر في اإلاشهض الؿىعي الُىم.
وُض وصل ألامغ ببلظهم للضكىة بلى شً "خغب مِضؾت" وبباصة صًيُت ومظَبُت وكغُُت ،ختى ؤن مشٌِحن -وظهاصًحن
بؼبُلت الحا٘-جبىىا مِاعبت صاعوٍيُت ؾُاؾُت وًِهُت ،جضكى بلى كىٍ ًاصي بلى "اهِغاض" ػىاثٍ وؤكغاَ بلُمها.
ً
وبغػث ًخاوي ومِىالث جبرع ُخل ختى زلض الؿٖان ػاإلاا ؤن في طلٗ "زحرا" للشلشحن الباُُحن ،مً زال٘ جدغٍٗ إلاسُا٘
"الغَاثب والغهاثب" في اللِلُت والبجى الىٌؿُت والاظخماكُت وهحرَا في اإلاجا٘ ؤلاؾالمىي في اإلاىؼِت واللالم .وَظا ًٌؿغ
جلٗ الجاطبُت اإلالوؼة لللىٍ و"هجغة" ظهاصًحن وبؾالمىٍحن وموامغًٍ مً ؤعبم ظهاث ألاعض للمشاعٓت في "مالخم" اللىٍ
والخضمحر التي ججغي في ؾىعٍت واإلاشغَ.
ما ًدضر في الىاُم َى ؤن لللىٍ صوعة بهخاط كالُت اليشاغ واإلاغوهت والجاطبُت ،طلٗ بخإزحر ًىاكل كضًضة ،ممها ما َى
زِافي ،وممها ما َى اظخماعي اُخصاصي ؾُاسخي ،بلل ..وختى آلان ،ما مً ؾُاؾاث حؿخؼُم (ؤو جغهب به ٓؿغ جلٗ الضوعة
ؤو اخخىاء صًىامُا ها اليشؼت ،ختى لُبضو الاكخضا٘ ؤو الالكىٍ بال مؿخِبل.
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