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ًدىا٘و البدض ؿاَغة اللىٍ مً خُض حلٍغٍ اللىٍ وؤشٖا٘ ججلُه في الىاُم، مم جىطُذ لللالُاث وألاؾباب 

غ بٖل َظا الؼزم والِىة، كلى ما حشهضٍ مجخملاجىا الاظخماكُت والؿُاؾُت والشِاًُت، التي حوظي اللىٍ وججلله ًىٌج

ؼ البدض كلى اللالُت بحن ؤشٖا٘ الحغمان والتهمِش والاؾخلباص بىصٌها خىامل لللىٍ اإلاباشغ، والظي  وبلضاهىا. زم ًٓغ

ً مً اللىٍ َما اللىٍ الشِافي اإلاخصل بالجاهب الغمؼي مً خُاجىا، والظي ٌلمل بم ا كلى ًخٌاكل بضوعٍ مم شٖلحن آزٍغ

جإظُج اللىٍ مً زال٘ الخدٍغع كلُه، وحشجُم الجزوكاث اللىٌُت كىض ألاًغاص والجماكاث مً زال٘ وشغ زِاًت 

 بلى ُخله، ؤو مً زال٘ وشغ زِاًت 
ً
الٕغاَُت، وبهٖاع آلازغ اإلاسخلٍ وبصضاع الٌخاوي، التي حشجم كلى بُصاثه وهبظٍ وصىال

 اث زِاًت الؿالم.الدؿامذ، وجِبل آلازغ اإلاسخلٍ، وبىاء مِىم

ٔان ال بض مً الغظىق بلى الخىُِب في البيُت الاظخماكُت الحاطىت لللىٍ مً زال٘  والؾخٕشاي الجظوع اللمُِت لللىٍ، 

ٔاللاثلت والؼاثٌت واإلاظَب واللشحرة والِبُلت، بىصٌها كصبُاث طُِت ؾغكان ما  الاهخماءاث الخِلُضًت ما ُبل الحضًشت، 

ا جخلاعض مم الىالء الىػج ت والِاهىهُت، وباكخباَع ي ألاشمل، والظي ًبجى كلى ؤؾاؽ عابؼت اإلاىاػىت بدمىلتها الٌٍٕغ

 ألاؾاؽ الظي جبجى كلُه اإلاجخملاث والبلضان الحضًشت.

بلض طلٗ ًخم هِض مٌهىم الخلصب كبر شغح صالالجه باكخباٍع اإلاؿخىي الٌٕغي لللصبُت، وبما ٌشحر بلُه مً بووالَ 

 لها باؾخمغاع.وظمىص ًدىافى مم ال
ً
ت الجامضة، التي ججلل اإلاخلصب ؤؾحرا  خٌٕحر الىِضي الىاعي واإلاخدغع مً الِىالب الٌٍٕغ

ل  ًهل ًمًٕ ًهم ؿاَغة بهظا الدشلب والاهدشاع مشل اللىٍ صون الغظىق بلى الىاُم الخىمىي واإلالِشخي إلاجخملاجىا؟ َو

ت وبحن الـغوي ًمًٕ الىص٘ى بلى مِترخاث كلمُت إلاىاظهت اللىٍ صون ؤلاخاػ ت بالخٌاكل اإلاؿخمغ بحن ألاؾباب البيٍُى

 اإلاخوّحرة اإلاىلضة لللىٍ؟؟.  
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ٍُ جم  ما هي الجظوع اللمُِت لللىٍ اإلاخصلت بالبجى الؿُاؾُت والاظخماكُت والشِاًُت والاُخصاصًت إلاجخملاجىا، ٓو

دضر في ؾىعٍت واللغاَ ولُبُا والُمً ومصغ ُلُمُت وصولُت، ٓما لخضمت ظهاث ومصالح وص٘و زاعظُت ب جىؿٌُها خضر ٍو

  ة،اصع ؤلا  وامتهان والؿُؼغة الاخخال٘ صوع  ما زم ؟ولبىان وؾىاَا
َ
ٍُ ؟ضاث لللىٍوالؼوُان اللالمي بىصٌها مىل ،.. ٓو

ل ًمٕىّ  الىظٍى وألابلاص،ة ًهم وجٌؿحر ؿاَغة اللىٍ اإلاخلضص ٌؿاكض الخدلُل الللمي كلى ُض في مِاعبت جٌىا مً بىاء َو

اإلاخٕغعة، بصُوت ؤزغي ما هي اإلاضازل الاؾتراجُجُت التي ًمًٕ ولىظها إلالالجت  االكهاهضِلُل مً مساػغ والخ امىاظهته

ٔاإلاضزل الؿُاسخي واإلاضزل الخىمىي واإلاضزل الشِافي؟؟..  اللىٍ، 
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ٌاجهه وؿاهُت ُضًمت مخجضصمماعؾت ب(violence) خُض ؤن اللىٍ   بهازخالية، ًمً الؼبُعي ؤن جدىىق ملاهُه وجسخلٍ حلٍغ

 لللىٍ مٌاصٍ ؤن )اللىٍ حلبحٌر كهً الِهىة ؤالغئي والٌلؿٌاث واإلاىهجُاث اإلاخلضصة إلاِاعبخه، ًِض 
ً
ٌا ُٕبُضًا حلٍغ وعصث الٍى

الٌلهههل هدُجهههت الجؿههضًت التهههي جصههضع طهههض الهههىٌـ، ؤو طههض ؤي تهههخص آزهههغ بصههىعة مخلمهههضة اعههههام الٌههغص كلهههى الُِهههام بهههظا 

 ؤو وبلحههاَ الظههغ  ؤن اللىههٍ َههى بًههظاء تهههخص ؤو ؤتههخا  ؤي 1ٍ بههاملم بؿههبب مهها حلههغض لهههه مههً ؤطي شههلىع 
ً
ع بهههم لٌـُههها

 ؤو ظؿهٌ
ً
 ؿُا

ً
م كلى الُِام بهإصواع  ضًا  كهمهمىهُؤو ؤًلها٘ ملبوُت بظباَع

ً
ىهضعط فهي طلهٗ اللىهٍ طهض اإلاهغؤة واإلالهىهحن ت عهمها ، ٍو

 وألاػٌا٘ والوغباء واإلاسخلٌحن.

 
َ
)الاؾهخسضام اإلاخلمهض للِهىة هحهر الشهغكُت، بامؾهلحت ؤو اإلاخٌجهغاث طهض  ٓما وعص في بكهالن "ظىُهٍ" ًههىح و ؤما اللىٍ اإلاؿل

الضولهت  ًُبهر"، بِىما ٌلغي "مآـ 2ىض ؤمً الىاؽ والخىمُت اإلاؿخضامت تخص ؤو ظماكت ؤو مجخمم ؤو صولت، بدُض ًِ

ههظا   الاؾههخسضام ًبخ ههي جؼبُههّ الىـههام وخٌههف ألامههً الٌههغصيبإنههها )اؾههخسضام اللىههٍ الجؿههضي اإلاشههغوق ، َو

واإلاجخمعهههي طهههمً ؾهههُاصة الِهههاهىن، وللضولهههت وخهههضَا خهههّ اؾهههخسضامه بىصهههٌها صولهههت الحهههّ والِهههاهىن كلهههى مههها حشهههحر الحمىلهههت 

ت والؿُاؾُت للضولت الحضًشت.  الٌٍٕغ

ههه، ٌلهههىص ؤصههه"ؾهههلْى ال كِالوهههي هبِىمههها ٌلهههغي اإلانجهههم الىِهههضي لللهههم الاظخمهههاق اللىهههٍ بإهههه
ّ
ب مهههً اإلاُههه٘ى واإلاصهههالح له بلهههى مٓغ

اإلاجمىكهههت هٌؿهههها، وؤههههه فهههي ٓشحهههر مهههً الحهههاالث ؾهههلْى ُمعهههي ومهههخالػم مهههم كملُهههت  اهدهههال٘اإلاخساصهههمت التهههي حؿهههبب بلهههى خهههٍض مههها 

 3."ازخال٘ الىـام

ً،ٌشمل طلٗ اللىٍ طهض اإلاهغؤة وألاػٌها٘ والؼبُلهت، واللىهٍ طهض ال ت والشِاًُهت ليزهٍغ بهحن  اإلاشهتْر للهَل و  غمهىػ الحظهاٍع

ٌههاث ت مالؿههابِت ًخلههح الخلٍغ ِههاغ مشههتٓر شههحر بلههى وعههي المههها ؤن اللىههٍ عايههل فههي الههىعي والال ن فههي ظملههت ه ٌههغصي والجمههاعي، َو

 كهً ؤهههه زِاًهت مٕدؿههبت جغَيهزِاًهت ال
ً
ل الخلصههب والٕغاَُهت وجيبههظ آلازهغ و همشههه، بهل وجىٕههٍغ ولبهت والوههؼو والحهغوب، ًظههال

 اُصهههاثه ؤو ُخلهههه، وب
ً
ش مضًهههض مهههً ؤشهههٖا٘ وحشهههُؼىه جمهُهههضا ىهههت كلهههى طلهههٗ ؤو جىزُِهههه، اللهههىصة بلهههى جهههاٍع ةمٖهههان مهههً اههههخم بالبَر

ش ألامههم والشههلىب  سىهها فههي ظاهبههه اإلاـلههم واإلاؿههٖىث كىههه، ٓمهها وفههي جههىاٍع اللىههٍ والـلههم والِؿههىة والِخههل التههي ًههظزغ بههها جاٍع

، وبن بيؿههب وصعظههاث مخٌاوجههت، بهههظا اإلالجههى ٌ
ً
ٍ وجدضًههض مٖىها ههها وؤؾههبابها مِاعبههت جدلُههل ؿههاَغة اللىههؿههخضعي ألازههغي ؤًظهها

 فهههي الللهههىم ؤلاوؿهههاهُت بط ًصهههلب 
ً
بهههت جخجهههاوػ الخسصصهههاث والخسهههىم الٌاصهههلت بهههحن الللهههىم واإلالهههاعي، وزصىصههها مىهجُهههت مٓغ

حن كهههههً اإلاؿههههههخىي  ًصهههههل الجىاههههههب الاظخماكُههههههت لـهههههاَغة اللىهههههٍ كههههههً مٖىها هههههها الشِاًُهههههت، ًُمهههههها ًخلهههههظع ًصهههههل َههههههظٍ اإلاؿهههههخٍى

 كهههً كىاصههه
ً
هههت فهههي ػهههىع زالهههض، مههها ٌلجهههي ؤن غ ومٖىههههاث اُخصهههاصًت جهههاعةالؿُاسهههخي، ًظهههال بههههظٍ الىظهههٍى اإلاخٌاكلهههت  ؤلاإلاهههام وجىمٍى

                                                           
ُٕبُضًا:  1   https://goo.gl/Odxrzs ".العىف"مىؾىكت الٍى

2 High Level Panel. Terrorism. http://goo.gl/DByrQV  
  .1986م خضاص.)صمشّ: صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت.. جغظمت ؾلُاإلانجم الىِضي لللم الاظخماقط،ع. بىصون وآزغون.3

https://goo.gl/Odxrzs
http://goo.gl/DByrQV
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ش، عههههم مههها ًبهههضو بهههحن َهههظًً اإلاىهجهههحن مهههً حلهههاعض ّٓغؾهههه الٌههههم  واإلاخلهههضصة لللىهههٍ ًخؼلهههب ُهههغاءة جصهههالح بهههحن البيُهههت والخهههاٍع

 اإلاضعسخي لٖليهما.

 بمٌهغصٍ كهً جٌؿهحر  اإلاسخلٌهت ا٘مً اإلاٌُض مالخـت ؤن الخإزحر اإلاخباص٘ لههظٍ ألاشهٖ
ً
 ممهها ُاصهغا

ً
مهً اللىهٍ ههي التهي ججلهل ؤًها

هه
َ
شههغكً اؾههخسضام اللىههٍ ؿههاَغة اللىههٍ، ؾههىاء ججل بههرع َو ًُ ذ بصههُى اخخجههاط اظخمههاعي، ؤو جدههٍغع ػههاثٌي، ؤو هههؼاق ؤَلههي 

ههه هههت، طهههض آلازهههغ اإلاسخلهههٍ، ؤو ٔهههان بؿهههبب الحهههاو٘ بهههحن البشهههغ وبهههحن جدُِهههّ خاظههها هم اإلاغجبؼهههت بالبِهههاء والًغ هههت والهٍى اٍ والحٍغ

لهاث لهضي ً هاث  في اإلاغاخل التي ًغجٌم ًيها ؾهٍِ الخُى
ً
، ًُٕهٍ بطا ػاص وزصىصا

ً
واؾهلت مهً الؿهٖان ٌٓ هت الشهباب مهشال

 
ً
 واإلاا٘ والؿالح واإلاِاػلت والحصاع؟؟ بااكالمكلى ٔل طلٗ كىصغ الخضزل الخاعجي مؼوصا

ههههغ اللىههههٍ طههههض مههههً َههههم فههههي مغجبههههت ؤصوهههه  فههههي ؾههههلم ألاَلُههههت، آلازههههغ ًمٕههههً اؾههههخسضامه  -هههههابن الاههههؼالَ فههههي زىاثُههههت ألا   فههههي جبًر
ً
صومهههها

هظا بالظهبؽ مها  غ آزغ ال ًِل زؼىعة ًخمشل في اؾخسضام وؾاثل كىٌُت للىص٘ى بلى هاًاث هحر كىٌُت، َو وللىص٘ى بلى جبًر

ؿهههُت كهههً الشهههىعة، واللمهههل الشهههاَ حصههه٘ى كلهههى ولمهههت والخضهههحُت بإظُههها٘ مهههً ؤظهههل الصًهههم "هاههههضي" لالعجُهههاب بامًٖهههاع اإلاآع

 ؾخظهه ي 
ً
م، منههها كملُهها  مههً ألاًٖههاع اللُبرالُههت بصههُوتها خُهها٘ الاظتهههاص وعٍههاصة اإلاشههاَع

ً
مٌترطههت فههي الوههض، مشلمهها ظللههه مغجابهها

. بهظا اإلالجى هٌهم صاللت ُىله اللمُّ: "اكتن بالىؾاثل 
ً
بؼبِت اظخماكُت ؤو بازيخحن مً ؤظل عهض الؼبِاث ألاكلى اظخماكُا

 4اث بىٌؿها".وؾخلخجي الواً

شههغكىت وكبههر مهها ٌؿههمى بههاللىٍ الغمههؼي، ب، ىي اإلامهجههي ُٓههٍ جِههىم زِاًههت اللىههٍجدهها٘و َههظٍ الضعاؾههت ؤن جى ههح كلههى اإلاؿههخ

، ؤو جخصهههل بهههاللىٍ البيُهههىي الشهههاوي فهههي كمهههّ البيُهههت اههههذ جيخمهههي بلهههى ً هههت اللىهههٍ اإلاباشهههغؤشهههٖا٘ اللىهههٍ اإلاىظهههىصة ؾهههىاء ؤٔ

 الاظخماكُت .

ٕههههههههً الاؾههههههههخٌاصة مههههههههً اإلا هههههههههان هههههههههالخىطًِم ُههههههههل ال  باكخمههههههههاص مىهجُههههههههت اعبههههههههت التههههههههي ُههههههههّضمها )ظَى  socialالبيُههههههههىي الاظخمهههههههههاعي خدل

structuralism   ههت جى ههح مشلههض وؤػههىاع اللىههٍو ، ًالظههلم ألا٘و مههً اإلاشلههض ٌشههحر بلههى اللىههٍ الشِههافي باؾههخسضام صههىعة عمٍؼ

، بِىما ًخللّ الظهلم الشهاوي بهاللىٍ والللىمالًٌ ىهاث زِاًُت مسخلٌت ممها الضًً وؤلاًضًىلىظُت واللوت و الظي ًخظمً مٖ

ل ًِههههضَا بَاهههههت للحُههههاةاإلاباشههههغ الههههظي ً
ّ
شههههٖ ههههظٍ الاخخُاظههههاث هههههي خاظههههاثؼهههها٘ اخخُاظههههاث ؤلاوؿههههان ألاؾاؾههههُت َو البِههههاء  ، َو

ت والاهخماء وهُِظهها الاهتهراببمىاظهت اإلاىث ؤو الٌىاء، وخاظاث الغَ   ؤزحهر و  ،ًاٍ وهُِظها الاكخال٘ والباؽ، وخاظاث الهٍى
ً
ا

هههههت و  ت. و هُِظهههههها الِمهههههم واخاظهههههاث الحٍغ هههههاث واإلاشهههههآع بيُهههههىي َهههههى الظهههههلم الشالهههههض بهههههظلٗ ًٖهههههىن اللىهههههٍ اللخظهههههُِّ كلهههههى الحٍغ

ههى هخههاط بيُههت كىٌُههت و  ، وفههي الِهههغ الؿُاسههخي ومهها ًغاًِههه مههً كىههه ومهها ًههىجم مههً بههاؽ زؼههاب ًههغي فههي الاؾههخوال٘للمشلههض، َو

ٔاهه طهُاق وبمها   هًتر
ً
 كلهى الجؿهض البشههغي ًدؿهب بهل وكلهى اللِهل و  كالمهاث كىٌُهت لهِـو  مهً آزههاع ملها

ً
ي ؤن ؤ. 5الهغوح ؤًظهها

                                                           
   http://goo.gl/MTtCas . "هاهضي، خٕمت الالكىٍ".وسخيألا  دحىً 4

5. Johan Galtung, “Cultural  Violence”. Journal of Peace Research, Vol. 27, No. 3. (Aug, 1990). http://goo.gl/wLTaQd 

ض مً الخىؾم اللىصة  ان هالخىهج، "اللىٍ الشِافي"، جغظمت هاَض جاط َاشم، طٌاي )شخاء للمٍؼ  269-235      .2115ظَى

http://goo.gl/MTtCas
http://goo.gl/wLTaQdد
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هههظٍ كلهههى اإلاؿهههخىي الجمهههاعيضر الصهههضمت و البيُهههىي ؾهههغكان مههها ًدهههلِهههه جٌاكهههل ٔهههل مهههً اللىهههٍ اإلاباشهههغ و النجهههؼ الهههظي ًس ، َو

 و ألازحهههههرة جترؾهههههب فهههههي ا
ً
ُهههههت لصهههههُى اللىهههههٍ الالخِهههههتلالوعهههههي الجمعهههههي ؤًظههههها مههههههً . ومن اللىهههههٍ ٌلجهههههي الحغمهههههان جصهههههبذ مههههههاصة ؤول

ًههةن بَههظا ؤمههغ زؼحههرو خخُاظههاث، الا  هه، واللىههٍ ًى اث الٌلههل كلُههه هههي اللىههٍ اإلاباشههغي عصَ خههض، 
َ
 ل

ً
 ٓمهها ًخضههح صاثمهها

ً
، ض كىٌهها

 مهههً اللىهههٍ ال
ً
بيُهههىي اإلاخصهههل بالخٌهههاوث ولٕىهههه لهههِـ عص الٌلهههل الىخُهههض بط ؤن صوعة اللىهههٍ الجهىمُهههت ًمٕهههً ؤن جبهههضؤ ؤًظههها

 .الخىمىي لللىٍَى ما هضكٍى الجظع الاظخماعي و 

خسضام مٖىههههاث الشِاًههههت جٕمهههً فهههي اؾهههه ،ؤي طلهههٗ اإلاجهههها٘ الغمهههؼي مهههً خُاجىهههها ،شهههاعة بلههههى ؤن زؼهههىعة اللىهههٍ الشِههههافيججهههضع ؤلا 

ى ؤو شغكىت اللىٍ ؾىاء مً ظهت الاكخضاء كلى مبضؤ وخضة الحُاة ؤو مًَؾ اإلاى  *هتربىلىجيباإلالجى ألا  زال٘ جٌُٕٗ  م لدؿَى

ًههمبههضؤ وخههضة الىؾههُلت و  ههت الالكىهههٍ و   كمهمهها فههههههضيت التههي صاًههم )هاالوا آزههغ إلاهها ًههضكٍى بىهههاء َههى مؿههّمى ي مداولخههه لبىههاء هـٍغ

ت الؿالم.  6هـٍغ

  

  

 العىف املباشش                                                                      

  مً اإلاهم
ً
 بإهىا في َهظا الخدلُهل، ال هِصهض اللىهٍ  الخىطُذ ؤًظا

ً
هؼي وال امؿبِا هت طاث الجهظع لجزكهت اللضواهُهت الٌالوٍغ ؼٍغ

، والظي ال  7البُىلىجي، والتي جيخمي بلى آلُاث صىن البِاء والضًاق كً الىٌـ
ً
بل هِصض اللىٍ اإلإدؿب واإلاصىىق زِاًُا

ههغاث للم ههٍ كههً جِههضًم جبًر ُت، ؤو ًخههاوي صًيُههت، ؤو ُههضعاث اعؾههاث اللىٌُههت بهههضي شههغكىتها كبههر صكمههها بمىاُههٍ ؾُاؾههمًخُى

إنهههها حلبحهههر ًللهههي كهههً واُهههم خههها٘ مجخملاجىههها وبلهههضاهىا، ؤي جدههها٘و ؤن ججللهههها بلهههى ظاههههب  هههل ب، ًهههتماص كالمهههي ًجللهههها جبهههضو ٓو

ت مً وظهت هـغ الِاثلحن بها!مِبىلت ؤو ػبُلُت، بل وط  غوٍع

ت، ن بههضعظاث مسخلٌهها الههؼزم وؤصزههل الجمُههم بضوامخههه، وبَههظا َههى همههؽ اللىههٍ الههظي اهههضصها الُههىم، بلههض مهها اهٌجههغ بٖههل َههظ

ىَ  اث، ومَؼ اليؿُج الاظًإػاح بالشىابذ ُو عظلىا ُباثل وػىاثٍ خماعي ومٖىهاث اللحمت الىػىُت، وؤض الِىاكاث والىـٍغ

                                                           
.خٕمت الالكىٍ". "هاهضي، ألاوؽ ًدحى 6  ". مغظم ؾبّ طٍٓغ

ل ما ًٕؿبه اإلاغء بىصٌه*حلغي الشِاًت باإلالجى الاهتربىلىجي الىؾم خؿب جاًلىع ب ، ٔو  في  إنها)ظملت اإلالاعي والخبراث والللىم والٌىىن واللاصاث والخِالُض واإلالخِضاث وؤهماغ اللِش وؤشٖا٘ الؿلْى
ً
كظىا

  .1967:  .1جغظمت: كبض اإلاىلم الحمصخي. )الِاَغة: صاع الغشاص، غ  الحب والحغب والحظاعة واإلاىث.ؾُومىهض ًغوٍض. الجماكت . 

 .1967:  .1جغظمت: كبض اإلاىلم الحمصخي. )الِاَغة: صاع الغشاص، غ  الحب والحغب والحظاعة واإلاىث.مىهض ًغوٍض. ؾُو 7
 

 



8 
 

للحالهههت الؿهههابِت كلهههى اللِهههض الاظخمهههاعي ؤي  "َهههىبؼ"جىصهههٍُ  زيُهههاث مخصهههاعكت ومخىهههاخغة، ًىؼبهههّ كليههههاصًهههان وبومهههظاَب وؤ

 .8"خغب الجمُم طض الجمُم"

ضٍ ظا ما ًٓا ٘    صوهِـ))ؤ َو . جِلهص ًظهاء  زالزهىن )) :في ٓخابه ًاجدت لمهاًاث الِهغن خهحن ًِهى
ً
ؾهىت : ٔهل يهخيء ًهؼصاص ؾهىءا

ت، وجؼاًض الِمم هالحٍغ
َ
ػصاصث ؤؾهـ اللىهٍ ًهت والخىهىق و اص، وللخلضؾهِـ للضًمِغاػُهت واإلاجخمهم اإلاهضويذ خـىؿىها بالخإ. ُل

 
ً
  .والؼوُههان عؾهههىزا

ً
 وحؿههامدا

ً
 ػاثٌُهههت و ؤٓثهههر ، و وهدهههً الُههىم ؤُهههل جهههضًىا

ً
. ؤُههل وخهههضة وؤٓثهههر جٌٕٖهها

ً
 و . ؤُهههل اهحلصهههبا

ً
 ٌخاخههها

ً
جِهههبال

 و ليزغ اإلاسخلٍ وؤشض ؿالمُت 
ً
 .9  اووالُا

خده٘ى بلهى طعة فهي ظؿهم للىٍ ًٕمً في بطابهت الٌهغص فهي ألاههالىظه ألازحر ل ٌِهض اؾهخِالله ٍو ا الجملُهت، بط ًىٕهغ الٌهغص طاجهه ٍو

صهىلُت بمها حلىُهه ت ألا وؿهان فهي الشِاًهضماث ؤو جضحُاث، خُض ًست٘ز ؤلاً زالجماكت، وجٖىن ؤَمُخه بِضع ما ًِضم لها م

 هحههههر ُابههههل للدؿهههها٘ئ والىِههههض، والتههههي حشههههؼغ مههههً هؼكههههت ماطهههه
ً
 ممشلىهههها

ً
ت وهـههههام كُِههههضي ٌؿههههبى كلههههى كصههههبُتها واجباكههههها ػابلهههها ٍى

 
ً
الٌهغص وال ُُمهت لهه  لإلوؿان  اإلاىولِت واإلإخٌُت بظا ها، خُض ال ُٓان جدىله بلى زاثٍ ومظاب في )الىدًو الاوؿان وظىصًا

 بال في بػاع الجماكت.

 

                                                           
م8    .1998 صاع ألاَالي )صمشّ: .اشٖالُت مٌهىم اإلاجخمم اإلاضوي ؤبى خالوة ٍٓغ

ً)صمشّ: .ًاجدت لمهاًاث الِغن  .ؤصوهِـ9   8-7   ..2111. 3غ صاع الخٍٖى
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 وال ؿهاَغة كههاب
ً
 ؤن اللىهٍ وزِاًخهه لهِـ ػاعثها

ً
هاجبطا ٔهان حهحُدا سىها، كلهى مها حشههض الُى م وألاخهضار والصههغاكاث غة فهي جاٍع

ٍ كىض ؤ  الخُى
ً
بهغػ ؤؾهبابه مهً زهال٘ جِصهخي ظهظوعٍ اإلامخهضة فهي كمهّ والحغوب اإلامخضة آلالي الؿىحن، ًمً الصحُذ ؤًظا

 هههههها وػبِا هههههها، ًهههههالىالءاث الخِلُضًهههههت الؿهههههابِت كلهههههى الحضازهههههت مههههها ػالهههههذ مخجهههههظعة ت الاظخماكُهههههت بمسخلهههههٍ شهههههغاثدها ًو االبيُههههه

ا فههي الىاُههم الاظخمههاعي اإلالاهههض عهههم ٔههل مـههاَغ الخ  فههي الىٌههىؽ وألاطَههان مشههل ججههظَع
ً
ت والبرَ وعايههخت التههي  اهُههتدههضًض الِشههٍغ

 
َ

 ٍ اإلاجخملاث وججللها هجُىت بل "و َظ جلٍ
ّ
 بالىـغ بلى اللالُت بحن الشٖل واإلاظمىن. 11ت"عز

اث جىؼىي كلهى ألاؾهباب اللمُِهت لللىهٍ، وههي اللصهبُاث/ الهىالءاث الخِلُضًهت  ٍ في َظا البدض كىض زالزت مؿخٍى ؾيخُى

هل مها ًخصهل بهغاًَ وخالهت َهظٍ البلهضان هٖهاع آلازهغ اإلاسخلهٍ كلهى اإلاؿهخى بلى اإلاؿهخىي الاظخمهاعي، والخلصهب و ك ي الشِهافي، ٔو

ت  ،كلههههههى اإلاؿههههههخىي الخىمههههههىي  ههههههت والخللههههههُم واإلاشههههههآع ههههههت الضازلُههههههت اإلاخللِههههههت بدالههههههت اإلالًغ مههههههم مالخـههههههت جٌاكههههههل اللىامههههههل الخىمٍى

الث مم اللىامل والبِ ت الخاعظُت اإلاخصلت بخِؿُم اللمل الضولي، واللىإلات ومدهاو  ،الؿُاؾُت، ومؿخىي الضزل والخضماث

ؤي مههها ًههىجم كههً جٌاكهههل اللىامههل الضازلُههت والخاعظُهههت مههً هخههاثج طاث صهههلت وزُِههت بدههاالث الاخخِهههان  ،قالهُمىههت والاؾههخدبا

ب واإلاؿخِبلي. حن الٍِغ  التي ؾغكان ما جخد٘ى بلى كىٍ اهٌجاعي ًصلب الخيبا بحجمه وهخاثجه كلى اإلاؿخٍى

  

)عابؼههت الههضم ، زههم جدؿههم صالال ههها وملاهيههها لدشههمل مسخلههٍ ؤشههٖا٘ وهههي عابؼههت ػبُلُههت ُىامههها الِغابههت البُىلىظُههت 

ههت صههغ ألاًههغاص ًخجلههل مههمهم ظماكههاث كُغوالههغوابؽ التههي حشههض ؤوا واليؿههب الِغابههت ُههت ؤو مظَبُههت ؤو صًيُههت ؤو ًٍٕغ

ظا ما ًٌطخي )ألا   ُت." اإلاؿخسضمت في الشِاًت الوغبSoldarity" مًاإلالجى اإلاغاصي لٖلمت جظا بلىًضًىلىظُاث ، َو

وبُهههههمهم ؿهههههاإلاحن ٔهههههاهىا ؤم بُيىههههها مههههها ه والخإلهههههب ملههههههم كلهههههى خبههههههي ؤن ًهههههضكى الغظهههههل بلهههههى هصهههههغة كصههههه والعصبببببغةت ل بببببت

 مم جٌؿحرا هامـلىمحن، ؤي 
ً
 ؤم مـلىما

ً
 . 11اهصغ ؤزاْ ؿاإلاا

خه"كبهض الهغخمً بهً زلهضون "وكصهبت الغظهل خؿهب اإلاٌههىم الخلهضووي وؿهبت بلهى  لههه ابلىن م، َهم ؤُاعبهه والهظًً ًالػمىههه، ٍو

ىصغوهه هظا 12ٍو ظٍ الغابؼت مؿهخمغة وصاثمهت بهضوام ؤًهغاص اللصهبت وجىاؾهلهم مهمها جباكهضث ألامٕىهت وازخلهٍ الؼمهان، َو ، َو

ههغوق، طآههغة وؤبؼهها٘، ؤؾههاػحر وؾههغصًاث وعمههىػ و  ههض اللحمههت والخماؾههٗ بههحن  ،مههإزىعاثمهها ًٌؿههغ ؤن لٖههل كصههبُت ؤصههل ًو جٍؼ

ا كهً اللصهبُاث ألا ؤ ض جماًَؼ صهبىي فهي وعهي وال وعهي بلهى وظهىص وعهي ك الهظي ًٌطهخيوازخالًهها، ألامهغ  زهغي بىائها، بِضع ما جٓا

ى  جٌجهههى ًُهههه طواث ألاًهههغاص همؤًهههغاص اللصهههبت بلهههى بلظههه "الهههظي ٌشهههضالجماكهههت َو
ً
 واخهههضا

ً
ٔاثىههها جلهههل مهههمهم   13ٍو

ً
 ، ًاللصهههبُت بطا

                                                           
اث اللغبُت.َظا الخلبح 11  ر مؿخمض مً جىصٍُ مهضي كامل مػمت البرظىاٍػ

 ٌ .1414   3غ )بحروث: صاع صاصع  .لؿان اللغبابً مىـىع:  11 

  .2114، )صمشّ: صاع ٌلغب.مِضمت ابً زلضون، جدُِّ كبض هللا مدمض الضعوَش .كبض الغخمً: ابً زلضون  12 

ش ًٕغ ابً زلضون، البُلت والضولت،. الجابغي  مدمض كابض 13 ت الخلضوهُت في الخاٍع ؼ صعاؾاث الىخضة اللغبُت )بحروث: .مم الىـٍغ    .1994  6غ .مٓغ
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ُههل   ؾههُٖىلىظُت جههغبؽ ؤًههغاص ظماكههت مهها، كلههى ؤؾهه -عابؼههت اظخماكُههت "الجههابغي مدمههض كابههض "وخؿههب جدل
ً
اؽ الِغابههت، عبؼههها

شخض   ؾغكان ما ًبرػ َو
ً
 .14الجماكت وؤًغاص ول ٗ ألا كىضما ًٖىن َىاْ زؼغ اهضص ؤمؿخمغا

  

ههى الجههظع الشِههافي لللىههٍ، ؤي خُههاػة الههىعي اللصههبىي   فههي وظههه الخٌٕحههر الللمههي وكِبههت جدهه٘ى بههحن صههاخ ها َو
ً
كاثِهها

ٍ ؤو الغؤي مصهاصعة كلهى ٔهل ، بدُض ًٖىن الدؿلُم بصحاإلادؿاثل وبحن بمٖاهُت الخٌٕحر اللِالوي والىِضي ت اإلاُى

ٍ مخدغع مً الِىالب الجاَؼة وألاظىبت اإلاللىت، والتي ال جِضم وال جازغ بؼبُلت الحا٘.  مُى

هههههى كبىصًهههههت   َهههههى اؾهههههخِالت اللِهههههل كهههههً الخٌٕحهههههر، والخِبهههههل الدؿهههههلُمي بمههههها ٌلخِهههههض بهههههه اإلاخلصهههههب وظماكخهههههه، َو
ً
ًالخلصهههههب بطا

الٌخههاوي وألاخٖههام، وبُصههاء للخٌٕحههر الىِههضي الخههالَ، بههل ؤٓثههر مههً طلههٗ َههى جمدههىع الٌههغص ؤو الجماكههت للىصههى  وألاصهه٘ى و 

هههت ؤو كُِهههضة ؤو اًضًىلىظُهههت، ٌلخِهههض ؤحهههحابها ؤنهههها ال هههظا َهههى خههه٘ى ًٕهههغة ؤو هـٍغ  بؿهههخمىلىجيالجهههظع ألاىخُهههضة الصهههحُدت، َو

ت، ومً بىٌي كضواوي هاظم كً الجرظؿُت الاصؼٌاجي وؾلْى ك ضاإلالغفي للخلصب، والظي ؾغكان ما ًخد٘ى بلى ملخِ شٍغ

 كلى خّ، ؤو ؤنهم ألا  زم الجرظؿُت الشِاًُت، بط ٌلخِض مجمىكت مً البشغ 
ً
، *هِ  ؤو ألاعقى ؤو ألاًظل مً ؾىاَمبإنهم صوما

ا ن ٔهههل مههها كهههضاَم اهدهههغاي ؤو ٌٓهههغ ؤو ظاَلُهههت ٌؿهههخدّ ؤحهههحابهاإلاسىلهههىن بٌههههم الحُِِهههت وجؼبُِهههها م  وبالخهههالي ًههههم وخهههضَم

ابُههت والِاكههضة وب كلههى ،اإلاههىث هها، مههً ؤكمهها٘ َمجُههت جبههضؤ بههال جغ مهها جِههىم بههه الَى ٔالىصههغة وصاكههش وهحَر ماعا ههها الجهاصًههت 

مخلٌؼ لبض الغكب ووشغ الخىي في ُلىب  ،ثيض كبفي مشه ،كلى اللِ٘ى وألاظؿاص، وجيخهي بِؼم الغئوؽ والخمشُل بالجشض

 .وهٌىؽ الجمُم

من  ،َهى ؤلاؾهالم هٌؿههًهةن الخاؾهغ ألا٘و  ،في ؾهبُل هللاؾالم، ؤو الجهاص الضًاق كً ؤلا  اؾمبوؾىاء جمذ جلٗ اإلاماعؾاث  

ؼلىا مً اعجٕبىا باؾمه ٔل َظٍ اإلاجاػع  ِىا ألاعواح البًر هت ألاًضي وألاعظل وؾملىا اللُىن وؤوؾبىا وظلضوا وعظمىا ُو َػ

َههم الههظًً ؤباؾههمه ههاب والهمجُههت وو و ؾههائ ،  غهههٍى بااَع  فههي الؼههغي اإلاِابههل للمضهُهه ٍىطههلا بلُههه ُو
ً
ظههاعة، ًٖاهههذ حت والؿلمهها

هت  ”Islam phobia“ؾهالم الخىي مهً ؤلا ؿاَغة  مهً زمهغاث َهظٍ اإلاماعؾهاث وؾهىاَا، وكلهى ُاكهضة زضمهت ألاصهىلُاث اإلاخؼًغ

 لبلظها البلع ختى في خاالث صغاكها.

هههض ج ههت ؤو بِ هههت زِاًُهههت دىلهههذ بلههاللصههبُت فهههي وظهههها آلازهههغ عابؼههت اظخماكُهههت وكالُهههت بههحن الٌهههغص والجماكههت، ُو ى ظماكهههت ملىٍى

صههبذ  جهاػٍغ وجداصههٍغ مهً ٔهل ظاهههب، بطًهضًىلىظُا ؤو ؤزالُُهت، وؤ جٌجهى طاث الٌهغص وجهظوب تخصههِخه لصهالح الجماكهت، ٍو

ُمخهه بال بمِهضاع مها حؿهمذ بهه الجماكهت،   مً ُٓانهها، خُهض ًخمهاهى الٌهغص مهم اللصهبت وال ًخلهغي كهً هٌؿهه ُو
ً
ا  كظٍى

ً
ظؼءا

ظهههه ي بٌغاصجههههه وجمحههههٍز مههههً ؤظههههل بكههههالء شههههإنها، ال بههههل ُههههض ًظهههه ي بدُاجههههه لخإُٓههههض اهخمههههاءٍ ؤي بمِههههضاع  مهههها ًٖههههىن فههههي زههههضمتها ٍو

                                                           
م  14 ؼ الؿىعي لضعاؾت الؿُاؾاث.، حالت الاوسان في سوسيت .الجباعي ظاص الٍٕغ   .2113)صمشّ: اإلآغ

ي التفىق، وهى هايعاد انتاجه اليىم سىاء هن قبل حركات اليوين الوتطرف في الغرب أو هن قبل الحركات األصىلية الوتطرفة في العالن العربعلى غرار ها فعلث النازية والصهىنية والفاشية، بكل ها استندت إليه هن ادعاءات النقاء و*

واالسالهي.
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هت مهم اؾه ىا ًٕمً الجظع الاظخمهاعي لللىهٍ، ألامهغ الهظي ًدىهاُع بصهىعة ظظٍع  اللظىي بليها، َو
ً
خهه ًظهال خِال٘ الٌهغص وخٍغ

ض ب. ظه مم مُىله وعهباجه وجمحٍزكً جىاُ ُىىهخه اللمُِت ٓةوؿانوؤي مم ٔل ما ًٓا   .15ؿاهِخه وطاجِخه ٓو

هههظا َهههى اإلالجهههى الحصهههغي  للمِهههضؽ، ؤمههها مههها ًِىلهههه  وكلهههى صهههلُض آزهههغ ًخصهههل الخلصهههب باإلاِهههضؽ /ٓهههالم هللا اإلاجههه٘ز بهههالى ي/ َو

همههه وال ًجههىػ الدؿههلُم الٌِهههاء وؤثمهه ً ًهههى ٔلههه اظتهههاص بشههغي ال بههض مههً مىاُشههخه ًو ت اإلاههظاَب وزؼبههاء الجىامههم واإلاٌؿههٍغ

 .الجه ًِؽ مهه مخصل باإلاِضؽبضال

 ؤن اللمهل والٕؿهب بامصٌاصن ٓالم هللا خغ وال ًجىػ جُُِضٍ "ب
ً
ت اللُِضة وملخبرا  كً خٍغ

ً
" َٕظا ٓخب ماعجً لىزغ مضاًلا

 
ً
ب٘ى آلازغ اإلاسخلٍ ومه   بلى بُِت اللباصاث، ألامغ  بطاًت كباصة ؤًظا  كلى زِاًت الدؿامذ ُو

ً
 ض انهاءالظي ًخذ الباب واؾلا

غالحغوب الضًيُت بحن الٖازىلُٗ والبروحؿخاهذ ٓمها ججلهذ فهي ملاَهضة "هاههذ" هاث ، بلهى ؤن وصهلىا بلهى ًلؿهٌت الخىهٍى ، ًالحٍغ

اإلاِهضؽ ٔههان  باؾههمكههغاي الضولُهت، واإلاشههٖلت لِؿهذ َىها، اإلاشههٖلت ؤههه ٔهل الضؾههاجحر واإلاىازُهّ، وختهى ألا  الضًيُهت مظهمىهت فههي

ؾهههالم فهههي صهههُوخه الجهاصًهههت اإلادضزهههت، ًدهههاولىن خٕهههم البشهههغ فهههي الهههضًً والهههضهُا، ؤلا  اغو مىـهههن زهههغة، وؤالبابههها ًدٕهههم الهههضهُا وآلا 

ظا َى اإلالجى ألاكمّ لٌٕغة  هت كلهى التهرار ومدهاوالث ؤلا  "ؾالم َهى الحهلؤلا "َو زىاهُهت، وللهل َهظا َهى الؿهبب اللمُهّ للملٓغ

 .خؼبُِه كلى ألاعضبو  باؾمهلىؼّ بكاصة ُغاءجه وجٌؿحٍر من مً ًمخلٗ خّ ًهم وجٌؿحر اإلاِضؽ، َى الظي ًدخٕغ ا

 كلههى لؿههان كههالم الاظخمههاق ألا لٕههً كلههم الاظخمههاق الههضًجي اإلاِههاعن، ٔههان ُههض ُههّضم
ً
إلاههاوي الشهههحر "مههآـ ًُبههر" كىههضما ُهها٘: خههال

، بل هضعؽ ؤزهغ اإلاِهضؽ كلهى
ً
هظا شهإ هدً في كلم الاظخماق الضًجي ال هضعؽ اإلاِضؽ بىصٌه وخُا ن بشهغي خُهاة اإلاهامىحن، َو

ٔاهذ مؿمُا ها.بإهه ممىىق ؤو ججاوػ للخؼىغ الحمغ  صكاءؤلا وال ٌؿخؼُم ؤخض  ػ بامخُا  
ً
  ؤًا

  َٕظا ًخضح ؤن
ً
ىدشهغ ظغزىمت اللىٍ في بيُتهها، وبن بُِهذ َهظٍ الجغزىمهت ٔجدمل اللصبُت صوما امىهت فهي خهاالث الؿهلم، ٍو

ُههههت، مههههوبائ ُههههت ؤو الؼاثٌُههههت ؤو الضًي ههههت والخصههههٌُاث اللُغ ا ٌلجههههي ؤن اللصههههبُت وكلههههى مؿههههخىي البيُههههت ههههها فههههي خههههاالث خههههغب الهٍى

افي جخظمً  َغ غ الشغوغ الضازلُو  الاهٌلالي اإلامحزة لها الاوشؼاع  الُتو بصغاكاث صامُت كبر  ظَى ت ؤو التي جخٕغع خُشما جخًى

، بدُهض 
ً
هؼ ٔهل الصهٌاث واللىاػهٍ ؤلا الخاعظُت ؤو الازىحن ملا هذ هٌؿهه ٔهل اإلاشاجتٓر لهب ًجابُهت فهي اللصهبُت، وجىظهه فهي الُى

  .16واللُىب والاهدؼاغ بلى ؾىاَا مً اللصبُاث ألازغي 

 كههههً اللضًههههض مههههً اإلاماعؾههههاث الؼاثٌُههههت 
ً
ههههان لبههههروػ واهدشههههاع ؿههههاَغة "الخؼُُههههٍ" ممشلههههت بالشههههحظ والخلب ههههت الؼههههاثٌُحن ًظههههال ٔو

ههها متراًِهههت مهههم مسخلهههٍ ؤشهههٖا٘ الخلصهههب والٕغاَُهههت وشهههُؼىت آلا  تالتهههي شههههض ها مىهههاػّ كضًهههضة فهههي ؾهههىعٍاللىٌُهههت  غ زهههوهحَر

 فههي اهدشههاع الجزكههت اللىٌُههت اإلاؿههلحت واإلاخ ،اإلاسخلههٍ بهههضي بُصههاثه ؤو  همِشههه
ً
 بههاعػا

ً
ههت خُههض ؿهههغث ؤصههىاث حشههجم صوعا ؼًغ

 بٌلهههل ألاػمهههت ، مهههم ؤهصهههاٍع الهههظًٔهههل ػهههغي
ً
كلهههى الهههضز٘ى فهههي صهههغاق صمهههىي ٌؿهههتهضي بًىهههاء الؼهههغي ألازهههغ ؤو ً اػصاصوا جماؾهههٖا

                                                           
م الجباعي 15 . حالت الاوسان في سوسيت. ظاص الٍٕغ  .14 .مغظم ؾبّ طٍٓغ

.الىظشيت الخلذوهةت في التاسيخ فكش ابن خلذون، البةعت والذولت، مع .الجابغي  مدمض كابض 16 . مغظم ؾبّ طٍٓغ
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ههل صًىامُههذ كمههل اإلاصههالحت الىػىُههت بملىاَهها ألاشههمل وصههاصع كلههى بمٖاهُههت وبالخههالي ك ،مبظبههاٍع كلههى الاهصههُاق والاؾدؿههال 
ّ
ؼ

ههت إلاِاعبههت ألاػمههتّ الؼظاظههت بىصههٌه ؤٓثههر الخُههاعاث ور ازتههراَ اؾههتراجُجي للخههغوط مههً كىههخههض ُّ ُلههها ٔلٌههت وؤ ،اإلاخاخههت كِاله

حن ؤلاوؿهاوي والؿُاسههخي ههاعسي كلههى بط ال بههضًل كهً َههظا الخىظههه ؾهىي الههضز٘ى فههي صهغاق مٌخههى  ،كلهى اإلاؿههخٍى ههل ألامهض ٔو ح وػٍى

هض مهً ألاعواح كلهى شهألت ٔهل الصهغاكاث الوحهر  اإلاؿخىي الىػجي ًدمل في ػُاجه بطلاي الجمُم وبنهاْ البلهض وزؿهاعة اإلاٍؼ

 
ً
سُهها ههان اهِههاط مهها ًمٕههً بهِههاطٍ ًخمشههل فههي َههظا الىههىق مههً الا  17مشمههغة جاٍع اللمههل كلههى ؾدشههغاي والازتههراَ الاؾههتراجُجي و ًالَغ

حر الشغوغ اث واإلاشاَض اإلادخملت ؾخٌطخي بلُه في نهاًت  جًى َى الالػمت لضًله بلى واظهت الخُاعاث اإلاخاخت، من ٔل الؿِىاٍع

ت ؤم مىاػُِهت عههم ٔاههذ ػاثٌُهت ؤم كشهاثٍغ ت ؾهىاء ؤ ُّ ٔهل مها جدملهه مهً  اإلاؼاي، ولًٕ بلض الخإٓض مً ًشل الحل٘ى اللىٌ

ام إلالخىِيها   .ؤَو

ت واوؿههُابُت للههىص .. هسههغط مههً الىطههم ن جٖههىن زمههت اؾههخمؤمههً اإلاىاؾههب َىهها  زههظ ؤالؿههىعي للحههضًض كههً ٓههظا ... اُتههرح غاٍع

 اإلاِخبـ الخالي كلى ؤَمُخه وصُخه ووطله في ؾُاَ آزغ

ُت اإلاهُمىتبٌ ،غبُت الُىمالل ًالشِاًت" هضي هُيهي .، ًهاثع مهً الٕهالملل َظٍ البيُت اإلالًغ هت  ،ججٍغ ًخدهْغ بمله٘ؼ كهً خٓغ

اثع في ألاصواث هت اؾدبصهاع فهي ، ؤن اللًخدْغ بمل٘ؼ كً اللوت. لىِل بصُوت ؤزهغي  ،وألاشُاء الىاُم، ًو ِهل بىصهٌه خٓغ

ل .اإلااصة
ّ
كلهى الحُِِهت ٔلهها  ًاللِهل بههظا الخدضًهض ال ًمٕهً ؤن ًهامً بهىص و ًىؼهىي  .في اإلاجخملاث اللغبُت ؤلاؾالمُت ملؼ

ت ٔلها ن اإلالُهاع فهي َهظا لهِـ الهىص، ، و ببإشهٖا٘ مخلهضصة و  ،باؾهخمغاع ، ؤن اللهالم ههٌص ًٕخهبهه ًغي كلى اللٕـ. بواإلالًغ

ٔان  
ً
ت الىاُمؤًا ت مم خٓغ  .18"، بل اللِل هٌؿه في كالُخه الاؾدبصاٍع

لههح كلههى الباخههض فههي زِاًههت ًُ صههىلُت والخؼههغي مههً الاهدشههاع فههي كههالم اللىههٍ، َههى ُٓههٍ جههخمًٕ الشِاًههت ألا  والؿههاا٘ الههظي ُههض 

ت، بههههل ُٓههههٍ جخوههههظي زِاًههههت اللىههههٍ مههههً اهِؿههههامالُهههىم، عهههههم ٔههههل الخِههههضم الللمههههي واإلالغفههههي الههههظ اث اللههههالم ي خِِخههههه البشهههٍغ

ههههت وصههههغاكاجه ألا  ِ وجىاُظههههاجه، وجخِههههىي مههههً بزٌاُاجههههه الخىمٍى
ّ
 ًظههههاءاجه اإلاٌخىخههههت، و ًضًىلىظُههههت م ههههخ

ً
كالمههههه التههههي وؾههههاثل بغة

 كههً مىاُههم الخىاصههل الاظخمههاعي لخصههل بلههى ظمهههىع ٓبحههر، ومههً شههغ 
ً
ٍدت الشههباب بشههٖل حلمههل كلههى مههضاع اللُههل والمهههاع ًظههال

 .زا  خ٘ى اللالم؟

هؼ  ِىهىاث الٌظهاثُت والهضكىة خصهاع الشِاًهت بهحن الكليهها "مصهؼٌ  اجهاػي" فهي ٓخابهه " بهظا هٖىن في ُلب ألاػغوخت التي ًٓغ

والتهي جىؼلهّ مهً ًغطهُت ؤؾاؾهُت مٌاصَها ؤن اللهالم اإلالاصهغ ٌلهِش خالهت اؾهخِؼاب زِهافي جخمشهل فهي ٔهل مههً  ،19"ألاصهىلُت

 إلاهههههظَب اللهههههظاث الحؿهههههُت وؤصزِاًهههههت الصهههههىع 
ً
ُهههههت مهههههً ػهههههغية اإلاغثُهههههت بىصهههههٌها ججؿهههههُضا والشِاًهههههت  ،اة اُخصهههههاص الؿهههههَى اإلالًغ

ت وه  هحهـهام ألاصىلُت بما حلىُهه مهً هؼكهت ماطهٍى
ً
 مشالُها

ً
ر ُابهل للدؿها٘ئ والىِهض كُِهضي ٌؿهبى كلهى كصهبُتها وؤجباكهها ػابلها

                                                           
ؼ اللغبي لألبدار و صعاؾاث الؿُاؾاث ُؼغ:) .، جذلةت الجمود و الاصالحلعلذ ألاخير في سوسيت.اباعوث مدمض ظما٘ 17   .2111.اإلآغ

. . مشجعفاجحت لنهاًاث اللشن . ؤصوهِـ 18  ؾبّ طٍٓغ

ؼ الشِافي اللغبي)بحروث:  ةت والذعوة ألاصولةت.حصاس الثلافت بين اللىواث الفضائ .اجاػي  مصؼٌ  19    .1998.اإلآغ
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خان فهي اللضًهض مهً ، وعهم خالت الخىاُع والاؾخِؼاب بحن زِاًت الصى مً ػغي آزغ عة والشِاًهت ألاصهىلُت ًةنهمها مشهتٓر

 ؤلأهههٌل ممهمههها الخصههاثص وجِىمهههان بهههىٌـ الىؿهههاثٍ خُهههض حشههٍى 
ً
ًهههى بمههها مستههه٘ز فهههي بلهههضٍ اللهههظوي  ،وؿهههان وحشهههؼٍغ وظىصًههها

ُٓهههان  " اإلاىولِهههت واإلإخٌُهههت  بهههظا ها فهههي الشِاًهههت ألاصهههىلُت خُهههض ال زِاًهههت اُخصهههاص الؿهههَى ؤو مهههظاب فهههي "الهههىدًالاؾهههتهالٔي فهههي 

  لإلوؿان الٌغص وال ُُمت له بال في بػاع الجماكت.

م كلههى ألازههغي  ًههةطا بىهها بػاء الظههال٘  داصههغ فههي َههاجحن الشِههاًخحن ًٖلخاَمهها جلِههي بههالخدٍغ وفههي ٓههال الحههالخحن ًستهه٘ز ؤلاوؿههان ٍو

َ والٌؿهههههاص والاهدؼهههههاغ بلهههههى مؿهههههخىي اللظاثهههههظ ٓته لخحجهههههغ واللىهههههٍ وبػاء الـالمُهههههت وا ،مهههههت مىظههههههت بلهههههى زِاًهههههت اُخصهههههاص الؿهههههى

ههب ٓتهمههت  ههل ،مىظهههت بلههى الشِاًههت ألاصههىلُتوالخسٍغ ًُٖههىن الخٌٕحههر وؤلاُصههاء اإلاخبههاصلحن  ،ممهمهها جههضعي اإلاشههغوكُت والٕمهها٘ ٔو

باؾم ٔىهُت الشِاًت وكاإلاُتها جاعة وباؾم الخصىصُت الشِاًُت وطهغوعة اإلاداًـهت كليهها  ،لُت للؿُؼغة اإلاخباصلتهدُجت ػبُ

 .21جاعة ؤزغي 

هت مهً وظههت هـغهها َهى  ،ومض صالالث الٌٕغة اإلادىعٍت ًيهاًظاء َظٍ ألاػغوخت  وبخىؾُم   ؤن مها ًدخهاط بلهى حلٍغ
ً
ًصبذ ظلُا

كلهى ؤٓثهر  -ا الـهاَغمعههم جىاُظهه -ألاَهضاي الٕبهري لللىإلاهت الشِاًُهتؤن الخصىصُت الشِاًُهت اإلاولِهت جلخِهي فهي اللمهّ مهم 

ي مٖىههاث آلُهت الؿهَى ىؿهاثٍ. ًبِىمها جىـهغ زِاًهت الصهىعة بىصهٌها بخهضوالمً صلُض وجخٖهامالن فهي الُِهام بهىٌـ ألاصواع 

َ ؤنها مجغص الضولت كلى  بلى الضولهت مجهغص ؤصاة للِههغ  جغي زِاًت الاووالَ والخلصب فهي ،"زاصم" للمصالح الاُخصاصًت للؿى

هها والههضكىة بلهه ،والدؿههلؽ  كمهههامههً َىهها ال جٕخٌههي بخٌٕحَر
ً
 وحلامههل ً اجههه غ اإلاجبههل جٌٕهه ،ى بُامههت صولههت الخالًههت كىطهها

ً
خمههم ؤًظهها

 كً الجاَلُتوؤًغاصٍ 
ً
 .بىصٌهم حلبحرا

لههت ألاولهه  ٌهمهها الٌللههي مههً اإلاههغؤة ومههً الجزوكهه ،ىوالخٖامههل بههحن زِاًههت الصههىعة وزِاًههت الخلصههب ؤكمههّ ممهها ًبههضو للَى اث ومُى

ٔالجيـ واللىٍ ت الٕبري  بمها بؿهببه جِهىم "الشهغآت مشتْر في اللمهّ عههم ٔهل الازخالًهاث الـهاَغة. ومهم طلهٗ وع  ،الحٍُى

ب "ألاههها" فههي كصههبُت "الههىدً" وجِلههُص مؿههاخت  ،مداصههغة و همههِش الشِاًههت اللِالهُههتالخىاُظهُت" بههحن الشِههاًخحن ب كبههر جههظٍو

هههها بلههههى ًُِيُههههاث ٓبههههري الاؾههههخِال٘ الشخصههههخي لإلوؿههههان ًخخدهههه٘ى ملخِههههضاث الج هحههههر ُابلههههت للمؿههههاءلت والىِههههض فههههي ماكههههت وؤًٖاَع

اصي جه مً جإزحر مشابه للدؿلُم ازتزا٘ الىاُم بلى مجغص ماصة بكالمُت مشوىلت بخِىُاث كالُت وما جيخ الشِاًت ألاصىلُت ٍو

" وبشههٖل مخىاصههل مههً زههال٘ آلُههاث الىمظههت وؤلازههاعة وؤلابهههاع وبمهها ال ًههضق مؿههلماث -ض "خِههاثّاث الٕبههري كبههر ًههغ يُههُبالُِ

 لالؾدُلاب والخدلُل والىِضللمشاَض م
ً
عًما بالىا باالخخج ،جاال   !!اط ؤو الًغ

لخههها الشِهههاًخحن جهههَض  كُان امهههخالْ الحهههل الىخُهههض كبهههر ؾهههلؼان اللُِهههضة التهههي جخجهههاوػ الىهههاؽ بىصهههٌها جىؼهههىي كلهههى مشهههغوكُت ٔو

 با
ً
ىا ملِؿذ َع َ  ،زخُاَع ت في خالت الشِاًت ألاصىلُت منها جدُل بلى مغظلُاث ًى وباإلاشل من ؾلؼان اإلاا٘ وؾلؼان  ،بشٍغ
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ع وهحههر ُابلههت للمؿههاءلت مههً الؿهَى ُههض ؤصههبذ، ومىههظ ًتههرة   باهخسابههاث ؤو جٌههٍى
ً
ىهها لِؿههذ بههالىظحزة، مهها ًههَى وػجهي، ولههِـ َع

 ؤخض. 

ههخم اللمهههل فهههي الحهههالخحن كلهههى  يهههخج همهههاطط بلهههاصٍ بلهههى خهههض ؤازتهههزا٘ الُٕههان ؤلاوؿهههاوي ٍو بمههها ًٌِههغ الخٖامهههل الىظهههىصي لإلوؿهههان ٍو

. ًِلص ؤلاوؿان بلى بلضٍ اللظوي الاؾهتهالٔي ُابلت لالهُِاص والدؿلُم بملجى الخٍُٕ الؿليي وبإُل الخؿاثغ اإلا
ً
ا مٕىت ؿاٍَغ

بىصهٌه "صههىاكت اإلاىاًِههت وبُههم ألاخههالم"  ىمهها ًِههىم ؤلاكههالمفهي زِاًههت اُخصههاص الؿههَى ًخىدصهغ ُُمخههه وجمحههٍز بمهها ٌؿهتهلٗ، بِ

سهههها ومغظلُا اإلاُهههل اللِالوهههي والحهههـ الىِهههضي، ًخبخلؼُهههل  هههاث ظضًهههضة مِؼىكهههت الصهههلت بىاُلهههها وجاٍع هههها الشِاًُهههت سلهههّ ٍَى

خحن  ما البىابخحن الغمٍؼ ُمها اإلاخصلت بالىجاح والغبذ باكخباَع ؼ خ٘ى الىدً الاؾتهالُٓت التي جبخٕغ هجىمها ُو الىػىُت وجخمٓغ

 .المخالْ عوح اللصغ والٌُٕلخحن لىخضَما باالهخماء بلُه

ؤصهُلت زهاعط خهض اللصهبُت ُٓهان وال طاجُهت في خحن ًست٘ز ؤلاوؿان فهي بلهضٍ اإلاشهالي اإلاٌتهرض كبهر بطابخهه فهي "الهىدً" خُهض ال 

هههت ألاصهههىلُت  جهههض الٌهههغص ًيهههها ٍَى ، ٍو
ً
 مِضؾههها

ً
 مشالُههها

ً
التهههي جصهههلض الغهبهههاث والحاظهههاث ألاولُهههت ألاؾاؾهههُت وجظهههٌي كليهههها ػابلههها

 بهههحن 
ً
ههها  وممُؼ

ً
مضهههخمت جٖهههىن بضاَهههت مهههىػً الٌظهههاثل واإلاشهههل الللُههها اإلاخٌُٕهههت بهههظا ها. وبههههظا ًبِههه  الىظهههىص ؤلاوؿهههاوي مخإع حههها

ِههت ا ٖهىن ازتههزا٘ الىظهىص ؤلاوؿهاوي كلهى  ػٍغ م والخلٌهٍ مههً ظههت ؤزهغي، ٍو لغهبهاث والشههىاث مهً ظههت وبههحن اإلاىهم والخدهٍغ

زِاًت الصىعة وما جبشغ به مً كالم الغهبت واللظة وؤلازاعة َى الىظه اإلاخمم الزتزا٘ آزغ جظؼلم به الشِاًت ألاصهىلُت بمها 

م، وهصههل فههي الحههالخحن بلههى اولهضام الخههىاػن الىظههىصي الههظي ال ًلبههض ؤن ًٌههخذ جٌغطهه مههً حلههالُم الامخىههاق والخِشههٍ والخده ٍغ

ُت لإلوؿان اإلالاصغ  .21يجل الدؿا٘ئ خ٘ى الُِحن اإلاشحىن بضاللت الىطلُت اإلاإُػ

ههههى ؤن زِاًههههت   اُخصههههمههههم ح ههههجُل ًههههاَع مهههههم بههههحن الشِههههاًخحن اإلاههههظٔىعجحن، َو
َ
 بإَمُههههت الازههههخالي اص الؿههههَى ُههههض ؾههههل

ً
مذ مؿههههبِا

غَ وطهههغوعة الخلههه لهم وملخِهههضا هم، ٓو م الدؿهههامذ واختهههرام ؾهههذ ُهههُاٌش الؿهههلمي بهههحن الىهههاؽ كلهههى ازهههخالي اهخمهههاءا هم ومشهههاَع

ت الجزاكهههاث والخىصهههل بلهههى خلههه٘ى وجىاًِهههاث جسٌهههٍ الاخخِهههان، وجظهههمً كهههضم آلازهههغ   لدؿهههٍى
ً
خدهههذ اإلاجههها٘ واؾهههلا اإلاسخلهههٍ، ًو

 الىص٘ى بلى كخبت الاهٌجاع.

 

 

 

 

 

                                                           
  ٓظلٗ اهـغ . اإلاصضع هٌؿه حصاس الثلافت بين اللىواث الفضائةت والذعوة ألاصولةت.. اجاػي  مصؼٌ  21

ً
ؼ الشِافي اللغبي بحروث:.)فتوحاث العوملت ومأصق الهويت. : كلي خغب ؤًظا   .2115.اإلآغ
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َهههى اإلاهههضزل الهههظي  ُهههىم و ـههه  ال  مهههً ؤن اللىهههٍ ؿهههاَغةزههها ، و  باَخمهههامًد
ً
  طلهههٗ اهؼالُههها

َ
، وحلهههىص مؾهههباب مخلهههضصة، تبهههمٓغ

ىؾُاؾُت، واُخصاصًت واظخماكُت   ٍو
ً
ب ؤًظا ؼلّ مً اإلاىـىع الخىمىي اإلاىؾم الظي ٌلجي مىاظهت وزِاًُت، ًةن الحل مٓغ

ِههغ الِههضعاث ىاظمههت كههً التهمههِش ؤو الٌِههغ بىىكُهههآلازههاع ال ؤو البؼالههت ؤو ألامُههت، واهسٌههاض الخللههُم والصههحت  ًِههغ الههضزل ًو

ههغ الخىمُههت ؤلاوؿههاهُت اللغبُههت،   كههً الىهىاُص ألاؾاؾههُت اإلاخظههمىت فههي جٍِغ
ً
والخهضماث والخلههل فههي جىػَههم الههضزل والثههروة ًظههال

ههغ ومتههى  همههِش ٓههظا   ههاث وهِههصخبههظا جىطههُذ ألامههغ َىهها ؤي جٍِغ ههغ بههىِص الحٍغ ههت وه والتههي تخصههها ملههضوا الخٍِغ ِههص اإلالًغ

ٕههههحن اليؿهههههاء، ًمشهههههأ هههههضٍ بالشهههههباب جم غة، بههههل وجًغ ل ٓهههههظٍ جخصهههههل مباشهههههغة بههههاللىٍ وحوظًهههههه وججلهههههل بُهخههههه الحاطهههههىت مخهههههًى

  .والؼاُاث اإلاخجضصة

غة خُههض بلههى  ،اإلااضههخيؤلاًجههابي للؿُاؾههاث الاُخصههاصًت والاظخماكُههت فههي ؾههىعٍت زههال٘ اللِههض ألازههغ  ،جىّ ههح اإلالؼُههاث اإلاخههًى

الث اللهههاملحن فهههي الخهههاعط وملهههضالث الاؾهههدشما4445مهههالي وؾهههؼي همهههى الىهههاجج اإلادلهههي ؤلاظ ع ألاظىيهههي بلهههى ؤكلهههى %، و وصهههلذ جدهههٍى

ا ها % مههً الىههاجج اإلادلهههي ؤلاظمههالي واهسٌههع الههضًً اللههام بلهههى 5طههبؽ النجههؼ فههي اإلاىاػههههت اللامههت جدههذ مؿههخىي  ّم وجهه ،مؿههخٍى

ٔاههههذ ُههض ؤزٌهههذ ازههخالالث َُٖلُههه. 2111% كههام23 بطا  ،َمذ فهههي زىههّ ألاصاء الاُخصهههاصيت ؾههالٕهههً َههظٍ اإلااشهههغاث الٖلُههت 

هههت، واعجالٕمُهههت مشهههل عؤؽ اإلاههها٘ اإلاهههاصياللىامهههل اكخمهههض الىمهههى الاُخصهههاصي كلهههى  بهههالخىاػي مهههم  ،ٌهههاق اإلاظهههاعباث اإلاالُهههت واللِاٍع

 طهههلٍ ُههضعة اإلااؾؿهههاث الِاثمههت كلهههى زلههّ ًهههغ   ،هخاظُهههت وألاظههىع ـم واهسٌهههاض فههي ؤلا جىؾههم الِؼههاق هحهههر اإلاههى
ً
وزصىصهها

 .22ٌاءة الاؾدشماع بؿبب ال جم الٕبحر للٌؿاص والاخخٖاعاللمل وكضم ٓ

ت فههي ؾههَى اللمههل و ملههالخوحههراث الالًخههت فههي ماشههغاث ُههىة اللمههل مههً خُههض  لّبههر كىهههو َههظا مهها ح ٘ الدشههوُل َض ملههض٘ اإلاشههآع

ِهههىة اللمهههل بدهههىالي  . 2111-2111ووؿهههبت البؼالهههت لألكهههىام  ت ب ٌهههع ملهههض٘ اإلاشهههآع ٍهههت زهههال٘ كشهههغ  11ًِهههض اهس ِهههاغ م ى  ه

ت ؤلاههار فهي ؾهَى اللمهل لُصهل بلهى  2111كام  4247بلى  2111% كام 52ؾىىاث لُىسٌع مً  بمها فهي طلهٗ ملهض٘ مشهآع

وباالهخِههههها٘ بلهههههى ملهههههض٘  .ي فهههههي الاُخصهههههاص الؿهههههىعيمهههههغ الهههههظي ٌلٕهههههـ وبشهههههٖل وا هههههح الازهههههخال٘ الهُٕلهههههألا  2111% كهههههام  12.9

هههؼي لإل ًبهههحن م هههح ُهههىة اللمهههل الهههظي ؤكهههضٍ اإلإخهههب اإلا ،الدشهههوُل ن ب ،ؤي بلهههض بضاًهههت ألاػمهههت ،2111خصهههاء فهههي ؾهههىعٍت كهههام ٓغ

وطلهههههٗ بؿهههههبب اهسٌهههههاض كهههههضص اللهههههاملحن فهههههي  2111% كهههههام 36.1بلهههههى  2111% كهههههام  39ملهههههض٘ الدشهههههوُل ُهههههض اهسٌهههههع مهههههً 

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

 .23 2111ؤلٍ كام  865بلى ما ًِاعب  2111ؤلٍ تخص كام  475

ٌُههت بالضعظههت ألاولههى ومالخـههت ؤن خههىالي زلثههي و  م فههي اإلاىههاػّ الٍغ ههَؼ بخدلُههل مىههاػّ جههىػق اللههاػلحن كههً اللمههل و مالخـههت جٓغ

م بههههحن ا٘ اللمههههل جتههههراو  اللههههاػلحن كههههً  ،مههههً َههههاالء بمؿههههخىي حللُمههههي مهههها صون الابخضاثُههههت% 31ؾههههىت و ؤن  29و 15ح ؤكمههههاَع
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 بؿههبب اهسٌههاض ُههضعة الاُخصههاص زههغ الؿههليي ًخضههح ألا
ً
ٔاهههذ ألآثههر جظههغعا ٔاَههل الٌ ههاث الشههابت والتههي  ههم كلههى  الٕبحههر الههظي ُو

 كمل ظضًضة. الؿىعي كلى زلّ ًغ  

ههام بُاهههاثهملههٗ  ضعوؽ والاإلاهههحههر لٕههً الجاهههب ألازؼههغ و  ههاث مههاَههى ، كىههه وال ؤُع  مههضي ووؿههبت الخدههاَ َههاالء الشههبان بالحٔغ

ابُت و  اإلاؿلحت والخىـُماث  لللىٍ في ؤلاَع
ً
ىصا ل َاالء وؾىاَم ُو

ّ
ا مً البلضان اللغبُهت تؾىعٍبلى ؤي خض شٖ ألامهغ  .وهحَر

غ الغئ   ٍت الالػمت للخغوط ممها.  الظي ًى ح ؤَمُت اإلاضزل الخىمىي لٌهم ػبُلت ألاػماث التي هىاظهها و عبما ًًى

سالصهههت، ًهههةن آلازهههاع الاظخماكُهههت لألػمهههت،  زهههؽ  ؿهههب% خ12وباكخمهههاص ماشهههغ الٌِهههغ الهههظي ًتهههراوح بهههحن   ،ٔاعزُهههتزؼحهههرة بهههل ٓو

 فهههي اإلاىهههاػّ الشهههمالُ 33.6الٌِهههغ ألاصوههه  و 
ً
ٌُهههت وجدضًهههضا هههؼ ؤٓبهههر للٌِهههغ فهههي اإلاىهههاػّ الٍغ ت % خؿهههب زهههؽ الٌِهههغ ألاكلهههى مهههم جٓغ

ُت هههاصة ٓبحهههرة فهههي الٌِهههغ ٓةخهههضي هخهههاثج ألاػمهههت الحالُهههت وكلهههى طهههىء جِهههضًغاثالشههُغ هههم ٍػ  كهههً بمٖاهُهههت جُى
ً
البؼالهههت  ، َهههظا ًظهههال

ىن تهههخص صزلهههىا صاثهههغة الٌِهههغ ملُههه1.5مهههمهم  2112ملُهههىن تهههخص صاثهههغة الٌِهههغ كهههام  3.1والىمهههى بط جبهههحن اإلالؼُهههاث صزههه٘ى 

هههاصة فههههي ؤؾهههلاع البظههههالشهههضًض هههاصة فههههي الٌِهههغ اإلاههههاصي ههههي بشههههٖل ؤؾاسهههخي هدُجههههت الٍؼ ههههظٍ الٍؼ اجم والخهههضماث وجغاظههههم مصههههاصع ، َو

 .للممخلٖاثوألاطغاع اإلااصًت  اثٍاللمل وزؿاعة الىؿ بما في طلٗ هِص ًغ  ،الضزل

 واإلاخصههل بٌِههغ الصههحت، 
ً
وبطا مهها اهخِلىهها مههً ًِههغ الههضزل اإلاههاصي اإلالههغوي والِابههل للُِههاؽ، بلههى ًِههغ الِههضعاث ألآثههر حلُِههضا

 دؿهههغبحن مهههًالهههظي ًمٕههً مالخـخهههه فههي جدلُهههل ظههيـ اإلان، وجههضوي الخللهههُم، وطههلٍ اإلاههههاعاث الحُاجُههت، والخمُحهههز بههحن الجيؿهههح

ههٍ، ًىجههض ؤن ملههض٘ الدؿههغب ُههض اعجٌههم بشههٖل ٓبحههر هدُجههت اإلاسههاػغ ألامىُههت، الخللههُم  ألاؾاسههخي و جههىػكهم بههحن الحظههغ والٍغ

 ؤو واإلاشأل اإلاترجبت كلى الجزوح،  واإلاضاعؽ اإلاخظغعة
ً
التي ؤصث بلى خغمان اللضًض مً ألاػٌا٘ مً خِهم  فهي الخللهُم ظؼثُها

، ألامغ الظي ؾُازغ كلى عؤؽ اإلاا٘ البشغي 
ً
ٌاءجه ومً زم كلى الىمى الاُخصاصي ٔلُا   ٓو

ً
 . 24 مؿخِبال

 و ٔههههان لألػمههههت 
ً
 شههههضًضة الىػههههإة كلههههى اإلااشههههغاث  واللِىبههههاث الاُخصههههاصًت الجههههاثغة الحصههههاع بطا

ً
ههههاب آزههههاعا واهدشههههاع اللىههههٍ وؤلاَع

ههت ألاؾاؾههُت اإلاخصههلت بدصههت ال ي ماشههغ فههٓمهها و ،ُههتوؾههؼي ؾههىىاث الخمههضعؽ الٌللٌههغص مههً الىههاجج الِههىمي ؤلاظمههالي و الخىمٍى

ههم الحُههاةالصههحت الههظي ٌلّبهه ههام زؿههاعة ؾههىعٍت لشالزههت كِههىص مههً بهجههاػاث  .ر كىههه وؾههؼي ملههض٘ جُى بط جى ههح البُاهههاث وألاُع

ت مههً  ى ألاػمههت ،بط جغاظههم صلُههل الخىمُههت البشههٍغ ههّ ؾههِىاٍع ت ًو فههي كههام  14554بلههى  2111هِؼههت فههي كههام  14632الخىمُههت البشههٍغ

ت ُهض 2113 %. مهً ُُمخهه هدُجهت ألاػمهت وجده٘ى جصهيٍُ ؾهىعٍت بلهى زاههت البلهضان 1541زؿهغ  ،ؤي ؤن صلُل الخىمُت البشهٍغ

ت  إلاِاًِـ الخىمُت البشٍغ
ً
ِا  في مؿخىي البلضان مخىؾؼت الىمى ًو

ً
ال  .25اإلاىسٌظت الىمى بلض ؤن بُِذ ػٍى

تبالىدُجهههت،   كلهههى اومهههً مىـهههىع الخىمُهههت البشهههٍغ
ً
خصهههل باإلااشههههغاث ً ًُمههها تؤلاًجهههابي الهههظي امخلٕخهههه ؾهههىعٍل هههجل ، واكخمهههاصا

 بلهى صزهل الٌهغص، 
ً
 ألاؾاؾُت اإلاخصهلت بهالخللُم والصهحت وؤَهضاي ألالٌُهت، وصهىال

ً
ًمٕهً  ،الهظي بِهي ؤُهل َهظٍ اإلااشهغاث همهىا

                                                           
  .2114.الؿىعٍت لشاون الؿىعٍت الهُ ت: صمشّ.)سوسيت في السكاوي الواكع على ألاصمت الوعكاساث ألاولةت التلذًشاث. وآزغون الِش ؤٓغم 24

.   صمت السوسيت.ألا  25  54مغظم ؾبّ طٍٓغ
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. و للهههل ـ كلهههى خُهههاة الؿهههىعٍحن بصهههىعة هىكُهههتن َهههظٍ اإلااشهههغاث الٕمُهههت لهههم جخدههه٘ى بلهههى حوحهههر ٌُٓهههي كمُهههّ ًهههىلٕؤ مالخـهههت

ت هحر ٌٓىءة وخلل اإلااؾؿاحي الظي جالؿبب الغثِسخي في طلٗ ٌلىص بلى ال ي ماؾؿاث حشٖى مً طلٍ فجلى في بصاعة جىمٍى

ت واإلاؿههاءلت والخُِههُم  كلههى ًلالُههت ألاصاء ااإلاشههآع
ً
لاث و هىكُههت ؤلاظههلحٖههىمي و ، ألامههغ الههظي اولٕههـ ؾههلبا مههضي غاءاث والدشههَغ

 بلههههههى هجاخههههههاث مخىاطههههههلت فههههههي مىاظهههههههت الٌؿههههههجؼبُِههههههها
ً
حلُِههههههضاث هٌههههههاَ اللههههههام و صاعة ؤلا كلههههههى ألازههههههص فههههههي مجهههههها٘ باص و ، وصههههههىال

هههت و  ،ؤلاظههغاءاث الِظههاثُت بالىدُجهههت لههم جههخمًٕ اإلااؾؿهههاث الِاثمههت مههً جغظمهههت الؼمىخههاث الىػىُههت فهههي حلمُههّ كملُههت جىمٍى

 للغصهههض والخُِهههُم واإلاداؾهههبتمخىاػههههت حشهههمل هو  ُهههتجمُٕي
ً
 مخٖهههامال

ً
غ ، مههها ٌلجهههي ؤن اإلاىهههار الهههالػم لىجهههاح الخىمُهههت لهههم ـامههها ًخهههًى

ا بالٌُُٕت اإلاإمىلتالاؾخٌكلى اؾخضامتها و افي للمؿاكضةباإلاِضاع الٖ مٌاكُلها الؿهلبُت كلهى زم ظاءث ألاػمت ب ،اصة مً زماَع

ههض الؼههحن بلههت و  هههضص بظههغاءاث اللهه٘ؼ و مههم اللِىبههاث الضولُههت الـاإلاههت و  بالخظههاًغ الاُخصههاص واإلاجخمههم و  بسؿههاعة  الحصههاع لتًز

غي ؤو ًللي كامل بطافي لخوظًتا الىاُم بلى خد٘ى َظوزماع زالزت كِىص مً الخىمُت ولهخاط  . مم ٔل اللىٍ ؾىاء بشٖل جبًر

 .26بػالت ؤمضٍجإظُج اللىٍ و مٌاكُل ؤؾهمذ في و ما ًترجب كلى طلٗ مً هخاثج 

ههههؤ الٌؿههههاص،و  بزٌههههاَ اإلااؾؿههههاث البحروُغاػُههههت ؤي ؤن ُههههت اغ ز  ٌههههم الههههظي اهدشههههغ بههههحن  بمٖاه الاؾههههخجابت لؿههههٍِ الخؼللههههاث اإلاغج

 ؤٓبههر  شههبابُت التههي جىؾههلذ بؿههبب الخدههىالثلههٍ البلههضان اللغبُههت، ًالشههغاثذ الالشههباب فههي مسخ
ً
الضًموغاًُههت، وهالههذ ُؿههؼا

 ٓبحههههر 
ً
 مههههً الخللههههُم وجٌاكلههههذ بصههههىعة ملحىؿههههت مههههم آزههههغ مىخجههههاث زههههىعة اإلاللىمههههاث والاجصههههاالث، كاشههههذ جىاُظهههها

ً
بههههحن وكيههههها  ا

جُدذ لهها، ًٖاههذ الٌجهىة ٓبحهرة ومتزاًهضة الاحؿهاق بهحن وبحن ؤلامٖاهاث والٌغ  التي ؤ ،الجضًض وشغػها اإلاىطىعي اإلاسخلٍ

ان ، ًٖاهههذ ؤبههغػ  ههحاًا اللىههٍ والخههؼَ مههً ظهههت ؤزههغي  وواُلههها الههظي لههم ًخوحههر بال بشههٖل طهههُلمههً ظهههت ػمىخا هها وآمالههها 

ههههم الخههههال  ههههض مههههً البههههاخشحن كههههً ملجههههى ؤو مسههههغط ختههههى لههههى ٔههههان ًدمههههل َو ههههت باإلاٍؼ ههههاث اإلاخؼًغ ال الخههههال   البشههههغي إلاههههض الحٔغ

 !الحُِِي

ٔاًهت ؤشهٖا٘ الخهضزل ؤلاُلُمهي والهضولي فهي ىضعط في َظا البهاب   وفهي ٍو
ً
وبطا ٔهان كلهى ألازهص،  ألاػمهت الؿهىعٍت اإلاىؼِهت كمىمها

 ب
ً
 وصوال

ً
ُهههت وصولُههههت ُهههض اؾهههخولذ ألاخهههضارمهههً الصهههحُذ ؤن ؤػغاًههها  وؿٌههههذ ومىَ و  الحهههغاْ /ُلُم

َ
 وظهههههاث لهههذ وؾهههل

ً
حذ ؤػغاًههها

 مشل الؿلىصًت و 
ً
 ًغوؿا والىالًاث اإلاخدضة اؾخدبلتها ؾُاؾُا

ً
 وزصىصا

ً
ُا، كلى مؿخىي ؤلاُلُم زم الوغب كمىما ُؼغ وجٓغ

لهههظي مّههههض ااإلاُهههضًا والضهههل ؤلاكالمهههي اإلاخىاصهههل، ألامهههغ كلهههى اإلاؿهههخىي الهههضولي مؿهههخٌُضة مهههً الخىاُظهههاث ومىؿٌهههت جغؾهههاهت مهههً 

ت مً الِاكضة بلى الىصغة ووتّجم ُضوم الجهاصًحن و  جغ ًٌ، لُخد٘ى )الجهاص  بلى صاكّ اَاصاكش وؾى  الجماكاث اإلاخؼًغ

ل ألاػههغاي ، وخَمهعٍىن ممها ؾههاَم فهي ًضاخهت الههشمً ؤلاوؿهاوي الهظي صًلههه الؿهى  ،و ؤصواث ًههَى مدلُهت ألاػمهت الؿهىعٍت بإًهاٍص 

 
َ
ههىة مشههٖ  ؤكلههً اصههؼٌاًه بلههى ألازههغي فههي الجهههت اإلاِابلههت كلههى الخههضزل واؾههخسضام ٔههل مهها جملٕههه مههً هٌههىط ُو

ً
 مِههابال

ً
لت مدههىعا

ًهههغان ومهههً غاُُهههت الشهههُلُت اإلاؿهههلحت بلهههى ظاههههب بالضولهههت الؿهههىعٍت كلهههى مههها ًلهههل خهههؼب هللا و اللضًهههض مهههً الٌصهههاثل الل ظاههههب

هؼههههاَ َههههظا الخسىههههضَ والاهِؿههههام ًاحؿههههم  ،كلههههى اإلاؿههههخىي الؿُاسههههخي والدؿههههلُ ي والاؾههههتراجُجي وطلههههٗزلٌههههها عوؾههههُا والصههههحن 
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ت  هههغ لٖهههل ػهههغي ٔهههل مِىمهههاث البِهههاء والاؾهههخمغاٍع
ّ
ؿهههم الصهههغاق مؿهههإلت بالوهههت الخلُِهههض وظلهههل مهههً كملُهههت خاللمُهههّ الهههظي ًو

 ماظلت باؾخمغاع .و 

، وؤصهههبدذ ُهههضعة اإلادلُهههحن وؤلاُلُمُهههحن والهههضولُحن وبالحصهههُلت جىػكهههذ ؤوعاَ الىٌهههىط والخهههإزحر كلهههى كهههضص ٓبحهههر مهههً الٌهههاكلحن

ي ًجلههههل مههههً بمٖاهُههههت . ألامههههغ الههههظوالؿههههُؼغة كلههههى مٌاكليههههها ؤُههههل ًإُههههل الؿههههىعٍحن كلههههى الخههههإزحر فههههي مجههههغي وجىظهههههاث ألاخههههضار

ى ألاؾههىؤ ))  ال، بط ا ًى ههح ؤن َههظا الؿههبُل شههبه مؿههخدُل   واعصة باؾههخمغاع بمِههضاع مههcollapse scenarioاؾههخمغاع الؿههِىاٍع

بىاء مؿخِبل ؤًظل  مصالح ؤبىاء ؾىعٍت فيمت والبِاء ما لم ًلِب ػمىخاث وجؼللاث و ال خل ًملٗ ُابلُت الضًمى زال  و 

هالههم ومبىهائهم هظا َع بهل ٔه ،لٕشحهر مهً الخبصهغ والجههض وؤلاعاصةًدخهاط بلهى ا ن، َو صعوؽ ل طلهٗ الغهبهت فهي الهخللم مهً كبهر و ُو

ش . واظهذ ؾىعٍت اإلادً التي ؤُسخىؤصلب و   كلى مغ الخاٍع
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اب الصاصعة كؾتراجُجُت اللاإلاُت إلاىاظهت الخؼغي وؤلا الا  ُكّغًذ ً ألامم اإلاخدضة وؤظملذ كليها ٔل الهض٘و ألاكظهاء بإنهها َع

 مً ؤظل ملالجت 
ً
 وظماكُا

ً
هاب مهً ؤظهل ألاوطاق التي جٌطخي بلهى اهدشهاع ؤلا "جضابحر ملمىؾت جخسظَا الض٘و ألاكظاء ًغصًا َع

ؼ ُضعا ها كلى الُِام بظلٗ، وخماًت خَِى  اب، وجضكى ؤلا مؿٗ بؿُاصة الِاهىن في مٖاًدت والخ ؤلاوؿانمٖاًدخه، وحلٍؼ َع

ؾهههتراجُجُت ظ ؤخٖهههام زؼهههت اللمهههل الهههىاعصة فهههي ؤلا الهههض٘و ألاكظهههاء بلهههى اللمهههل مهههم مىـىمهههت ألامهههم اإلاخدهههضة لخىٌُههه ؾهههتراجُجُتالا 

ذ طاجه َُ اث ألامم اإلاخدضة بلى مؿاكضة الض٘و ألاكظاء في ظهىصَا"  .27وجضكى في الُى

غ ؤصضعجه الىالًاث اإلاخدضة ألا  ُٕت بلىىان "مىهجُت الىالًاث اإلاخدضة في مىاظهت الخؼهغي وكلى الصلُض هٌؿه ؤشاع جٍِغ مٍغ

  ظهغاءاث مىاظهههتكلههى الضبلىماؾهُت اللامههت وبالحهاص" بلهى اإلاىهجُههت اإلاخبلهت زههاعط الىالًهاث اإلاخدههضة واإلالخمهضة 
ً
ا الخمهغص كؿههٍٕغ

هؼ الهغئي البضًلهت والا وظههىص مٖاًدهت ؤلا  ت وحلٍؼ حهز كلهى الِهُم اللاإلاُههت واإلاشهتٓر هاب، مهم التٓر ت واإلاىـمهاث الاظخماكُههت ًجابُهَع

مههههضي كلههههى اإلاؿههههخىي اإلاللههههً، ؤمهههها كلههههى صههههلُض الؿههههلْى واإلاماعؾههههت، ًههههال ًسٌهههه   َههههظا .28ًههههضًىلىظُا الخؼههههغي الحههههاصإلاىاظهههههت ب

ٖهي ججههاٍ ؤلا  هٍ ألامٍغ هاب، بههل واػصواظُهت مىاٌُهها وجىههاُع ؾُاؾها ها ججهاٍ هٌههـ الـهاَغة كلههى الخىهاُع الهظي ًدؿههم اإلاُى َع

. ما خضر في ؤًواوؿخان
ً
ٖي ؾُاؾُا  واللغاَ وؾىعٍا وؾىاَا مً الض٘و التي ال جضوع في الٌلٗ ألامٍغ

كلههى ألاُههل وباالهخِهها٘ مههً جىصههٍُ اللىههٍ ومغجٕؼاجههه وظههظوعٍ بلههى مداولههت جِههضًم مِاعبههت لٌهههم اللىههٍ والخسٌُههٍ مىههه، ؤو 

لخِلهههُص اللىهههٍ ؤو الؿهههُؼغة  مىاظههههت آزهههاٍع ألآثهههر زؼهههىعة واخخىائهههها، والؿهههاا٘ َىههها: َهههل ًمٕهههً الخٌٕحهههر فهههي ؾهههبل ووؾهههاثل

م وب كلُههه، زههاعط الؼههغح الخِلُههضي الههظي ؾههلافي؟؟ َىهها جبههرػ بلههع ألاًٖههاع التههي ًمٕههً ؤن ٌؿههخضعي اللىههٍ اإلاظههاص ٓدههل ؾههَغ

 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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ترخهت كلهى اإلاؿهخىي الهىػجي إلاىاظههت بىاًء كلى ملؼُاث الخدلُل الؿهابِت وؿهخلغض ًُمها ًلهي ؤَهم مٖىههاث الاؾهتراجُجُت اإلاِ

اب وهي:  اللىٍ وؤلاَع

امهههخالْ عئٍهههت بلُههههضة اإلاهههضي ومدهههضوصة ألاَههههضاي جغيهههخها الضولهههت، وجخظههههمً اإلاصهههالح الللُههها للضولههههت واإلاجخمهههم، مههههم  .1

ت، وكلى مؿاع مؿخِبلي ًمخض ختى ) حر مؿخلؼماث جدِِها اإلااصًت والبشٍغ  اإلاِبلت.31جًى
ً
   كاما

ههت هِههاغ ُى ههها وطههلٌها، كلههى ؤن جٖههىن الواًههت وا ههحت، بكههاصة جُِههُم زؼههؽ الخل .2 لههُم والؿُاؾههاث الخللُمُههت إلالًغ

هت باإلاماعؾهت، وجٕهَغـ طلهٗ فهي  ،والىِضي، وعبهؽ الللهم بالحُهاةالخٌٕحر الحغ  الجضًض كلى ءت اليشوهي جغبُ واإلالًغ

 عاث اإلاضعؾُت والجاملُت.ِغ اإلاىاهج واإلا

ت اإلاِىالث التي جبرع بلباؽ الل .3  ًضح وحلٍغ
ً
ىا ؾُٖىن لإلكالم  باؾمىٍ مزىاب الضًً لُوضو مشغوكا اإلاِضؽ، َو

 فهههي بههههض ُهههضًا اإلالاصههههغة، والتهههي جىؼههههىي كلهههى بووؾهههاثؽ اإلا
ً
 ؤؾاؾههههُا

ً
ظههههاءاث ظضًهههضة، صوعا مٖاهُههههاث ٓبحهههرة وؤصواث ًو

الخؼاب اللِالوي، وجىكُت الجمههىع بمسهاػغ وكىاُهب الخؼابهاث التهي حوهظي زِاًهت الٕغاَُهت وؤلاُصهاء جدهذ ؤي 

ههاء وجههضمحر  و ػههاثٌي ؤو كغقههي، من طلههٗ لههً ًٌههعمؿههمى صًجههي ؤو مههظَيي ؤ خههل ألابٍغ ههض مههً اللىههٍ والخؼههغي ُو بال إلاٍؼ

 عمىػ الحُاة.

اللمهل كلههى بىههاء زؼههت وػىُههت اكهاصة ؤلاكمههاع جخظههمً اإلاصههالحت وبىههاء ؤلاوؿههان والشِهت، بلههى ظاهههب بكمههاع مهها زغبخههه  .4

ٍغ زؼههههت ٓهههههظٍ مههههً ًههههغ  كمههههل ًمٕههههً لههههها ؤن الحههههغب مههههً بجههههى جدخُههههت وماؾؿههههاث ومىههههاػّ ؾههههٕىُت، مهههه م مهههها جههههًى

 كلى ؾىعٍت اإلاؿخِبل، 
ً
ها في َظا اإلاشغوق الىػجي الٕبحر الظي ًٌخذ الباب واؾلا حؿخِؼب الٌ اث الشابت وحشٓغ

ضَا وهدلم بها لىا وموالصها وألاظُا٘ الِاصمت.  ؾىعٍت ٓما هٍغ

ههل ؤحههحاب اإلاصههلحت، لبىههاء الخؼلههم  .5 " البههًرٕـكالُههاث اُخصههاصًت صولُههت "مجمىكههت ص٘و مههم ألاصههضُاء والحلٌههاء ٔو

 
ً
 وؤٓثر جىاػها

ً
هٍ الخهضَىع فهي البِ هت الاُخصهاصًتؾىاء لجههت جِؿهُم اللمهل الهضولي، ؤو ؤُل اهدُاػا الضولُهت  لجههت ُو

بما جىؼىي كلُه مً ؾىء لخىػَم الثروة كلى اإلاؿخىي اللالمي وبحن الشما٘ والجىىب كلى ألازهص، ؤي الحهض مهً 

ام الاُخصههههههههاصي الههههههههضولي الجههههههههاثغ كلههههههههى جىلُههههههههض اللىههههههههٍ، والههههههههظي ًجههههههههض فههههههههي الـلههههههههم والاؾههههههههخوال٘ الؿُاسههههههههخي آزههههههههاع الىـهههههههه

والاُخصهههاصي والاظخمهههاعي، ومههها ًهههىجم كىهههه مهههً ًِهههغ وظهههىق وبخبهههاغ وزُبهههاث ؤمهههل بِ هههت خاطهههىت لللىهههٍ ومشهههجلت 

 كلُه.

 كلهى اختهرام الازهخ .6
ً
لهال  ًو

ً
هاث الخلبحهر والهغؤي الحهغ  ُهىال ماًهت الِهاهىن بىصهٌه ؤخههض اإلالخمهضة وبدالي وطهمان خٍغ

ل مـلهههت جدؿهههم للجمُهههم، كلهههى مههها بُهههمهم مهههً 
ّ
ؤَههم مٖىههههاث الضولهههت اإلاضهُهههت التهههي جظهههمً وخهههضة التهههراب الهههىػجي، وحشهههٖ

ت الجمُههم باجههذ ُملحههت ازخالًههاث وجىىكههاث جمحههز ؤبىههاء َههظٍ اإلاىؼِههت مههً اللههالم، ًداظخىهها وال جدخمههل  الُههىم إلاشههآع

ٍ، ومههً زههال٘ حلمُههّ وجىؾههُم اإلاشهه ت، والخىمُههت الؿُاؾههُت الدؿههٍى ت همخلههٗ ؤَههم شههغغ لىجههاح الخىمُههت البشههٍغ آع

 ممها 
ً
. باكخباع ظؼءا

ً
ت وؾُلت الخىمُت وهاًتها في آن ملا  ؤن اإلاشآع
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 ”transsional justice“ألازهظ بمبهاصت اللضالهت الاهخِالُهت  .7
ً
 كهً وصهٌاث البىهٗ الهضولي، وطلهٗ اهؼالُها

ً
، بلُهضا

ع ألاتهههخا  واإلامخلٖهههاث، وحشهههُٕل مهههً مصهههالحت مجخملُهههت مىّؾهههلت وخُُِِهههت ، حلمهههل كلهههى ظبهههر الظهههغع، وحلهههٍى

 بلهى ؤلا اإلادلي/ ألاَلهي وكهً ا جظم ممشلحن كً اإلاجخمم لجان لخِصخي الحِاثّ
ً
ؾهغاق فهي بهذ الِظهاًا لضولهت، وصهىال

هّ ؤمهام هؼوكهاث الشهإع الشخصهخي ؤو مدهاوالث اؾهترظاق الحهّ بالُهض،  اإلالغوطت ؤمام اإلادآم اإلاسخصت لِؼم الؼٍغ

هههت للضهههحاًا، وطلهههٗ و  ٔاٍع اللمهههل كلهههى زلهههّ ظهههى كهههام ٌشهههُم الاخؿهههاؽ باممهههان واللهههض٘، بمههها فهههي طلهههٗ بىهههاء هصهههب جظ

 لللههههِش اإلاشههههتْر 
ً
خمىاَهههها شههههبابها، همىطظهههها ههههضَا ؤبىائههههها ٍو  للىصهههه٘ى بلههههى ؾههههىعٍت اإلاؿههههخِبل، ؾههههىعٍت ٓمهههها ًٍغ

ً
جمهُههههضا

 كههً مىـى  الههت الاهخِالُههت بهههظا اإلالجههى لِؿههذًاللض وواخههت للؿههالم.
ً
ههذ بههضًال مههت الحههّ والِههاهىن بِههضع مههاهي خههل مُا

 لللض٘ اإلاؿخِغ.
ً
اكلُت اؾتهضاًا شما حلىص ألاظهؼة الِظاثُت والِاهىهُت بلى اللمل باؾخِاللُت ًو  ٍع

 مهههم اإلاٌههههىم الىاؾهههم 
ً
ا ههها مههها لهههم جهههغجبؽ كظهههٍى هههاب والخؼهههغي ُاصهههغة كهههً الُِههام بإصواَع ؾههدبِ  آلُهههاث مىاظههههت اللىهههٍ و ؤلاَع

 لهههغبؽ اللضالهههت الاظخماكُهههت بالؿُاؾهههاث الاُ مء ُهههضعاث ألاًهههغاص وجىؾهههُم زُهههاعا هللخىمُهههت والهههظي ًخظهههمً بىههها
ً
خصهههاصًت وصهههىال

ت ألاوؾههم فههي الشهإن الخىمههىي والاظخماكُهت اإلاغجٕههؼة كلهى  هاث اإلاضهُههت واإلاشهآع ي ًظههمً الحٍغ وبمهها وظههىص كِههض اظخمهاعي حشههأع

ابلههههت للمؿههههاءلت وبالخههههالي شههههٌاًت  . ألامههههغ ًمشههههل جؼللههههاث ومصههههالح اإلاجخمههههم لالههههت ُو غ ماؾؿههههاث ٌٓههههىءة ًو الههههظي ًِخطههههخي جؼههههٍى

ضٍ ماش مت "لخجاوػ ألاصاء اإلااؾسخي الظلٍُ الظي جٓا حؿهاكض بإؾهالُب  ال  والتي*اإلاىسٌظت "Governanceغاث الحٓى

ىجم كمها مً هؼو   .29ق كىٌي متزاًضكملها الحالُت، كلى الخصضي إلاشٕالث الٌِغ والبؼالت والتهمِش وما ًغاًِها ٍو

ههت، ٓمهها ٌلّبههر "ؤماعجُهها ٔاهههذ الخىمُههت خٍغ تهم، ؾههً" بدههّ، ًههةن طلههٗ ًخظههمً الخىؾههُم اإلاؿههخمغ لخُهها ًههةطا  عاث الىههاؽ ومشههآع

ههلخهإمحن خههل ب
ّ
ههت اإلاجخمههم، وبالخهالي بههحن مصههلحت الٌهغص ومصههلحت اإلاجخمههم ٓمها حلل ههت الٌهغص وخٍغ م زبههرة بههضاعي لللالُهت بههحن خٍغ

 الؿُاؾت بملىاَا ألاكمّ.

 ؤن الحههض مههً اهدشههاع اللىههٍ وجِلههُص ُههضعاث ممشلههي الحلهه٘ى اللىٌُههت، ؾههىاء كلههى مؿههخىي اإلاههىاعص ؤو 
ً
كلههى ؤن ًٖههىن وا ههحا

 ،
ً
 بلههى بِ ههت ؤٓثههر اؾههخِغاعا

ً
غ مههضزال ههت َههظا الهههضي، بههل ًههًى  لهههظٍ اإلاِاعبههت، كلههى ؤَمُههت وخٍُى

ً
 وخُههضا

ً
ل َههضًا

ّ
الخلههاػٍ، ال ٌشههٖ

ىن بلى ، وطلٗ مَغ
ً
 وجىجغا

ً
 ًصهذخله٘ى وبهضاثل للمشهٕالث اللمُِهت والبالوهت الخلُِهض التهي خا بةهظهاطخض بلُض  وؤُل اهِؿاما

هههه
َ
 بههههالنجؼ وؤلا وهجمههههذ كمههههها، وول

ً
 ضث بالخههههالي بخؿاؾهههها

ً
وؿههههاهُت مههههً الاؾههههخالب واإلالاهههههاة ؤلا خبههههاغ وؤشههههٖا٘ هحههههر ملغوًههههت ؾههههابِا

ىظع بطا ما
ُ
ت واوؿاهُت ُض جؼا٘ ألاظُا٘ الالخِ للؿىعٍحن، ج ، ًهل جضًلىا ألاػمت لخىؾهُم ألاًهّ اؾخمغث بٖاعزت جىمٍى

ً
ت ؤًظا

، لالهؼههالَ 
ً
 فههي خلههم بىههاء ؾههىعٍت اإلاؿههخِبل ٓمهها ومغاظلههت الههظاث، والاؾههخٌاصة مههً الههشمً الٕبحههر الههظي صًلىههاٍ ظمُلهها

ً
مجههضصا

 
ً
م وكضم اللىصة بلى صّوامت اللىٍ مجضصا ٌٕل مبىاثىا اللِش الٍٕغ  ؟.ٔان ًلُّ بىا ٍو

                                                           
مت هي: الخلبحر واإلاؿا * لالُت الحٖىمت وطبؽ الٌؿاص، باإلاِاعهت مم اإلالض٘ الىؾؼي لىصِب الٌغص مً الىاجج الِىمي الاظماليماشغاث الحٓى لاث، ًو ءلت، والِىاهحن والدشَغ  

29 “Corruption perceptions Index. Corruption around the world in 2013”, by transparency international secure trait December 2013. http://goo.gl/U30oTj 

http://goo.gl/U30oTj
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ُبُتبلِـ مً الؿهىلت بمٖان زىض هماع  جبخ ي الٌهم والخٌؿحر لـاَغة ما في مجا٘ الللىم  هخاط مِاعبت جدلُلُت جٓغ

ت التي جمٕىه مً عصض ؤشٖا٘ ا ،الاوؿاهُت لترابؽ اإلاىطىعي بحن خُض ًدخاط اإلاغء بلى التزوص بامصواث اإلاىهجُت الظغوٍع

ٔالؿببُت والٌلل اإلاخباص٘ وا   ،لظغوعة والصضًت وحلُىاث ٔل ممهاوكالُتها باامٖاهُت والىاُم وا ،لشغوغ والِاهىن الـىاَغ 

 لؼبُلت مىطىكاجه اإلالِضة واإلادشابٕت والتي مً الصلىبت 
ً
في مجا٘ ال ًصح ًُه اكخماص الخٌؿحراث اإلاُٖاهُُٕت هـغا

 .ا بلى ؤٓثر مً جٌؿحراث اخخمالُتهبمٖان ؤن هصل ًي

 كً جدضي امخالْ الب
ً
ت مىطىكُت ُضع ًضًىلىجي ابخواء اخض الِضعة كلى جىدُت الظاحي وألا ًظال الىص٘ى بلى ملًغ

 مٖان.ؤلا 

طاًت كلى وعُت بظ٘ ًيها ظهض ٓشحر ٌشخي بًىاظه َظا الخلُِب: الِضعة كلى جِضًم هِض ؤو  جدّض  ،ًظاي بلى َظٍ الخدضًاث

ٍ٘  بمؿخىي   ّ مما ُض ًجلل اإلاالخـاث والاُتراخاث الالخِت لؼوم ما ال ًلؼم.مً الاػالق و الخدلُل اإلالّم  كا

 

1 

ػغح مجمىكت مً  -ت طي بضءباص -اعبت مىهجُت مظبىػت في مىطىكىا )زِاًت اللىٍ  بهما ًخؼلبولخِض ؤن بىاء مِ

 ماكُت والشِاًُت لغصض ظظوعٍالاظخ؟ وما ؤَمُت الحٌغ في البجى ألاؾ لت: إلااطا هبدض في اللىٍ
ُ
ظي لح الغاًَ ال؟ ما َى اإلا

 إلاا هِىم به وفًضًلىا لخىض هماع َظا اإلاىطىق؟ بدُض جإحي ؤلا 
ً
وا  لهظاباث حؿَى

ً
ا  طغوٍع

ً
ذ هٌؿه مضزال يب ي  ،ي الُى ٍو

خي لشِاًت ما بىصٌها هدُجت ل لىامل كضًضة لهظا اإلاضزل ؤن ًخظمً ًغطُت وا حت حؿدىض بلى الٌهم ؤلابؿدُمي والخاٍع

سُت  باإلالجى الضُُّ بدُض ًمًٕ الِ٘ى ؤن ما و  اُخصاصًت واظخماكُت في مغخلت جاٍع
ً
جى ح ؤن ظظع الشِاًت لِـ زِاًُا

سُتلللىٍ مٖىهاث زِاًُت جمخض ظظوعَا بلى ما َى ؤبلض في البجى الاُخصا ألامغ الظي  ،صًت والاظخماكُت لجماكت جاٍع

ٌاث   ؤؾباب كمُِت . ،كىٍ ،زِاًت ،لحاث اللىىان )ظظوع ظغاثُت إلاصؼبًخؼلب جِضًم حلٍغ

وزِاًت  ، جصىله الشِاًت وجسخص به وجماعؾه كىٍض َىا الخمُحز بحن كىٍ الشِاًت )وفي الؿُاَ طاجه ُض ًٖىن مً اإلاٌُ

خُض ؤن الحضًض في الىعُت ًضوع خ٘ى زِاًت لللىٍ ؤٓثر مما ًضوع خ٘ى كىٍ  ، لللىٍ )كىٍ حشغكىه الشِاًت وحؿىهه

 .ِافي وعص طٍٓغ ؤٓثر مً مغة ًيهاز
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2 

ٌاث اإلاِضمت لللىًٍُما  ٍِ  ،ٓما وعص في البدض ) ًخللّ بالخلٍغ ض ًٖىن مً اإلاٌُض  ،بالوغض اإلاؼلىب ولخِض ؤنها لم ج ُو

ٍ كىض  اللىٍ الٌغصي بل  زاصت وؤن الىعُت حشحر بلى ؤن مىطىكها لِـ ،ما ًِضمه لىا كلم الىٌـ الجماعيَىا الخُى

ىاْ بلى مىطىق البححُذ ؤنها جظمىذ  ،لجماعياللىٍ ا ٔاًُتشاعاث مخىازغة َىا َو وفي  ،لىٍ الجماعي لٕمها لم جًٕ 

غوٍض وشتراوؽ َظا اإلاجا٘ جدُذ لىا ٓخاباث  هىؾخاي لى  ؤعطُت مخِىت لٌهم صواًم الؿلْى الجمعي بىن و لٌُي بغو٘ ًو

ظي ٌلؼُه الِىة و جبُان ؤؾـ هـامه الؿُمىلىجي ال ،ُِتغجبؽ باللملُاث ما ُبل اإلاىؼاللىٍُ وجدلُله وجٌؿحر ٍُٓ ً

ت وشبٕت اللالُا ،هخاط اإلالجىبكلى  وإلااطا ًصبذ الٌغص صازل الجماكت  ،ث اللالماجُت صازل وؿِه الشِافيو الضالالث اللوٍى

 كما َى كلُه في الىاُم ؤي ؤٓ
ً
 وؤُل كِالهُتمسخلٌا

ً
ا ت وجؼًغ ؟ وما آلُاث الجمعي َىاصوع الالوعي الٌغصي و  ؟ وماثر هغاثٍؼ

ىؼِي للخٌٕحر ؟ وإلااطا جدؿم الجمىق بجزوق هدى الخؼغي وبخسلخل ألاؾاؽ اإلاالِهغي للجماكت ولؼكُمها زظىق الٌغص

م مدل ،وهُاب الحـ الىِضي الىاُم الٌللي كىض َظٍ  وما هي بىاكض و مُٕاهحزماث بخال٘ واُم اًتراضخي مخسُل ومخَى

اث كضة ؟ وما كالُتها بٌشل كالجماكاث ت؟ملُت الخىمُت كلى مؿخٍى  .وبامزص الخىمُت البشٍغ

ىي كىض ما ؾبّ ت كىامل اهدشاع َظٍ الجماكاث  -ٔله ؤو بلظه -للل الُى  إلالًغ
ً
 ؤوال

ً
ت وؤهىاكها ُض ًٖىن مٌُضا اإلاخؼًغ

ا ا ومٌاكُله. ،ومضي جإزحَر  بلى الخٌٕحر في ؤلامٖاهُاث اإلادخملت للحض مً اهدشاَع
ً
 وصىال

 

3 

ٔامىت في البجى الشِاًُت الؿاثضة؟ وما هي في خا٘ ظظوع" لللىٍ هٌؿه بِىة: َل َىاْ " اإلامهجي الشاوي الظي ًؼغحالؿاا٘ 

ٍُ ؾِخم جِصّ وظىصَا ل الخا  اإلاخلحن في الحالت الؿىعٍت: الشِافي اللام ؤم الشِافي يها وكلى ؤي مؿخىي ؟ ٓو ؟ َو

ؤي بلى البجى الاُخصاصًت  ،ا َى ؤبلضؾُمخض الخدلُل بلى مؾىٕخٌي في كملُت الغصض الؿبيي باإلاؿخىي الشِافي ؤم 

خي لالاظخماكُت اإلاىلضة لهظٍ الشِاًتو للها في الحِل الشِافي؟ وما الؿُاَ الخاٍع  ؟ خمىطلها ًو

ظظع" بدُض ًخم عبؽ ٔل ؾبب " ،الاؾتراجُجُت اإلاِترخت للمىاظهتظابت كلى َظٍ ألاؾ لت ًمًٕ ؤن حؿاكض في بىاء للل ؤلا 

ل الؿُاؾاث اإلاِترخت بلى واُم ؾاسخي ًىاظه طلٗؤ مم ألازظ بلحن الاكخباع وظىص جدّض  ،حت ؤو كالط مِتر بؿُاؾ : َل جدٍى

 مخدِّ 
ً
غ زاهُا  ومخًى

ً
 ؟ىص بالِىة بلى خحز الىظىص بالٌلل؟ وما هي شغوغ وؤصواث هِله مً خحز الىظهي ؤمغ ممًٕ ؤوال
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4 

كلى اإلاؼلىب كلى الصلُض جخملىا )ٓما وعص في البدض  ًخظمً مصاصعة عهم ؤهىا ولخِض ؤن البدض كً ظظوع لللىٍ في م

ُض الىظىص ُبل الؿاا٘ َل هي مىظىصة ؤم ال  ،اإلاىؼِي مم ؤهه ًىؼىي  ،ًةهه مبرع كلى الصلُض اللمالوي مً خُض جٓى

دُل بلى الشباث " جوبما ؤن ٔلمت "بيُت ،جستزن بؼبُلتها َٕظا ظظوع لللىٍكلى ًغطُت مظمغة حشخي بإن بجى مجخملاجىا 

ومً زم هحر مىظىص  ،طاحي ،ػبُعي ،اللُب ؤو الدشٍى البيُىي مخإصل : بن َظاًةن الىدُجت اإلاؿخسلصت َىا ،والؿٖىن 

" َى ؼه بالِ٘ى ؤن ما ًجغي آلان في  "ؾىعٍتزاصت وؤن الدؿا٘ئ الؿابّ ظغي عب ،مشابه في بجى اإلاجخملاث ألازغي  بشٖل

. اعط في جىلُض اللىٍ في َظٍ البجى. واإلاؿٖىث كىه في َظا الخؼاب َى صوع الخُتاؾدشماع زاعجي في كُىب َظٍ البي

َى  -زاصت الجماعي مىه -إن اللامل الغثِـ في جىلُض اللىٍب ،التي همُل بليها في َظا اإلاجا٘ وباللىصة بلى الٌغطُت

ظا لىا كىصة للحضًض كىه في مٖاهه ًشا٘ الخىمىي كلى ظمُم الصلض )الٌشل ؤو الا  بشٖل ؿاَغ ًةن الخاعط خاطغ َىا  َو

 )جدٍغع
ً
ل ،ومباشغ بىصٌه زاعظا ب ،حؿلُذ ،جمٍى اشغ  في الضازل بىصٌه ؤخض كىامل   وبشٖل مؿختر وهحر مبجضٍع

" امتهان ؤلاعاصة والؼوُان اللالميصوع الاخخال٘ والؿُؼغة و ؾ لت خ٘ى "ؤًشا٘ كملُت الخىمُت. ححُذ ؤن الىعُت ػغخذ ب

بت للٌلل  ،ا لم ججب كليهالٕمه  ،اإلاخباص٘ بحن اللىامل الضازلُت )الشِاًُتمنها بامؾاؽ لم حلمل كلى بىاء ًغطُت مٓغ

اوموٌلت ؤن البِ ،الاُخصاصًت   واللىامل الخاعظُت ،الؿُاؾُت ،الاظخماكُت "  ت الضازلُت ال جتْر لشإنها بل "ًجغي ججهحَز

ٔان مً اإلاٌُض خاعظُت لالؾخجابت لللىامل الخاعظُت. ولٌهم اللىامل ال ًغاص بلع الحضًض الجُىؾُاسخي ببشٖل ؤًظل 

ا مً الض٘و التي حش هها في   ًٌصل ؾىعٍت كً هحَر
ً
 ؤؾاؾُا

ً
م ؾىعٍت وصوعَا في اإلاىـىمت اللاإلاُت بىصٌها مخوحرا خ٘ى مُى

 البجى الاظخماكُت والشِاًُت والؿُاؾُت لٕمها لم جخلغض إلاا حلغطذ له ؾىعٍت.

 

5 

 
ّ
 في َظا اإلاجا٘ىماطط الم به ؤن المً اإلاؿل

ً
ت مٌُضة ظضا  إلاضي امخالٓىا لها بال ؤن ًاثض ها جخظاء٘ ؤو  ،ىـٍغ

ً
جخلاؿم جبلا

،
ً
 بِضع ما ظغي  لم ًجغِ )ٓما وعص في البدض   وفي َظا الصضص هجض ؤن مِاعبت هالخىط ؤبؿخمىلىظُا

ً
الخلامل ملها هِضًا

 صال
ً
 لخٌؿحر الحالت الؿى الدؿلُم بها بىصٌها همىطظا

ً
في الىعُت ظللها . ومم طلٗ ًةن شغخها كلى الىدى الظي جم عٍتحا

" َى اللىٍ الشِافي و"زان" َى اللىٍ اإلاباشغ و ،جٍِ كلى عؤؾها "زالض" َى اللىٍ  خُض ظغي الحضًض كً طلم "ؤ٘و

ظا الترجِب ولخِض ؤهه ال ٌؿخُِم ال كلى اإلاؿخىي اإلاىؼِي وال كلى ،البيُىي   .اإلاؿخىي الىاُعي الؼماوي َو

ِت  ،لل َظٍ اإلاِاعبت جٍِ كلى ُضميهاوفي مداولت لج و بامزظ بلحن الاكخباع مباصت الهىضؾت ًُما ًخللّ باإلاشلض وػٍغ

 :جيخج لضًىا الِغاءة الخالُت ،الالجُيُت مً الِؿاع بلى الُمحنالٕخابت باللواث 
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 ُاكضة لللىٍ هي اللىٍ اإلاباشغ ا
ً
ت والحماًتالؾاؾُت )وؿان ألا لظي اهضص اخخُاظاث ؤلالضًىا ؤوال  ، بِاء والىماء واإلاشآع

 كىٍ بيُىي ًخمـهغ  زم
ً
لي طلٗ بالترجِب الظلم الشالض اإلاخ ،في الاُخصاص والؿُاؾتلضًىا زاهُا مشل باللىٍ الشِافي في ٍو

ً بلٕـ ًضًىلىظُا واللوت. و الضًً وألا  ٘ الىىكان الشاوي والشالض هحر مباشٍغ  . الىىق ألاو

شمل اللىٍ  ،ءة الىِضًت لهظٍ اإلاِاعبتؤما كلى صلُض الِغا ًِض ًٖىن مً الؿلُم الِ٘ى ؤن اللىٍ البيُىي ًخظمً َو

وؿان ىجم كمهما  هضًض مباشغ لحاظاث ؤلااإلاباشغ بىصٌه هدُجت له من الاؾخوال٘ الاُخصاصي والِهغ الؿُاسخي ً

ى -ألاؾاؾُت  باالًخِاع بلى اللضالت ؤي "اللىٍ البيُىي  -َو
ً
ا ٍغ ت في" مغجبؽ ظَى والازىان  ،جىػَم الؿلؼت والثروة واإلالًغ

 
ً
 .ن زِاًت لللىٍ حؿىههما وحشغكمهماًيخجا -ي اللىٍ البيُىي واللىٍ اإلاباشغؤ -ملا

6 

 ،ُه ؤو لخىطُدهخالت بلى َىامش ًةن طلٗ ًٖىن كاصة للخضلُل كلى ححت ما هظَب بلىضما ًخم الاؾدشهاص بإُىا٘ ؤو ؤلا ك

 ن َظا لم ًًٕ واُم الحابال ؤ
ً
م ) ،٘ صاثما وبالخالي لم ًًٕ بظي    لم ًخم جىؿٌُه9ومىه كلى ؾبُل اإلاشا٘ الاُخباؽ ُع

ى ال ًِّض  ،بط ال مبرع لإلخالت الؼمىُت ًُه ،ًاثضة جظٓغ  كلى صلُض الخدلُلَو
ً
 بال  ،م ظضًضا

ً
بهه ًىصٍ وال ًؼغح جٌؿحرا

لؿبب الغثِـ ًُما هدً الؿُاسخي َى ا الاؾدبضاصًصاح كىه بالِ٘ى ؤن اإلاظمغ ًُه والظي ًمًٕ ؤلا  بطا ؤعصها اؾدىؼاَ

ظا اظتزاء للحُِِت وازتزا٘ لها ،كلُه آلان  .َو

م لُىجىبي الىاعص كلى لؿان هاهضي )بضا الحضًض ا ،وفي الؿُاَ طاجه اًّ الىؾاثل مم   كً طغوعة جى 4الاُخباؽ ُع

اث الؿُاؾت الىاُلُت ،الواًاث الىبُلت  ال جدخمله مجٍغ
ً
  .خضًشا

7 

سىا ًِؽؤن اللىٍ وزِاًخه لِـ ػ ولخِض  في جاٍع
ً
 ؤو كابغا

ً
ش ظمُم الشلىب ،اعثا ظا ما لم حلمل الىعُت كلى  ،بل في جاٍع َو

ٔايب   ،بغاٍػ كلى هدى 
ً
 هـغا

ً
ُض اللٌـي بِضع ما ًجب صىهها اخخمالُا ٓما ؤن مداولت عصض ؤبغػ ؤؾبابه ال جدخمل الخٓى

 لؼبُلت اإلاىطىق.

خي وفي الؿُاَ طاجه ولخِض ؤن   ما ًَى واُعي ؤو ما ًَى جاٍع
ً
البدض كً ألاؾباب وفي ألاؾباب في خالخىا َظٍ لِـ بدشا

سُت   من ألاؾباب والىخاثج ُض جسخلٍ بازخالي اإلاغاخل الخاٍع
ً
بِضع ما ًغجبؽ بدالت مخلُىت في الؼمان واإلاٖان هـغا

ظا ال ًمىم بؼبُلت الحا ،ملاث وبخوحر الشغوغ والـغويوبازخالي اإلاجخ بال ؤن  ،ً مداولت ُىهىت اللالُت الؿببُت٘ مَو

 
ً
 بدشُا

ً
 .ؤوؾم بما ال ًِاؽ مً اللمل َىا مداولت ٓهظٍ جخؼلب كمال
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 في البيُت الاظخماكُتبن البضء بالبدض كً ألاؾباب بالح
ً
ٔاًُت -مىهجُت ؾلُمت ،ٌغ كمُِا بطا ما جم الاُخصاع  -لٕمها هحر 

ؤي الى اللىامل والبجى  ،ُل والخِصخي بلى ماَى ؤبلض وؤكمّخاط بلى اإلاطخي في الخدلًلٖي جٕخمل الؿلؿلت الؿببُت هد ،كليها

 هدى الغبؽ اإلاُٖاهُٖي البدذ. ،لتي جيخج َظٍ البيُت الاظخماكُتالاُخصاصًت ا
ً
 ال ٌلجي َظا اهؼالُا

ً
 وصاثما

ازت )كلى الضولت كلى الحض ًمًٕ الِ٘ى ؤن بِاء الىالءاث الخِلُضًت الؿابِت ،م بلى الخسصُصباالهخِا٘ مً الخلمُ

في ؤن  ،ٓما طَبذ بلُه الىعُت بدّ ،الٌغصي والجمعي بهما ًٕمً ؾببه   مخجظعة وعايخت في الىعيبمٌهىمها الحضًض

ولم حؿخؼم جبِ ت َظٍ اإلاجخملاث الخِلُضًت ًيها  ،هجاػ مهما هابٔاهذ زاعظُت وشٕالهُت ولم حؿخؼم كملُت الخدضًض 

ؿغ الىلىط في اإلاىـىمت مً اإلاىـىمت الخِلُضًت ما ُبل الحضازُت وك الاوؿالروي مً كؿغ بُِذ مجخملاجىا حلا بدُض

ٔاهذ عزازتها وهجاهتها ،الحضازُت ىي كىض َظا الحض مً الخىصٍُ. بال ؤن ومً َىا  غاه ،عهم صُخه ،الُى ُت ًظمغ هـغة ظَى

ُِت  حشخي بإن الظاث اللغبُت ها مىظ وؤن ،ر وكلى ُب٘ى الحضازت واللِالهُتخوُحكصُت كلى ال ،الٌغصًت والجملُت ،)مُخاًحًز

 وبٌِضانها  -وبالخالي ؾدبِ  كلى ما هي كلُه -ؤن وظضث هي كلى َظا الىدى
ً
وال خاظت بىا للِ٘ى ببؼالن َظٍ الىـغة كلمُا

.
ً
سُا  إلاصضاُُتها جاٍع

 لتهمت ٓهظٍ
ً
ٌشل الضولت الىػىُت الحضًشت بالُِام بمهامها كبر زلّ التي حلبر كً هٌؿها بمً اإلاٌُض الدؿا٘ئ كً  ،وصًلا

عبما بوُاب شغػه اإلاخمشل بضؾخىع ًٌٕل اإلاؿاواة  ،ًدل مدل جلٗ الىالءاث الخِلُضًتوالء وػجي ظامم ووؿُج طام 

ظا الٌش ت. َو ىاهحن ججؿضَا وآلُاث جظممها وحلمل كلى جدُِّ اللضالت في جىػَم الؿلؼت والثروة واإلالًغ ل هاظم الخامت ُو

  كً كىامل طاجُت ومىطىكُت بأٍن 
ً
ػً الظي ًخمخم باممً بمٌهىمه هخاط اإلاىابظللذ الضولت الىػىُت كاظؼة كً  ملا

 ؤلا
ً
  وؿاوي الشامل بدُض ًٖىن ُىال

ً
لال  ."بمىإي كً اللىػ وبمىإي كً الخىي: "ًو

9 

ٔاهذ اللصبُت هي ظ ى ظظع ًما َ ،لى اإلاؿخىي الشِافيصب َى ظظٍع كوالخل ،ظع اللىٍ كلى اإلاؿخىي الاظخماعيبطا 

وؾىجتهض َىا اكؼاثه اؾم  ،بب َىا عهم عبؼه بالٌشل الخىمىي ؟ لم ًخم حؿمُت الؿاللىٍ كلى اإلاؿخىي الخىمىي 

 .الاوؿاهُت" الىاظم كً اإلاهاهت ؤو اإلاـ بالٕغامت "الِهغ
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11 

 إلاِاعبت هال
ً
ِا ت اإلالخمضة لم ًخم البدض في ؤؾباب اللىٍ ًو ً مشٖلت ُغاء ها عهم ؤهه ٌلاوي م ،في الىعُتخىط الىـٍغ

 بهما ًٖىن ًترجِب ألاؾباب مىؼِ ،اإلاِلىبت طا ها
ً
 وكالثُِا

ً
 وػمىُا

ً
 كً ظظع اللىٍ كلى اإلاؿخىي  -بغؤًىا -ُا

ً
بالبدض ؤوال

 كلى اإلاؿخىي الشِافيؤزم كلى اإلاؿخىي الاظخماعي و  -صاصي بامؾاؽالاُخ -الخىمىي 
ً
 باالهخِا٘ وصاثم ،زحرا

ً
مً اللام بلى ا

 .الخا 

اث وكمها وبما ؤن ًِض ًٖىن مً اإلاٌُض عبؽ طلٗ  ،هي حشٖل مجخملت البِ ت الضازلُتوبما  ،الحضًض في َظٍ اإلاؿخٍى

خي و ،بدضًض كً البِ ت الخاعظُت لللىٍ إلات ومداوالث الهُمىت صوع الغؤؾمالُت اللاإلاُت واللى " كً الؿُاَ الخاٍع

ه والاؾخدباق  .)ٓما وعص في البدض  بلُه صون البدض ًُه" والظي جم الخىٍى

11 

مشل  ،للىٍ زلؽ بحن كضة ؤهىاق لللصبُتبىصٌها الجظع الاظخماعي ل ض كً اللصبُت )ٓما وعص في البدض في الحضً

وال ًصح كلى  ،وصاثمت بضوام ؤكظائها وجىاؾلهم اللصبُت الىاظمت كً عابؼت الضم والتي ًصح ًيها الِ٘ى ؤنها مؿخمغة

ضًًخابلت واإلاىاصغة وهي هىق آزغ مً اللصبُت التي لِؿذ خالت اإلا ظا الىىق مً اللصبُت  ،لألُاعب بل للمالػمحن واإلاٍا َو

 ،ًىبشّ مىه ألاصل اللوىي للٖلمت الظي ،ال البُىلىجي َى ألاوؾم مً خُض ؤهه ًِىم كلى ؤؾاؽ الِغابت باإلالجى اإلاجاػي 

  مً ت التي ججمم بحن ؤجباق ًٕغة ما )صًيُت ؤو اظخماكُت ؤو ؾُاؾُتلىٍىلِشمل الِغابت اإلا الاصؼال يوبظا ًمخض اإلاضل٘ى 

 وظىص الىعي اللصبىي الظي ٌشض ألا  خُض اهؼباَ ملُاع 
ً
 واخضا

ً
جللهم مىه ُٓاها جٌجى ًُه طواث  ًغاص بلى بلظهم ٍو

ىاألاًغاص )  ًِضم لىا كلم هٌـ الجمىق  َو
ً
 .طاءاث مٌُضة في َظا اإلاجا٘ بؤًظا

12 

 لللىٍ)خُاػة الىعي اللصبىي  ض كً الخلصب )ٓما وعص في البدض وفي الحضً
ً
 زِاًُا

ً
صلُل كلى ما طَبىا  ،  بىصٌه ظظعا

 هاظم كمها وماؾـ كليها مً زال٘ جمدىع الٌغص ؤو الجماكت ،باإلالجى اإلاىؾم ،ًالخلصب هدُجت ؾببُت لللصبُت ،بلُه

ت ؤو كُِضة ما م ألامغ الظي ًيخج كىه كبىصًت للىص مول ،ت ححتهاوالدؿلُم الِؼعي بىخضاهُ ،خ٘ى ًٕغة ؤو هـٍغ ٌت بَى

 .الامخالْ الحصغي للحُِِت

 لحِل اإلاِضؽ ؤلالهي لِشمل الىص البشغي ؾىاء في اإلاجا٘ الضً
ً
جي )جٌؿحراث الٌِهاء في َظٍ آلالُت وشهض مضا

  بل وختى ؤُىا٘ الحٖام والؼكماءاث الحؼب و   ؤو الؿُاسخي )هـٍغواظتهاصا هم  ؤو الاظخماعي )الُِم واللاصاث والخِالُض

 .
ً
ً والٌالؾٌت ومظاَ هم كلى الصلُض الٌٕغي كمىما  ؤُىا٘ اإلإٌٍغ
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ٔان مً الصحُذ ؤن الخلصب ًخمـهغ بإظلى حلُىاجه في الٌظاء الضًجي بال ؤن َظا لِـ الشٖل الىخُض للخلصب ٓما  وبطا 

 
ً
 عبما م  ،ِؽطلٗ وعٓؼث كلى الشٖل الضًجي ً لًٕ الىعُت ؤهٌلذ ،ؤشغها آهٌا

ً
 عاَىا

ً
وألاشض  هه الشٖل ألاوؾم اهدشاعا

  ،زؼىعة
ً
 ًىؼّ باؾم اإلاِضؽ )الؼبُعي وزؼىعجه جٕمً في آن ملا

ً
ه الضاللي لِشمل الىص   عهم ؤهه ًىؾم خِلبٖىهه ؤوال

 من البشغي )الخٌؿحراث والاظتهاصاث والٌخاوي 
ً
بمٖان يحب ًةن  مً الؿهىلت  ،الىصحن ًيخمُان بلى الٌظاء طاجه  وهـغا

 من مؿاخت ،البشغي بلى مغجبت ؤلالهي
ً
مؿُ ي   -ًهى حلصب بحن صًجي )مؿلم ،جإزحٍر واؾلت وجٖاص جٖىن شاملت وزاهُا

 .شُعي  -وطمً صًجي )ؾجي

13 

ٍعبما ٔ ًالىٖى   ،لغصض بلع كىامل اهدشاٍع -كىض الحضًض كً الخلصب الضًجي -ان مً اإلاٌُض إلالض الىعُت الخُى

اصة  ،ًٌخذ الباب للخلصب بشٖله ألاوؾمالظي  ،ضًًالجماعي بلى ال لت التي ؤصث بلى ٍػ مً اإلاغ ح ؤهه مغجبؽ بالخىمُت اإلالُغ

اجم الؼبِاث الٌِحرة واإلاٌِغة في الهغم الاظخماعي والتي كاصة ما جلىط بالضًً ٓلؼاء ؤو زال  ؤو ٔىؾُلت المخالْ ملىىي 

 للؿلؼت بلض ح
ً
 ؤو ؾُاؾُا

ً
لخوُحر  مٖاهُتبي ؤلجهل وألامُت واوؿضاص آلاًاَ في خظاًغ الٌِغ َىا مم اً ،لظع امخالٓها ماصًا

 ،الؿلٌي الجهاصي الخٌٕحري  ،خلت الخِت اهدشاع الٌٕغ اإلادشضصألامغ الظي ًىجم كىه في مغ  ،ألاوطاق بالشٖل الؼبُعي

م الخمحز والخٌَى لخىِهىاء الضًيُت وما ًمًٕ ؤن ًمىده إلابٌلل مً كىامل طاجُت ًُه )بما ًمخلٕه مً ظاطبُت ؤلا  ه مً َو

  وبٌلل مً كىامل مىطىكُت مخمشلت في ؤمىا٘ الىٌؽ وؾُاؾاث صولها التي كملذ كبر مىهجُت اؾتراجُجُت والؿلؼت

  .ُىىاث ًظاثُت -مضاعؽ صًيُت -مؿاظض -ٍل وشٍغ بجمُم الىؾاثل اإلامٕىت )صكاةلخمى 

ٔان اخضار از ظا ٔله لم ًًٕ لضواق كِاثضًت بِضع ما  تراَ طمً بيُت الضولت الىػىُت )زاصت الللماهُت ممها  وامخالْ َو

ت  ،ؤو الخوُحر اإلاؼلىب ؤصواث هٌىط وؾُؼغة حؿخسضم كىض اللؼوم اخضار الخإزحر  وال ًـجن ؤخض ؤن َظا خضًض في هـٍغ

 .شباٍ الض٘و الىٌؼُت َظٍ مً ؤظلهاوشاء ؤبل لبلع اإلاهام والىؿاثٍ التي جم اإلااامغة بل َى جدلُ

 كً  -ًهي ،ؤن ًٌلل ًلله كلى الىظه ألامشل كلى -اإلاخلُِت لهظا الخإزحر -ؾاكضث ؤوطاق الض٘و اللغبُت ،اإلاِابل في
ً
ًظال

لت التي جمسظذ كً ًشل ؤو  جىمُتها ُض ُامذ بمداعبت ٔل ؤشٖا٘ الٌٕغ الللماوي  -ًشا٘ في ؤصائها إلاهامهاباإلالُغ

ب للمصالح مم ؤححافي جِاػ ،الوي والىِضي ومصاصعة ٔل مىابٍغواللِ جِاػم  ،ب الٌٕغ الضًجي اإلادشضص ومغوظُهم مٍغ

حن ) وشإ غي ام وؤلا الحٖكىه خلٍ هحر مِضؽ بحن الؼًغ عهم الصغاق اإلاللً وهحر اإلاللً بُمهما  ،ؾالمُحن  طض الٌٕغ الخىٍى

 
ً
 الهدشاع الٌٕغ الـالمي ألامغ الظي ؤطاي كامال

ً
التي شهضث ؤً٘ى هجم ما خىلها و بط بلض خِبت الاؾخِال٘ و  ،ظضًضا

ٔاصث الؿاخت جصبذ زالُت بزغ  ،ؾالم الؿُاسخيؤلا  مت اإلاشغوق الِىمي ) كاص مً ظضًض لُمأل الٌغان بلض ؤن     67 -48ٍَؼ

جخملاث ًىدشغ مٖاهُت اهدشاع الٌٕغ الِؿاعي اإلادضوصة بامؾاؽ لىصمخه ؤلالحاصًت التي ال جِبل الخلاٌش مم مبومصاصعة 

 .ًيها الخضًً الشليي
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  -ُض ؾاكض كلى طلٗو 
ً
ت  -ٓما ؤشغها ؾابِا اث كضا خٍغ هُاب شبه جام آللُاث الخضا٘و الؿلمي للؿلؼت والخظُّ كلى الحٍغ

دت الشباباإلاىابغ الضًيُت والخؼىع اإلاظَل لىؾاثل الا في الهغم الؿٖاوي وحلاؿم اجم الؼبِت  جصا٘ في ؿل حلاؿم شٍغ

 اإلاٌِغة في الهغم الاظخماعي.

14 

 لى اللىامل التي ؾاكضثبزؼىة ؤبلض في الخدلُل بااشاعة  ًمًٕ اإلاطخي ،الخؼٍُُ )ٓما وعص في البدض كً في الحضًض 

ض لها ؤن جإزظ شٖل صغاق ؾجي والتي ،كلى وشىء َظٍ الـاَغة وجٌاُمها  ًش -ؤٍع
ً
 مدل الصغاق شُعي ًدل شِ ا

ً
ِ ا

ؼي اللغبي بالظغوعة  -ض٘ ًيها الض٘و الضًيُت اإلاخصاعكتحؿدبفي بػاع الخدظحر لخاعػت ظضًضة للمىؼِت  ،الصهُىوي -اإلآغ

خٖىن اإلالاص٘ اإلاىطىعي َظٍ الض٘و الضًيُت اللخُضة ؾ ،ي جخلاٌش ًيها ألاصًان والؼىاثٍبالض٘و الىػىُت الحالُت الت -بُمها

ٔالؿلىص ،اؾغاثُل  كلى ؤؾاؽ صًجيوبىظىص صولت 
ً
ىا ال ٌؿه )غان التي جِىم كلى ألاؾاؽ هًبومً زم  ،ًت جِىم هي ؤًظا َو

ت الغؤؾمالُت كً خلٌُها ال ظَب   خُض ؤن وظىص صولت صًيُت مً مخِلُضي الشاًٍمًٕ ؤن هخجاَل جسلي الض٘و الاؾخلماٍع

اإلإمل  ألاهؼىلىجيمٖاهُت الحضًض و اًجاص الشغغ بآزغ كلى الظٌت ألازغي للخلُج شغغ طغوعي مؼلىب لخلّ 

 .ىؾاثل اإلامٕىت واإلاخاخته بٖل الشُعي وجإظُج -كً صغاق ؾجي ،للحضًض

غث ظمُم الشغوغ اإلاؼلىبت لظًىق واهدشاع الخؼ ٕظا جًى ابيَو زاصت بلض ؤن جم وؤص  ،غي الضًجي اإلاخؼٍُ بجظٍع الَى

 وحوُِب ؤزغ آباثه اإلااؾؿُحن )كبضو وألا مشغوق ؤلا 
ً
ٔان ظىِىا م  والتي صالح الضًجي مىظ ؤن  ًواوي وكبض الغاَػ وزالض وهحَر

ت في ؤوعب -بماع  -ٔان ًمًٕ لها  لخإزحر اللىزٍغ
ً
 مشابها

ً
ألامغ الظي جظاًغ مم ًشل ألاهـمت  ،الى ؤجذ ؤٔلها ؤن جدضر جإزحرا

الحآمت في بىاء صولت اإلاىاػىت والِاهىن الظامىت للمؿاواة بما ًجلل ظمُم مىاػىيها ٌشلغون باممان وباالهخماء والىالء 

 ماءا هم وواللها في اإلاِام ألا٘و مما ًى ي اهخ
ً
 ازصاب ءا هم ألازغي ظاهبا

ً
. ومم الٌشل الخىمىي ؾىي ًصُذ اإلاجا٘ عخبا

ب ػبِي مىاػِي ػاثٌيظغزىمت لللىٍ جخوظ  .ي مً خِض مٓغ

15 

ًهى ؤمغ ولخِض ؤن ًُه مبالوت  ،لحاث الىػىُت )ٓما وعص في البدض ًشا٘ كمل اإلاصابؤما كً جدمُل الخؼٍُُ مؿاولُت 

 كً الحضًض كً اللامل ا
ً
ؾِاغ الضولت بله )بن لم ًخدِّ ٔ ،كلى حلؼُلها من الهضي ألاؾاؽ لخاعجي الظي ٌلملوؾٖىجا

ى اإلاضي اإلاىـىع . َظا اللامل   ًباهخـاع ؤن ًخدِّ ظله )بنهآها وبطلاًها ختى ال جِىم لها ُاثمت كلالىػىُت الؿىعٍت

للهؤلا ٔان اللىٍ في ججلُه ألازؼغ ،ُلُمي والضولي لىال وظىصٍ ًو  . ُض ؿهغ ؤو اؾخمغ -مغص اإلاؿلحالخ -إلاا 
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ؾالمُت صون عبؽ َظٍ الىطلُت بمجمىكت مً اللىامل والـغوي ؼل في اإلاجخملاث اللغبُت ؤلا ؤما الحضًض كً كِل مل

خي مدضصوالشغوغ الت غاهُت  -جٕغع ؤٓثر مً مغة في الىعُت -ًجزكم ؤهه ٌشخي باهؼالَ ،ي هجمذ كمها في ؾُاَ جاٍع هدى ظَى

 جٌىح ممها عاثدت اإلاِىالث الا زابخت ؾآىت ً
ً
سُت ملُبت مىهجُا  .ؾدشغاُُتَى جاٍع

  -ل اللغبي ملؼل ؤو ٌلاوي مً كؼالت؟ وفي الجىاب: إلااطا اللِٔان مً اإلامًٕ ػغح الؿاا٘ آلاحي ولخٌاصي طلٗ
ً
ًمًٕ  -مشال

مها بامؾاؽحشٍى بيُىي ف والتي لؼاإلاا كاهذ مً ،ىؾؼ  في الىػً اللغبي وفي ؾىعٍتعصض وطم الؼبِت ال   ،ي جٍٖى
ً
ًظال

لت التي جمذ الاشاعة كما لحّ بها مً َؼا٘ وطلٍ هجما كً الخ  بىمُت اإلالُغ
ً
 مَمُت خظىع َظٍ الؼبِت في  ،ليها آهٌا

ً
هـغا

 واإلاغجاخت 
ً
ا غ والحضازت مً خُض ؤنها الؼبِت اإلاؿدىحرة ًٍٕغ اإلاشهض الاظخماعي والؿُاسخي بىصٌها خاملت إلاشغوق الخىٍى

 ومً
ً
 زم ًهي الظمان إلاىاظهت الخؼغي والٌخىت ولجمهما. ماصًا

اؾخؼاق طبؽ الخؼغي ومىم  -اإلاغجبؽ باهدشاع الخللُم -ًحجم الؼبِت الىؾؼ  ًيها ،واإلاشا٘ الىا ح َىا َى جىوـ

ٔاث ؤلا  ،هدى كىٍ ملمم الاهؼالَ ي هُت مً مشُال ها ف  ؤزبدذ الخجغبت ؤنها ؤٓثر كِال ؾالم الؿُاسخي ًيها )المهظتختى خغ

ا الض٘و ألازغي  سُت لخىوـ بإوعوبا ومن َظٍ ألازحرة حلخبَر  لللالُت الخاٍع
ً
ىا ال ًمًٕ بهٌا٘ جضزل اللامل الخاعجي هـغا . َو

 لٌِغائهاهم
ً
ٍ ،ىطظها اللغبي ومخىٌؿا  .ؾغاثُليؤلا  -جىوـ الغماصي مً الصغاق اللغبي ًظاي بلى ٔل طلٗ مُى

17 

ا عهم ؤن زِاًت ا ،ِاًت ألاصىلُت خضًض ممخم وكلميشالحضًض كً زِاًت الصىعة ومِاعهتها بال لصىعة لِـ مً ظهاَػ

م وال ...." )ٓما وعص في البدض  وبالخالي ًةن التهم اإلاخباصلت بحن الشِاًخحن لِؿذ مً الىىق هٌؿه الشغكُت ،اإلاٌاَُمي "الخدٍغ

ت طا ها  .جمخلٗ الؿلؼت اإلالىٍى

الشِاًت ألاصىلُت وحشىاهه وشؼٍغ  له ا٘ ؤلاوؿان في زِاًت الصىعة و ازتز لم هجض ؤن جىؾُم ًظاء ألاػغوخت )ٓما ؤهىا 

 كً بًغاصٍ لبلع ،كـُم ًاثضة إلاىطىق البدض
ً
مً ُبُل ؤن "زِاًت الاووالَ  ،اإلاِىالث التي جدخاط بلى جضُُّ ًظال

 ًهظٍ افي الضولت ؤصاة للِهغ والدؿلؽ " جغي  والخلصب
ً
ا ملٕمها زاص لشِاًت مىدشغة في الؿلىصًت مشال ً مت للضولت وال جٌَٕغ

ابُت )باعة ومً اإلالغوي ؤن اإلاملٕت الؿلىصًت ُامذ بام  ،باب وظىب ػاكت ؤولي ألامغ ؾاؽ كلى الخدالٍ بحن الَى

   واللاثلت اإلاالٕت.الاووالَ والخلصب

ٔان مً اإلاٌُض الضًاكُت )آلالُت  )ٓما وعص في البدض  جٌُٕٗ مِىلت الخصىصُت الشِاًُت -في الؿُاَ طاجه -وعبما 

ع آلازغاإلاتهاًخت   م ولًغ لت لالووالَ وللخُِى ٔاهذ طَع  .التي لؼاإلاا 
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 ؤن الشِاًخحن اإلاظٔىعجحن ال جِدؿمان الؿُؼغة كلى الىعي كلى هدى مدؿاوٍ 
ً
ِت هٌؿها وال ًجب ؤن ووٌل ؤًظا  ،وال بالؼٍغ

دت التي جسظ دت التي جصىن وكيها الشِاًت ألاصىلُت ال ًِاعن بالشٍغ  وال  ،م لشِاًت الصىعةًحجم الشٍغ
ً
 وال هىكا

ً
ال اجما

 
ً
 .جىػكا

 هحر ؤنها حلـم ؤَمُت الجؿض ك  )ٓما وعص في البدض ٓما ؤن زِاًت الصىعة
ً
 ؤو حلصبا

ً
لى خؿاب اللِل وحؿهم ال جيخج كىٌا

 وه)ٓما وعص في البدض  وؿانفي خُىهت ؤلا
ً
ي ؤبلض ما . مً ظهت ؤزغي ًةن الشِاًت ألاصىلُت ال جصلض الغهباث بال شٕال

! وهي بالخالي ٓشِاًت الصىعة جسلّ اللهار الشبِي للِاء الحىع اللحنجٖىن كً الغوخاهُاث وبال ماطا وؿمي ظهاص الىٖاح و 

 مً الغهبت واللظة بةكاإلا
ً
م ،َاب شغعيع ا  .ًما جإزظٍ بُض حلؼُه بإًاص ٓشحرة ،في مِابل ُشغة اإلاىم والخدٍغ

شاعة بلى ؤن زِاًت الصىعة بىصٌها صيُلت اُخصاص الؿَى وعهم حؿلُمها ضع ؤلا اإلاِاعهت بحن الشِاًخحن جج وكلى صلُض

 ومم 
ً
ؿها لُِم الدؿامذ واخترام آلازغ اإلاسخلٍ )ٓما وعص في البدض   ًةنها ال جيخج كىٌا باالزخالي وطغوعة الخلاٌش وجَٕغ

 كل
ً
ا  عمٍؼ

ً
 يهم.طلٗ ًهي بىصٌها  حؿعى بلى جىمُؽ البشغ وحؿلُلهم ًةنها جماعؽ كىٌا
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ً التي ؾبِخه)ٓما وعص في البدض  ه "لخِض ؤن اؾخسضام كباعة "اإلاضزل الخىمىي و ى ٓمضزل ًةن  ،حر مدؿّ مم اللىاٍو َو

غ  ى في الترجِب الؿبيي ًإحي ؤ ،ألاعطُت اإلاىاؾبت لٌهم ما ًلُه مٖاهه اإلاىاؾب في بضاًت الىعُت بدُض ًًى  للٌغطُت َو
ً
ِا  ًو

ً
وال

 .التي ولخمضَا

ظا في َظٍ ال ت بهظا ال حؿحر كلى مىهجُت ًالىعُ ،ما لم ًدضر ًُما ؾبِها مً ًِغاثٌِغة خضًض خصغي كً ؾىعٍت َو

بلع الٌِغاث  لى الخا  ؤو اللٕـ وبهما ًجغي الاهخِا٘ ًيها مً ألاكم الىـغي بلى الخا  اإلاخلحن وفيبواخضة: مً اللام 

ى ُٗ  . ولٖي هبِ  في احؿاَ ممهجي ولخِض ؤنصون جمهُض ؤو حؿَى   طٓغ اإلااشغاث الٕمُت لم ً
ً
ا زاصت وؤهه اُخصغ كلى  ،طغوٍع

ت كبر م : ما ألاؾباب اإلادخملت لحضور الازخالالث داولت ؤلاظابت كلى ؤؾ لت مً ُبُلالخىصٍُ ولم ًِم بمِاعباث جٌؿحًر

ت وجىؾم ُت وا؟ وما اللىامل التي ؤصث بلى اعجٌاق اإلاظاعباث اإلاالتي ؾاَمذ في زىّ الاُخصاص الىػجيالهُٖلُت ال للِاٍع

ل ؟ وإلااطا طلٌذ ؤؾباب اهسٌاض الاهخاظُت وألاظىع  ؟ وماالِؼاق هحر اإلاىـم ُضعة اإلااؾؿاث كلى زلّ ًغ  اللمل؟ َو

ٌُت وما ؤزغ خٖاع لخٌؿحر كضم ٌٓاءة الاؾدشماعلِاء الالثمت كلى الٌؿاص والاخبًٌٕي  ؼ الٌِغ في اإلاىاػّ الٍغ ؟ وإلااطا جٓغ

ت  ل جدُل ؤلا  الاُخصاصطبابُت والخباؽ ٍَى بلى كىامل ُصىع طاجُت ؤو ظاباث والِغاعاث الاُخصاصًت في ٔل طلٗ؟ َو

ل ًمًٕ  )البرهامج اإلام٘ى مً اإلاسابغاث  صزا٘ ًغطُت "الِاجل الاُخصاصي"بمىطىكُت؟ وما صوع اللامل الخاعجي َىا؟ َو

ُٕت واإلالخمض كلى ػعق زبراء اُخصاصًحن ٌلملىن كلى طغب مٖامً ال ِىة في الاُخصاص والضًم باججاٍ جغصي ألاوطاق ألامٍغ

؟ ٔل َظٍ ألاؾ لت وؤمشالها ىعي في اللِض ألازحر ُبل ألاػمتالاُخصاصًت في بلضانهم  لٌهم بلع ما ظغي في الاُخصاص الؿ

مي الخىمىي والخىمُت هحر اإلادابُت للٌِغاء  لم ًخم الخلامل ملها إلاداولت ًهم ؤًظل في َظا الؿُاَ وماطا كً الخضاق الُغ

 .إلاىاػُِت وماشغاث الجىصة الىىكُتواإلاٌخِغة بلى اللضالت ا
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. لىٍللبهخاط هخاط وبكاصة بهـام كً الشِاًت بىصٌها كً "زِاًت اللىٍ"، ؤو اللىٍ بما َى هـام ُُم، و َىا هخدضر 

دىا٘و الحضًض َىا  وزِاًت   واللىٍ اإلاِضؽ  واللىٍ الغمؼي  داوع عثِؿت هي: اللىٍ اإلااؾـ وكالم اإلاساػغ ؤعبلت مٍو

  الخىّخش.

 

ش ؤلاوؿاوي جٌاجئ،   اإلاغءَ بّن مجغص هـغة للخاٍع
َ
ظخماعي، ٓما لى بالبضاَت الٌاثِت لللىٍ ٓماؾـ ومالػم للىظىص الا  /اإلاغؤة

 
ً
ًٌ آزَغ ؤو  ؤهه "ُاهىن ؤؾاسخي"، بط ال جمغ لحـت ال ًِخل ًيها بوؿاٌن بوؿاها  آزغ ٔاث

ً
، وختى ألامغاض وألاوب ت والٌِغ . ٔاثىا

ا هي ؤشٖا٘ له "اللىٍ" اإلامخض بال نهاًت ختى كىٍ الؼبُلت مً ٔىاعر وػال٘ػ وظٌاي وؤكاصحر، ًبضو في . والجىق وهحَر

  مً عص الؼبُلت كلى "كىٍ" ؤلاوؿان ججاَها.لى ؤهه هىق ٓما ظاهب مىه 

جاٍ اإلاؿخِبل، و وجبرػ في كالم الُىم، مساػغ مخٖازغة،  
ُ
ص  حاًا اكضفي ؤاعجٌاق وال خضوص لها، وزمت ال ًِحن خاص ج

وألاوب ت ٍدؿم جٌشخي ألامغاض و  .ُاثمت الض٘و الٌاشلت ؤو اإلاهضصة بالٌشلفي  وجؼاًض .اإلاىاظهاث والحغوب والجزاكاث

واللىٍ طض اليؿاء وألاػٌا٘ واإلالىهحن واإلاؿخظلٌحن، والخمَؼ ٓما جٕثر ؿىاَغ مشل: الاهتراب،  واإلاجاكاث والٌِغ.

ت اث الِاجلت"، ىٍّ "الهُ  :ما ٌؿمُه ؤمحن مللىي :ؤو ،الاظخماعي، واللىٍ الٌغصي، واللىٍ الجماعي، والاهخداع، وجىاػق الهٍى

ؤَم ؾماث "مجخمم اإلاساػغ اللالمي" الظي "ًبدض كً ألامان َظٍ  بلل.. ،اإلاظَبُتو  والصغاكاث الؼبُِت وؤلازيُت

  31اإلاٌِىص".

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

30 هـْغ: ؤ - 
ُ
 كً ألامان اإلاٌِىص، جغظمت: كال كاص٘ وآزغون، )الِاَغة: اإلاشغوق الِىمي للترظمت، ؤ

ً
ش بٗ، مجخمم اإلاساػغ اللالمي: بدشا ولَغ

2113.   
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ؿتهَضي لٌغض ؤمغ ما كلى اإلاخلِيوهـم الُِم َى اؾخسضام الشِاًت  31اللىٍ الغمؼي،
ُ
، مً صون الحاظت الؾخسضام ؤو اإلا

 ِي الِىة اإلاباشغة، لضعظت ًصبذ اإلاخل
ً
دغ  كلى صًمىمخه  ملها ظؼءا ض له ومىه، ٍو مً اللىٍ هٌؿه، مهه ٌؿدبؼً ما ؤٍع

 
ً
ا  ؤو طغوٍع

ً
 ػبُلُا

ً
. َىا ًصبذ ؤبىصٌه ؤمغا

ً
هخاط اللىٍ ؤو بكاصة َى هٌؿه ؤصاة ا )ؤو الشِافي ؤو الُِمي  لغمؼي او مِضؾا

 ججضًض شغوػه. 

مًٕ ؤلاشاعة َىا بلى الىِاغ الخالُت  :ٍو

ُص الغم -1  ؤم هحر شغعي ًدّضِ
ً
، شغكُا  ؤم هحر مِب٘ى

ً
 ما مِبىال

ٌ
ٔان ؤمغ ما ؤو كىٍ  ؼيُّ ؤو الشِافيُّ ما بطا 

، مً زال٘: -2 ٍغ  الغمؼيُّ َى بؼبُلخه مضزل كىٍ، بط ًمًٕ جسٌٍُ ػبُلخه ؤو جسٌٍُ عص الٌلل كلُه، وعبما جبًر

 .اللىٍ هٌؿه عص ًلل ّض كَ  :، ؤي32بلِاء مؿاولُت خضوزه كلى ؤػغاي ؤزغي  - ؤ

حز كلى الضواًم وؤلآغاَاث والواًاث :ؤو - ب  .مً زال٘ التٓر

 الجوغاًُا ؤو الؼمان. خُض اإلاٖان/ؤو: جىؾُم هؼاَ الغئٍت مً  - ث

 / َُجان اظخماعي ؤو كضم اؾخِغاع ؤو في لحـت ججُِش وجدشُض.ؤو: وطم اللىٍ في بػاع جىجغ - ر

  ؤو: بلِاء اللىم كلى الضحُت، ٓإن ًخم َكّض َُ ت ؤو شٖل ؤو ظاطبُت  حُت - ط
ً
الاهخصاب كامال

!
ً
 ؤو مدغطا

ً
  مؿخٌؼا

لت الحٌاؾ كلى  :مشل ،ًي حب ألامغ كلى اللىٍ اإلاماعؽ صازل الجماكت ؤو الخىـُم -3 الخؼهحر )ؤو الؼغص  بظَع

تها وجماؾٕها ٍى :لىٍ عمؼي َظا مضزل ل ..للب ،وخضة الجماكت َو
ً
ْل مشال  خاص، جإم 

 ،والخمشُل بالضحاًااإلاشهضي الِخل .. ، و الخلظًب )الجلض، ُؼم ألاػغاي، ال حل، بللكملُاث  - ؤ

ً: الخغوط كلى الؼاكت ؤو هِع البُلت ؤو الغصة، بلل.. جدذ   كىاٍو

، اللىٍ الٌاثّ ًٌطخي بلى اللِاب/ كمها،وؤي زغوط  ،الخؼب والٌخاوي والِىاكض واظبت الاجباق - ب

ؼم ألاػغاي وال حل والصلب :مشل  بلل..   ،الجلض ُو

خه "اؾم الىعصة" خاصزت ممحزة في َظا الباب، كىضما ُام "خغاؽ اإلالجى" الضًجي بىطم هىق ؤوعص بمبرجى بًٖى في عواً -4

 ؤصابم امً الؿم كلى ؤوعاَ ٓخب ممىىق ُغاء ها، بدُض ًخولول الؿم كبر مؿاماث ظلض 
ً
لِاعت، ًُمىث كِابا

"خغاؽ غاٍ ًله كلى ُغاءة ما 
ً
" ؤو "ػهضُت

ً
  . الجماكت "ٌٓغا

                                                           
31 هـْغ الخلبحر ؤو اإلاٌهىم َى للالم الاظخماق الٌغوسخي بُحر بىعصًى،  - 

ُ
: بُحر بىعصًى، اللىٍ الغمؼي، جغظمت: هـحر ظاَل، غ ؤ

ً
، )بحروث: 1مشال

ؼ الشِافي   . 1995اللغبي،  اإلآغ
32 هـغ - 

ُ
ت، اللضص ؤ ذ: ؾلؿلت كالم اإلالًغ خمغ، ألاهماغ الشِاًُت لللىٍ، جغظمت: ممضوح كمغان، )الٍٖى  ، 2117، آطاع/ماعؽ، 337: باعبغا ٍو

  76.  
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ًسغط اللىٍ مً كباءة اإلاِضؽ، وجدٖي الؿغصًاث الضًيُت كً ؤ٘و كىٍ شهضٍ اللالم، بداصزت ُخل "َابُل" كلى ًض  

 للخصىع الضًجي . ومىظثظ "ُابُل"
ً
  ،لللالم، وجإزظ "ألا حُت"ؤو اإلاُثي ًبضو اللىٍ مالػما

ً
 في َظا الباب،  ،مشال

ً
ا ٍؼ  مٓغ

ً
مِاما

َ٘ ٍبضو ؤن  و  ُؼُلت َىا، بط ما جؼا٘ الخضحُت بااوؿان،  ًمشلااوؿان بلى الخضحُت بالحُىان، لم مً الخضحُت ب الاهخِا

اء بمخؼلباث الىلُم "آلازغوي" اإلاىكىص، مشل ، للًى
ً
 الػما

ً
 ،الحىعٍاث والولمان وؤنهاع اللبن واللؿل :ألاها ؤو آلازغ، مضزال

  ..للب
ً
با . والىاُم ؤن جلٗ الخضحُت ال جِخصغ كلى ؤَضاي َظٍ مؿإلت بشٖالُت جىٌخذ كلى مساػغ كىٍ ال خصغ لها جٍِغ

ت ،"آزغوٍت"  ٓما َى ملغوي.بط زمت اؾتهضاًاث صهٍُى

 في -لجىت في بلع ألاخاصًض اإلايؿىبت للىيي مدمض االؿٍُ، و  مٌخاح الجىت َى الجهاص ؤو خّض بن   
ً
وال جسخلٍ ألامىع ٓشحرا

ت -ألازغي ألاصًان  ت ؤو ػاثٌت ملُىت، بىصٌها "خصٍغ ت الىاظُت"، َظا الحضًض بٌُغ َى بدض طاجه اإلالخبـ والخالفي الٌُغ

وزمت و ل مشابهت له في ؤلاًضًىلىظُاث واإلاضاعؽ الٌِهُت ، وختى اإلااصي. اللىٍ الشِافي ؤو الغمؼي ؤخض مضامُٗ 

ا.  والؿُاؾُت وهحَر

"الجهاص" و"الىصغة"  ً:اٍوللىٍ اإلاِضؽ ظاطبُت ٓبري، ولظا ججض ؿاَغة "الهجغة بلى اللىٍ" جدذ كىٓما ؤن  ل 

 و"الخالًت" 
ً
ا، زاصت ً  –ؤهه كىٍ ًٌطخي  وهحَر مشل جولُم آلازغة اإلاىكىص ؤو اإلاٌترض، في كالم  بلى-مً مىـىع اإلاهاظٍغ

 الحغمان اإلااصي واإلالىىي الؿمت ألابغػ ًُه. اإلاساػغ و 

تؤووماؾُت لملُاث الاما ٌلغي به الاللىٍ اإلاخمشل بِخل الىٌـ ) ،َىاْ بلى طلٗ    بهضي ُخل آلازغ، َظا و الاهخداٍع

 له "ؤها" الٌغص والجماكت التي ًيخمي بليها ؤو ًِخل هٌؿه باؾمها، َىا كىصة بلى ًٕغة الِغبان 
ً
)ؤو الٌضاء  اللىٍ ًمشل جؼهحرا

 بًاَا.

ُمُت كضًضة إلاىـىمت ٌغصاث مزمت و   غ باإلالغوي والىهي الضكىة ؤو الخبشحر الضًجي، و"ألاممبضؤ  :هخاط اللىٍ، مشلبزِاًُت ُو

 الحغابت"، واإلاٌغصاث ألازغي طاث الصلت،  كً اإلاىٕغ"، و"الىالء والبراء"، و"الجهاص"، و"ُخل اإلاغجض"، و"خّض 

ُ   ًتراًّ طلٗ مم ٍُُم  ٍ   ٍت شُغ ٍت  اظخماكٍُت  وؤوطاٍق  ٍت وهؼو جخد٘ى ألاًٖاع َىا بلى ُىة خشض بط ، مخإزغةٍ  وزِاًٍُت  وجىمٍى

غ لٖل ؤشٖا   ،٘ اللىٍماصي وجبًر
ً
" لضي ظماكت ؤو ظهت  ؤن  كلما

ً
ما َى "ملغوي" لضي ظماكت ؤو ظهت ما ُض ًٖىن "مىٕغا

 ؤزغي. 
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 في بحشهض زِاًت اللىٍ وصًىامُاث  
ً
 ٓبحرا

ً
ت اهخلاشا ـم الُِم، ه، جخوحر َىا. والحغوب ألاػماث ًتراثهخاظه اإلااصًت والغمٍؼ

ل ممٕىت التي حلمل بإُصخى ػاُت  ِه  اهخاطجإٍو ٍغ وحؿٍى م كلى آلازغ)ؤو اللىٍ وجبًر   .الؿٖىث كىه بطا ُو

ٕظا   . جخؼىع "زِاًت اللىٍ" بلى "زِاًت الخىخش" و"ؤلاباصة"، ٓما ًدضر في اإلاشهض الؿىعي الُىم ،َو

ض وصل ألامغ   ُتبباصة للضكىة بلى شً "خغب مِضؾت" و  ببلظهمُو وظهاصًحن -ٌحن ختى ؤن مشِ، صًيُت ومظَبُت وكُغ

ِهُت، مِاعبت صاعوٍيُت ؾُاؾُت  جبىىا-بؼبُلت الحا٘  .جضكى بلى كىٍ ًاصي بلى "اهِغاض" ػىاثٍ وؤكغاَ بلُمهاًو

"في طلٗ  وبغػث ًخاوي ومِىالث جبرع ُخل ختى زلض الؿٖان ػاإلاا ؤن   
ً
ٗ إلاسُا٘ مً زال٘ للشلشحن الباُُحن،  "زحرا جدٍغ

اثب والغهاثب" ا في اإلاجا٘ ؤلاؾالمىي في اإلاىؼِت واللالمفي اللِلُت " الَغ ظا  .والبجى الىٌؿُت والاظخماكُت وهحَر ًٌؿغ َو

ت في "مالخم" اللىٍ و جلٗ الجاطبُت اإلالوؼة لللىٍ ً مً ؤعبم ظهاث ألاعض للمشآع حن وموامٍغ "هجغة" ظهاصًحن وبؾالمٍى

.  والخضمحر التي ججغي في ؾىعٍت واإلاشَغ

لىٍ صوعة بهخاط كالُت اليشاغ واإلاغوهت والجاطبُت، طلٗ بخإزحر ًىاكل كضًضة، ممها ما َى للما ًدضر في الىاُم َى ؤن  

ٓؿغ جلٗ الضوعة )ؤو جغهب به  مً ؾُاؾاث حؿخؼُم ختى آلان، ما و زِافي، وممها ما َى اظخماعي اُخصاصي ؾُاسخي، بلل.. 

 ِبل.بال مؿخؤو الالكىٍ صًىامُا ها اليشؼت، ختى لُبضو الاكخضا٘  اخخىاءؤو 
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