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املحور األول :اهحلافة يف زيٌ االستعًار اهجدىد
"-1ىَاةيع اهحلافة" عَد ىاسيٌ ةوعوي
أغَؾ ٣ة أهةب ا٠زٝةٙة  ٬٪أ٫٦ة أهجظح ٓ٧ؼ أٖ١ت ا٧٠ةز ٬ًٙال ملٟء أهٜةة
اٚ٠ؾاع ،ه٣ة ٪ي كؽ٤٫٤ٙ .ٞ٠ة اخٓى اإل٦قةن ا٠دٔة٠ي ثة٠زٝةٙة ىلع ها٩ٜٔ
امل٬يٓ٬ي هطةشةخ ٩امل١ظة ٬٫ٙ ،ال ٭ٔكـ هال ٭و٬ذ ث٫ة إال ك ٟد .ٞ٠فٮ٤سُ
َةى ٜ ٥٣ٮ٤ة ا٠زٝةٙة .٭ظكي ٧٠ة ٪ؤالء
كزٮؾهن ٪ؽا ا٠ػَةب ،هفٮٔدجؾه ٩٦ط ُ
كزٮؾا ٓ ٥ا٠دٝةا ٢٫يف ١٣ك٬ة ا٠زٝةٙة ٦ ْ٣قةا٫٤ة هٚ٦ظةخ٫ة ،هال ٭ٔ٬٤١ن
أ ٢٫٦ال ٭ٔكق٬ن ثؽ ٞ٠إال ذٖجة يف اًٝ٠ةء ىلع اٗ٠ٮؾ أه إرجةخة ١٠ؽاة ثٔٮؼا ٓ٥
ا٬ً٠يةء أه ثظزة ٓ ٥فج ٟا٠ػالش يف ٔ٣ؾكة اشد٤ةٓٮة طٝة...
٠ٮقح ا٠زٝةٙة ٪ي ا٠دٔة٠ي ىلع ا٬٠ا٤ٙ ،ْٜة ٪ي إدن؟
٠ٮقح ا٠زٝةٙة إال خصؾ٭ؼا ،ه٪ي يف د ٞ٠خذشةةٙ .أىلع خذشةة ا٠دصؾ٭ؼ ٬٪
خصؾ٭ؼ ا٠ؾ٭ةيٮةة شجؾا ه٧٪ؼفة ،هأخ٦ة٪ة  ٬٪خصؾ٭ؼ اٚ٠ٮؿ٭ةء ها٠كٮ٤ٮةء ها٬١ٔ٠م
اَ٠جٮٔٮة ،هثٮ٤٫٧ة خذشةة  0٥٣ا٠دصؾ٭ؼ االٜدوةخو ،ها٠دصؾ٭ؼ االشد٤ةٓي،
ها٠دصؾ٭ؼ ا٠قٮةفي ،ها٠دصؾ٭ؼ ا٠ؼ٭٧ي ،ها٠دصؾ٭ؼ ا١ٚ٠قٚي ...ا٠دصؾ٭ؼ  ٬٪أهل
اٖدؾاب (٪ٮص ،)ٟه٭ؿخاخ اٖدؾاثة ك٤١ة ا٦د٧١ٝة  ٥٣اَ٠جٮٔة إ٠ى اإل٦قةن.
ا٠زٝةٙة خصؾ٭ؼ إدن٤ٙ ،ة  ٬٪ا٠دصؾ٭ؼ أهال؟ ه٪ي خصؾ٭ؼ ألو ليء رة٦ٮة؟
ا٠دصؾ٭ؼ  ٬٪اَ٠ؾ٭ٝة ا٠دي ٭دو٬ذ ث٫ة اإل٦قةن اَ٠جٮٔة ها٬٠ا ْٜاالشد٤ةٓي،
ها٠زٝةٙة ٪ي خ ٞ١اَ٠ؾ٭ٝة ثة٠ؽاة.
٭قد٤ؼ اإل٦قةن رٝةٙد ٥٣ ٩اَ٠جٮٔة ها٬٠ا ْٜاالشد٤ةٓيٙ ،كٮ٘ ٭ظو ٟدٞ٠؟
ٝ٠ؼ افد٤ؼ اإل٦قةن رٝةٙدٓ ،٩جؾ ا٠دةذ٭ع ٥٣ ،غ٤قة ٭٧ةثٮْ أش٫١٤ة ٭ةفٮ٥
ث١ٓ٬ي ٙٮ٤ة ٭١ي0
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 "اهعالكة يع اهطتيعة":ٝٙؼ ٙكؾ اإل٦قةن أهل ٣ة ٙكؾ يف ٓالٜد ٩ثةَ٠جٮٔة ،إد ٜةخخ ٩طةشد ٩إ٠ى
االفدٚةخة ٫٧٣ة ها٠دٚكٮؾ يف كٮٚٮة افدٗالل ٬ٜا٪ة هرؾهاخ٫ة ٠وة٠ظ.٩
٭٬ٝل ٭ةفٮ ٥ث١ٓ٬ي" 0إن املةذكقٮٮ٠ ،٥كزؾة ا٪د٤ة ٢٫٣ثة٠وؾاظ اَ٠جٝي ،أ٬١٤٪ا
خهذ ا٠وؾاظ  ْ٣اَ٠جٮٔة هأث٧ةا٫ة اٯغؾ٭ ،٥ا٠ؽو ٭و ْ٧ا٠دةذ٭ع ٭ؼا ثٮؼ  ْ٣ا٠وؾاظ
اَ٠جٝي .طٝة إن خهذ ٪ؽا ا٠وؾاظ ٭د٧ةٜى خؼذ٭صٮة ٦ ْ٣م٬ء اَ٠جٝةة هْ٣
خٝؼم اإل٦قةن ٓ٤١ٮة هخ٧ٝٮة هاٜدوةخ٭ة٠ ،ك ٥املالطُ أن ٪ؽا اإل٤٪ةل ٭٧قظت
طدى ىلع أ٠و٬ذ اٝ٠ؼ٭٤ة٧ٓ ،ؼ٣ة كةن ١٠وؾاظ  ْ٣اَ٠جٮٔة هأث٧ةا٫ة ا٠ؼهذ
األّٓ ٢يف خقٮٮؾ طٮةة ا٠جمؾ".
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ٝ٠ؼ افد٤ؾ اٝ٧٠ةس ثٮ ٥اٚ٠الفٚة ر٧٣ة ٍ٬٭ال ط٬ل ٟ٪ 0اإل٦قةن كةاٍ ٥جٮٔي
أم رٝةيف؟ ها٠ظٝٮٝة أ ٩٦كةاٍ ٥جٮٔي خ٤ٮؿ ٓ ٥اَ٠جٮٔة ثة٠زٝةٙة ،هد ٞ٠خهن
أن ٭ٚ٧و٫٧ٓ ٟة ثمك٫٦ ٟةاي .ال ٭٧جٗي إدن ٧٣ةٜمة اإل٦قةن كَؾف يف
ا٠وؾاظ ٙظقت ،ه٠ك ٥كَؾف يف ا٠وؾاظ  ْ٣اَ٠جٮٔة أ٭ًة٪ .ؽا ٣ة أٖ ٩١ٚا٠كزٮؾ
 ٥٣املةذكقٮٮ ،٥ه٪ؽا ٣ة دكؾ ٢٪ث ٩٭ةفٮ ٥ث١ٓ٬ي.
 "اهطتيعة اإلٍساٍية واهطتيعة اهفردىة":ه٧٪ة خ٧دس ا٠زٝةٙة ٓ ٥ا ٛ١ٝ٠ا٠ؽو ٭وٮت اإل٦قةن شؾاء ٍجٮٔد ٩يف داخ ،٩أو
شؾاء ٍجٮٔد ٩ملة "٭٠٬ؼ ه٭ ٬٤٧ه٭دكةرؾ ه٭٬٤ة" (ثدٔجٮؾ ٭ةفٮ ٥ث١ٓ٬ي).

-1٭ةفٮ ٥ث١ٓ٬ي ،٭٧ةثٮْ ا٠زٝةٙة هخهذ٪ة يف ا٠وؾاظ االشد٤ةٓي٧٣ ،م٬ذاة امل١دٝى،
اَ٠جٔة ا٠زة٦ٮة ،2006 ،ش .8
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 "اهعالكة ةيٌ اهجَسيٌ":ه٪ي أ٠الٜة ا٠دي ٭٫د ٢ث٫ة أ٠ؼ٭ؼ  ٥٣املزٚٝٮ ،٥ه ٥٣ر ٢خدٔؼخ ٬٣ا٢٫ٜٚ
املػدٚ١ة " 0٥٣أ٠الٜة ثٮ٦ ٥وٚي ا٠جمؾ٭ة ،هأ٠الٜة ا٠ص٧قٮة".
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٭٬ٝل ٭ةفٮ ٥ث١ٓ٬ي" 0امل٪ ٥٣ ٜ٘٬ؽ ٨أ٠الٜة أه ٪ ٥٣ؽا ا٠وؾاظ ٭دأرؾ
أه ٭دظؼخ ثٔؼة ٓ٬ا 0ٟ٣ش٧ـ املز ٘ٝاملٔ٧ي ٩٤٫ٙ ،هّ٦ؾخ١٠ ٩كةا ٥اإل٦قة٦ي،
ه ٩ٜٚ٬٣اَ٠جٝي .إن إ٠ظةق خ٬خؾ أ٠الٜةة ا٠ص٧قة٦ٮة ثةٔ٠الٜةة اَ٠جٝٮة
غةٍئ يف  ،٩ٝ١َ٧٣هٙٮ ٩افد٫ة٦ة ث٫ؽ ٨اًٝ٠ٮة ا٫٠ة٣ة شؼا ثة٧٠قجة
١٠دّ٧ٮ ٢االشد٤ةٓي ه٤١٠قدٝج ٟا٠جمؾو .أهال ،أفجٝٮة ٪ؽ ٨أ٠الٜةة هثة٠دة٠ي
أفجٝٮة ا٠وؾاظ ثٮ ٥ا٠ؾش ٟهاملؾأة ىلع ا٠وؾاظ ثٮ ٥اَ٠جٝةة .رة٦ٮة ،أفجةب ٦م٬ء
٪ؽا ا٠وؾاظ .رة٠زةٍ ،جٮٔة االرخهاشٮة املد٤ز١ة ثةال٦صؽاب ثٮ ٥أٙؾاخ ا٠ص٧قٮ٥
ها٠د٧ةثؽ ثٮ ٥املٔقكؾ٭ ...٥ك٪ ٟؽا ٭مٮؾ إ٠ى أن أ٠الٜة ثٮ ٥ا٠ؾش ٟهاملؾأة ٦جْ
رٝةيف ٣قد ،ٟٝهأٓ ٩٦ة ٟ٣خأرٮؾ رٝةيف ٣د٤ٮؿ".
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اَ٠جٮٔة ٣ة ٜجٍ ٟجٝٮة ،هأ٠الٜة ثٮ ٥ا٠ص٧قٮ ٥كؽ .ٞ٠هك٤ة ٦دصح رٝةٙة ٓ٥
ٓالٜة اإل٦قةن ثةَ٠جٮٔة٦ ،دصح ٓٓ ٥الٜد ٩ثص٧ق ٩اٯغؾ ،هكؽ ٞ٠فد٧دس ٓ٥
ٓالٜد ٩كَؾف يف ٍجٝة ثجةٜي اَ٠جٝةة األغؾى ...٭ ٟ٤٫ثٔى املةذكقٮٮ٥
ا٬٠ا٣ ْٜة ٜج ٟاَ٠جٝي ٠إل٦قةن ،هيف ٚ٦ـ ا٠قٮةق ٭٬١٤٫ن افدٝالل أ٠الٜة
ثٮ ٥ا٠ص٧قٮ ٥ٓ ٥ا٠وؾاظ اَ٠جٝي٪ .ؽا ٣ة ٦ج١ٓ ٩ٮ ٩٭ةفٮ ٥ث١ٓ٬ي ،هد ٞ٠طدى
ال ٭َ٤ـ ٧٣جٔة  ٥٣امل٧ةثْ األفةفٮة ٠زٝةٙة اإل٦قةن.
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ا٠وٚظة.
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 "اهصراعاة االجتًاعية يا كتن اهطتلية أو غير اهطتلية":ه٧٪ة ٭٧دس اإل٦قةن رٝةٙد ٩كةٔ٦كةز أه خو٬٭ؾ ٬٠ا ْٜا٠وؾاظ ثٮ ٥اٝ٠جةا ٟهاأل٬ٜام
ها٬َ٠اا٘ ها٠دصٔ٤ةة ا٠جمؾ٭ة ...ه٪ؽا ٧٣جْ ٧٣ ٥٣ةثْ ا٠زٝةٙة ،٭َ١ٓ ٛ١ٮ٩
٭ةفٮ ٥ث١ٓ٬ي "أ٠وجٮةة االشد٤ةٓٮة هاال٬ٜا٣ٮة".
٭ٝؾذ ث١ٓ٬ي ك٪ ٟؽا ،ه٠ك ٩٧ال ٭٧قى خؽكٮؾ٦ة ثةٯخي0
"٣ ْ٣الطّة أن ٪ؽ ٨أ٠وجٮةة  ٢٠خٔؼ ٧٣ؽ فٮةخة اّ٧٠ةم اَ٠جٝي غة٠ٮة ٥٣
ٓ٧وؾ ا٠وؾاظ اَ٠جٝي ،ث ٟإ٫٦ة ٖة٠جة غ١ٮٌ  ٥٣ا٠وؾآةة ثٮ ٥املصٓ٬٤ةة
ا٠جمؾ٭ة ها٠وؾآةة ثٮ ٥اَ٠جٝةة ،ثمك ٟ٭ؿخاخ ٙٮ ْ٣ ٩ا٠ؿ٦ ٥٣وٮت ا٧ٔ٠وؾ
اَ٠جٝي يف ٪ؽا ا٠ػ١ٮٌ  ٥٣ا٠وؾآةة االشد٤ةٓٮة".
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ه٧٪ة ٭ؼغ ٟ٭ةفٮ ٥ث١ٓ٬ي ٣ػد ٘١ا٠دكدالة اٝ٠ةا٤ة ىلع أفةز هٍ٧ي ،طٮذ
خدظةٓ ٘٠ؼة ٍجٝةة ٣د٧ةًٜة يف ط ٘١هاطؼ ١٠ؼٙةظ ٓ ٥ا .٥ٍ٬٠ه٪ؽا ٚ٦ق٩
٣ة أرجدٓ ٩جؼ ا٠قالم امل٬دن ٓ٧ؼ٣ة خظةٚ٠ح ٣ػد ٘١اَ٠جٝةة هاٚ٠بةة املٗؾثٮة
مل٬اش٫ة املقدٔ٤ؾ اٚ٠ؾ٦قي ،ه٪ؽا ٣ة خٓة إ٠ٮ٣ ٩ةه خقي خ ٕ٦٬مل٬اش٫ة
االفدٔ٤ةذ ا٠ٮةثة٦ي ١٠وٮ .٥إن ك ٟرٝةٙة ٦ةخصة ٓ٪ ٥ؽا ا٬٧٠ظ  ٥٣ا٠وؾاظ٫ٙ ،ي
٦ةخصة "ٓوجٮة هٍ٧ٮة" أكزؾ  ٥٣أو ليء آغؾ ،هإال ٤ٙة ا٠ؼآي ٠دظة٤ٓ ٘٠ةل
املٗؾب  ْ٣ا٠ؾأف٤ةل املٗؾثي ا٠دجٔي -ذٖ ٢خ٧ة٤٫ًٜة -مل٬اش٫ة ا٠ؾأف٤ةل
اٚ٠ؾ٦قي؟
ا٠ؼآي  ٬٪خٔصٮ ٟاملٔؾكة ا٧ٍ٬٠ٮة ،هخأشٮ ٟخ ٞ١االشد٤ةٓٮة إ٠ى طٮ٥
ا٠ظو٬ل ىلع االفدٝالل.
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 "اهصراع اهطتلي":٭٬ٝل ٭ةفٮ ٥ث١ٓ٬ي٧٣" 0ؽ ثؼا٭ة خك٬ن اَ٠جٝةة االشد٤ةٓٮة ٦مأ ٧٣جْ رٝةيف
خٔةِ ٢لأ ٩٦طدى َٖى ىلع أ٠الٜة  ْ٣اَ٠جٮٔة ،خهن أن ٭ٗ١ي خهذ٪ة
ا٠زٝةيف ،أال ه 0٬٪ا٠وؾاظ اَ٠جٝي .ثؼأ ٪ؽا ا٠وؾاظ٧ٓ ،ؼ٣ة أهجض اإل٦قةن ٭ػٛ١
أه ٭ٝؼذ أن ٭ػٙ ٛ١ةاًة ٓ ٥طةشد١٠ ٩جٝةء ،هأهجظح ٬ٜة ٓ٧٣ ٩١٤جٔة ١٠زؾهة".
ٜؼ ٭ٔجؾ املزٍ ٥ٓ ٘ٝجٝد ٩ا٠دي ٦مأ ٙٮ٫ة ،هثؽ ٞ٠٭ٔجؾ ٓ٧٣" ٥جد ٩اَ٠جٝي".
هٜؼ ٭ٔجؾ ٓ ٥اَ٠جٝة ا٠دي ٭ظد٫١ة ،هثؽ ٞ٠٭ٔجؾ ٓ" ٥هئ ٩اَ٠جٝي".
هٜؼ ٭ٔجؾ ٓ ٥٣ ٩ٜٚ٬٣ ٥هؾاظ ٍجٝي ٜةا ،٢هثؽ ٞ٠٭ٔجؾ ٓ" ٥هٓٮ ٩اَ٠جٝي".
هٜؼ ٭ٔجؾ ُٓ٤ة ٭ٔ ٥٣ ٛ١خصةذب ٍجٝٮة يف اٚ٧٠ـ ،هثؽ ٞ٠٭ٔجؾ ٓ٩ٜٚ٬٣" ٥
أه  ٩ٜٔ٬٣اإل٭ؼ٭٬٠٬شي".
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إن ا٬٠ا ْٜاَ٠جٝي ٠ٮـ فدةخٮكٮة ،هإ٤٦ة  ٬٪خ٭٧ة٣ٮكيٙ .ةَ٠جٝةة يف ٣ؾط١ة
هٔ٬خ٪ة٠ ،ٮقح ك٤ة ٪ي يف ٣ؾط١ة ٬ٜخ٫ة أه ا٫٦ٮةذ٪ة .هد ٞ٠ألن ا٬ّ٠ا٪ؾ يف
ثؼا٭د٫ة٠ ،ٮقح ك٤ة ٪ي يف ٫٦ة٭د٫ة أه يف ٣ؾط١ة أغؾى ٣ ٥٣ؾاط ٟخَ٬ذ٪ة.
هىلع ٪ؽا األفةز ٥٠ ،٭ك٬ن  ٜ٘٬٣املز ٘ٝا٠جؾه٠ٮدةذو يف ٣ؾط١ة خمكٟ
اَ٠جٝة أ٠ة١٣ة ٣زالٚ٦ ٬٪ ،ـ  ٩ٜٚ٬٣يف ٣ؾط١ة هؾآ٫ة املظدؼم ْ٣
ا٠ج٬ذش٬ار٭ة ...ه٪كؽا.
أ٠وؾ ا٠ؽو ٦ظٙ ٥ٮٓ ٬٪ ٩وؾ ا٠وؾاظ اَ٠جٝي .إٓ ٩٦وؾ ا٠وؾاظ ثٮ ٥اَ٠جٝةة
أه ثٮٙ ٥بةة ٚ٦ ٥٣ـ اَ٠جٝة خاغ ٟاَٝ٠ؾ ا٬٠اطؼ ،هٓ ٬٪وؾ ا٠وؾاظ ثٮ٥
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ا٠م٤ةل ها٠ص٬٧ب ىلع املقد٬ى أ٠ةملي .ه٠ؽٙ ٞ٠أٖ١ت ا٠زٝةٙة  ٥٠خٔكـ يف
ر٧٧٣ة ٪ؽا إال ٪ؽا ا٠وؾاظ ،ه ٥٠خٍقدزٌ٤ؾ إال ٠وة٠ض أطؼ أٍؾاف ا٠وؾاظ.
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-2اهحلافة واملعرفة
٦ ٥٠ك٬ن يف طةشة إ٠ى إرجةة اذخجةض ا٠زٝةٙة اذخجةٍة شؼ٠ٮة ثةَ٠جٮٔة ها٠وؾاظ
االشد٤ةٓي٦ ٥٠ ،ك٬ن يف طةشة إ٠ى ك ٟد ٞ٠إدا ٓ٧٤١ة أن املٔؾٙة ٤٫٣-ة كة٦ح
أٜؾب إ٠ى ا٠ظٝٮٝة امل٬يٓ٬ٮة املَٝ١ة ٥٠-خدأكؼ إال ثةمل٤ةذفة ا١ٔ٠ٮة ه٥٠
خظقٙ ٢ٮ٫ة إال ا٠دصؾثة...
٭٬ٝل ٙالخ٭٤ٮؾ ٠ٮ٧ٮ" 0٥كةن ٣ةذكـ هإ٦ص١ـ ٭ٔ٧١ةن أن امل٤ةذفة اإل٦قة٦ٮة
خجؾ ٥٪ىلع هظة اّ٧٠ؾ٭ة املةخ٭ة يف املٔؾٙة ،ه٭ٔ٧دةن "ثة٠قك٬الخٮكٮة"
ه"ثةالغدالٜةة ا١ٚ٠قٚٮة" املظةهالة ا٠ؾا٣ٮة إ٠ى ط٪ ٟؽ ٨املقأ٠ة املٔؾٙٮة
األفةفٮة ثٔٮؼا ٓ ٥امل٤ةذفة".

7

ف٧د٬ه ٟأكزؾ هأكزؾ إ٠ى  ٞٙذ٬٣ر ٪ؽا ا٬ٝ٠ل املةذكقي ،ه٠ك ٥ثٔؼ اإلشةثة ىلع
ا٠قؤال ا٠دة٠ي0
ملةدا ٪ؽا ا٠ظك ٢اٝ٠ةفي ىلع ك ٥٣ ٟ٭ؾٙى ط ٟاملقأ٠ة املٔؾٙٮة ثٔٮؼا ٓ٥
امل٤ةذفة؟
٭٬ٝل ٣ةه خقي خ ٕ٦٬أهال" 0اكدمةف ا٠ظٝٮٝة ٍٓ ٥ؾ٭ ٛامل٤ةذفة ا١٤ٔ٠ٮة،
هإرجةة هخَ٬٭ؾ ا٠ظٝٮٝة ٍٓ ٥ؾ٭ ٛامل٤ةذفة ا١٤ٔ٠ٮة ٣ؾة رة٦ٮة .االَ٦الق ٥٣

ٚ٦-6ق ٥٣ ،٩ش  6إ٠ى ش .22
ٙ-7الخ٭٤ٮؾ ٠ٮ٧ٮّ٦ ،٥ؾ٭ة املٔؾٙة 0يف ٣ؽ٪ت ٝ٦ؼ ا٠دصؾثة هاملةخ٭ة ا٠ؼ٭ة٠كدٮكٮة ،خؾش٤ة
٭٬ف٘ طالق ،خاذ ا٠ص٤ة٪ٮؾ ا٠مٔجٮة ،1982 ،ش

.49
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املٔؾٙة ا٠ظقٮة هخَ٬٭ؾ٪ة ثو٬ذة ٔٙة٠ة إ٠ى املٔؾٙة ا١ٝٔ٠ٮة ،ر ٢االَ٦الق ٥٣
املٔؾٙة ا١ٝٔ٠ٮة ٠د٬شٮ ٩امل٤ةذفة ا١٤ٔ٠ٮة ا٠ز٬ذ٭ة ثو٬ذة ٔٙة٠ة يف فجٮٟ
خٗٮٮؾ أ٠ة ٢٠ا٠ؽاخي هأ٠ة ٢٠امل٬يٓ٬ي .امل٤ةذفة ا١٤ٔ٠ٮة ،ر ٢املٔؾٙة ،ها٬ٔ٠خة
إ٠ى امل٤ةذفة ا١٤ٔ٠ٮة ،ر ٢املٔؾٙة أ٭ًة ،ه٪كؽا خدكؾذ ا١٤ٔ٠ٮة إ٠ى ٣ة ال ٫٦ة٭ة
 ،٩٠ه ْ٣ك ٟخهذة ٭ؾخ٬٤ً٣ ْٚن امل٤ةذفة ا١٤ٔ٠ٮة هاملٔؾٙة إ٠ى ٣قد٬ى أىلع.
٪ؽ٪ ٨ي ك ٟاّ٧٠ؾ٭ة املةخ٭ة ا٠صؼ٠ٮة ٓ ٥املٔؾٙة .ه٪ؽ٪ ٨ي اّ٧٠ؾ٭ة املةخ٭ة
ا٠صؼ٠ٮة ٓ ٥هطؼة املٔؾٙة ها."ٟ٤ٔ٠

8

ه٭٬ٝل إ٠ٮةز ٣ؾٜن رة٦ٮة٠" 0ٮقح امل٤ةذفة ا١٤ٔ٠ٮة ٪ي ٔ٣ٮةذ اّ٧٠ؾ٭ة
ٙظقت ،هإ٤٦ة ٣ةخخ٫ة األه٠ى أ٭ًة".
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٠ٮقح املٔؾٙة إال شؿءا  ٥٣ا٠زٝةٙة ،ه٣ة املٔؾٙة ا٠ظؼ٭زة ها ٢١ٔ٠ا٠ؼٜٮ ٛإال
خٔجٮؾ هايض ٓ ٥د ٞ٠املقةذ ا٠ؽو غةي ٩اإل٦قةن  ٥٣ا٠جظذ ها٠دَ٬ذٝ٠ .ؼ كةن
ا٠دٚةٓ ْ٣ ٟاَ٠جٮٔة أفَ٬ذ٭ة يف ا٠جؼا٭ة ،ر ٢أهجض ١ٙقٚٮة ٙٮ٤ة ثٔؼ،
ر ٢خج٬١ذ يف لك٬١ٓ ٟم خٜٮٝة خٔجؾ ٓٓ" ٥الٜةة شؼ٠ٮة يؾهذ٭ة ثٮ ٥ا٠دّ٧ٮؾ
ملؾٌ٭َّى ها٠دصؾثة هاٝ٠ٮةز ا٠ؼٜٮٝٮ."٥
ا ٍ
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هك٤ة ٭دَ٬ذ ا٠دٚةٓ ْ٣ ٟاَ٠جٮٔة،

٭دَ٬ذ أ٭ًة ا٠دٚةٓ ْ٣ ٟاإل٦قةن هاملصد .ْ٤ه ٢٠٭ك ٥د٠ ٞ٠ٮظو ٟغةذث ا٬٠اْٜ
ا٠ؽو ٭ٔٮك ٙٮ ٩اإل٦قةن ،هإ٤٦ة خاغ٪ ٟؽا ا٬٠اٍ ْٜجٝٮة كةن أه ٖٮؾ ٍجٝيٝ٠ .ؼ
أ٦دس اإل٦قةن رٝةٙد٠ ٩ٮدٚةٓ٪ ْ٣ ٟؽا ا٬٠ا ،ْٜهأذٜى ٦دةث رٝةيف  ٩٠كةن ٬٪
املٔؾٙة ا٤١ٔ٠ٮة .هإدا كة٦ح املٔؾٙة ا٤١ٔ٠ٮة ٣ؾخجَة ثةمل٤ةذفة ا١٤ٔ٠ٮة
٠إل٦قةن اذخجةٍة هرٮٝة ٥٤ٙ ،ثةب أه٠ى أن خؾخجٌ ث٫ة ثةٜي األش٧ةز ا٠زٝةٙٮة
٣-8ةه خقي خ ،ٕ٦٬يف ا٠د٧ةٜى هامل٤ةذفة ا١٤ٔ٠ٮة٧٣ ،م٬ذاة امل١دٝى ،2007 ،ش .28
-9ذاشْ" 0املةذكقٮة يف ٓوؾ٦ة" ،إ٠ٮةز ٣ؾٜن.
٪-10مةم ٖوٮت٣ ،ظةيؾاة "خةذ٭ع ا."٢١ٔ٠
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املٔجؾة .هثٔجةذة أغؾىٙ 0إدا كةن آ٬٠ي ثة٬٠ا ْٜامل٬يٓ٬ي رٝةٙة ٥٤ٙ ،ثةب
أه٠ى أن ٭ك٬ن كؽ ٞ٠ا٠دٔجٮؾ ٓ.٩٧
-3اهحلافة يف سياق إساليي
 ٥٠خك٬ن ا٠زٝةٙة يف فٮة٫ٜة اإلفال٣ي لؽهدا ُٓ٤ة دكؾ أٓال٫ٙ ،٨ي يف ٫٦ة٭ة
املَةف ال خٔجؾ إال ٓ ٥خٚةٓ ٟاإل٦قةن أ٠ؾثي املق ْ٣ ٢١ها ٩ٜٔاالشد٤ةٓي
هشٗؾاٙٮد ٩ا٠دي هشؼ ٚ٦قٙ ٩ٮ٫ة .ه٠ك٪ ٟ٪ ،٥ؽا ٭ٔ٧ي أن ٪ؽا اإل٦قةن ٢٠
٭ٝدجـ لٮبة  ٥٣ا٠زٝةٙةة امل٧دمؾة يف طًةذاة كة٦ح ٣صةهذة ٩٠؟  ٟ٪أ٦دس
اإل٦قةن أ٠ؾثي رٝةٙدٖ ٥٣ ٩ٮؾ افد٤ؼاخ خٔةخ هٮةٖد ٩ه ٛٙا٠قٮةق ا٠دةذ٭ػي
أ٠ؾثي آ٦ؽاك؟
ٚ٣كؾهن كزٮؾهن ٭ًٗج٬ن  ٥٣افدالث٧ة ٦ظ ٬اٗ٠ؾبٙ ،ٮؼٓ٧٦٬ة إ٠ى ٜؾاءة اٚ٠كؾ
اٗ٠ؾثي يف فٮة ٩ٜا٠دةذ٭ػي .ه٪ؽ ٨طٝٮٝة ال ٭٤ك ٥إ٦كةذ٪ة ،ث٦ ٟؼٓ ٬إ٠ٮ٫ة
ه٦مصْ ىلع خج٧ٮ٫ة .إال أن ا٠كٮ ٟث٤كٮة٠ٮ٣ ٬٪ ٥ة ٦ؾ٧٪ ٩ًٙةٙ ،ال ا٠صٗؾاٙٮة
أ٠ؾثٮة لؽهد هال ا٠ػةذق افدز٧ةء ٓؾثي إفال٣ي .هك٤ة ٭٬ٝل اٝ٠ةا ٟثةذخجةض
اإل٦دةث ا٠زٝةيف اٗ٠ؾثي ثقٮة ٩ٜا٠دةذ٭ػي ،٭صت أن ٭قدوظت ٚ٦ـ ا٠ظك٢
ثػو٬ش اإل٦دةث ا٠زٝةيف أ٠ؾثي اإلفال٣ي .يف ٪ؽا اإلٍةذ ثة٠ؽاة٦ ،ؤ٭ؼ ٓ١ي
لؾ٭ٔدي هٔ٦ةذي ٩يف ٚ٦ـ اٜ٬٠ح.
٭٬ٝل ٓ١ي لؾ٭ٔدي" 0إن املصدٔ٤ةة ا٠دي خقد٬ذخ ا٠ظًةذة  ٥٣ا٠ػةذث ر ٢خ٬ٝم
ثدص٤ٮٔ٫ة هخؾكٮج٫ة خهن شؽهذ هخهن افدٔؼاخ هخهن خٗٮٮؾ ١٠دٚكٮؾ هاٚ٠كؾ،
هثؼهن إذفةء ٪ؽ ٨ا٠ظًةذة ىلع أفـ ه٬ٜآؼ رةثدة  ٥٣أٓ٤ةق خؾاث٫ة ا٠زٝةيف
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ها٠دةذ٭ػي ها٣٬ٝ٠ي ،ال خقدَٮْ أن خج٧ي طًةذة خاا٤ة٠ ،ٮـ ٪ؽا ٙظقت،
٠ك٫٧ة خٚؾُض يف ٙؾهة أن خك٬ن ٭٣٬ة ٣ة داة طًةذة".
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إن ٪ؽ ٨أ٠جةذاة ١ٔ٠ -ي لؾ٭ٔدي -خقدجَٝ٦ ٥ؼا أله٠ب ٞا٠ؽ٭٣ ٥ة اٚ٦ك٬ا
٭٬اش٬٫ن ا٠ؼ٭ ٥ك٤ة  ٟٔٙاملز٬ٚٝن اٗ٠ؾثٮ٬ن .ها٠ظةل أن ا٠قٮةق اٗ٠ؾثي ليء،
ها٠قٮةق اإلفال٣ي ليء آغؾ٬٤ٙ .اش٫ة ا٠ؼ٭ ٥هٔ٣ةخاخ" ٥٣ ٩ف٤ةة املز٘ٝ
اٗ٠ؾثي األفةفٮة" ،ه٪ي ٚ٦ق٫ة ا٠ق٤ة ا٠دي ا٦د١ٝح إ٠ى ثٔى املزٚٝٮ٥
املق٤١ٮ ٥ه ٢٪شة٬١٪ن ثقٮة٫ٜة ا٠دةذ٭ػي اٗ٠ؾثي.
٭٬ٝل ٓ١ي لؾ٭ٔدي" 0املز ٘ٝاألهذهثي أغؽ ٪ؽ ٨ا٠ػوةان (غوةان رٝةٙد)٩
٣ ٥٣ص د٣ ٩ٔ٤جةلؾة هكؾخهخ أٔٙةل ،ه ٥٣أش ٟخٗٮٮؾ ٣صد ٩ٔ٤هخؾلٮؼ ،٨هكةن
املصد ْ٤ثظةشة إ٠ى ك٪ ٟؽ ٨ا٠ػوةان ها٠ق٤ةة  ٥٣أش ٟغاله٠ ٩ؾٜٮ٩
هخٝؼ ٩٣هخظؾذ٠ ،٨ك ٥املز ٘ٝا٠مؾٜي هاإلفال٣ي أغؽ ٪ؽ ٨ا٠ػوةان ٥٣
املٚكؾ األهذهثي ٍٓ ٥ؾ٭ ٛاالطدكةك ها٠دؾش٤ة ها٠د١ٝٮؼ ،ثة٠ؾٖ ٥٣ ٢ثٔؼ ا٠مٝة،
هكٖ ٩٦٬ؾ٭جة ٓ ٥اّ٠ؾهف االشد٤ةٓٮة ا٠دي كةن ٭ظٮة ٙٮ٫ة املز ٘ٝاٗ٠ؾثي،
هثٔؼ٪ة ٓٓ ٥وؾ ٨هخةذ٭ػ ،٩هٖؾثد٫ة خ٤ة٣ة ٓ ٥رٝةٙد ٩ه٬٧ٔ٣٭ةخ ٩هف٤ةة
ثٮبد ٩االشد٤ةٓٮة ،ه ٥٣ر٤٫ٙ ٢ة أ٣ؾان ٣ػدٚ١ةن خ٤ة٣ة ال لج ٩ثٮ٤٫٧ة".
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ال ٦ػد١ٓ ْ٣ ٘١ي لؾ٭ٔدي يف خٓ٬خ ٩إ٠ى خٚقٮؾ األٙكةذ ها٠زٝةٙةة ثّؾه٫ٙة
ا٠دةذ٭ػٮة ،ه٠ك٦ ٥الطُ ٓ١ٮ٣ ٩ة ٭١ي0
 -افدز٧ةؤ ٨ا٠ظًةذة اإلفال٣ٮة  ٥٣ك ٟد0ٞ٠

١ٓ-11ي لؾ٭ٔدي٣ ،قؤه٠ٮة املز ،٘ٝخؾش٤ة إثؾا٪ٮ ٢خفٜ٬ي ثةلة ،خاذ األ٣ٮؾ ،اَ٠جٔة
ا٠زة٦ٮة ،2007 ،ش .99
ٚ٦-12ق ،٩ش .95
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ٜؼ ٭دظؼت ٓ١ي لؾ٭ٔدي ثٮ ٥اٚ٠ٮ٧ة هاألغؾى ٓ ٥اّ٠ؾهف ا٠دةذ٭ػٮة ا٠دي
خّ٫ؾ ث٫١ٔٚة ثٔى األٙكةذ هاٯذاء اإلفال٣ٮة ،ه٠ك ٩٧إش٤ةال ٭ق ٌٝفَٝدٮ0٥
ٓؼم خظؼ٭ؼ خ ٞ١اّ٠ؾهف ثؼٜة ،هخ٧ةفٮّ١٠ ٩ؾهف ثمك ٟهايض أر٧ةء طؼ٭ز٩
ٓ ٥اَٚ٠ؾة ا٠دي أطؼر٫ة اإلفالم يف لج ٩ا٠صؿ٭ؾة أ٠ؾثٮة (هثةً٠جٌ يف
٭زؾب).
يف كدةث" ٩ا٠م٫ةخة" ،٭ؾشْ لؾ٭ٔدي ا٠ػالف ثٮ" ٥اٝ٠ؼذ٭ة" ه"ا٠صجؾ٭ة" إ٠ى
غالف فٮةفي ،ه٠ك٪ ٥ؽا ا٠ػالف ال ٭ٔؼه أن ٭ك٬ن ٓ٧ؼ ٨إال غالٙة ثٮ٥
االفدجؼاخ ها٠ظؾ٭ة ،أو ثٮ" ٥ا٠ػ١ٮٚة" ا٠ؽو ٭ٚ٧ي ٓ ٩٧املقؤه٠ٮة هثٮ٥
"املٔدؿ٠ة" ا٠ؽو ٭٬٠٬ٝن ث٤قؤه٠ٮد ٩خهن أن ٭كٚؾه ٨ك٤ة  ٟٔٙا٠ػ٬اذث .هدٞ٠
خهن اإللةذة إ٠ى اَ٠جٝة أه أ٠وجة ا٠دي خ٤ز٫١ة "ا٠ػالٙة" ،هكؽا إ٠ى اٚ٠بة
االشد٤ةٓٮة ا٠دي ٭٤ز٫١ة "املٔدؿ٠ة أه ا٠ػ٬اذث".
هثػو٬ش ٙؾط ٩ثةَٚ٠ؾة ا٠دي ١ٝ٦ح املؼ٭٧ة ٧٣ ٥٣ؿ٠ة إ٠ى أغؾى أذ٫٧٣ ْٙة،
٭٬ٝل ٓ١ي لؾ٭ٔدي0
"هثٔؼ ٓمؾ ف٬٧اة أه غ٤ـ ٓمؾة ف٧ة  ٥٣د ٞ٠ا٬٠يْ ،خؾهن يف املؼ٭٧ة
ا٠دي كة٦ح ا٠ظًةذة ٙٮ٫ة يف ٣قد٬ى ا٠وٚؾ ،خؾهن طًةذة خٗ١ي ،خهن أن
٭قد٬ذخ ليء  ٥٣إ٭ؾان أه  ٥٣ا٠ؾهم ،هخؾهن إ٦قة٦ة يف طة٠ة شٮمةن هٖ١ٮةن،
خؾهن ٦جٖ٬ة هٜؼذة ذهطٮة ٠مػوٮةة ّٓٮ٤ة ههشّٓ ٨٬ٮ٤ة هأذهاج ٬ٜ٭ة
هلػوٮةة كة٦ح ٧٣جْ إ٫٠ةم ٠مػوٮةة ّٓٮ٤ة يف ا٠دةذ٭ع ،ك٫١ة كة٦ح يف
طة٠ة شٮمةن هٖ١ٮةن".

13

 ٟ٫ٙكة٦ح ا٠ظًةذة يف املؼ٭٧ة يف "٣قد٬ى ا٠وٚؾ" طٝة؟
ٚ٦-13ق ،٩ش .108
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إن ٪ؽا ا٠ػَةب ا٠ظ٤ةفي امل ٢٫١ال ٭و١ض إال ٠دؾثٮة ا٠وٗةذ ىلع االذخجةض
ثزٝةٙد ٢٫هطًةذخ ،٢٫هإال "ٝٙة٬٦ن املَٔٮةة ا٠وٚؾ"  -ك٤ة ٭ق٤ٮ٤ٓ ٩ةخ ا٠ؼ٭٥
غ١ٮ -ٟال ٭٬شؼ إال يف غٮةل اٝ٠ةا١ٮ ٥ثٙ .٩أ٭٪ ٥ي ٓالٜة املؼ٭٧ة ث٤كة؟ هأ٭٥
٪ي ش٬٤ظ امل٫ةشؾ٭ ٥ا٠ؽ٭٪ ٥ةشؾها إ٠ى املؼ٭٧ة ثػجؾاخ ٢٫يف ا٠دصةذة هاٟ٤ٔ٠
ها٠ظؾب ؟ هأ٭٪ ٥ي ا٠زٝةٙة أ٠ؾثٮة ا٠دي ال ٭٤ك ٥أن ٭ؤرؾ اإلفالم ثٔٮؼا ٓ٫٧ة؟
هأ٭ ٬٪ ٥ا٬٠ا ْٜا٠قٮةفي ا٠ؽو كة٦ح خٔٮمٙ ٩ةذز ها٠ؾهم ها٠ظجمة؟ هأ٭٪ ٥ي
طةشة اٝ٠جةا ٟأ٠ؾثٮة إ٠ى ٣مؾهظ شؼ٭ؼ (ا٠د٬طٮؼ)؟ هأ٭" ٬٪ ٥اٚ٠دض" ا٠ؽو أٓةخ
٠دصةذ ٜؾ٭ك ٣كة٦د ٢٫ثٔؼ٣ة أف٬٤١ا؟
...
أ٭ ٬٪ ٥ك ٟد٬ٝ٧٠ ٞ٠ل "ثٝة٬٦ن املَٔٮةة ا٠وٚؾ٭ة"؟
٠ٮـ "ٜة٬٦ن املَٔٮةة ا٠وٚؾ٭ة" إال ٧ٜةٓة مل ٥٭ؾ٭ؼ أن ٭ظؾ٧٣ة  ٥٣خٚقٮؾ
ها٧ٜٔة ها٠كم٘ ٓ ٥ك ٟأ٬٦اظ ا٠دؼ٠ٮـ ا٠دي خ٤ةذز ٓ١ٮ٧ة ،ه ٥٠٭ك٬ن إال خٔ٬٭ًة
ٚ٦قٮة ٠ك ٟدو ٦ٮة طق٧ة ٓصؿ ٓ ٥ا٣دالك ٧٣ة٪س خٚقٮؾ٭ة هٓ ٥ا٠ظو٬ل
ىلع املَٔٮةة ا٠دةذ٭ػٮة ا٠كةٙٮة...
ٜؼ ٭ظقت ثًٔ٪ ٢٫ؽا ا٠كالم ا٦دٚةية ىلع ا٬٠طي ،هٜؼ ٭ظقج ٩آغؾهن ٚ٦ٮة
"١٠ز٧ةاٮة ا٠دكة١٣ٮة ثٮ ٥املةخة ها٠ؾهج يف اإل٦قةن" (ٓ١ي ٓؿة ثٮصٙ٬ٮدكٓ ،جؼ
ا٪٬٠ةب املقٮؾو) ...إال أ٧٦ي ال أذى األ٣ؾ كؽٙ" ،ٞ٠أفجةب ا٧٠ؿهل" ه"ا٧٠ةفع
٭ؼظَ ٫٠ة ا٩١٠
هامل٧ق٬ح" ٭ٚؾيةن ٚ٦قٮ٤٫ة يف ٓ٬١م اٝ٠ؾآن ،ها٠ؾهج فؾُ َّ ٢٠
إطؼات ا٠ػ٬اذق يف ا٠دةذ٭ع.
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  ٩٠٬ٜثإ٣كة٦ٮة افد٧جةة رٝةٙة غةهة خهن افد٤ؼاخ  ٥٣اٗ٠ٮؾ0 ٥٣ ٟ٪امل٤ك ٥أن ٦دٝؼم غَ٬ة إ٠ى األ٣ةم خهن االٓد٤ةخ ىلع اٯغؾ٭٥
هاالفدٚةخة  ٥٣طًةذخ٢٫؟
ه ٟ٪األهة٠ة هط٤ة٭ة ا٠ػو٬هٮة ٭ٔ٧ٮةن ذٙى ك٣ ٟة ٓ٧ؼ اٗ٠ؾب؟
إن ٓ١ي لؾ٭ٔدي ٭ق٧٪ ٌٝة يف ٚ٦ـ ا٠ػَأ ا٠ؽو ٭قٙ ٌٝٮ ٩كزٮؾ ٥٣
املٚكؾ٭ ٥اإلفال٣ٮٮ٤ٙ ،٥ة ٭ٍ٧ٓ ٌٟٝ٧ؼ ٬٪ ٨ا٠د٧ٝٮة هال ليء ٖٮؾ٪ة .إٚ٦ ٩٦ـ ٣ة
أف٤ة ٨املٝؾئ اإلخذ٭قي أث ٬ر٭ؼ "ٔ٣ؾٙة ٣ة ٭ ٟٝ٧ه٣ة ال ٭ ،"ٟٝ٧هٚ٦ ٬٪ـ
امل َٛ٧ا٠ؽو خك ٢١اَ٦الٜة  ٩٧٣ك ٥٣ ٟذالؼ ا٬٧ٗ٠لي ه٭٬ف٘ اٝ٠ؾيةهو...
هٚ٦ ٬٪ـ املٔٮةذ ا٠ؽو طك ٢ذهاخ "٣ؼذفة أف٤١ة املٔؾٙة" 14ا٠ؽ٭ ٥خٓ٬ا إ٠ى
اٚ٠و ٟثٮ" ٥اإلطةالة ا١ٚ٠قٚٮة ها٧٠دةاس ا٤١ٔ٠ٮة".
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٭٬ٝل ٓ١ي لؾ٭ٔدي" 0ا٠ظًةذة ها٠زٝةٙة ال خوؼذان هال خقد٬ذخان كة٫٠ةخ٘
ها٠ؾاخ٭ ٬ها٠زالشة".

16

٭ٔدٝؼ ا٠ؼآ٬ن إ٠ى ٪ؽا ا٬ٝ٠ل أن خٓ٬خ٤٣ ٢٫ك٧ة ،ه٠ك ٢٫٧كة٬٦ا فٮدؾاشٔ٬ن
ٓ٫٧ة ٬٤١ٓ ٬٠ا طٝٮٝد٫ة .كة٬٦ا فٮدؾاشٔ٬ن طٮذ  ٥٠٭ ٢٫ٔٚ٧خؾاشٔ،٢٫
ٙةإل٦قةن خاا٤ة ٣ة ٭جظذ ٓ ٥خٮقٮؾ طٮةخ ٩هذ٣ ْٙمة٫ٜة ك٤١ة أخٮظح ٩٠
اٚ٠ؾهةٙ .ال  ٬٪فٮؾٙى ا٠زالشة ها٠ؾاخ٭ ٬ها٫٠ةخ٘ ،هال  ٬٪فٮقت املٔةذف
ها١ٚ٠قٚةة اٗ٠ؾثٮة ك٤ة آدٝؼ كزٮؾهن .إن ا٠زالشة خظ ٟ٤رٝةٙد٫ة ٫ٔ٣ة ،هدٞ٠
-14ذهاخ ٪ؽ ٨املؼذفة  ٩ٍ 0٢٪شةثؾ ا٬١ٔ٠ا٦ي ،هإف٤ةٓٮ ٟذاشي اٚ٠ةذهٜي ،هأث ٬اٝ٠ةف ٢طةث
ط٤ؼ ،ه٧٣ؽذ ا٠ػة٠ؼو ،أط٤ؼ ٓجؼ ا٠ظ٤ٮؼ أث ٬ف١ٮ٤ةن ...هٖٮؾ .٢٪ف٧دَؾق ٫٠ؽ ٨املؼذفة
ٓ٧ؼ طؼ٭ز٧ة ٓ" ٥اٝ٠ؾاءة املؤخ٠صة" يف املظ٬ذ املػون ٝ١٠ؾاءة.
-15ذاشْ٫٧٣" 0صٮة اٝ٠ؾآن املٔؾٙٮة" ،ألثي اٝ٠ةف ٢طةث ط٤ؼ.
١ٓ-16ي لؾ٭ٔديٚ٦ ،ـ املؾشْ ا٠قةث ،ٛش
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٣ة ٭٤ك ٩٠٬ٜ ٥أ٭ًة ٓ ٥ا٫٠ةخ٘ ها٠دٚ١ةر .هإن ا٠ظةشة إ٠ى ٧٣ة٪س شؼ٭ؼة ١٠دٚقٮؾ
٣ ٬٪ة ٭ٚؾي ٩ها ْٜأ٠ة ٢٠ا٠ٮ٬م ،طٮذ ٭ظةهؾ ا٤ٔ٠ى اّ٧٠ؾو هاإل٭ؼ٭٬٠٬شي ٥٣
ٖى ٍؾ٧٣ ٥ٓ ٩ٙة٪س املٔؾٙة ا٠ظؼ٭زة.
٪ؽا ،هال ٭٤ك ٥أن ٝ٦ج - ٟثأو طةل  ٥٣األط٬ال -ا٬ٝ٠ل ثإ٣كة٦ٮة افد٧جةة رٝةٙة
غةهة خهن افد٤ؼاخ  ٥٣اٗ٠ٮؾٙ .ة٠ػو٬هٮةة ٪ي ٣ة ال ٭٤ك ٥إ٦كةذ ،٨ه٠ك٥
ا٠زٝةٙةة ٭دأرؾ ثًٔ٫ة ثجٔى ه٭٫ٮ ٥٤ثًٔ٫ة ىلع ثٔىٝ٠ ...ؼ افدٚةخ
املق٬٤١ن يف ث٧ةء خه٠د ٢٫هخ٬فٔ٫ة  ٥٣اٚ٠ؾز ها٠ؾهم هٖٮؾ ،٢٪هخ ٞ١طٝٮٝة
خم٫ؼ ث٫ة كدت ا٠قٮؾ هكدت ا٠دةذ٭ع .هكؽ ٞ٠افدٚةخ األهذهثٮ٬ن  ٥٣املق٤١ٮ٥
ثٔؼ٣ة أهةث ٢٫ا ٥٪٬٠يف ٜؾه ٢٫٦ا٬٠فَى ،هثٔؼ٣ة كةن املق٬٤١ن ٜؼ ذاك٬٤ا
 ٥٣ا١ٚ٠قٚةة ها٠دؾش٤ةة ٣ة  ٢٠٭ؾاكٖ ٩٤ٮؾ ٢٪آ٦ؽاك.
ٙإدا كةن ا٠صٮ ٟاألهل ٤١٠زٚٝٮ ٥األهذهثٮٮ٧ٓ - ٥ؼ ٓ١ي لؾ٭ٔدي ٬٪ -شٮٟ
٣زٚٝي "ٓوؾ اً٫٧٠ة األهذهثي"ٙ ،إ٧ٓ - ٩٦ؼ ٣ظ٤ؼ ٓةثؼ ا٠صةثؾو ٬٪ -شٮٟ
اٝ٠ؾن  12مٝ٠ .ؼ كةن ٣ز٪ ٬ٚٝؽا ا٠صٮ ٟاألغٮؾ ٭ٔدك٬ٚن ىلع خؾش٤ة ا٠كدت
أ٠ؾثٮة اإلفال٣ٮة هخذافد٫ة ،هٜؼ كة٬٦ا ٭٬١ٔٚن د ٞ٠ذٖ٤ة ٓ ٥أ٣ ٘٦صدٔ٤ةخ٢٫
هثٔى  ٥٣كة٬٦ا ٭و ٢٫٦٬ٚثةمل١ٝؼ٭ .٥كةن األهذهثٮ٬ن يف طةشة إ٠ى ا٠ظؾ٭ؾ
ها٠د٬اث ،ٟه٪ي ٚ٦ق٫ة امل٧د٬شةة أ٠ؾثٮة ا٠دي ط١٤ح ٫ٔ٣ة ا٠زٝةٙة أ٠ؾثٮة
إ٠ى األهذهثٮٮ.٥
٭٬ٝل شةك ٬ٖ٬٠ف ْ٣" 0ا٠د٬اث ٟها٠ظؾ٭ؾ شةءة املػٍَ٬ةة (أ٠ؾثٮة) إ٠ى اٗ٠ؾب
املقٮظي ثة٠زٝةٙة ا٠ٮ٦٬ة٦ٮة أ٠ؾثٮة".
ه٭٬ٝل أطؼ ٣زٚٝي اٝ٠ؾن  12م األهذهثي" 0ال ٭٤ك ٥اال٦دٝةل ٤١ِ ٥٣ةة ا٠صٟ٫
إ٠ى ٬٦ذ ا ٢١ٔ٠إال ثٝؾاءة هإٓةخة ٜؾاءة كدت اٝ٠ؼ٣ةء ثمٗ٘ طي ه٣دؿا٭ؼ١ٙ .د٧جض
14

ا٠كالب ه٠دٗ ٢ٗ٤ا٠ػ٧ةر٭ؾٙ ،إن هالاي ٝ١٠ؼ٣ةء فٮجٝى ٜةا٤ة هفأِ٧٣ ٟوؾٙة
إ٠ٮ ٢٫ثك ٟا٪د٤ة٣ي ،هفٮصؼ٦ي اٚ٠صؾ ك ٟ٭٬م ٤٫٧٣كة يف ٜؾاءة ٣ؤٚ٠ةخ."٢٫
٭٬ٝل ٣ظ٤ؼ ٓةثؼ ا٠صةثؾو" 0اٝ٠ؼ٣ةء املٔ٧ٮ٬ن ٧٪ة  ٢٪أ٠ؾب ،ه ٥٣غال٢٫٠
ا٠ٮ٦٬ةن".
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٧٪ةك غو٬هٮةة ال ٭٤ك ٥خصةهر٪ة ثة٠ك٦٬ٮةة ،ه٪ي يف األهٙ ٥٣ ٟؾص
ا٠صٗؾاٙٮة ها٠دةذ٭ع .إال أن ٧٪ةك ٣ة ٭٤ك ٥أن ٭ٍٔدجٌؾ ٦دةشة ٠إل٦قة٦ٮة شٔ٤ةء ،هدٞ٠
٣ز 0ٟا١ٚ٠قٚة ،املٔؾٙة ا٠ظؼ٭زة ،ا٬١ٔ٠م ا٠ؼٜٮٝة ،ا٠ظؼارة (ا٠و٧ةٓة
ها٠ؼ٭ٝ٤ؾاٍٮة)ٝٙ ...ؼ ِ٫ؾ ثًٔ٫ة يف ثالخ خهن أغؾى ،ه٠ك٫٧ة ٦دٮصة خؾاك٢
فةٙ ٢٪ٮ ٩ا٠ص٤ٮْ يف ٫٦ة٭ة املَةف.
-4اهحلافة يف شرط االستعًار
ا٠د٧ةٜى ا٠ؾاٮـ يف لؾض االفدٔ٤ةذ  ٬٪خ٧ةٜى ثٮ ٥كةٙة اٚ٠بةة ا٧ٍ٬٠ٮة
هاملقدَٔ٤ؾ ،هك٤ة ٭ك٬ن ا٠وؾاظ ثٮ٤٫٧ة اٜدوةخ٭ة هفٮةفٮة ،...٭ك٬ن رٝةٙٮة.
٭ٔدؾف كزٮؾهن ثة٠ػٚ١ٮةة ا٠زٝةٙٮة هاإل٭ؼ٭٬٠٬شٮة ٠الفدٔ٤ةذ أ٠قكؾو اٝ٠ؼ٭،٢
ه٠ك ٢٫٧٭ؾ٬ًٙن أن ٭ٔدؾ٬ٙا ثؽ ٞ٠ثة٧٠قجة ٠الفدٔ٤ةذ ا٠صؼ٭ؼ ،ث ٟإ٢٠ ٢٫٦
٭صؼها ٣ة ٭ظ ٢٫١٤ىلع االٓدؾاف ث٫ؽا االفدٔ٤ةذ األغٮؾ داخَ .٩ه٠ؽِ٢ٍ٫ٌٙ ٞ٠
٭دػجَ٬ن يف ٓة ٢٠ا٠زٝةٙة خهن أن ٭ك٬ٚ١ا أٚ٦ق٧ٓ ٢٫ةء خظؼ٭ؼ ا٠د٧ةٜى
ا٠ؾاٮـ ا٠ؽو ٭ٔٮم٬ن يف ِ ،٩١هخهن أن ٭جظز٬ا ٓ ٥ا٠صؽهذ االٜدوةخ٭ة
ها٠قٮةفٮة ١٠وؾآةة ا٠زٝةٙٮة ا٠دي خم٫ؼ٪ة ٣صدٔ٤ةخ٫ٙ .٢٫ؽا طؼاري ،ه٪ؽا
خ١ٝٮؼا٦ي٪ ...ؽا خٝؼ٣ي ،ه٪ؽا ذشٔي٪ ...ؽا خ٬٧٭ؾو ،ه٪ؽا ِال٣ي٪ ...ؽا ٣صؼخ،
٣-17ظ٤ؼ ٓةثؼ ا٠صةثؾو ،املز٬ٚٝن يف ا٠ظًةذة أ٠ؾثٮة٣ 0ظ٧ة اث ٥ط٧ج ٟه٦كجة اث ٥ذلؼ،
٣ؾكؿ خذافةة ا٬٠طؼة أ٠ؾثٮة ،اَ٠جٔة ا٠زة٦ٮة ،2000 ،ش
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ه٪ؽا ٣ظة٪ ...ُٙؽا ر٬ذو ،ه٪ؽا إهالطي ...ر٧ةاٮةة هر٧ةاٮةة ،هال أطؼ ٭قدَٮْ
أن ٭٪ ٜ٘٬ؽ ٨امل٫ةرل ا٠دي ال طوؾ ٫٠ة .إ٫٦ة ا٧٠كقة ا٠دي أهةثد٧ة ثٔؼ أن
ٓصؿ٦ة ٓ ٥خظؼ٭ؼ ٚ٣ة٪ٮ٧٤ة خظؼ٭ؼا هظٮظة٤ٙ ،ة ٪ي ا٠ظؼارة؟ ه٣ة ٪ي
ا٠د١ٝٮؼا٦ٮة؟ ه٣ة ٪ي ا٠دٝؼ٣ٮة؟ ه٣ة ٪ي ا٠ؾشٔٮة؟ ه٣ة  ٬٪ا٠د٬٧٭ؾ؟ ه٬٪ ٥٣
اّ٠ال٣ي؟ ه٣ة  ٬٪ا٠دصؼ٭ؼ؟ ه٣ة ٧ٔ٣ى أن خك٬ن ٣ظةّٙة؟ ٣ة ٪ي ا٠ز٬ذة؟ ه٣ة
 ٬٪اإلهالج؟٣ ...ة ٧ٔ٣ى ك ٟد ٞ٠يف ها٧ٜٔة ا٠مة ٟ٣املدظؾك املدؾاثٌ ا٠ػةيْ
١٠ك ...ٟال يف هاٖ ْٜٮؾ٦ة؟
٦ ٥٠صٮت ثؼٜة ىلع األفب١ة املؽك٬ذة أٓال٣ ٨ة ٔ٦ ٢٠ؾف امل٬٫ٚم ثمكٟ
هايض.
امل٬٫ٚم " ٬٪خظؼ٭ؼ طؾكة ا٬٠ا ْٜامل٬يٓ٬ي" ،18هك ٟليء ٖٮؾ ٪ؽا ا٠دظؼ٭ؼ
 ٥٠٭ك٬ن إال ه٤٪ة ٭ ٢٪٬ث ٩هةطجٚ٦ ٩ق ٩ه٭٤ةذف ٩ثك ٟرٝة ٧٣ج٬دة ىلع
اٯغؾ٭٪ .٥ؽا ٣ة ٭ظؼت ل"خٓةة ا٠دجٔٮة املٗؾثٮة ا٠صؼ٭ؼة" ٢٫ٙ ،ال ٭٤ٮؿهن ثٮ٥
ا٠ظؼارة ه٣ة ثٔؼ ا٠ظؼارة ،هال ثٮ ٥ا٠د٬٧٭ؾ ها٠دٚكٮ ،ٞهال ثٮ ٥ا٠دٝؼ٣ٮة ها٠ؾشٔٮة
خةذ٭ػٮة ...هث٤صؾخ أن ٭ق٬ٔ٤ا ك٤١ة "خ٬٧٭ؾ" ،طدى خؾا ٢٪فةشؼ٭ ٥غةلٔٮ٥
٭جك٬ن ٯ٫٠ة ٣ة ثٔؼ ا٠ظؼارة املدٔؼخة.
أخٔ٬٤١ن ٣ة آ٫٠ة ٣ة ثٔؼ ا٠ظؼارة؟
إ٫٦ة ا٠ز٬ذة ،ها٠د٬٧٭ؾ ،ها٠دٝؼ٣ٮة ،ها٠ظؼارة...
هك٪ ٟؽا ٭ ْٝيف ش ٥٣ ٬ا٠ػ ٌ١ثٮ 0٥ا٠ز٬ذة هاٚ٠د٧ة ،ا٠د٬٧٭ؾ ها٠دؿه٭ؾ ،ا٠دٝؼ٣ٮة
هاٝ٠ةث١ٮة ٠الفدٗالل هاالفدٔ٤ةذ ،ا٠ظؼارة ه٣ة ثٔؼ ا٠ظؼارة...

-18هٓ ٛٙجؼ ا٠قالم

امل٬دن.
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إ٧٦ة يف طةشة إ٠ى رٝةٙة هٍ٧ٮة ٬٦اش ٩ث٫ة ا٠زٝةٙة االفدٔ٤ةذ٭ةٙ ،ة٠دصؼ٭ؼ
ا٠زٝةيف ٭ٔؼُ ا٠ٮ٬م ١َ٣جة خةذ٭ػٮة .ا٠ظٚةط ىلع األفؾة ا٠ؼه٠ة  ٥٣ا٠دٚك،ٞ
ها٠ؼٓ٬ة إ٠ى ٜٮ ٢ا٠والثة ثؼل ا٠قٮ٠٬ة ،ه٬٣اش٫ة ا٠زٝةٙة االفد٫الكٮة ،ها٠ؼٙةظ
ٓ ٥ا٠ػو٬هٮةة ا٠زٝةٙٮة ا٧ٍ٬٠ٮة ،ها٠دمجذ ثةٗ١٠ة ا٠ؾف٤ٮة ١٠ؼه٠ة ،هخػ١ٮن
ا٠ػة٣ةة هاملؤ٪الة ا٧ٍ٬٠ٮة  ٥٣االفدٗالل ،ها٠ؾٖجة يف ث٧ةء اٜدوةخ هٍ٧ي طؾ
ه٣قد ... ٟٝك٪ ٟؽا ٭صت أن ٭ًٌٍ ٥َّ٤يف رٝةٙد٧ة ا٧ٍ٬٠ٮة ا٠صؼ٭ؼة.
إ٧٦ة  ٥١ٔ٦ك٪ ٟؽا ه٠ق٧ة يف طةشة إ٠ى أن ٦ؽكؾ اٝ٠ؾاء ث٤زٚٝي االفدٔ٤ةذ
أ٠قكؾو ٢٫ٙ ،٭ٔؾ ٢٫٦٬ٙه٭ق٬ٔ٤ن ٓ .٢٫٧إ٫ٝٙ ٢٫٦ةء ه٣ظؼر٬ن هلٮ٬ح
رها٭ة هٜجةا ٟهإٓال٣ٮ٬ن ه٧ٙة٬٦ن ...كزٮؾهن  ٢٪أه٠ب ٞا٠ؽ٭ ٥افدٝج٬١ا االفدٔ٤ةذ
أ٠قكؾو ثةألطًةن خظح ٣ق٤ٮةة ٣دٔؼخة ٥٠ .٭ك٬ن ٪ؤالء ٖ ٥٣ٮؾ أطٚةخ ،ثٟ
إن أطٚةخ ٢٪أكزؾ غَؾا  ٢٠ .٢٫٧٣٭ك ٥األشؼاخ ٭ٔ٬١٤ن ىلع خٚكٮ ٞا٠ؽاكؾة
املٗؾثٮة ثٝؼذ ٣ة كة٬٦ا ٭جؾذهن خؼغ ٟاالفدٔ٤ةذ ،إال أن أطٚةخ ٢٪ال ٭دؾاشٔ٬ن
ٜٮؼ أ١٤٦ة ٓ ٥خٚكٮ ٞغو٬هٮةخ٧ة ا٠زٝةٙٮة هيؾب ٜٮ٧٤ة ا٠و١جة هشٔ ٟث١ؼ٦ة
١٣ظٝة ٗ١٠ؾب ا٠ؾأف٤ة٠ي...
إن ك٣ ٟة ٭كدت أه ٭٧مؾ أه ٭دؾش ٢أه ٭ؼذز أه ٭ٝؾأ يف ٪ؽا ا٠قٮةق ٥٠ ،٭ك٬ن إال
٧٣د٬شة افدٔ٤ةذ٭ةٜ .ؼ ٭ػ١ن هةطج٦ ٩ٮد ٥٣ ٩ك ٟد ،ٞ٠ه٠ك ٥٠ ٩٧٭ػؼم يف
ا ٟ٤ٔ٠إال االفدٔ٤ةذ ا٠صؼ٭ؼ٪ .ؽا ٣ة ٭١٠ ْٝكزٮؾ  ٥٣ا٠كدةب هاملدك٤١ٮ ٥ا٠صؼخ،
ه٪ؽا ٣ة ٭ٝٚؼهن اٝ٠ؼذة ىلع كم .٩ٚ٭دك٬٤١ن ٙدَٮؾ ث ٢٫املؾاكؿ ها٬٧ٝ٠اة كٟ
َ٣ةذ ،ه١ٝ٠ة هٓٮ ٢٫٭ٔدٝؼهن أن د ٥٣ ٞ٠شؼاذخ ٢٫هخ٤ؾخ ٢٪ىلع األه٬ل
هاٚ٦دةط ٢٫ىلع "اٯغؾ" ...ها٠ظٝٮٝة أن ك٣ ٟو١ظة خو ْ٧غَةث٫ة ا٠زٝةيف
ا٠ؽو ٭ظ٤ٮ٫ة ه٭٤٧ٮ٫ة ،هال ٓٮت يف ٣و١ظة  ٥٣٭ؾ٭ؼ أن ٭ػؾث  ٥٣يٮٛ
17

ا٠ؾأف٤ة٠ٮة املد٬طمة إ٠ى فٔة  ٌ٤٦إ٦دةشي أذٜى ،هال يف ٣و١ظة  ٥٣٭ؾ٭ؼ أن
٭ػؾث ٦ ٥٣ٮؾ االفدٔ٤ةذ إ٠ى غٮؾ االفدٝالل ...أ٠ٮت ك ٟأ٠ٮت يف ٣و١ظة ٥٣
٭ؾ٭ؼ أن ٭قدٗ ٟه٭قدٔ٤ؾ ،أ٠ٮت ك ٟأ٠ٮت يف ٣وة٠ض ا٠ؾأف٤ة٠ٮة املد٬طمة
ا٠دي خوؼذ ٧٠ة أر٣ةخ٫ة هأ٭ؼ٭٬٠٬شٮةخ٫ة ٠دقد٤ؾ هخػؾث  ٥٣اطدًةذ٪ة...
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املحور اهحاٍي :اهكتاةة يف زيٌ االستعًار اهجدىد
-1يٌ "اهوغة اهكتاةية" إهى "اهكتاب"
٭٬ٝل ث١كجٮؾ" 0أكزؾ اٝ٠ؾاا ٥خؤكؼ أن ذ٬٣ر ا٠د٬اه ٟا٠جمؾو األهل ،كة٦ح ه٬ذ٭ة ال
ه٬خٮة ،ف٬اء ثة٠ظؾكةة أه ثة٠ؾف٬مٖ ...ٮؾ أن اغدؾاظ اٗ١٠ة ٭ٔدجؾ أّٓ ٢ر٬ذة
خظ٬ل ٦ظ" ٬اإل٦قة٦ٮة" ،هد ٞ٠غةهة ثدٙ٬ٮؾ٪ة ث٧كة ٠دؾاك ٢ا٠ػجؾاة هاألغجةذ
ها٠ظك٤ة ...ف ٟ٫ا٠ظ ُٚهف ٟ٫ا( ٟٝ٧٠يف ا٠ؿ ٥٣هاملكةن)".
إن ث١كجٮؾ ٭٤ٮؿ ثٮ ٥اٗ١٠ة ا٠م٬ٚ٭ة هّ٦ٮؾخ٫ة ا٠كدةثٮة ،هال ٭دقة ٟ٪يف دٞ٠
(هكؽ٬ٔ٦ ٞ٠م خم٣٬قكي) .ه٠ؽ ٬٫ٙ ٞ٠٭ؤكؼ أن "ا٠كدةثة ا٠و٬ذ٭ة ،هأذٜة٫٣ة
ا٠ظؾهٙٮة ،كة٦ح ٧٣د٬ث خأفٮـ امل١كٮة ا٠ػةهة ها٠دصةذة ،ر ٢غةهة ِ٬٫ذ
ا٠ؼه٠ة ،إدن ا٠ؼ٭ ٥هاٝ٠ة٬٦ن هاألغالق هاملؼ٦ٮة ...ه٧٣ؽ د 3200( ٞ٠ف٧ة)٢٠ ،
٭د ٜ٘٬خٝؼم اإل٦قةن ،هد ٞ٠ثٔؼ أن ذاهج ٣كة ٩٦غالل ٣ 6ال٭ٮٓ ٥ةم غ١ح ٥٣
٣ة ٜج ٟا٠دةذ٭ع".
ا٠كدةثة اكدمةف شؼ٭ؼ ،ه٪ي خصؾ٭ؼ ١٠و٬ة ا٠ؽو  ٬٪خصؾ٭ؼ ٬١٠ا ْٜيف األه.ٟ
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-19ف٧ػون ل"خٓةة ا٠دجٔٮة املٗؾثٮة ا٠صؼ٭ؼة" كدةثة ٣قدٝال ،ه٣ ٬٪ة ٦ظ ٥ثوؼخ
االلدٗةل ٓ١ٮ.٩
ٓ-20جؼ ا٠و٤ؼ ث١كجٮؾٝ٣ ٥٣ ،ةل ىلع ِ٫ؾ ٖالف كدةب" 0ا٠دٮٚٮ٧ةع"٠ ،وةطجٓ 0٩جؼ أ٠ؿ٭ؿ
ا٠و٬٭ٔي.
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ث٬افَة ا٠كدةثة ،خ٤ك ٥اإل٦قةن  ٥٣خؼه٭ ٥غجؾاخ ٩ه٣الطّةة هخػؿ٭٫٧ة .ه٣ ٬٪ة
افدٚةخة  ٩ ٧٣األشٮةل ا٠الطٝة هٍ٬ذخ ٩هذاك٤ح ٙٮ٤ٙ ،٩ة كةن د ٞ٠إال ٠ج٧ة ٥٣
ا١٠ج٧ةة األه٠ى ٬٫ّ٠ذ ا٠كدت هلٮ٫ٓ٬ة ثٮ ٥ا٧٠ةز.
 ٟ٪خٔدٝؼ أ٭٫ة اٝ٠ةذئ أن ا٠كدةب كةن هثؼأ ك٤ة  ٬٪ثٮ ٥٭ؼ٭ ٞا٠ٮ٬م؟
ال ر ٢الٙ ،و٧ةٓة ا٠كدةب هخَ٬٭ؾ ٨ذط١ة أغؾى  ٥٣ذطالة ٓجٝؾ٭ة اإل٦قةن هخَ٬ذ
إ٦دةش ٩املةخوٝ٠ .ؼ ه ْ٧ا٠كدةب أهل ٣ة ه٦ ٥٣ ْ٧جةة ا٠جؾخو ٓ٧ؼ املوؾ٭ٮ،٥
ه ٥٣األ٬٠اج ا٠ػمجٮة ها٠ظؾ٭ؾ ٓ٧ؼ ا٠وٮ٧ٮٮ ،٥ر ٥٣ ٢األ٬٠اج اَ٠ٮ٧ٮة ٓ٧ؼ
اٯل٬ذ٭ٮ ،٥ه ٥٣ا٠ص١ؼ ٓ٧ؼ املوؾ٭ٮ ٥هاٯل٬ذ٭ٮ ٥هاٚ٠ؾز هاإلٖؾ٭ ٛهأ٠ؾب...
ٝ٠ؼ كةن ك٪ ٟؽا ٤٫٣ة هٚ٣ٮؼا ٠إل٦قةن ،ه٠ك ٥ه٧ةٓة ا٬٠ذق هاغدؾاظ اَ٠جةٓة
٤٪ة أكجؾ طؼرٮ ٥أخ٭ة إ٠ى ارخ٪ةذ ا٠كدةثة ها٦دمةذ ا٠كدت ثٮ ٥أٖ١ت ا٧٠ةز.
٭٬ٝل طق ٥ذلةخٙ" 0جٔؼ أن كةن ا٠كدةب املػَ٬ض ٝ٣و٬ذا ىلع ٙبة ١ٜٮ١ة ٥٣
ا٧٠ةز كة٤١ٔ٠ةء هاأل٣ؾاء هذشةل ا٠ؼ٭ ،٥لةذكح ا٠ك٤١ة املَجٓ٬ة يف خ٤كٮ٥
ا٠ص٤ة٪ٮؾ  ٥٣خظقٮ ٥أط٬ا٫٠ة االٜدوةخ٭ة ها٠زٝةٙٮة هاملمةذكة ثؼهذ إ٭صةثي
يف لؤهن ا٠قٮةفة ها٠ظك ،٢هكةن د ٥٣ ٞ٠أّ٣ ٢٪ة٪ؾ ا٠ز٬ذة االشد٤ةٓٮة يف
أ٠وؾ ا٠ظؼ٭ذ".
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ال ل ٞأن طق ٥ذلةخ ٭دك٧٪ ٢١ة ٓ ٥ا٠ؼهذ ا٠ؽو ٔ٠جد ٩املَجٔة يف طٮةة
اإل٦قةن ،ه٠ك٫٧ة كة٦ح فدجٝى ٖ ٥٣ٮؾ ٙةاؼة  ٢٠ ٬٠٭د٤ك ٥اإل٦قةن  ٥٣اغدؾاظ
األهذاق.

-21طق ٥ذلةخ ،ا٠كدةب هاملكدجة هاٝ٠ةذئ ،خاذ املٔةذف ،ش .8-7-6
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-2اهكتاةة األدةية
إن ك٣ ٟة ٧١ٜةٙ ٨ٮ٤ة ٭ػن ا٠زٝةٙة ٭َ٧ج ٛأ٭ًة ىلع ا٠كدةثة األخثٮة١ٙ ،ٮـ
األخب ٓجةذاة ًٚٙةية ال خٔجؾ ٓ ٥ليء يف األذص .إن ك ٟأخب ٤٫٣ة ثؼا
٣صؾخا ه٣دٔة٠ٮة ٥٠ ،٭ك٬ن إال ٦دةشة ٠وؾاظ اإل٦قةن ٚ٦ ْ٣ق ٩أه  ْ٣اَ٠جٮٔة أه
 ْ٣اَ٠جٝة ا٠دي خقدَٗ .٩١ه٣ة ٭ٝةل يف د ٥ٓ ٞ٠ا٠مٔؾ ،٭٤ك ٥أن ٭ٝةل ٓ٥
ا٠ؾها٭ة هاٝ٠وة هثةٜي ا٧٠و٬ش األخثٮة.
ال ٭٧جٗي أن ٝ٦ؾأ اٝ٠وة أ٠ؾثٮة اٝ٠وٮؾة ،ثٔؼ ٪ؿ٭٤ة  5٭٦٬ٮ ،22٬ثٔٮ ٥ا٠جةطذ
ٓ ٥ش٤ة٠ٮة األف٬١ب هأ٠جةذة ٙظقت .إن ا٠ج٧ٮة هاملً٬٤ن كال٤٪ة غةئةن
١٠دظ٬الة ا٠دي ٭م٫ؼ٪ة ا٬٠ا ْٜا٠ؽو ٭دٚةٓ ٩ٔ٣ ٟاٝ٠وةش أ٠ؾثي ،ثة٠ؾٖ٥٣ ٢
خٚةهخ٤٫ة يف هخٮؾة خظ٬ل ك٤٫٧٣ ٟةٙ .إدا كةن املً٬٤ن ٭ٔكـ ا٠دظ٬ل
ثقؾٓة هثمك٣ ٟجةلؾٙ ،إن ا٠ج٧ٮة خدَ١ت هٜدة ٍ٬٭ال ٠ددظ٬ل.
٠ٮقح اٝ٠وة اٝ٠وٮؾة أ٠ؾثٮة ثٔؼ ٪ؿ٭٤ة  5٭٪ ،1967 ٬٦٬ي ٚ٦ق٫ة خ ٞ١اٝ٠وة
ٜج ٟا٫٠ؿ٭٤ةٝ٠ .ؼ أرؾة "٦كقة  "1967ثمك ٟهايض ىلع كزٮؾ  ٥٣كدةب اٝ٠وة
أ٠ؾثٮةٙ ،دأرؾها ثؼهذ ٢٪ثظؾكة "إٓةخة اّ٧٠ؾ يف ك ٟليء"ٝ٠ .ؼ "٣ؾي٬ا
ثةٗ٠ؾب" 23ك٤ة ٣ؾص ٖٮؾٙ ،٢٪قةذٓ٬ا إ٠ى ا٠جظذ ٓ ٥ط٬١ل ٣مةك٧١ة يف هاْٜ
هخةذ٭ع ٖٮؾ٦ةٝ٠ .ؼ خظَ٤ح ك ٟأطال ٢٫٣هخَٔ١ةخ ٢١ٙ ،٢٫٭صؼها إال أ٠ؼ٣ٮة
ها٠دمةؤم يف ا٬٠ا٣ ْٜػؾشة ٤٣ ٢٫٠ة ٙ ٢٪ٮ ٩هؼ٣ة ه٭أز.
٭٬ٝل ٣ظ٤ؼ خكؾهب٦" 0دٮصة أ٠ؼهان االفدٔ٤ةذو ا٠و٫ٮ٦٬ي ىلع ٓؼخ ٥٣
ا٠ج١ؼان أ٠ؾثٮة ،اٝ١َ٦ح يف أ٠ة ٢٠أ٠ؾثي ك ٩١طؾكة إلٓةخة اّ٧٠ؾ يف كٟ
٪-22ؿ٭٤ة  5٭٦٬ٮ.٬
"-23املؾص ثةٗ٠ؾب" كدةب ٠ص٬ذث

ٍؾاثٮمي.
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ليء" .ه ٥٣ر ٢خٗٮؾ ٬٣ي٬ظ اٝ٠وة اٝ٠وٮؾة أ٠ؾثٮة هٍؾأة ٓ١ٮ٫ة ٓؼة
خظ٬الة ،٭٤ك ٥إش٤ة٫٠ة ٙٮ٤ة ٭١ي"0
 اال٠دوةق أكزؾ ثة٬٠ا ْٜاملدظؾك ا٠صؾأة يف ا٬ٝ٠ل هاإلثؼاظ. خًػ ٢اإلطقةز ثةٗ٠ؾثة هاملؾاذة هاال٦قظةق هاالطدصةث ها٠ٮأز هأ٠جزٮة. -خظَ ٢امل٬يٓ٬ة املزة٠ٮة اٝ٠ةا١ة ثةٚ٦وةل ا ٥ٓ ٥ٚ٠املصد".ْ٤
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إن ك" ٟخٚقٮؾ" ال ٭٧ٓ ٘ٝؼ ا٠صؽهذ ا٠دةذ٭ػٮة ١٠دظ٬الة ا٠دي ل٫ؼخ٫ة اٝ٠وة
أ٠ؾثٮة اٝ٠وٮؾة ثٔؼ ٦كقة " ٬٫ٙ ،1967خٚقٮؾ" ال ٭ٚقؾ لٮبة .هد ٞ٠أل٩٦
٭كدٚي ث٬ه٘ ٬٤ً٣ن ا٠كدةثة أه ث٧ٮد٫ة ههٚة ٜ٬ٙٮةٙ ،دجٝى األٙكةذ ها٠ج٧ٮةة
ٚ٣و٠٬ة ٓ ٥ها٫ٜٔة هال خٚقؾ لٮبة يف ٫٦ة٭ة املَةف.
٭دظؼخ ٬٤ً٣ن اٝ٠وة ثة٬٠ا ْٜاملةخو ا٠ؽو أٍ٦دَصح ٙٮ ،٩ه٠ك٧ة خؤرؾ هخدأرؾ ث٩
أ٭ًة .هٚ٦ـ ٣ة ٭ٝةل ٓ ٥اٝ٠وة ،٭ٝةل ٓ ٥ا٠مٔؾ٪ .ؽا ٣ة ٭دصة ٩١٪أخه٦ٮـ،
ه٪ؽا ٣ة ٭زجح ف ٩ٍ٬ٝيف ٣زة٠ٮد ٩ا٬٠ايظة.
٭٬ٝل أخه٦ٮـ" 0أن ٭ك٬ن ا٠مٔؾ أ٠ؾثي ر٬ذ٭ة ٭ٔ٧ي أن ٭ػ ٛ١ثةٗ١٠ة ،يف ٣ٮؼان
ا٠زٝةٙةٔ٣ ،ةخال ملة ٭ػ ٩ٝ١ا٠زةاؾ ثة ٟ٤ٔ٠يف ٣ٮؼان ا٠ظؾب".
٭دك ٢١أخه٦ٮـ ٓ ٥ا٠مٔؾ هكأ ٩٦ث٧ٮة ٣قد١ٝة ثؽاخ٫ة ،٭دك ٩٧ٓ ٢١خهن
افدظًةذ ٜةٓؼة "ا٠دؾاثٌ" هثٚو ٥ٓ ٩١ا٬٠ا ْٜاالشد٤ةٓي املدٗٮؾ هاملٔةذك
ا٠دةذ٭ػٮة ه ٛٙلؾهٍ٫ة.
٭ٔٝت ٣ظ٤ؼ خكؾهب ىلع أخه٦ٮـ0

٣-24ظ٤ؼ خكؾهب ،األخب ا٠صؼ٭ؼ ها٠ز٬ذة ،خاذ اٚ٠ةذاثي ،اَ٠جٔة ا٠زة٠زة ،1990 ،ش .69-68-67
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"ا٠ظؾكة ا٠ز٬ذ٭ة يف ا٠مٔؾ ال خصؾو خاغ ٟا٠مٔؾ ٚ٦قٚ٧٣ ،ٌٝٙ ٩و١ة ٓ٥
طؾكة ا٬٠ا ْٜا٠ز٬ذ٭ة ،هال ٪ي ٬٣ار٭ة ١٠ظؾكة ا٠ز٬ذ٭ة ،ث٪ ٟي أطؼ ألكةل خص١ي
ا٠ظؾكة ا٠ز٬ذ٭ة ،خ٧جز٫٧٣ ٛة أفةفة ،خٔجؾ ٓ٫٧ة كؽ ،ٞ٠هخؤرؾ ٙٮ٫ة ثة٠دة٠ي".
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إن "ٓالٜة ا٠دأرٮؾ ها٠دأرؾ" شؼ٠ٮة ثٮ ٥ا٠مٔؾ ها٬٠ا ْٜاملةخو ،ه٪ؽا ٣ة أٖ٩١ٚ
هش ٩١ ٫أخه٦ٮـ ٢٫ٚٙ" .ا٠ظؾكة ا٠ز٬ذ٭ة يف ا٠مٔؾ ٚ٧٣و١ة ٓ٤٫٣ ٥ةة ا٠ظؾكة
ا٠ز٬ذ٭ة يف ا٬٠ا ،"ْٜهفٔى إ٠ى ثٔذ طؾكة خصؼ٭ؼ٭ة " ٥٣أش ٟا٠دصؼ٭ؼ ،ٌٝٙ
ال  ٥٣أش ٟأن ٭دوةٓؼ ا ٟٔٚ٠ا٠ز٬ذو ١٠ك٤١ة  ٥٣شؼ٭ؼ".
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٠ٮـ ٪ؽا ٣ ٜ٘٬٣ ٬٪ظ٬٤خ خذه٭ك ،هال خ٪ ٞ١ي ٍؾ٭ٝد ٩يف كدةثة ا٠مٔؾ
هإثؼآ .٩ه٠ؽ٦ ٞ٠صؼ ٨٭٬ٝل0
"إ٧٦ة لٔؾاء ًٜٮة ٜج ٟأو ليء آغؾ".
"ال طٮةة ألخث٧ة إال إدا كةن فالطة ٫٠ؽا اإل٦قةن هراخا ."٩٠
"ال ثؼ أن خ٤ةذز ا٠ك٤١ة ٫٠٬ٔٚ٣ة ثٮ ٥ا٠ص٤ة٪ٮؾ ثوٚد٫ة ك٤١ة ر٬ذ٭ة".
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ال خػؾث كدةثة ا٠ؾها٭ة ٓ ٥إٍةذ اٝ٠وة ها٠مٔؾ٫ٙ ،ي ثؼهذ٪ة خدظؼخ ثة٬٠اْٜ
املةخو ٠إل٦قةن ،هخدأرؾ ث ٩ه٭ؤرؾ ٙٮ٫ة أ٭ًة .ا٠ؾها٭ة ٓ٧ؼ ش٬ذث ٬٠كةخك ٪ي
لك ٟا٠دٔجٮؾ األخثي ا٠ػةش ثَجٝة اشد٤ةٓٮة ثٔٮ٫٧ة ،ه٪ؽ ٨اَ٠جٝة ٪ي
ا٠ج٬ذش٬ار٭ةٝٙ .ؼ ٦مأة ا٠ؾها٭ة ٦ ْ٣م٬ا٫ة ،ك٤ة أ٫٦ة خَ٬ذة ثدَ٬ذ٪ة .أ٣ة
اال٦دٝةل  ٥٣اّ٧٠ةم االشد٤ةٓي ا٠ؾأف٤ة٠ي إ٠ى ّ٦ةم آغؾ ٬٫ٙ ،٭ٔ٧ي أطؼ األ٣ؾ٭٥
ا٠دة٠ٮٮ0٥
 إ٣ة اًٝ٠ةء ىلع ا٠ؾها٭ة ثةًٝ٠ةء ىلع اّ٧٠ةم االشد٤ةٓي ا٠ؽو ٦مأة ٙٮ.٩ٚ٦-25ق ،٩ش .123
ٚ٦-26ق ،٩ش .133
ٚ٦-27قٚ٦ ،٩ـ

ا٠وٚظة.
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 هإ٣ة خٗٮؾ لك٫١ة ه٫٦٬٤ً٣ة ا٠ج٬ذش٬ارو هِ٬٫ذ لك ٟآغؾ ٭٧دص ٩اّ٧٠ةماالشد٤ةٓي ا٠صؼ٭ؼ.
ٝ٠ؼ خقؾظ ٬٠كةخك ٓ٧ؼ٣ة اخٓى (يف ا٠زالرٮ٧ةة) اًٝ٠ةء ىلع ا٠ؾها٭ة ثةًٝ٠ةء
ىلع اّ٧٠ةم االشد٤ةٓي ا٠ؾأف٤ة٠يٙ ،ال ا٠ؾها٭ة ا٦د٫ح يف االخظةخ ا٠قٙ٬ٮٮدي
ها٠وٮ ٥هك٬ثة ،هال اّ٧٠ةم االشد٤ةٓي االلدؾاكي ط٣ ٟظّ٦ ٟٮؾ ٨ا٠ؾأف٤ة٠ي
ٓةملٮة.
٭٬ٝل ش٬ذث ٍؾاثٮمي0
"إن ٫٦ة٭ة املصد ْ٤ا٠ؾأف٤ة٠ي ٠ٮقح ٫٦ة٭ة ا٧٠زؾ ا٠ؾهاايٙ .ة٠ؾها٭ة خّ ٟا٠مكٟ
ا٠دٔجٮؾو األ٣ز ٟثة٧٠قجة إ٠ى ك٣ ٟصد ٢٠ ْ٤٭ظ ٛٝخذشة ٣دٝؼ٣ة  ٥٣اال٦ؼ٣ةث
ثٮ ٥ا٠ؽاخٮة اٚ٠ؾخ٭ة هامل٬يٓ٬ٮة االشد٤ةٓٮة".
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ثةًٝ٠ةء ىلع  ٌ٤٦اإل٦دةث ا٠ؾأف٤ة٠يٜ ،ؼ ٭دٗٮؾ لك ٟا٠ؾها٭ة ه٫٦٬٤ً٣ة ،ه٠ك٥
اًٝ٠ةء ٓ١ٮ٫ة كمك ٟخٔجٮؾو فٮك٬ن هٔجة إن  ٢٠٭ك٣ ٥قدظٮال.
-3اهكتاةةاهفكرىة
٣ة ٜٮ ٥ٓ ٟا٠كدةثة األخثٮة ٭ٝةل ٓ ٥ا٠كدةثة اٚ٠كؾ٭ةٙ ،كال٤٪ة ٭دظؼخان ث٬اْٜ
اإل٦قةن املةخوٙ .ةملٚكؾ ٭جٝى ذ٪ٮ ٥ها ٩ٜٔاَ٠جٝي ههٓٮ ،٩هد٣ ٞ٠ة ال
٭قدَٮْ أطؼ إ٦كةذٝ٠ .٨ؼ ٓجؾ فٝؾاض ث١ٚقٚد٣ ٥ٓ ٩وة٠ض ٍجٝة األفٮةخ،
هٚ٦ـ ا٠ميء ٭٤ك ٥أن  ٥ٓ ٩٠٬ٝ٦ذه٦ٮ ٩خ٭كةذة هثةذهغقجٮ٬٧را هخ٦ٮـ
خ٭ؼذههكةذل ٣ةذكـ هٓالل اٚ٠ةفي هٓجؼ ا ٩١٠أ٠ؾهو ...ه٠ك ْ٣ ٥اغدالفً يف
٬٦ظ املوة٠ض املٔجؾ ٓ٫٧ة ٓ٧ؼ كٚ٣ ٟكؾ ىلع طؼة.
-28ش٬ذث ٍؾاثٮمي ،خٝؼ٭ ٢ا٠كدةب ا٠ؽو خؾش٠ ٩٤ص٬ذث ٬٠كةخك ثٔ٬٧ان "ا٠ؾها٭ة ك١٤ظ٤ة
ث٬ذش٬ار٭ة" ،خاذ ا١َ٠ٮٔة ،اَ٠جٔة األه٠ى ،1979 ،ش .7
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أوال :روٍيه دىكارة
ٝ٠ؼ ٓةس خ٭كةذة يف ٓوؾ ث٬ذش٬ار٭ة ٙؾ٦قٮة هةٓؼة خ٤ٮؿة ثةٯخي0
 كة٦ح يف طةشة إ٠ى خَ٬٭ؾ ٬ٜى إ٦دةش٫ة.  ٢١ٙخدوةذظ  ْ٣ا٠ك٧ٮقة ثمك٣ ٟظدؼم ه٠ؽ ٞ٠خٓح إ٠ى ا٠د٤ٮٮؿ ثٮ ٥اٗ٠ٮت ها٠م٫ةخة ثمك ٟهةذم ٖٮؾ ٣دؾخخ. ٩١٠غ ٛ١ا٠ك٬ن ،ه٠إل٦قةن اكدمةف ٬ٜا٦ٮ٪ ٥ؽا ا٠ك٬ن.
٭٬ٝل ٓجؼ ا٠قالم امل٬دن" 0هإدن ٙإن ٣ة كة٦ح خظدةش ٩ا٠ج٬ذش٬ار٭ة يف دٞ٠
اٜ٬٠ح (ا٧٠و٘ األهل  ٥٣اٝ٠ؾن ا٠قةثْ ٓمؾ ،ه٪ي املؾط١ة ا٠دةذ٭ػٮة ا٠دي ٓةس
ٙٮ٫ة خ٭كةذة)٠ ،ٮـ  ٬٪إٗ٠ةء ٓالٜةة اإل٦دةث اإلَٜةٓٮة ،ث ٌٝٙ ٟخَ٬٭ؾ ٬ٜى
اإل٦دةث .ه ٥٣أش ٟخَ٬٭ؾ ٬ٜى اإل٦دةث ،كةن ٭دٔٮ ٥خَ٬ذ ا٬١ٔ٠م اَ٠جٮٔٮة .ه٥٣
أش ٟخَ٬ذ ا٬١ٔ٠م اَ٠جٮٔٮة ،كةن ال ثؼ  ٥٣فٮةخة اٚ٠كؾ ا٠ظؾ .هاٚ٠كؾ ا٠ظؾ ٭ٔ٧ي
ا٠دظؾذ  ٥٣ك ٟفَ١ة ٔ٣ؾٙٮة ٖٮؾ فَ١ة ا ،ٟٝٔ٠أو أن ا٠جةطذ يف لؤهن
اَ٠جٮٔة ،٭صت أن ٭ك٬ن ٣دظؾذا  ٥٣ك ٟأ٬٦اظ األٙكةذ املقجٝة ،ك٤ة ٭صت ٓ١ٮ٩
أال ٭دٝٮؼ إال ثةالفدصةثةة املَٝ٧ٮة ها٠دصؾ٭جٮة ،ا٠دي ٭د٬ه ٟإ٠ٮ٫ة ٍٓ ٥ؾ٭ٛ
ا ،ٟٝٔ٠ها ٟٝٔ٠هطؼ."٨
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"اٚ٠كؾ ا٠ظؾ" ا٠ؼ٭كةذخي إدن ٬٪ ،يف ش٪٬ؾ ٨ا٬٠اٜي ٭ٔ٧ي ا٠د٤ؾخ ىلع فَ١ة
ا٠ك٧ٮقة يف ٣صةل "خٚقٮؾ اَ٠جٮٔة ها٠جظذ ٓ٬ٜ ٥ا٦ٮ٫٧ة" ،ه٠ٮـ د ٞ٠إال خ٤ؾخا
ىلع اإلَٜةظ يف ٫٦ة٭ة املَةف.

30

ٓ-29جؼ ا٠قالم امل٬دن ،اَ٠جٝة أ٠ة١٣ة ا٠ظؼ٭زة هاّ٧٠ؾ٭ة املةذكقٮةٓ ،ٮ٬ن املٝةالة،
اَ٠جٔة األه٠ى ،1990 ،ش .105
-30ه٠ك٠ ٩٧ٮـ خ٤ؾخا كد٤ؾخ فجٮ٬٧را أه خ٭ؼذه ،ألن فجٮ٬٧را  ٢٠٭٬اش ٩اٗ٠ٮت ا٠ك٧قي ،ثٟ
٣ٮؿ ثٮ ٩٧هثٮ ٥ا٠م٫ةخة (اَ٠جٮٔة غةهة).
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٪ؽا ٣ة ِ٫ؾ ثصالء يف ا٠كدت ا٠دي كدج٫ة خ٭كةذة ،ه٫٧٣ة ٦ؽكؾٝ٣ 0ة٠ة ٓ٥
امل٫٧س ،خأ٣الة ٣ٮدةٙٮؿ٭ٝٮة يف ا١ٚ٠قٚة األه٠ى٬ٜ ،آؼ ٠د٬شٮ ٩اٚ٠كؾ٥ٓ ،
امل٫٧س ا٤١ٔ٠ي...
جاٍيا :ةاروخستيَوزا
أ ٩٠فجٮ٬٧را اَ٠جٮٔةٙ ،دصةهر ثؽ ٞ٠خ٭كةذة.
خٝؼ٣ح ا٠ج٬ذش٬ار٭ة ا٧٠٬٫٠ؼ٭ة ىلع ّ٦ٮؾخ٫ة اٚ٠ؾ٦قٮةٙ ،ةٔ٦كـ د ٞ٠ىلع
ٙكؾ فجٮ٬٧را.
لدةن ثٮ ٥ث٬ذش٬ار٭دٮ 0٥ث٬ذش٬ار٭ة ٙؾ٦قٮة هةٓؼة خؾ٭ؼ أن خَ٬ذ ٬ٜى اإل٦دةث
خهن أن خدوةذظ  ْ٣اإلَٜةظ ،هأغؾى ٧٠٬٪ؼ٭ة ٤٦ح إ٠ى خذشة أن أهجظح خَة٠ت
ثة٦دؿاظ ثٔى املكةفت  ٥٣اإلَٜةظ.
هثة٠دة٠ي ،لدةن ثٮٙ ٥كؾ٭ٙ 0٥كؾ خ٭كةذخي ٭دٝةف ٢املصةل  ْ٣ا٠ك٧ٮقة ،هٙكؾ
فجٮ٬٧رو ٭د٫ص١ٓ ٢ٮ٫ة (ا٠ك٧ٮقة).
 ٢٠٭ك ٥فجٮ٬٧را ثٔٮؼا ٓ ٥اٝ٧٠ؼ ،ه٠ك ٩٧خٔؾص  ٩٠ث٤صؾخ أن ِ٫ؾ اٚ٠كؾ املةخو
اٚ٠ؾ٦قي٪ .ؽا اٚ٠كؾ ا٠ؽو كةن ث٤زةثة أ٦كةز ٠ظةشة ا٠ج٬ذش٬ار٭ة اٚ٠ؾ٦قٮة إ٠ى
خظَٮٓ ٢الٜةة اإل٦دةث اإلَٜةٓٮةٙ ،كةن أكزؾ خ٫ص٤ة هيؾثة ٠ؼ٭ ٥ا٠ك٧ٮقة ٥٣
ٙكؾ فجٮ٬٧را.
٭٬ٝل ٓجؼ ا٠قالم امل٬دن" 0إن ١ٙقٚة فجٮ٬٧را املةخ٭ة ٢٠ ،خك ٥يف ا٠ص٪٬ؾ،
لٮبة آغؾ ف٬ى خٔجٮؾا ٓ ٥ا٠وؾاظ ثٮ ٥اإلَٜةظ ها٠ج٬ذش٬ار٭ة ا٧٠٬٫٠ؼ٭ة ،يف
٣ؾط١ة أهجض ٫ٔ٣ة خَ٬ذ ٪ؽ ٨األغٮؾة ،٭ٝدًي خوٚٮة شؿء  ٥٣ا٠ظ٬ٝق
ا٠قٮةفٮة ٠إلَٜةظ".
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ٓ-31جؼ ا٠قالم امل٬دنٚ٦ ،ـ املؾشْ ا٠قةث ،ٛش .107
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ا٠ظؾ٭ة ٓ٧ؼ فجٮ٬٧را إدن ٥٠ ،خدظ ٛٝإال ثٔؼ ا٦دؿاظ ثٔى ا٠ظ٬ٝق ا٠قٮةفٮة ٥٣
اإلَٜةظ.
ٝ ٠ؼ خك٤١ح ١ٙقٚد ٩يف اٝٔ٠ٮؼة ه٦ةٜمح هش٬خ ا ،٩١٠هخٔؼة ا٠د٤ٮٮؿ ثٮ٥
اٗ٠ٮت ها٠م٫ةخة إ٠ى ا٬ٝ٠ل ثأن "اٖ ٩١٠ٮؾ ٬٣ش٬خ غةذث اَ٠جٮٔة".32
هثٗى اّ٧٠ؾ ٓ ٥هظة اخٓةآ ٥٣ ٩ؼ٫٣ة ٢٠ ،خكٙ ٥كؾة "ا٠ظ٬١ل" (ط٬١ل ا٩١٠
يف اَ٠جٮٔة) ٓ٧ؼ ٨إال خ٤ةخ٭ة يف ٬٣اش٫ة ا٠ك٧ٮقة (=املؤفقة اإل٭ؼ٭٬٠٬شٮة
٠إلَٜةظ).
إن ٪ؽا ا٠ؽو ٧١ٜة٣ ٬٪ ٨ة طك ٢فجٮ٬٧را يف أ٠ؼ٭ؼ  ٥٣إ٦دةشةخ ٩اٚ٠كؾ٭ة ،هىلع
ذأف٫ة كدةث" ٩ذفة٠ة يف ا٠ال٬٪ة ها٠قٮةفة".
جاهحا :دٍيس دىدرو
٭٬ٝل ٓجؼ ا٠قالم امل٬دن٠" 0ك ٥اٚ٠الفٚة املةخ٭ٮ ٥اٚ٠ؾ٦قٮٮ ٥يف اٝ٠ؾن ا٠زة٥٣
ٓمؾ ،هغو٬هة خ٭ؼذهٜ ،ؼ اكدم٬ٚا ٓٮ٬ثة أفةفٮة يف ٣ةخ٭ة فجٮ٬٧را.
كة٦ح ٙؾ٦قة يف د ٞ٠اٜ٬٠ح ،خد٫ٮأ ٠ػ٬ص ر٬ذخ٫ة ا٠ج٬ذش٬ار٭ة ا٤ّٔ٠ى
ا٠ؾاخ٭كة٠ٮة ...إد يف ٪ؽ ٨املؾط١ة ا٠صؼ٭ؼة ٢٠ ،٭ٔؼ َ٣ؾهطة خَ٬٭ؾ ٬ٜى اإل٦دةث
(ك٤ة  ٬٪ا٠مأن يف ٓوؾ خ٭كةذة) ،ث ٟخؼ٣ٮؾ ٓالٜةة اإل٦دةث اإلَٜةٓي ،ا٠دي
أهجظح فؼا ٧٣ٮٔة يف هش ٩خَ٬ذ ٬ٜى اإل٦دةث.
إن ا٠وؾاظ املكم٬ف إدن ثٮ٬ٜ ٥ى ا٠ج٬ذش٬ار٭ة ،ه٬ٜى اإلَٜةظٜ ،ؼ أهجض يف
طةشة إ٠ى طق٫٦ ٢ةاي .ه ٥٣ثٮ ٥األف١ظة ا٠دي خؼغ١ح  ٥٣أش ٟد ٞ٠ا٠ظق،٢
ٙ ٬٪كؾ اٚ٠الفٚة املةخ٭ٮٝ٠ .٥ؼ كة٬٦ا ،ا٦قصة٣ة  ْ٣طؾاذة ا٠وؾاظ أ٠ةم،

ٚ٦-32ق ،٩ش .107
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ذاخ٭كة٠ٮٮ ٥يف ٝ٦ؼ٠ ٢٪ك ٟليء 0ذاخ٭كة٠ٮٮ ٥يف ا٠قٮةفة ،هيف ا٠ؼ٭ ،٥هيف
ا٠ظ٬ٝق ،هيف األغالق ...ر ٢يف اّ٧٠ؾة إ٠ى اَ٠جٮٔة".
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٭ؾ٭ؼ كزٮؾهن ا٠ٮ٬م أن ٭دظؾذها ىلع ٍؾ٭ٝة خ٭ؼذه ،ه٭ؼُٓ٬ن  ْ٣د ٞ٠ا٠دٝؼ٣ٮة.
ها٠ظٝٮٝة أ١ٝ٣ ٢٫٦ؼهن  ٢٠٭ؤٍؾها ٓ ٢٫٠٬ٝثة٠دةذ٭عٙ ،دظؾذها ٝٓ ٥٣ةاؼ٢٪
األهٮ١ة ٣ةا١ٮ ٥إ٠ى ٓٝةاؼ ٖٮؾ ٢٪ثال ٓ.ٟٝ
أ٠ظؼ خ٭ؼذهٚٙ ،صؾ ٓالٜةة اإل٦دةث اإلَٜةٓٮة ٠ددمكٓ ٟالٜةة اإل٦دةشٮة
ا٠ؾأف٤ة٠ٮة ،ه٪ؽا ٧ٔ٣ ٬٪ى ا٠ظؾ٭ة ٠ؼ٭ .٩ه٪ؽا  ٬٪املً٬٤ن ا٠ؽو ٍٗى ىلع
ٜوو ٩هذها٭ةخ ٩ا٠دي ٦ؽكؾ ٫٧٣ة 0ا٠ؾا٪جة ،شةك املؤ ٥٣ثةٝ٠ؼذ...
راةعا :كارل ياركس
٧٪ةك  ٥٣٭ٔدٝؼ أن كةذل ٣ةذكـ ال ٭ٔدؾف ثٓ٬ي اإل٦قةن (أه إ٭ؼ٭٬٠٬شٮد ،)٩هال
٭َٔٮ ٩أخ٦ى ا٪د٤ةم يف إطؼات أو خٗٮٮؾ خةذ٭ػي .ه٪ؽٜ ٨ؾاءة ٬َٔ٣ثة يف
ٙكؾ ٣ةذكـ ،أل٫٦ة ال خ٤ٮؿ ثٮ" ٥ا٠دظؼ٭ؼ" ه"ا٠دأرٮؾ" .هظٮض أن ٣ةذكـ ٭٬ٝل
ثدظؼ٭ؼ االٜدوةخ ٠إل٭ؼ٭٬٠٬شٮة ٧٣ؽ أهل ه١٪ة ،ه٠ك ٩٧ثةملٝةث ٟال ٭٬ٝل ثدأرٮؾ
االٜدوةخ ٙٮ٫ة خهن أخ٦ى خأرؾ ث٫ة .ه ٥٣٭ٝد ْ٧ثٔكـ ٪ؽا ٬٫ٙ ،٭ظك ٢ىلع
ٓجٝؾ٭ة ٣ةذكـ ثةالٔ٦ؼام ٣جةلؾة.
٠ٮـ ٧٪ةك أو خأرٮؾ ٭ظؼت ثٔٮؼا ٓ ٥ها ْٜا٧٠ةز هطةشةخ ،٢٫ه٠ٮـ ٧٪ةك أو
خٗٮٮؾ خظؼر ٩األٙكةذ يف ها٧ٜٔة امل٬يٓ٬ي غةذث  َٛ٧٣ا٠دةذ٭ع هلؾهٍ٧ة
ا٠دةذ٭ػٮة.
إن ٣ة َ٦ؾط ٥٣ ٩أفب١ة -يف ّ٦ؾ ٣ةذكـ ٬٪-ثةً٠جٌ ٣ة ٦ظٜ ٥ةخذهن ىلع
ٍؾط ٩يف فٮة٧ٜة ا٠دةذ٭ػيٙ ،ةإل٦قةن ٖٮؾ ٜةخذ ىلع خصةهر ها ٩ٜٔهِؾه٩ٙ
ٚ٦-33ق ،٩ش .108
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خصةهرا ٝ١َ٣ة ٤٫٣ة  .ٟٔٙفٮّ ٥اإل٦قةن أ ٩٦خصةهر ها ٩ٜٔثكزٮؾ ،ه٠ك ٩٧يف
ا٠ظٝٮٝة  ٢٠٭ك ٥إال ٔ٣جؾا ٓ ٥خَٔ١ةة أ٦دص٫ة فٮة ٩ٜا٠دةذ٭ػي.
إ٭ؾ٭ٙ ٞؾهم ٚ٦قٚ٦ ٩ى ٓ٣ ٥ةذكـ "ا٠ظد٤ٮة االٜدوةخ٭ة" ،ه٠ػن ٣مؾهٓ٩
(=كةذل ٣ةذكـ) ا٠دةذ٭ػي يف أ٠جةذة ا٠دة٠ٮة" 0آ٬٠ي ثة٬٠ش٬خ االشد٤ةٓي"ٝ٠ .ؼ
 ٟٔٙد ٞ٠هك ٩ُّ١أ ٟ٣يف أن ٭ٌٔؾُف ا٧٠ةز ىلع ٣ةذكـ اإل٦قةن ا٠ؽو ٭ٌٝؼِّذ
اإل٦قةن هال ٭ٚ٧ٮ.٩
١٠جؾ٧٪ة ىلع ا٪د٤ةم ٣ةذكـ ثٓ٬ي اإل٦قةن ،٭كٚٮ٧ة أن ٧٦دج ٩إ٠ى 0خ٤قك٩
ا٬ٝ٠و ثًؾهذة ا٠دٚكٮؾ يف ذأف٤ة٠ٮة ٓوؾ( ٨ه٪ؽا ٣ة ِ٫ؾ  ٥٣غالل كدةث٩
ا٤ٔ٠الق "ا٠ؾأف٤ةل") ،هطؾه ٩ىلع خص٤ٮْ ا٤ٔ٠ةل هخظؾكٮ ٢٫ثةٓ٬٠ي اَ٠جٝي.
٭ٚكؾ املٚكؾ ه٭دأ ٟ٣ه٭كدتٙ ،ٮجٝى ٙكؾ ٨طجٮـ اّ٧٠ؾ إ٠ى أن خدج٧ةٙ ٨بة خؾى
ٙٮ٣ ٩ؾآة ٫٣٬٤٫٠ة هآال٫٣ة.
 ٥٠٭ؤرؾ ٙكؾ ٣ةذكـ يف ا٤ٔ٠ةل أل٣ ٩٦ج٫ؾ هشؽاب ،ه٠ك ٩٧فٮؤرؾ ٙٮّ٦ ٢٫ؾا
٠ظةشد ٢٫إ٠ٮ .٩هثة٠دة٠ي ال ٭ك٬ن اٚ٠كؾ ٙةٓال ثدصةهر ها ٩ٜٔامل٬يٓ٬ي ،هإ٤٦ة
ث٬٤اٝٙد ٩ه ٩١ٔٙيف إٍةذٝ٠ .٨ؼ كةن ا٬٠ا ْٜامل٬يٓ٬ي ذأف٤ة٠ٮة يف ٓوؾ
٣ةذكـٙ ،قٔى ٪ؽ ٨األغٮؾ إ٠ى  ٩٤٫ٙهخظؾ٭ ٞا٤ٔ٠ةل ثةٓ٬٠ي (أه اإل٭ؼ٭٬٠٬شٮة)
امل٬ا.٩٠ ٛٙ
ال ٭ّ٧ؾ ٣ةذكـ إ٠ى اٚ٠كؾ ك٬ٝة خٗٮٮؾ٭ة خدظؾك يف ا٬٠ا ْٜك٤ة خمةءٙ ،ةٚ٠كؾة
يف ّ٦ؾ ٨ال خك٬ن ٣ؤرؾة إال إدا خج٧د٫ة ٍجٝة  ٥٣اَ٠جٝةة (ٙبة  ٥٣اٚ٠بةة).
ا٤ٔ٠ةل ،إدن ،٭دج٬٧ن "املةذكقٮة" أل٫٦ة ف٧ؼ ٢٪يف ٬٣اش٫ة ا٠ؾأف٤ة٠ٮٮ .٥إ٫٦ة
هفٮ١د ٢٫ا٠دي ٭كدم٬ٚن  ٥٣غال٫٠ة ر٭٘ ا٠ػَةثةة ا٠ؾأف٤ة٠ٮة ،ه٭د٤ك٬٧ن
ثةٓد٤ةخ٪ة  ٥٣اخػةد امل٬ا ْٜهامل٬ا ٜ٘ا٧٠ةشٔة يف ا٠وؾاظ" .املةذكقٮة" ٙكؾة،
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ه٠ك٫٧ة ال خك٬ن ٙةٓ١ة يف ا٠دةذ٭ع إال ثدج٧ي ا٤ٔ٠ةل (أه أو ٙبة خمكٍ ٟؾٙة ٥٣
ٍؾيف ا٠د٧ةٜى ا٠ؾاٮقي) ٫٠ة ك٬فٮ١ة  ٥٣هفةا ٟا ًٌٗ٠هامل٬اش٫ة.
٪ؽا  ٬٪ا٠ػٌ اٚ٠كؾو ا٠ؽو طك ٢كةذل ٣ةذكـ يف كدةثة أ٠ؼ٭ؼ  ٥٣كدةثةخ،٩
٫٧٣ة٣ 0ػٍَ٬ةة  ،1844ثؤز ا١ٚ٠قٚة ،ا٠جٮةن ا٠مٮٓ٬ي (ذٝٙة إ٦ص١ؿ)،
٣قة٤٪ة يف ٝ٦ؼ االٜدوةخ ا٠قٮةفي ،ذأز املةل...
خايسا :عالل اهفاسي
ٝ٠ؼ كة٦ح ا٠قٚ١ٮة ا٧ٍ٬٠ٮة ٪ي أفةز ا٠ظؾكة ا٧ٍ٬٠ٮة يف املٗؾب ،فٚ١ٮة
أٍ٫ٝ١ة أث ٬لٔٮت ا٠ؼكة٠ي هٍةذ ث٫ة ٣ظ٤ؼ ثٔ١ؾثي ا٬١ٔ٠و كَ٣ ٟةذ ،ر ٢خٝ١ة٪ة
ٓ ٩٧خال٣ؽخ ٩هٍالث ٩هٓٮ ٢٫٧ىلع املٮؼان هٝ٣ةه٣ة املقدٔ٤ؾ ىلع ش٤ٮْ
املقد٬٭ةة 0ا٠زٝةٙٮة ها٠قٮةفٮة هاالشد٤ةٓٮة هأ٠قكؾ٭ة...
٪ ٟ٫ٙؽ" ٨ا٠قٚ١ٮة" ٣صؾخ طؾكة ٓ٬َٝ٣ة األه ٟال خٔ٬خ إ٠ى شؽهذ خةذ٭ػٮة
(اٜدوةخ٭ة هاشد٤ةٓٮة هفٮةفٮة)؟
ال ٭٬ٝل ثؽٓ ٞ٠ة ٟٜ٭ؤ ٥٣ثأن ٠ك ٟخٓ٬ة ٣ة ٭ق٧ؼ٪ة  ٥٣ا٬٠ا ْٜاملةخو ،هال ٭٬ٝل
ث ٥٣ ٩٭ؤ ٥٣ثأن هؾاظ اإل٭ؼ٭٬٠٬شٮةة هاألٙكةذ ٣ة  ٬٪إال أ٦كةز ١٠د٧ةٜى ثٮ٥
ٍؾيف هؾاظ يف املصد.ْ٤
ٓالل اٚ٠ةفي ٚ٦ق ،٩هثةٓدجةذ ٨ا٠مػوٮة ا٧ٍ٬٠ٮة طٮذ خكزٚح ٓ٧ةهؾ اٚ٠كؾ
ا٠قٚ١ي هخٔؿرة ٢٠ ،٭ك٠ ٥ٮق ٥٣ ٌٝا٠ق٤ةء أه ٠ٮ٧جٔذ  ٥٣أ٠ؼمٝ٠ .ؼ كةن –
ثدٔجٮؾ ٓجؼ ا٠و٤ؼ ث١كجٮؾ"-٭٤ز ٟآ٬٠ي ا٠ج٬ذش٬ارو يف املٗؾب يف ٍ٬ذ
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٦مأخ ٩ا٠صؼ٭ؼة ه ٨٬٤٦يف ِ ٟاالفدٔ٤ةذٝ٣ ،ؼ٣ة  ٩٠خَ٬ذ ٨املظدٟ٤
هاملٚدؾص".
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ال ٦ؾ٭ؼ أن ٧٪ ٢٤ٔ٦ة طة٠ة ٓالل اٚ٠ةفي ىلع ك ٟذهاخ هلػوٮةة ا٠قٚ١ٮة
ا٧ٍ٬٠ٮة ،ه٠ك٣ ٥ة ٬٦خ خأكٮؼ ٬٪ ٨أن ٪ؽ ٨ا٠ظؾكة ث٧ح ها٫ٜٔة هث٧ح ا٠د٧ةٜى
ا٠ؾاٮـ يف املصد ْ٤ه ٥٠خك٬ن أثؼا ٓ٬َٝ٣ة ا٠و١ة ثة٬٠ا ْٜاملةخو (ا٠وؾاظ ثٮ٥
ا٠ؾأف٤ةل األش٧جي  ٥٣ش٫ة ها٠ج٬ذش٬ار٭ة املٗؾثٮة هثٝٮة ٙبةة هٍجٝةة
ا٠مٔت املٗؾثي ه ٥٣ش٫ة أغؾى).
إن األفةز ا٠ؽو ٜة٣ح ٓ١ٮ ٩فٚ١ٮة ٓالل اٚ٠ةفي  ٬٪ا٠ؽو ٓجؾ ٓ" ٩٧ا٠ؿٓٮ٢
ٓالل" يف ٣ػد ٘١كدةثةخٝ٣ 0٩ةهؼ ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة ه٣كةذ٫٣ة ،ا٠ظؾكةة
االفدٝال٠ٮة يف املٗؾب أ٠ؾثيٝٓ ،ٮؼة هش٫ةخ ،اٝ٧٠ؼ ا٠ؽاخي ،خٙةظ ٓ٥
ا٠مؾ٭ٔة...
سادسا :عتد اهوه اهعروي
٭٫٧ةل ثةٝ٧٠ؼ ىلع ٓجؼ ا ٩١٠أ٠ؾهو هٚ٧ةن  ٥٣املزٚٝٮ0٥
 خٓةة ا٠د١ٝٮؼ ا٠ؽ٭ ٥٭ّ٧ؾهن إ٠ى ا٠ظؼارة كد٫ؼ٭ؼ ٭ٗ٧ن ٓ١ٮ٤ٍ ٢٫أ٦ٮ٧د٢٫هافدب٧ةف ٢٫ثةملةيي( .أث ٬اَ٠ٮت ٬٠٬٣خ ا٠قؾ٭ؾو ك٬٤٧دث)
 ثٔى املةذكقٮٮ ٥ا٠ؽ٭ ٥٭ؾهن ٪ؽ ٨ا٠ؼٓ٬ة ٣زة٠ٮة ٠ٮجٮؾا٠ٮة ٪ٮص١ٮة ٖٮؾهٙٮة ٫٧٤١٠س املةخو ا٠صؼ٠ي٣( .ظ٤ؼ ٓةثؼ ا٠صةثؾو ك٬٤٧دث)
ا٠وٚ٧ةن ٔ٣ة  ٢٠٭٤٫ٚة أ٠ؾهو ك٤ة ٭صت .٭ّ ٥األه٬٠ن أن أ٠ؾهو يؼ األهة٠ة
ها٠ػو٬هٮةة ها٬٫٠٭ة هاٝ٠ٮ ٢ا٠صةٔ٣ة ،هثة٠دة٠ي  ٬٫ٙيف ّ٦ؾ ٢٪يؼ اإلفالم.

ٓ-34جؼ ا٠و٤ؼ ث١كجٮؾ ،خذافة ثٔ٬٧ان" 0أذثٔة خذهز ٓ ٥ا٠ظؾكة ا٠قٚ١ٮة"٣ ،ص١ة ا٠زٝةٙة
ا٠صؼ٭ؼة ،أ٠ؼخ  ،1981 ،22ش .116
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أ٣ة ثٔى املةذكقٮٮٙ ٥ٮٔدٝؼهن أن أ٠ؾهو ٭ػةٍت ا٠مٔت ،هإدا هشؼه٨
٭ػةٍت ا٧٠ػجة ،دكُؾٍه ٨ثأن ٠ٮـ يف املةذكقٮة "أ٦د١ص٧قدٮة" (=٦ػجة).
٭دٔٝت أ٠ؾهو طةشةة األٙؾاخ ه٣وة٠ظٙ ،٢٫ٮصؼ أ٫٦ة ٣ظؼخ طٝٮٝي يف
٬٣ا ٢٫ٜٚهف٬١كةخ ٢٫هٔ٣دٝؼاخ .٢٫٭ٔ ٢١٭ٝٮ٧ة (ثظكٜ ٢ؾاءخ ٩يف ا٠دةذ٭ع) أن
ِ٬٫ذ ٓؿاءاة شؼ٭ؼة ٜؼ ٭ٗ١ي ٣زٮالخ٫ة اٝ٠ؼ٭٤ة ،ه٭ٔ ٢١أ٭ًة أن ٠كٝ٣ ٟةه٣ة
طؼهخا خظؼ٪ة.
ال ٭ػةٍت أ٠ؾهو أ٠ة٣ة ،ألن ا٠دظؼ٭ذ ٠ٮـ ثٮؼ٪ة .هإ٤٦ة ٭ػةٍت إخاذخٮ 0٥إخاذة
املصد=( ْ٤رٓ٤ةء األطؿاب ا٠قٮةفٮة ،اٚ٠ةٓ٬١ن املؼ٦ٮ٬ن ،ا٠ؿٓ٤ةء اٝ٧٠ةثٮ٬ن،
املز٬ٚٝن املؤرؾهن ،)...هإخاذة ا٠ؼه٠ة (=ا٠قَ١ة).
٪كؽا خدأفـ ا٠ػَة يف د ٥٪أ٠ؾهو 0إدا طو ٟخ٬ا ٛٙثٮ ٥اإلخاذخٮ ٥ىلع
خظؼ٭ذ ا٠ج٧ٮةة ا٠دظدٮة ،فٮدظؾك هٓي ا٧٠ةز هٙكؾ١ٜ ٢٪ٮال إ٠ى األ٣ةم.
٭٧كؾ ثٔى املةذكقٮٮ ٥ىلع أ٠ؾهو افدٔ٤ة٬٫ٚ٣ ٩٠م "ا٧٠ػجة"ٙ ،ٮك٬٦٬ن
ثؽ ٞ٠يؼ أو طؼ٭ذ ٓٔٙ ٥ة٠ٮد٫ة هٜؼذخ٫ة ىلع ا٠دأرٮؾ .ه٦ظ٧٪ ٥ة ٦قةا٢٫١
خٔٙة هاطؼة0
أ ٢٠٭ك٠ ٥ٮ٧ٮ ٥هفدة٠ٮ ٥هخؾهخقكٮ٬ث١ٮػة٬ٙ٬٦ث٬غةذ٭ ٥هٖ٬ذكي ...أ ٢٠٭ك٪ ٥ؤالء
هٖٮؾ" ٢٪ ٢٪أ٦د١ص٧قدٮة" ا٠ز٬ذة ا٠ؾهفٮة؟
أ ٢٠٭ك ٥ش٬ذث ث٠٬ٮدؿذ ه٧٪ؾو ٙ٬٠ٮٚؾ هذهشي ٖةذهخو ...أ ٢٠٭ك٬٦٬ا ش٤ٮٔة ٥٣
٦ػت "ا٠مٮٓ٬ٮة األهذهثٮة"؟
أ٠ٮـ ٓالل اٚ٠ةفي هٓجؼ ا٠ؾطٮ ٢ثٓ٬جٮؼ هامل٫ؼو ث٧جؾكة هٓجؼ ا ٩١٠إثؾا٪ٮ٢
هٖٮؾ ...٢٪أ ٢٠٭مك٬١ا ش٤ٮٔة ٦ػجة املٝةه٣ة املٗؾثٮة هاالفدٝالل ا٧ٍ٬٠ي؟
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٣ة ٭ك٬ن ٫٣ؼو ٓة ٟ٣هطقٮ٣ ٥ؾهة هإ٠ٮةز ٣ؾٜن ه٭ةفٮ ٥ا٠ظة ُٙهٓؿ٭ؿ
ا٤ّٔ٠ة هف٤ٮؾ أ٣ٮ ...٥إن  ٢٠٭ك٬٦٬ا ٦ ٥٣ػت "طؾكة ا٠دظؾذ ا٧ٍ٬٠ي"؟
أ ٢٠٭قج٫٠ ٛؤالء املةذكقٮٮ ٥أن ف٬ٔ٤ا ٓٙ ٥كؾ ٠ٮجٮؾا٠ي هٮ٧ي هٙٮد٧ة٣ي
فجٙ ٛكؾ٤٪ة املةذكقي؟ أ ٢٠٭قج ٢٫٠ ٛأن ف٬ٔ٤ا ٜٓ ٥ةخة ا٠ز٬ذة ا٠وٮ٧ٮة
ه٦ػت املٝةه٣ة اٚ٠ٮد٧ة٣ٮة؟
ملةدا إدن ك٪ ٟؽا ا٠دؼآي ىلع أ٠ؾهو ثقجت طؼ٭ز ٥ٓ ٩خهذ ا٧٠ػجة؟
ال ٭ػةٍت أ٠ؾهو األه٠٬ٮٮ ٥ها٠مٔت  ،٢٫ٔ٣ه٠ٮـ يف افدَةٓد ٩أن ٭٢٫٧ٝ١
ا٠ظؼارة ثؾٖجةخ ٩هطؼ .٨ا٠ظؼارة يف د ٥٪أ٠ؾهو ،ك٤ة يف د ٥٪ا٠كزٮؾ ٥٣
اٝٔ٠الء٠ ،ٮقح ٙكؾا خظدً ٩٧ا٠ص٤ة٪ٮؾ ٧٣ؽ ا٠جؼا٭ة .هإ٤٦ة ٪ي (ا٠ظؼارة) اٜدوةخ
هفٮةفة هاشد٤ةظ هرٝةٙة يف ٫٦ة٭ة املَةف٪ ،ي د ٞ٠ك ٩١ملُة خمؾف ٓ١ٮ٩
إخاذة ا٠ؼه٠ة ثد٬ا /ْ٣ ٛٙأه ثًٌٗ  ٥٣إخاذة املصد ،ْ٤هطقت ا٠قٮةق ا٠دةذ٭ػي.
أ٠ٮـ ٪ؽا هطؼ ٨كةٙٮة ىلع ٣ةذكقٮة ٓجؼ ا ٩١٠أ٠ؾهو؟
٤ٙة خك٬ن املةذكقٮة إن  ٢٠خك ٥ثظزة يف اإل٣كة٦ةة ا٠دةذ٭ػٮة ٧٠قٮؾ ١ٜٮال إ٠ى
األ٣ةم؟
أ٠ٮـ ا٬٠ا ٬٪ ْٜا٠ؽو ٭ٙ٬ؾ ٫٧٤١٠س املةخو ا٠صؼ٠ي املةخة ا٠دي فٮمدٗ١ٓ ٟٮ٫ة
ثٔٮؼا ٓ ٥ك ٟخٔ ٛ١ال ٧ٔ٣ى  ٩٠ثةألٚ٠ةط ها٠ؾ٬٣ر ها٧٠و٬ش هذ٪ة٦ةة املةيي؟
أال ٭ؽكؾ٦ة ٪ؽا ث٬ٝل ٠ٮ٧ٮ" 0٥االلدؾاكٮة ٪ي أن خو ٟا٠ك٫ؾثةء إ٠ى ك ٟأ٦ظةء
ذهفٮة"؟ (ٜةل ٠ٮ٧ٮ ٥ث٫ؽا ملة الدؼ ا٠وؾاظ ثٮ ٥املزٚٝٮ ٥املةذكقٮٮ ٥ط٬ل
خظؼ٭ؼ ٧ٔ٣ى "االلدؾاكٮة")
كػالهة٦ ،قد٧دس أن ا٠دظؼ٭ذ ال ٭دظ ٛٝثةأل٣ة٦يٙ .دظؼ٭ذ ٪ ٥٣ؽا ا٬٧٠ظ ٜؼ
٭وجض ٬ٗ٠ا هرؾرؾة ،هٜؼ ٭وجض هفٮ١ة  ٥٣هفةا ٟا٠دٚكٮ ٞها٠دٚدٮح .ذث٤ة ٪ؽا
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 ٬٪ا٠ػ ٌ١ا٠ؽو ٭ٙ ْٝٮ ٩خٓةة ا٠د١ٝٮؼ إدا أذاخها ٝ٦ؼ أ٠ؾهو ٢٫ٙ ،ثؽ ٞ٠ال
٭٤ٮؿهن ثٮ ٥خظؼ٭زٮ 0٥خظؼ٭ذ ٣زة٠ي ٭ؼٓ ٬إ٠ٮ ٩أط٤ؼ ٓوٮؼ ،هخظؼ٭ذ ٭دك٢١
ٓٓ ٩٧جؼ ا ٩١٠أ٠ؾهو .األهل (خظؼ٭ذ ٓوٮؼ) اٖدؾاثي ٭ٝٚؼ٦ة فج ٟاملٝةه٣ة
هاالفدٝالل ،ه٭ؾ٣ي ث٧ة إ٠ى ٣ؿ٭ؼ  ٥٣ا٠دجٔٮة ها .ً٘ٔ٠أ٣ة ا٠زة٦ي (خظؼ٭ذ
أ٠ؾهو)  ٬٫ٙافدجةٜي هاغدوةذو (=٭ػدوؾ ا٠ؿ )٥٣٭ٔ ٢١أن ها ْٜا٠ظؼارة ال ٚ٣ؾ
ٙ ،٩٧٣ٮٝؾذ ٬٣اش٫د ٩ثةٝ٠ج٬ل ها٠ؾٙى (امل٬اش٫ة ثمك ٟشؼ٠ي).
٪ؽا  ٜ٘٬٣ ٬٪أ٠ؾهو ،أه ىلع األ٪ ،ٟٜؽا ٣ة ٤٫ٙد.٩٧٣ ٩
٭ظدةث ا٠دظؼ٭ذ إ٠ى إخاذة خه٠ة ٜةخذة ٓ١ٮ ،٩إخاذة خ٤ٮؿ ثٮ ٥املٔؾٙة
هاإل٭ؼ٭٬٠٬شٮة" ،إخاذة خ ِ٘٬ا٬َ٠ثى هخٔ ٢١أ٫٦ة كؽ "ٞ٠ك٤ة ٭٬ٝل ٓجؼ ا٩١٠
أ٠ؾهو.
ٜؼ ال خظدةث إخاذة ا٠ؼه٠ة ٝ٠ٮة٫٣ة ثة٠دظؼ٭ذ إ٠ى ٍ٬ثى خ٭٧ٮة أه ٣ة لةث ٩د،ٞ٠
ه٠ك٫٧ة طد٤ة فدك٬ن يف طةشة إ٠ى اً٠جٌ ها٠قٮَؾة ثظصة ا٧١ٝٔ٠ة .إن ذْٙ
لٔةذ "ا٧١ٝٔ٠ة" ث٫ؽا ا٠مك ٥٠ ٟ٭ػؾث ٓ ٥خااؾة اإل٭ؼ٭٬٠٬شٮة ،ه٠ك٫٧ة يف ٫٦ة٭ة
املَةف إ٭ؼ٭٬٠٬شٮة خٔجؾ ٓ ٥طةشة ٣صد ْ٤هخه٠ة إ٠ى ا٠دٝؼم غَ٬ة إ٠ى األ٣ةم
يف ا٠دةذ٭ع.
هايض ك٪ ٟؽا مل ٥أطقٜ ٥ؾاءة 0اإل٭ؼ٭٬٠٬شٮة أ٠ؾثٮة املٔةهؾ٬ٓ ،اا ٛا٠دظؼ٭ذ،
٬٫ٚ٣م ا٠ؼه٠ة٬٫ٚ٣ ،م ا٠ظؾ٭ة٬٫ٚ٣ ،م اإل٭ؼ٭٬٠٬شٮة...
-4اهكتاةة اهعوًية
 ٢٠خك ٥ا٠كدةثة ا٤١ٔ٠ٮة ٠دٔجؾ إال ٓ ٥ا٦دٝةل ٓ ٥٣وؾ "ا١ٚ٠قٚة اَ٠جٮٔٮة" إ٠ى
ٓوؾ "ا ٢١ٔ٠ا٠ؼٜٮ ،"ٛه ٢٠خك٠ ٥دٔجؾ يف ٓ٫ٝ٤ة إال ٓ ٥طةشة ا٠ج٬ذش٬ار٭ة
ا٠وةٓؼة ٠دَ٬٭ؾ ٬ٜى إ٦دةش٫ة خ٫٤ٮؼا ٠ز٬ذة اشد٤ةٓٮة ىلع اّ٧٠ةم االشد٤ةٓي
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اإلَٜةٓيٝ٠ .ؼ طةهل اإل٦قةن أن ٭ ٢٫ٚا٠ك٬ن  ٥٣ط ٩٠٬ثمك٣ ٟكد٬ب ،هٜؼ
كةن دٜ ٞ٠ج ٟأن ٭كدم٘ أو "١ٙقٚة ٍجٮٔة" هأو "ٓ ٢١خٜٮٝ٠ ."ٛؼ طةهل أن
٭ ٢٫ٚك ٟد ٞ٠ثةألفةٍٮؾ هٜؼذخ ٩ىلع إثؼاظ "أ٭ةخً غٚٮة" خظؾك أ٠ةٙ ،٢٠ؼهُن
ك ٟد ٞ٠يف املدةج ٤٣ ٩٠ة ٭ؼهَّن ٙٮ .٩يف ٪ؽا ا٠قٮةق ٭٤ك٧٧ة أن ٦ؼغ" ٟاٞ١ٚ٠
ا٠جةث١ي" ،هٙٮ ٩أ٭ًة ٦ؼغ ٟا٠كزٮؾ  ٥٣ا٠دٚةفٮؾ األفَ٬ذ٭ة ا٠دي ثٝٮح لة٪ؼة
ىلع طًةذاخ٫ة إ٠ى اٯن.
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٠ٮـ ٪ؽا ا٬٧٠ظ  ٥٣ا٠كدةثة  ٬٪ا٠ؽو ٝ٦وؼ ،٨ه٠ك٧٧ة ٝ٦وؼ كدةثة ا٠كدت ا٤١ٔ٠ٮة
ا٠دي خقةٓؼ٦ة ىلع اكدمةف "أ٠الٜة اً٠ؾهذ٭ة ها٠صؼ٠ٮة ثٮ ٥ا٠دّ٧ٮؾ املؾ٭َّى
ها٠دصؾثة هاٝ٠ٮةز ا٠ؼٜٮٝٮ 36."٥إ٧٦ة ٝ٦وؼ ا٠كدت ا٤١ٔ٠ٮة املؤفِّقة ،هخ ٞ١ا٠دي
خ١د٫ة.
ٝ٠ؼ خٔؼخة ا٠كدت املؤفقة ،ه٫٧٣ة ٦ؽكؾ0
 كدةب "٣ؾكؿ٭ة اّ٧٠ةم ا٠م٤قي" ( ،)1514هكةخج٦ ٩ٮك٬الز ك٬ثؾ٦ٮك٬ز (-1437.)1543
 كدةب "ّ٦ؾ٭ة ا٠دو٬٭ؾ" ،هكةخج٠ ٩ٮ٦٬ةذخه خاٙٮ٧مي (.)1519-1452 كدةب ٓ" ٥املٗ٧ةٍٮـ" ،هكةخج ٬٪ ٩ه٠ٮ ٢ش١جؾة (.)1603-1544 كدةب "األه٬ل ا٠ؾ٭ةيٮة ١ٚ١٠قٚة اَ٠جٮٔٮة" ( ،)1687هكةخج ٩إفظةق ٦ٮ٬خ٥(.)1727-1642
...

٪-35مةم ٖوٮت٣ ،ظةيؾاة 0خةذ٭ع ا.٢١ٔ٠
-36خٔؾ٭٘ "ا ٢١ٔ٠ا٠ؼٜٮ ،"ٛدكؾ٪ ٨مةم ٖوٮت يف ٣ظةيؾاخ" ٥ٓ ٩خةذ٭ع ا."٢١ٔ٠
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٭ٔدجؾ ٪ؽا ا٠كدةب األغٮؾ  ٥٣أ ٢٪ا٠كدت ا٠دي أفقح  ٢١ٔ١٠ا٠ؼٜٮ ٛيف خةذ٭ع
اإل٦قةن٣ ٬٫ٙ ،ظةه٠ة ٍ ٥٣ؾف ٦ٮ٬خ١٠ ٥جظذ ٓ" ٥أ٠الٜة اً٠ؾهذ٭ة ا٠صؼ٠ٮة"
ثٮ ٥ا٬ّ٠ا٪ؾ املٮكة٦ٮكٮة هأ٠الٜةة ا٠ؾ٭ةيٮة املٚقِّؾة ٫٠ة ٢٠ .٭ك٦ ٥ٮ٬خ٥
٠ٮد٤ك٪ ٥٣ ٥ؽا ا٠جظذ  ٢٠ ٬٠٭ظؼخ "امل٣٬ٝةة األفةفٮة ا٠دي ٜة٣ح ٓ١ٮ٩
املةخ٭ة املٮكة٦ٮكٮة" ،37ه٪ي ٚ٦ق٫ة امل٣٬ٝةة املدص١ٮة ٙٮ٤ة ٭١ي0
 املكةن املَ0ٛ١ه" ٬٪آ٬٠ةء ا٠مة ٟ٣ا٠ك١ي ا٠ؽو ٭ظد٬و ىلع ش٤ٮْ األشقةم يف ا٠ك٬ن".
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 ا٠ؿ٣ةن املَ0ٛ١ه" ٬٪آ٬٠ةء ا٠مة ٟ٣ا٠ك١ي ا٠ؽو ٭ظد٬و ىلع ش٤ٮْ األطؼات ٓجؾ ا٠ك٬ن".
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 املةخة0ف"ش٤ٮْ األلٮةء يف ا٠ك٬ن خدأ ٥٣ ٘٠دذاة ٣ةخ٭ة ٚ٣ؾخة ،ث٧ٔ٤ى ك٫٦٬ة األشؿاء
ا٠جقٮَة ا٠دي ال خدصؿأ إ٠ى ٣ة  ٬٪أثقٌ ٫٧٣ة ىلع اإلٍالق .هك ٟدذة ٪ ٥٣ؽ٨
ا٠ؽذاة ٬٣ش٬خة يف َٝ٦ة ٔ٣ٮ٧ة ٝ٦ ٥٣ةض املكةن املَ ،ٛ١هطةخرة يف
٠ظّة ٠ ٥٣ظّةة ا٠ؿ٣ةن املَ."ٛ١
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 ا٠ظؾكة0إد "خػًْ ا٠ؽذاة املةخ٭ة إ٠ى طؾكة خاا٤ة ه٣قد٤ؾة هٝٙة ٬ٝ٠ا٦ٮ٣ ٥ظؼخة
٭٤ك ٥هٮةٖد٫ة هٮةٖة ذ٭ةيٮة هةذ٣ة٪ .ي ٬ٜا٦ٮ ٥ا٠ظؾكة املٔؾهٙة".
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-37هةخق شالل اٝ٦ ،٢ّٔ٠ؼ اٚ٠كؾ ا٠ؼ٭٧ي ،خاذ ا١َ٠ٮٔة ،اَ٠جٔة ا٠زة٦ٮة ،1970 ،ش .206
ٚ٦-38ق ،٩ش .207
ٚ٦-39ق ،٩ش .208-207
ٚ٦-40ق ،٩ش .211-210
ٚ٦-41ق ،٩ش
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٭٬ٝل ٦ٮ٬خ" 0٥إن ٧١ٜة إن ا٣ ٬٪ ٢١ٔ٠ةخة ٣دظؾكة أه أن أ٠ة ٬٪ ٢٠طؾكة ٣ةخ٭ة ،ال
ٙةذق يف د ٞ٠ىلع اإلٍالق".
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املةخة يف طؾكة ٣قد٤ؾةٙ ،أ٭ ٥خدظؾك إدن؟
إ٫٦ة خدؾط ٞيف ٣كةن هرٝ١َ٣ ٥٣ٮ ،٥ه٭ًُ٤ةن ٣كة٦ة هر٧٣ة ٦قجٮٮ .٥هال ٭د٢
د ٞ٠إال ه٬ٜ ٛٙا٦ٮٚ٣ ٥قِّؾة ،ه٪ي ٚ٦ق٫ة ا٠دي طةهل ٦ٮ٬خ ٥هاٚ٠ٮؿ٭ةاٮ٬ن ثٔؼ٨
ا٠دٔجٮؾ ٓ٫٧ة يف لكٓ ٟالٜةة ذ٭ةيٮة.
ث٫ؽ ٨اَ٠ؾ٭ٝة ،افدَةظ اإل٦قةن أن "٭ؾ ْٙا٠قظؾ" ٓ ٥أ٠ة ٢٠ا٠ؽو ٭ٔٮك ٙٮ٩
أكزؾ  ٥٣دو ٜج .ٟه ٥٣غال٫٠ة ،خ٤ك" ٥٣ ٥طٮةرة" اَ٠جٮٔة أكزؾ  ٥٣دو ٜج ٟأ٭ًة.
إ٫٦ة  ٢٠خك٣ ٥ص٬٫خاة ٓ٤١ٮة طؾة ال خالط٫ٝة خ ٢٫رٝٮ١ة ،ث ٟكة٦ح ىلع
أ٠كـ  ٥٣د" ٞ٠ث٧ةخق" خ٬شَّ ٩إ٠ى هؼهذ ذشةل ا٠ؼ٭ ٥املؼأٙٮ ٥ٓ ٥خٚةفٮؾ
أفَ٬ذ٭ة خ ٘ٝيف هش ٩طةشة ا٠ج٬ذش٬ار٭ة ا٠وةٓؼة إ٠ى خَ٬٭ؾ ٬ٜى إ٦دةش٫ة.
ٝ٠ؼ أطؾَق ثقجج٫ة  ٥٣أطؾَق ،هفصَ ٥ثقجج٫ة  ٥٣فصَ ،٥هَٚ٦ي ثقجج٫ة ٥٣
َٚ٦ي ،هأٓؼَم ثقجج٫ة  ٥٣أٓؼَم ،ه٠ك٫٧ة ا٠كدت ا٠دي خهِّ٦ح ٙٮ٫ة ثٝٮح غة٠ؼة
لة٪ؼة ىلع ٓجٝؾ٭ة أهظةث٫ة إ٠ى ا٠ٮ٬م.
****
ٝ٠ؼ خَ٬ذة اٚ٠ٮؿ٭ةء ا٠ظؾاذ٭ة هاملٗ٧ةٍٮقٮة ها٠ك٫ؾثةاٮة هاملٮكة٦ٮكٮةٍ ...ٮ١ة
اٝ٠ؾ٦ٮ 18 ٥ه 19م ،ه٣ ٬٪ة خ ٢ا٠دٔجٮؾ ٓ ٥ثٔؼة ّ٦ؾ٭ةة هاغدؾآةة هكدةثةة
ٓ٤١ٮةٝ٠ .ؼ خَ٬ذة اٚ٠ٮؿ٭ةء ثدَ٬ذ ا٠ؾ٭ةيٮةةٙ ،جٝؼذ ٣ة خَ٬ذة ٪ؽ ٨األغٮؾة إال
هخ ٢اكدمةف ٬ٜا٦ٮٙ ٥ٮؿ٭ةاٮة شؼ٭ؼة أكزؾ خٜة هخٔٝٮؼا.

ٚ٦-42ق ،٩ش .220
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د ٬٪ ٞ٠ا٠دؾاك ٢ا٠ؽو افدٚةخ  ٩٧٣أ٠جؾة أ٭٧مدة٭ٙ ،٥د٬ه ٟاَ٦الٜة ٫٧٣ة إ٠ى
ّ٦ؾ٭د ٩يف ا٧٠قجٮة .إٚ٦ ٩٦ق ٩ا٠دؾاك ٢ا٠ؽو أكقجّ٦ ٩ؾة شؼ٭ؼة إ٠ى أ٠ة،٢٠
هشٔ ٩١٭ؼه٫٦ة يف ا٠كدت ا٠دة٠ٮة0
 اّ٧٠ؾ٭ة ا٧٠قجٮة ،أ٠ة٣ة ها٠ػةهة. خَ٬ذ األٙكةذ يف اٚ٠ٮؿ٭ةء. أ٠ة ٢٠ك٤ة أذا...٨هإن كةن ٪ؽا ا٠كدةب األغٮؾ ١ٙقٚٮة هٙكؾ٭ة ٬٫ٙ ،ال ٭ٔجؾ إال ٓ ٥ذؤ٭ة ٙٮؿ٭ةاي
إ٠ى أ٠ة .٢٠هيف داة ا٠ؾؤ٭ة ٭ك ٥٤اٚ٠ٮؿ٭ةاي ،هٙٮ٫ة خدكز٘ ك ٟا٠دَ٬ذاة ا٠دي
ل٫ؼخ٫ة اٚ٠ٮؿ٭ةء ٜج ٟأ٭٧مدٮ.٥
 ٟ٪خٜٚ٬ح اٚ٠ٮؿ٭ةء ثٔؼ أ٭٧مدة٭٥؟
 ٢٠خد ٜ٘٬اٚ٠ٮؿ٭ةء ٓ٧ؼ أ٭٧مدة٭ ،٥ه٠ك٫٧ة افد٤ؾة يف ا٠دَ٬ذ ٤١ٓ ْ٣ةء اٝ٠ؾ٦ٮ٥
 20ه 21م .ه٪كؽا افد٤ؾة ا٠ؾط١ة اٚ٠ٮؿ٭ةاٮة ،هافد٤ؾة ا٠كدةثةة املٔجؾة ٓ٫٧ة
 ْ٣ك٣ 0٥٣ ٟةكـ ثال٦ ،ٞ٦ٮ١ؿ ث٬ذٙ ،ٮؾ٦ؾ ٪ة٭ؿ٦جٮؾع٣ ،ةكـ ث٬ذن ،إذٙٮ٧مؾهخٗ٦ؾ،
ثٮدؾ ٪ٮصؿ ،فدٮ٬٪ ٥ٚكٮ...ٕ٧
ال خؼغ ٟاٚ٠ٮؿ٭ةء هطؼ٪ة يف "ا٬١ٔ٠م ا٠ؼٜٮٝة" ،هإ٤٦ة خؼغٙ ٟٮ٫ة ٓ٬١م
ا٠جٮ٬٠٬شٮة ها٠صٮ٬٠٬شٮة ها٠كٮ٤ٮةء أ٭ًة ...إال أن اٚ٠ٮؿ٭ةء ٪ي األٜؾب إ٠ى خصقٮؼ
خ ٞ١أ٠الٜة ثٮ" ٥ا٠دّ٧ٮؾ املؾ٭َّى" ه"ا٠دصؾثة هاٝ٠ٮةز ا٠ؼٜٮٝٮٙ ،"٥كةن خؾكٮؿ٦ة
ٓ١ٮ ٩أه٠ى هأٜؾب إ٠ى اٙ٬٠ةء ثةٗ٠ؾص.
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-5واكع اهكتاةة يف اهوطٌ اهعرةي
خٔة٦ي ا٠كدةثة يف ا ٥ٍ٬٠أ٠ؾثي ٓؼة ٣مةك ٟٔ٠ ،ٟأثؾر٪ة0
أوال ،ا٠د١ٝٮؼ املؿخهث0
٧٪ةك  ٥٣٭كدت ١ٝ٣ؼا ٓ٤١ةء٦ة املدٝؼ٣ٮ٠ ،٥ٮـ يف األف٬١ب  ،ٌٝٙهإ٤٦ة ٙٮ٩
هيف املً٬٤ن أ٭ًة .ه٧٪ةك  ٥٣٭ٚ٦ ٟٔٚـ ا٠ميء هٜؼ ه٠ى هش ٩٫لَؾ
اٚ٠كؾ اٗ٠ؾثيٙ ،ال خكةخ خصؼ يف ٣د ٩٧إال ٬ٝ٦ال ٧٪ة ه٧٪ةك .إن ٪ؤالء ٭قدؼٓ٬ن
٣ةيٮ٧ة ه٣ةيي ٖٮؾ٦ة ٔ٠وؾ٦ةٙ ،ٮٔجؾهن ٓ٧ة ه٭ًجج٬ن ها٧ٜٔة يف ٚ٦ـ اٜ٬٠ح.
إن أ٠جةذة إدا ١ٝ٦ح  ٥٣فٮةق إ٠ى فٮةق خأغؽ ٧ٔ٣ى آغؾ ،هخٔجؾ ٓ ٥ا٠قٮةق
شؼُخ٫ة ،هٙٮ ٩خ٧مؾ يجةثٮد٫ة أ٭ًة .٭دأ ٢٠املٚكؾ
ا٠ؽو ١ٍٝ٦ح إ٠ٮ ٥٣ .٩د ٞ٠خأغؽ َ
ه ٛٙهاٙ ،٩ٜٔٮ١د٤ـ ا٠ظ ٟيف ٣زةلً ٣ةصً٧٪ .ة ثةً٠جٌ ،٭ك٬ن األ ٢٠اث٧ة
٬٠ا ،٩ٜٔه٭ك٬ن ا٠ظ ٟامل١دٌ٤ـ خًجٮجة ٠ؽاة ا٬٠ا.ْٜ
ً٧١ٙؾب ثٔى األ٣ز١ة ىلع ا٠كدةثة ا٠د١ٝٮؼ٭ة طدى ٭دًض ٜوؼ٦ة.
املحال األول :ا٠د١ٝٮؼ يف ٣ةيي املق٤١ٮ٥
ه٧٪ة ٦صؼ أ٠ؼ٭ؼ  ٥٣ا٠كدت٦ ،ؽكؾ ٫٧٣ة0
"اإل٦قةن ثٮ ٥املةخ٭ة هاإلفالم" ملظ٤ؼ َٜت ،ه ٬٪ا٠كدةب ا٠ؽو ٭صٔ٥٣ ٟ
"ا٠د١ٝٮؼ يف امل٧ة٪س" فجٮال .٩٠
"٣ؼغ ٟإ٠ى إفال٣ٮة املٔؾٙة" إلف٤ةٓٮ ٟذاشي اٚ٠ةذهٜي ،ه ٬٪ا٠كدةب ا٠ؽو
٭ُّ٧ؾ ل" 0ا٠د١ٝٮؼ يف املٔؾٙة".
"طؾ٭ة اإل٦قةن يف ِٓ ٟج٬خ٭د "٩١٠ ٩ملظ٤ؼ فٔٮؼ ذً٣ةن ا٠جٍ٬ي ،طٮذ
٭دػؽ هةطت ٪ؽا ا٠كدةب "ا٠د١ٝٮؼ يف خظؼ٭ؼ اً٠ؾهذاة" خ٭ؼ٦ة .٩٠
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"أه٬ل ٝ٦ؼ ا٬ٝ٠ل ا٤١ٔ٠ة٦ي" ألثي اَ٠ٮت ٬٠٬٣خ ا٠قؾ٭ؾو ،ه ٬٪كدةب ث٤زةثة
"خ١ٝٮؼً يف ا٠ؼٙةظ ٓ ٥اٝٔ٠ٮؼة اإلفال٣ٮة".
...
املحال اهحاٍي :ا٠د١ٝٮؼ يف ٣ةيي اٗ٠ؾب
ه٧٪ة ٦صؼ أ٠ؼ٭ؼ  ٥٣ا٠كدت٦ ،ؽكؾ ٫٧٣ة0
"املٔؾٙة ها٠ص٧ـ" ٔ٠جؼ ا٠و٤ؼ ا٠ؼ٭ةملي ،طٮذ "ا٠د١ٝٮؼ يف ا٠ق٬١ك ا٠ص٧قي".
"هظٮض ا٠جػةذو ٫٦ة٭ة أفَ٬ذة" ٠ؾلٮؼ أ٭الل ،طٮذ "ا٠د١ٝٮؼ يف خٚكٮ ٞا٧٠ن
ا٠ؼ٭٧ي ها٠دمكٮ ٞيف طصٮد."٩
"ا٠دؼاهو ثة١ٚ٠قٚة" ٠قٔٮؼ ٦ةلٮؼ ،طٮذ "ا٠د١ٝٮؼ يف اثدٗةء ا٠ظك٤ة".
...
جاٍيا ،ا٠دٚكٮٞ
إن ا٠كدةثة ا٠دٚكٮكٮة ٌ٠دٗؿه٦ة ا٠ٮ٬م أكزؾ  ٥٣أو هٜح آغؾ ،هإ٫٦ة ٠دٗؿه٦ة ٓجؾ "خهذ
٦مؾ" ثٔٮ٫٧ة .هإراء د ،ٞ٠ال ٦صؼ أن ٬ٝ٦ل إال أ٧٦ة ٦دٔؾص ٫٠ص٤ة افدٔ٤ةذ٭ة
افدؾاخٮصٮد٫ة هايظة .إٖ ٩٦ؿه ٭دٙ ٢ٮ ٩إٖؾاق ا٠كدةب "املٚكِّكٮ "٥ثةأل٬٣ال ،ه٭د٢
ٙٮ ٩خ٤كٮ ٥خهذ ا٧٠مؾ "املٚكِّكة"  ٥٣اإل٣كة٦ٮةة اً٠ػ٤ة.
٧١ٙأغؽ "٣ؤ٬٧٣ن ثال طؼهخ" ٣زةال ىلع د ،ٞ٠ه٧٠مؾظ يف إٍالظ امل٬اٍ٧ٮ٥
املٗةذثة ىلع إ٣كة٦ٮةخ٫ة املةخ٭ة أهال0
 ٝ٣ؾاة ٣ص٫ؿة يف ٬٣ا ْٜافدؾاخٮصٮة يف ا٠كزٮؾ  ٥٣ا٠ؼهل أ٠ؾثٮة. ٬ِٚ٬٣ن ٭ظو٬١ن ىلع أش٬ذ ٝ٣ؼَّذة. ثةطز٬ن كجةذ ٭دٝةي٬ن أش٬ذا يػ٤ة. ٣ؤٍُؾهن خَّٙ٬ؾ  ٢٫٠كةٙة ٣وةذ٭٘ ا٠د ٟٝ٧ها٧ٚ٠ةخق هاإلٍٔةم.39

 ٍجةٓة داة ش٬خة ٓة٠ٮة...إن ٪ؽ ٨اإل٣كة٦ٮةة اً٠ػ٤ة٪ ،ي ٣ة خٚدٝؾ إ٠ٮ ٩ا٠كزٮؾ  ٥٣املؾاكؿ هخهذ ا٧٠مؾ
ا٧ٍ٬٠ٮة.
 ٥َ٤ٙأ٭ ٥ل٣"0ؤ٬٧٣ن ثال طؼهخ" ثك٪ ٟؽ ٨اإل٣كة٦ٮةة اً٠ػ٤ة؟
 ٥٣٭١ٓ ٛٚ٧ٮ٫ة؟ هألو ٖؾص فٮةفي هرٝةيف ٭دكجؼ ٓ٧ةء ٪ؽا اإلٚ٦ةق؟
٪ؽا ثة٧٠قجة ٠إل٣كة٦ٮةة املةخ٭ة ،أ٣ة ٬٤ً٣ن ٣ة خ٧مؾ٣" ٨ؤ٬٧٣ن ثال طؼهخ" ٬٫ٙ
٣ة ٭٤ك ٥أن ١٦ػو ٩يف اٯخي0
 خٚكٮ ٞا٠ؼ٭ ٥ثٔ٬١م األخ٭ةن. خٚكٮ ٞاٝ٠ؾآن ها٠ق٧ة ثة٠دةذ٭ع. خٚكٮ ٞاٝٔ٠ٮؼة ثٔ ٢١ا٠كالم اٝ٠ؼ٭ ٢ها٠صؼ٭ؼ. خٚكٮ ٞا٠مٔةاؾ ثدو٬ف "ا٠ظٝٮٝة". خٚكٮ ٞاألغالق ثةملٔؾٙة ا٠ظؼ٭زة. خٚكٮ ٞا٠ؼه٠ة ثػَةب "ا٤١ٔ٠ة٦ٮة". خٚكٮ ٘٧ٓ" ٞا٠ؼه٠ة هاملٝةه٣ة" ثإ٭ؼ٭٬٠٬شٮة ا٠ق.٢١٪ؽ٪ ٨ي األٖؾاص ا٠دي أٍفِّقح  ٥٣أش٫١ة "٣ؤ٬٧٣ن ثال طؼهخ" ،خٌ٬هَّ٧١ة إ٠ٮ٫ة
ثةفدٝؾاء ٣ة خ٧دص ٥٣ ٩كدةثةة هخؾش٤ةة.
جاهحا٦ ،ؼذة ٣ة ٦ظ ٥يف طةشة إ٠ٮ٩
إ٧٦ة يف طةشة إ٠ى رٝةٙة هٍ٧ٮة ،ه٣ ٬٪ة ٭٤ك ٥أن ٔ٦جؾ ٓ ٩٧ب 0خؾش٤ة
هٍ٧ٮة ،هكدةثة هٍ٧ٮة ،هخهذ ٦مؾ هٍ٧ٮة ،هٜؾاءة هٍ٧ٮة .٭دؾش ٢ا٧ٍ٬٠ي
ه٭كدت ه٭٧مؾ ،ه٭ٝؾأ  ٩٠اٝ٠ةذئ ا٧ٍ٬٠يٙ .ٮٔجؾ ك ٟد ٥ٓ ٞ٠خؾاثٌ هخكةٟ٣
أفةف0٩
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 آ٬٠ي ا٧ٍ٬٠ي ث٤ة ٭ؾاخ ٠أل٣ة املٗؾثٮة  ٥٣خٚك ٞهرهال يف ٫٦ة٭ة املَةف، ر ٢خٔٚٮ٪ ٟؽا آ٬٠ي ثةمل٤ةذفة ا١٤ٔ٠ٮة ا٠دي ٭قةٙ ٢٪ٮ٫ة ك٩ٜٔ٬٣ ٥٣ ٌّٟك٤دؾش ٢أه كةخت أه ٦ةلؾ أه ٜةذئ.
****
إن "خؾش٤د٧ة" خٔة٦ي ٓ ٥٣ؼة ٣مةك ٟٔ٠ ،ٟأثؾر٪ة0
 ٦ؼذة ا٠كٚةءة0ٙك٧١ة ٦دؽكؾ ٔ٣ة٦ةة ٓجؼ ا ٩١٠أ٠ؾهو ٣ ْ٣دؾش٤ي كدةث" ٩اإل٭ؼ٭٬٠٬شٮة أ٠ؾثٮة
املٔةهؾة" ،هك٧١ة ٦دؽكؾ ٣ؼى ٙؼاطة األغَةء ا٠دي اذخكج٪٬ة ها٠دي  ٢٠٭دكجؼها
أثقٌ أ٬٦اظ ا٧ٔ٠ةء ٠دصةهر٪ة .أفجةب هٖٮؾ٪ة ،ذث٤ة٪ ،ي ا٠دي خٔٙح أ٠ؾهو إ٠ى
خؾش٤ة كدج ٥٣ ٩اٚ٠ؾ٦قٮة إ٠ى أ٠ؾثٮة ثٚ٧ق .٩هد ،ٞ٠طٚةِة ىلع املٔ٧ى
ا٠وظٮض هاطدؾا٣ة ٝ١٠ةذئ امل٫د.٢
ٝ٠ؼ كةن أ٠ؾهو هآٮة ثأ٤٪ٮة ا٠دؾش٤ة ٧٣ؽ ا٠جؼا٭ة٣ ،ة خ ٩ٔٙإ٠ى خؾش٤ة رالرة
كدت أفةفٮة ( ٥٣اٚ٠كؾ اٚ٠ؾ٦قي)" 0خ٭ ٥اَٚ٠ؾة" ٠صةن شةك ذهف ،٬ه"خأ٣الة
يف خةذ٭ع ا٠ؾه٣ةن 0أفجةب ا٬٫٧٠ص هاال٦ظَةض" مل٦٬دٮقكٮ ،٬ه"لٮع ا٠ص٤ةٓة"
٧٫٠ؾو خو ٦٬٣دؾالن.
ٚ٦ـ آ٬٠ي  ٬٪ا٠ؽو خ ْٙأ٠ؾهو إ٠ى ٣ػةٍجة املزٚٝٮ ٥هاألكةخ٭٤ٮٮ ٥أ٠ؾب
ثٗ١ة ٜةفٮة ،إد ٦وظ٬ٓ-٢٫ص كدةثة ا٠كدت أ٠ؼ٭ؼة ا٠دي ال خٚٮؼ يف ليء-
أن ٭ٔك٬ٚا ىلع خؾش٤ة كدةب هاطؼ ثإخٝةن ٍٮ١ة ٣قةذ ٢٪ا٤١ٔ٠يٙ .ؽ ٞ٠يف
ّ٦ؾ ٨٭كٚٮ ،٢٫ه٭صٔ ٢٫١أكزؾ ٜؼذة ىلع ا٠دأرٮؾ رٝةٙٮة .٭وؾج أ٠ؾهو ثك ٟدٞ٠
٣ؼأٙة ٓ ٥اٝ٠ةذئ أ٠ؾثي ،ه٧٣جُ٫ة إ٠ى أن ٪ؽا اٝ٠ةذئ ٭صؼ ٚ٦قٗ٣ ٩ج٦٬ة يف
ف٬ق ١٣ٮبة ثة٠كدت ا٠دي خقة ٢٪يف املؿ٭ؼ " ٥٣خ١ٝٮؼ املةيي".
 ٓؾ١ٜة ا٠دؾش٤ة ا٠قؼ٭ؼة41

إن امل٫د٤ٮ ٥ث٧مؾ ا٠دؾش٤ةة ا٠قؼ٭ؼة ُ١ٜة ،ه٣ ٢٪ظةهؾهن ىلع أذص ا٬٠ا .ْٜال
خ٫د ٢إخاذة ا٠ؼه٠ة املٗؾثٮة ثة٠دؾش٤ة ،أه ٪ي ٓ٬٧٤٣ة  ٥٣د ٞ٠ىلع األذشض .أ٣ة
املصدٖ ٬٫ٙ ْ٤ٮؾ ٜةخذ ىلع إ٦دةث ٣دؾش٤ٮ ٥٣ ٥خٝ١ةء داخ٤٫٣ ،٩ة ِ٫ؾة
افدز٧ةءاخ ٩ه٤٫٣ة غؾث ٓجةٜؾة ا٠دؾش٤ة  ٥٣ذط .٩٤إن ٣ة خقدَٮْ إخاذة ا٠ؼه٠ة
ا٠دػَٮٌ َ٠ ٩٠ٮوجض ٜةٓؼة٣ ٬٪ ،ة ٭ج ٩ٗ١املصد ْ٤ىلع هش ٩االفدز٧ةء ا٠ؽو ال
٭ٝةز ٓ١ٮ.٩
 ٟ٪خٔؾ ٟٜإخاذة ا٠ؼه٠ة املٗؾثٮة ا٠دؾش٤ة ثال فجت؟
 ٥٠٭ك٬ن د٤٣ ٞ٠ة ٭٧جٗي أن ٭وؼَّقٙ ،ػ ٘١ك ٟفٮةفة خاغ١ٮة أغؾى غةذشٮة.
إن ٙدض لٔت ا٠دؾش٤ة يف ا٠صةٔ٣ة املٗؾثٮة ٭ٔ٧ي ٙ-ٮ٤ة ٭ٔ٧ٮ-٩خٔؾ٭ت
ا٠دٔ١ٮ ٢أ٠ة٠ي ،ه٣ ٬٪ة ال خؾ٭ؼ" ٨اٚ٠ؾ٦ك٦٬ٙ٬ٮة" (هال طدى خٓةة ا٬ٚ٠يى
ها٠دٔؼخ٭ة) أن ٭دظ ٛٝىلع أذص ا٬٠ا٪ .ْٜؽا  ٬٪فجت ٦ؼذة لٔت ا٠دؾش٤ة يف
ا٠صةٔ٣ة املٗؾثٮة ،أه ٪ ٟٝ٧٠ؽا  ٬٪فجت أ٦ؼا٫٣ة يف ا٠ظٝٮٝة.
٠ٮقح ا٬٠فٮ١ة ا٬٠طٮؼة ٔ٠ؾ١ٜة ا٠دؾش٤ة ا٠قؼ٭ؼة ٪ي إٝٙةذ ا٠صةٔ٣ة املٗؾثٮة
 ٥٣لٔت ا٠دؾش٤ة ،ث٧٪ ٟةك هفٮ١ة أغؾى خد٤ز ٟيف ٓؼم خمصٮْ املدؾش٤ٮ٥
ا٠صةخ٭ ٥ها٧ٍ٬٠ٮٮ ٥ثة٠ص٬ااؿ هامل٧ض ها٠دٝؼ٭ؾ املٔ٬٧و٪...ؽا ،ه ٥٠خ ٘ٝأ٠ؾ١ٜة
ٓ٧ؼ ٓؼم ا٠دمصٮْ ،هال طدى ٓ٧ؼ ٓؼم ٙدض لٔت ١٠دؾش٤ة ثة٠صةٔ٣ة ،ث ٟإ٫٦ة
خدصةهر ك ٟد٠ ٞ٠د٫٧ي االفدز٧ةء يف ٫٣ؼ ٨ثد٬شٮٝ١٠ ٩٫ٮةم ثدؾش٤ةة ٖٮؾ
فؼ٭ؼة أه ثز٧ٮ ٥ٓ ٩ا٠دؾش٤ة ك١ٮة إدا اٜدًى ا٠ظةل.
إ ن "ا٠دٝقٮ ٢ا٠ؼه٠ي ٣ ٬٪ "ٟ٤ٔ١٠ة ٦ؾا ٨فةذ٭ة يف ا ٢١ٔ٠أ٭ًة ،هد ٞ٠ث٤ة ٭٤ك ٥أن
٦ق٤ٮ" ٩ا٠دٝقٮ ٢ا٠ؼه٠ي ١٠دؾش٤ة"ٙ .ال طؾث إدا ا٪د٤ح خهل ا٠م٤ةل ثة٠دؾش٤ة
ا٠قؼ٭ؼة ا٧٠ةٔٙة ،هال خؾش٤ة ٧٠ة –٦ظ ٥خهل ا٠ص٬٧ب-إال خ ٞ١ا٠دؾش٤ةة ٖٮؾ
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ا٠قؼ٭ؼة ا٠دي خٚكك٧ة هخقدٔ٤ؾ٦ة هخظؾف املٔة٦ي ٠ؼ٭٧ة.إ٧٦ة يف طةشة إ٠ى ٜؾاذ
فٮةفي ٭٤كُ٧٧ة ٜ" ٥٣ؼذخ٧ة ا٧ٍ٬٠ٮة" ،43ه٣ ٬٪ة ف٧ظو١ٓ ٟٮ ٩ثة٠د ْٜ٬٤هٍ٧ٮة
يف ا٠وؾاظ ا٠قٮةفي ها٠زٝةيف اٝ٠ةا .٢ا٠وؾاظ ،هال ليء ٖٮؾ ا٠وؾاظ .هك ٟخ٬ا،ٛٙ
٣ ٬٫ٙقدجََ١٠ ٥وؾاظ ه٦ةخس ٓ.٩٧
 خمصٮْ ا٠دؾش٤ة االفدٔ٤ةذ٭ةا٠دؾش٤ة االفدٔ٤ةذ٭ة ٪ي 0إ٣ة خؾش٤ة خجؾذ االٓدؼاء ىلع غو٬هٮد٧ة هرؾهاخ٧ة
اَ٠جٮٔٮة هرٝةٙد٧ة ا٧ٍ٬٠ٮة ...هد ٥٣ ٞ٠غالل خؾش٤ة ا٠كدت ا٠دي خوت يف ٪ؽا
االخصة ،٨هإ٣ة خؾش٤ة خٚكٮكٮة خمدٗ ٟىلع ا٠كدت ا٠دي خؼ٧ٔٙة خٔٙة إ٠ى ا٠جظذ
ٓ ٥ط٬١ل ملمةك٧١ة ىلع ي٬ء إلكة٠ٮةة ٖٮؾ٦ة (خهن آدجةذ ١٠دٚةهة ثٮ٧٧ة هثٮ٥
٪ؽا اٗ٠ٮؾ).
 ٣ػةٍؾ ا٠دؾش٤ة ا٠دظؾ٭ٚٮةإ٧٦ة يف طةشة إ٠ى االفدٚةخة  ٥٣امل٧ة٪س ا٠دٚقٮؾ٭ة ٗ١٠ؾب ا٠ظؼ٭ذ ،هد٣ ٞ٠ة
٭ٚؾص ٓ١ٮ٧ة خؾش٤ة كدج ٩ك٤ة ٧ٓ ٬٪ ٟٔٙؼ٣ة خؾش ٢خؾار٧ة ٠ٮػؾث ٜ" ٥٣ؾه٩٦
ا٬٠فَى" .ا٠دؾش٤ة خظدةث إ٠ى خجٮئ "املٚة٪ٮ ٢اٗ٠ؾثٮة امل٧مأ" ه ٛٙرٝةٙد٧ة
هثٗ١د٧ة ،هد٣ ٞ٠ة ٭ق٤ٮٓ ٩جؼ ا ٩١٠أ٠ؾهو "ا "ٟٝ٧٠ثؼل "ا٠دؾش٤ة".
٪ ٟ٫ٙؽا ٭ٔ٧ي أن أ٠ؾهو ٭ؼٓ ٬إ٠ى خظؾ٭٘ "املٚة٪ٮ ٢اٗ٠ؾثٮة"؟
طد٤ة٠ ،ٮـ ٪ؽا ٝ٣ ٬٪و٬خ أ٠ؾهو .طد٤ة٠ ،ٮـ ٪ؽا ٝ٣ ٬٪و٬خ ٚ٣كؾ ي١ٮْ
يف اٚ٠كؾ اٗ٠ؾثي٠ .ٮـ ٪ؽا ٝ٣ ٬٪و٬خ ٚ٣كؾ ٜؾأ اٚ٠كؾ اٗ٠ؾثي يف فٮة٩ٜ

ٓ-43ؿ٭ؿ ثالل ،ا٠د٤٧ٮة ها٬ٔ٠اٖ ٟ٣ٮؾ االٜدوةخ٭ة ،خؾش٤ة أ٭٬ب ث٣ ،٥ًٖ٬ػَ٬ض  ٢٠٭٧مؾ
ثٔؼ.
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ا٠دةذ٭ػي ،هطةهل أن ٭جظذ يف إ٣كة٦ٮة االفدٚةخة  ٩٧٣هِ ٛٙؾه٧ٙة هٔ٣ةذك٧ة
ا٠دةذ٭ػٮة.
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٠ٮـ ٪ؽا ٝ٣ ٬٪و٬خ أ٠ؾهو ،ه٠كٓ ٩٧ٮٝ٣ ٩٧و٬خ ٍٓ ٩جؼ ا٠ؾط٤ةن .٭ٝق٢
٪ؽا األغٮؾ ا٠دؾش٤ة إ٠ى رالرة أٜقةم 0خؾش٤ة خظوٮ١ٮة ،هخؾش٤ة خ٬هٮ١ٮة،
هخؾش٤ة خأهٮ١ٮة .األه٠ى ال خدوؾف ال يف األٚ٠ةط هال يف املٔة٦ي ،ها٠زة٦ٮة
خدوؾف يف األٚ٠ةط خهن املٔة٦ي ،أ٣ة ا٠زة٠زة ٫ٙي خدوؾف ٙٮ٤٫ة ٔ٣ة.
٭٬ٝل ٍٓ ٩جؼ ا٠ؾط٤ةن0
"ٜؼ طّي ٣مؾهٓي يف " ٩ٝٙا١ٚ٠قٚة" ث٧وٮت  ٥٣ا٪د٤ةم اٝ٧٠ةخ يف خاغٟ
املٗؾب هأ٭ًة يف املمؾق أ٠ؾثي ،ال فٮ٤ة ثّ٧ؾ٭دي يف خؾش٤ة ا٧٠ن
ا١ٚ٠قٚي ،طٮذ إ٦ي شٔ١د٫ة رالرة أ٬٦اظ 0أهال٪ة ،ا٠دؾش٤ة ا٠دظوٮ١ٮة ا٠دي
خد٬غى ا٠ظؾٙٮة اّٚ١٠ٮة ،ثظٮذ ال  ٥٣ ُٚ٠أٚ٠ةط ا٧٠ن إال ١ٝ٦د ،٩هٜؼ خؿ٭ؼ
أٚ٠ةِ٫ة ٓ ٥أٚ٠ةط ا٧٠ن األه١ي ،ه٠ك ٥األذشض أن ال خٝ٧ن ٓ٫٧ة .ها٠زة٦ٮة،
ا٠دؾش٤ة ا٠د٬هٮ١ٮة ا٠دي خد٬غى ا٠ظؾٙٮة املً٦٬٤ٮة ،ثظٮذ ال ٧ٔ٣ى ٥٣
ٔ٣ة٦ي ا٧٠ن إ٠ى ١ٝ٦د ،٩ف٬اء ٍةثٝح أٚ٠ةِ٫ة أٚ٠ةط ا٧٠ن األه١ي أه ثة٭٧د٫ة،
ر٭ةخة أه ٝ٦وة٦ة ،ه٠ك ٥ا٠ؾاشض أن خجة٭٫٧ة .ها٠زة٠زة ،ا٠دؾش٤ة ا٠دأهٮ١ٮة ا٠دي
خد٬غى ا٠دوؾف يف ا٧٠ن األه١ي ،أٚ٠ةِة هٔ٣ة٦ي ،ثةٝ٠ؼذ ا٠ؽو ٭٤ك ٥املدٝ١ي
 ٥٣اكدقةب اٝ٠ؼذة ىلع ا٠د١ٚق٘ يف ٪ؽا ا٧٠ن".
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-44ذاشْ طؼ٭ذ ٓجؼ ا ٩١٠أ٠ؾهو ٓ" ٥املةذكقٮة امل٬يٓ٬ٮة" يف كدةث" ٩اإل٭ؼ٭٬٠٬شٮة
أ٠ؾثٮة املٔةهؾة".
ٓ ٩ٍ-45جؼ ا٠ؾط٤ةن ،ط٬اذاة  ٥٣أش ٟاملقدٝج٧٣ ،ٟم٬ذاة شؾ٭ؼة ا٠ؿ ،٥٣اَ٠جٔة األه٠ى،
 ،2000ش .75-74
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٭دج٧ى ٍٓ ٩جؼ ا٠ؾط٤ةن "ا٠دؾش٤ة ا٠دأهٮ١ٮة" ثؼل ا٠دؾش٤دٮ ٥املدجٝٮدٮ ،٥هدٞ٠
٣ة شٔ ٩١٭دظؼت ٓ ٥خ٭كةذة ك٤دو٬ف ٭ َٛ٧ثة٬ٝ٠ل "اٍّ٦ؾ خصؼ" ثؼل "أ٦ة أٙكؾ
إدن أ٦ة ٬٣ش٬خ" (ا٠ك٬شٮَ .)٬إن "ا٠ك٬شٮَ "٬ا٠دي طةهل خ٭كةذة أن ٭ػدجؾ ٥٣
غال٫٠ة ٓ ٩١ٝيف فٮةق ا٠ظةشة إ٠ٮ( ٩ا )ٟٝٔ٠ث٫ؼف خَ٬٭ؾ ٬ٜى اإل٦دةث
ا٠ج٬ذش٬ار٭ة (٠ج٬ذش٬ار٭ة هةٓؼة) ،خ ٞ١ا٠ك٬شٮَ٪ ٬ي ا٠دي ط٫٠٬ة ٍٓ ٩جؼ
ا٠ؾط٤ةن إ٠ى هذخ  ٥٣أهذاخ "ا٠ؿاه٭ة ا٠ج٬خلٮمٮة" .هٓ٬ص أن ٭ ٢٫ٚاإل٦قةن
أ٠ؾثي ا١ٚ٠قٚة اٗ٠ؾثٮة يف فٮة٫ٜة ،٭ظد٬٭٫ة يف فٮة٧٣ ٩ٜدّؾا ٣ؼخ
أ٠ةذٙٮ.٥
٠ٮقح ٪ؽ" ٨خؾش٤ة خأهٮ١ٮة" ،ه٠ك٫٧ة "خؾش٤ة خظؾ٭ٚٮة" ثدٔجٮؾ اٚٔ٠ٮ٘
األغًؾ.
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****
إ٧٦ة ال ٦ؼٓ ٬إ٠ى خؾش٤ة هٍ٧ٮة ٙظقت ،هإ٤٦ة إ٠ى كدةثة هٍ٧ٮة أ٭ًة.
٤ٙة  ٬٪املً٬٤ن ا٧ٍ٬٠ي ٫٠ؽ ٨ا٠كدةثة؟ هكٮ٘ ٤٦ٮؿ ثٮ٫٧ة هثٮ ٥أغؾى ال
هٍ٧ٮة؟
ٝ٠ؼ كة٦ح "خهذ ا٧٠مؾ ا٠ظؿثٮة" (ٝ٦وؼ األطؿاب ا٧ٍ٬٠ٮة ثَجٮٔة ا٠ظةل) خٔ١ت
أخهاذ٪ة ا٠دةذ٭ػٮة ٙٮ٤ة ً٣ى ،هد ٞ٠ث٤ة كة٦ح خ٧مؾ ٥٣ ٨شؾااؼ ٭٣٬ٮة هكدت
خ٬ٓ٬٭ة ثٮ ٥اٚ٠ٮ٧ة هاألغؾىٝ٠ .ؼ كة٦ح ٪ؽ ٨ا٠كدت ١٣دؿ٣ة ثػٌ خ٭ٝ٤ؾاٍي
ههٍ٧ي هايض ،ثة٠ؾٖ٤٣ ٢ة ٭جؼ٭٦ ٩ةلؾه٪ة  ٥٣اغدالٙةة ّ٦ؾ٭ة هإ٭ؼ٭٬٠٬شٮة
ٙٮ٤ة ثٮٝ٠ .٢٫٧ؼ كة٦ح ا٠كدةثة ه١جة ،هكؽ ٞ٠كةن ٜةذؤ٪ةٝ٠ .ؼ كة٦ح األطؿاب
ا٧ٍ٬٠ٮة ٣د٤ةفكة ٧٣ةي١ة ،هكؽ ٞ٠كةن غَ٫ة اٚ٠كؾو ها٠دظؾ٭ؾو .إن امل٧ةيٟ

-46ذاشْ "إهالج أ٠ؾثٮة"ٚٔ١٠ ،ٮ٘ األغًؾ.
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ا٠ظؿثي ال ٭كدت ثٗؾص اال٦دمةء ،ه٠ك ٩٧٭كدت يف فٮةق ٔ٣ؾكة .هيف ٚ٦ـ
ا٠قٮةق كةن اٝ٠ةذئ املٗؾثي ٭ٝؾأ ٣ة كدج ٩امل٧ةي ٟا٠ظؿثي ،ف"٭دٔ ٢١ا٢١ٔ٠
ها."٩ٔ٣ ٟ٤ٔ٠
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 ٟ٪كة٦ح "خهذ ا٧٠مؾ ا٠ظؿثٮة" هطؼ٪ة خ٤ز ٟا٠ػٌ ا٧ٍ٬٠ي ا٠دظؾذو خهن ٖٮؾ٪ة؟
ال ر ٢ال.
ٙجةإليةٙة إ٠ٮ٫ة ،ك٧ة ٦صؼ خهذا أغؾى خظٚ٦ ٟ٤ـ ا ٢٫٠هخكدت هٚ٦ ٛٙـ ا٠ػٌ
ا٧ٍ٬٠ي ا٠دظؾذو .هىلع فجٮ ٟاملزةل ٦ؽكؾ ٫٧٣ة 0خاذ ا١َ٠ٮٔٮة ،خاذ اٚ٠ةذاثي ،خاذ
اث ٥غ١ؼهن ،ا٫٠ٮبة املوؾ٭ة أ٠ة٣ة ١٠كدةب ،هخاذ ا٫٠اللٓ ،ٮ٬ن املٝةالة...
ا٠ظةه ٟا٠ٮ٬م ٬٪ ،أن أ٠ؼ٭ؼ  ٥٣خهذ ا٧٠مؾ ٪ؽٜ ٨ؼ ٝٙؼة هٍ٧ٮد٫ة ههشؼة
ٚ٦ق٫ة خمدٗ ٟيف افدؾاخٮصٮة "األش٧جي املقدَٔ٤ؾ" .هىلع فجٮ ٟاملزةل ال
ا٠ظوؾ٦ ،ؽكؾ ٫٧٣ة 0خاذ ا١َ٠ٮٔةٙ .جٔؼ أن كة٦ح ٪ؽ ٨ا٠ؼاذ خ٧مؾ ه ٛٙغٌ
خٝؼ٣ي هٍ٧ي ،ال ٦ؾا٪ة ا٠ٮ٬م إال ٜؼ ا٦ظؾٙح ٓ ٥غَ٫ة األه١ي هأغؽة خ٧ؿظ
إ٠ى ا٠دٚكٮ ٞاملقة٤٪ة يف ٦مؾ املؿ٭ؼ  ٥٣ا٬ٚ٠يى .هثٔؼ أن كة٦ح خ٧مؾ
خؾش٤ةة ش٬ذث ٍؾاثٮمي ٠كٙ ٥٣ ٟؾه٭ؼ ه٠ٮ٧ٮ ٥ه٣ةذكـ ه٬٠كةخك٪ ،...ة ٪ي
دو ا٠ٮ٬م خ٧مؾ ملٮمٮ٬ٙ ٟك٪ ٬ةل ٢هة٠ض ه"خَجٮٝٮةة" ٣ظ٤ؼ أذك٬ن هخ٧مؾ
٫٠مةم شٔٮٌ ٣مؾهٓ ٩يف خٚكٮ" ٞا٠قٮؾة ا٧٠ج٬٭ة ا٠مؾ٭ٚة".
خظ٬ل ا٠ػٌ ا٠دظؾ٭ؾو ل"0خاذ ا١َ٠ٮٔة" ٬٤٦دشة
إ٧٦ة ٔ٦ٮك ا٠ٮ٬م ا٦دكةفة طٝٮٝٮة يف ا٧٠مؾ ها٠كدةثة ،ه٠ك ٥ثوٮن األ ٟ٣يف
افدٔةخة املجةخذة ال رال ٜةا٤ة٧٫ٙ .ةك ٓؼة خهذ ٦مؾ ه٣ؾاكؿ خذافةة هأثظةت ال

-47ك٤ة ٜةل أطؼ ا٠وظةثة ٣دؽكؾا ٍؾ٭ٝة ا٠ؾف٬ل أّ٠ٮ ٢يف خٔ١ٮ ٢٫٤اٝ٠ؾآن ،طٮذ كةن
"٭ٔ ٢٫٤١اٝ٠ؾآن ها ٢١ٔ٠هأ٣ ٟ٤ٔ٠ة" .ذاشْ "ٝ٣ؼ٣ةة يف أه٬ل ا٠دٚقٮؾ" الث ٥خٮ٤ٮة.
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را٠ح ىلع ٖؾر "غٌ ا٠كٚةج ا٧ٍ٬٠ي" ،ه٫٧٣ة ٦ؽكؾ –يف ا٠قٮةق املٗؾثي
املٔةهؾ-ىلع فجٮ ٟاملزةل0
 إهؼاذاة "طؾكة ا٠د٬طٮؼ هاإلهالج" ها٠كدت املٔؾهية يف ذها٫ٜة (٫٧٣ة كدت"٣ؾكؿ ٝ٣ةهؼ")٪ ،ؽ ٨ا٠ظؾكة ا٠دي خ٤ٮؿ غَ٫ة اٚ٠كؾو ٫٠ؽ ٨ا٠ق٧ة ثػةهٮدٮ٥
أفةفٮدٮ٤٪ ٥ة0
أ٬٣-اش٫ة خٚكٮ ٞا٠ؼ٭ ٥هاٝ٠ٮ ٢اإلفال٣ٮة يف االفؾة هاملصد"( ْ٤ا٠ظؾ٭ةة
اٚ٠ؾخ٭ة 0خأهٮال هخَجٮٝة" ١٠ظقٮ ٥امل٬ز" ،خٚقٮؾ املٚو ٥٣ ٟاٝ٠ؾآن" ٔ٠جؼ
ا ٩١٠ك٬٧ن٣" ،قة ٞ٠ذخ ا٠ظؼ٭ذ" ملظ٤ؼ ا٠قة٭ضٜ" ،ٮ ٢أفؾ٭ة  ٥٣ثٮح ا٧٠ج٬٭ة"
ٚ٠ؼهى خٙ٬ٮ.)...ٛ
ب-إٓةخة االٓدجةذ ٠الغدٮةذاة املٗؾثٮة هأٓالم املٗؾب ("االغدٮةذاة املٗؾثٮة يف
ا٠دؼ٭ ٥ها٠د٤ؽ٪ت" ألط٤ؼ ا٠ؾ٭ق٦٬ي" ،أرؾ املو١ظٮ ٥يف فٮؾ ر١ة  ٥٣ا٤١ٔ٠ةء
املصة٪ؼ٭ٝ٤١٠ "٥ؾئ اإلخذ٭قي أثي ر٭ؼ" ،اإل٣ةم ٣ة ٞ٠هاملؽ٪ت املة٠كي" ألط٤ؼ
كةيف.)...
 إهؼاذاة "٣ؾكؿ ثٔ١ؾثي ا٬١ٔ٠و" ،ه٫٧٣ة0أ"-كٚةج هٍ٧ي  ٥٣أشٗ٠ ٟة ا٠دٔ١ٮ٠ "٢ظ٤ةخ اٝ٠جةث ،ه ٬٪ا٠كدةب ا٠ؽو ٭ظةهل
 ٥٣غال ٩٠هةطج ٩أن ٭ؾثٌ طةيؾ ٔ٣ؾكة "ٗ٠ة ا٠دؼذ٭ـ" ث٤ةيٮ٫ة  ٥٣غالل0
ٝ٣ةالة هخذافةة خٔ٬خ يف األه٠ ٟؾ٬٣ر هٍ٧ٮة ،هثٮة٦ةة هثالٖةة هةخذة ٓ٥
٣ؤفقةة هطؾكةة هٍ٧ٮة.
ب"-خهذ ا٫ٝٚ٠ةء يف ا٠ظؾكة ا٧ٍ٬٠ٮة" إلخذ٭ـ كؾم ،ه ٬٪ا٠كدةب ا٠ؽو شٙ ْ٤ٮ٩
هةطجٓ ٩ؼة ذفةا٫٧٣ .ٟة ٣ة أذفٓ ٩١جؼ ا ٩١٠ك٬٧ن إ٠ى ٖٮؾ ٥٣ ٨ا٠ؿٓ٤ةء
هاملٚكؾ٭ ٥ا٧ٍ٬٠ٮٮ ،٥ه٫٧٣ة ٣ة أذف ٟإ٠ٮَٜ ٥٣ ٩ج .٢٫١٭زجح ا٠كدةب ٙ-ٮ٤ة
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٭زجح-ا٠ؼهذ ا٠دةذ٭ػي ا٧ٍ٬٠ي ا٠ؽو ٔ٠ج ٩اٝٚ٠ٮ ٩يف ر ٥٣االفدٔ٤ةذ أ٠قكؾو،
هدٓ ٞ٠كـ ٣ة ٭ؾاخ ٝٚ١٠ٮ ٩ا٠ٮ٬م ٣ ٥٣ك٬ت غةذث ا٠دةذ٭ع هثٔٮؼا ٓ٬٤٪ ٥م
ا.٥ٍ٬٠
ج" -االفدٔ٤ةذ ا٠صؼ٭ؼ 0شؽهذ ٨ا٠دةذ٭ػٮة هخص١ٮةخ ٩املٔةهؾة" ملظ٤ؼ راهو ،ه٬٪
ا٠كدةب ا٠ؽو ٭ظةهل  ٥٣غال ٩٠هةطج ٩إ٧ٜةظ ٦ػت ا٠ظؾكة اإلفال٣ٮة ثدج٧ي
املةذكقٮة ك٫٧٤س خٚقٮؾ اشد٤ةٓيٙ .ة٠ظؾكة اإلفال٣ٮة ٪ي ه٤ةم األ٣ةن يف
ر ٥٣االفدٔ٤ةذ ا٠صؼ٭ؼ ،ه٠ؽ ٞ٠هشت ٓ١ٮ٫ة أن خٔي ا٠مؾض ا٠دةذ٭ػي ا٠ؽو
هشؼة ٚ٦ق٫ة ٙٮٙ .٩كةن ا٠كدةب ٚ٣قؾا ٬٠ا ْٜاالفدٔ٤ةذ ا٠صؼ٭ؼ ،هكةلٚة ٓ٥
٣ػد ٘١اإل٭ؼ٭٬٠٬شٮةة ا٠قةاؼة ٙٮ .٩هد ٞ٠يف فجٮ ٟأن خؾى ا٠ظؾكة اإلفال٣ٮة
٦صةٓة امل٫٧س ا٠ؽو خٔةخ٭ ٩ش٫ال ،هكؽا ٠دكدم٘ ٣ؼى ٜؼذخ ٩ىلع خٚقٮؾ
ا٬٠ا ْٜهخقؼ٭ؼ امل٤ةذفة ا١٤ٔ٠ٮة ٙٮ.٩
 ٧٣م٬ذاة "امل١دٝى" ،ه٪ي امل٧م٬ذاة ا٠دي ٭مؾف ٓ١ٮ٫ة ٓجؼ ا٠و٤ؼ ث١كجٮؾ.خد٤ٮؿ ٪ؽ ٨امل٧م٬ذاة ثػَ٫ة ا٠دٝؼ٣ي ها٧ٍ٬٠ي ا٬٠ايض ،ىلع ٣قد٬ى
املصالة ا٠وةخذة ها٠كدٮجةة أ٭ًة .إ٫٦ة ٧٣م٬ذاة يؼ 0االفدٔ٤ةذ ا٠صؼ٭ؼ ث٤ػد٘١
ّ٣ة٪ؾ ،٨خوؼ٭ؾ ا٠ؾأف٤ة٠ٮة املد٬طمة املظدًٌؾة ٜٮ٫ٌ٤ة إ٠ى خهل ا٠ص٬٧ب،
خٚكٮ ٞاألغالق هاٝ٠ٮ ٢ها٠زٝةٙة ا٧ٍ٬٠ٮة ،ا٠ص٧ـ اٗ٠ةث٬و ،ا٠دأه٭ ٟا٠ؾأف٤ة٠ي
١٠ؼ٭ ،٥ا٠جظذ ٓ ٥ط٬١ل ملمةك٧١ة ىلع ي٬ء إلكة٠ٮةة اٗ٠ؾب ا٠ؾأف٤ة٠ي...

48

املحور اهحاهث :اهلراءة يف زيٌ االستعًار اهجدىد
-1ىلع ستين توطئة
كزٮؾهن  ٢٪أه٠ب ٞا٠ؽ٭ ٥٭ّ٧ؾهن إ٠ى ا٠زٝةٙة ث٬٧ظ  ٥٣ا٠ؽاخٮة املِٚؾٍَة،
ٙٮٔدٝؼهن أن كةٙة لؤه٫٦ة ٣دٔة هافدص٤ةم هاذخٮةج ...إ٫٦ة كؽ ٞ٠مل ٥خٔٛ١
ث٫ة هاذخٝى إ٠ٮ٫ة ،ه٠ك٫٧ة ٔ٣ؾكة ههؾاظ ههجؾ ىلع املمةق أكزؾ  ٥٣د.ٞ٠
ٙكٮ٘ خك٬ن اٝ٠ؾاءة ٣دٔة؟
هكٮ٘ خك٬ن ٔ٣ؾكة يف ٚ٦ـ اٜ٬٠ح؟
اٝ٠ؾاءة ٣دٔة ّٓٮ٤ة.
إ٫٦ة كؽ٧ٓ ٞ٠ؼ0
 ا٠ظصة أثي طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي ا٠ؽو ٜؾأ ك٣ ٟة هه ٥٣ ٩١كدت اٚ٠الفٚة يفف٧دٮ ،٥غةخ٤ة ٜؾاءخ ٩ثكدةثة "ٝ٣ةهؼ اٚ٠الفٚة" ه"خ٫ةٙح اٚ٠الفٚة".
 اإل٣ةم ا٬٧٠هو ا٠ؽو كةن ٭ؼذز أكزؾ  ٥٣ار٧ي ٓمؾة ٓ٤١ة يف ا٠ٮ٬م ،ثال ك ٟ١هال.ٟ١٣
 لٮع اإلفالم ا٭ ٥خٮ٤ٮة ا٠ؽو كةن ٭ًٝي ٭ ٩٣٬ك ٩١يف اٝ٠ؾاءة ها٠دظوٮٟهخأ٠ٮ٘ ٣ة ٭ؿ٭ؼ ٓ ٥رالرٮ ٥هٚظة.
 كةذل ٣ةذكـ ا٠ؽو آدك٘ ٠ق٬٧اة يف ٣كدجة ٧٠ؼن ا٠جؾ٭َة٦ٮة٠ ،ٮكدت كدةث٩أ٠جٝؾو "ا٠ؾأز ٣ةل" ثأشؿاا ٩األذثٔة.
 ٓجةز ٣ظ٬٤خ اٝٔ٠ةخ ا٠ؽو كةن ٭١د ٢٫كدت األخب ها١ٚ٠قٚة هاٚ٠كؾ ثةطزة ٓ٥طٮ٬اة شؼ٭ؼة ٖٮؾ خ ٞ١ا٠دي ٭ٔٮم٫ة.
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 ا٠وةخق ا٧٠ٮ٬٫م ا٠ؽو  ٢٠خك ٥خٚةذ ٩ٜا٠كدت أ٭٤٧ة ط ٟهاذخظ ،ٟه٬٠ال د٣ ٞ٠ةكةن ٠ٮكدت كدجٝ٦" 0٩ةس" ،ه"إفالم يؼ إفالم" ،ه"إفالم يف األفؾ" ،ه"٣ظ٧ة
رٝةٙة ٣ؿهذة" ...ثد ٞ١ا٠جؾآة هثد ٞ١امل٬فٓ٬ٮة امل٤٫١ة.
 ذهشي ٖةذهخو ا٠ؽو كةن ٣د٬فٌ ٜؾاءخ ٩ا٠ٮ٣٬ي ٭ؿ٭ؼ ىلع ٓمؾة كدت،ه٠ؽ ٞ٠كةن ٖةذهخو هكة٦ح ذط١د ٩اٚ٠كؾ٭ة املزٮؾة ثٮ ٥املقٮظٮة هاملةذكقٮة
هاإلفالم (افدٔ٧١٤ة "ثٮ ،"٥ه٦ ٢٠قدٔ ...٥٣" ٟ٤إ٠ى ،"...هد٧ٓ ٞ٠ؼ٦ة ٝ٣و٬خ).
 املٝؾئ اإلخذ٭قي أثي ر٭ؼ ا٠ؽو خم٫ؼ ا٠ظةٙالة هه٬ٚف املَةٓ ٢ه٣كدجةةثأك٫١٤ة ههٚظةة ثأذٜة٫٣ة هفٮؾ ثؼٜةا ٛأطؼار٫ة ...ك٫١ة خم٫ؼ ٣الط٩٤
املج٫ؾة يف اٝ٠ؾاءة هاملَةٔ٠ة.
...
هاٝ٠ؾاءة ٔ٣ؾكة ال خ٧د٫ي أ٭ًة.
إ٫٦ة كؽ0ٞ٠
 إدا ٜةهم ث٬افَد٫ة اٝ٠ؾاء كق ٢٫١املٗؾو هط٧ٮ ٢٫٧إ٠ى ثةٜي املدْ األغؾى. هإدا ايَؾ ٙٮ٫ة اٝ٠ؾاء إ٠ى ا٠د٤ٮٮؿ ثٮ٣ ٥ة ٭و١ض ٝ١٠ؾاءة ه٣ة ٍ٦مَؾ ٠ٮ٫١يه٭ػؼم األٖؾاص امل٧كؾة ٧٠ةلؾ٭.٩
 هإدا كة٦ح ه٬ٜخا ٔ٤١٠ةذك ا٠دةذ٭ػٮة ها٠وؾآةة االشد٤ةٓٮة ا٠دي خقدظٮٟهؾآةة رٝةٙٮة.
 هإدا ط١٤ح األٙؾاخ ىلع خٗٮٮؾ ٧ٜةٓةخ ٢٫اٝ٠ؼ٭٤ة هخظَٮ ٢ا٬٠لةاس اٚ٧٠قٮةا٠دي خؾثَ ٢٫ث٫ة.
...
٣أرهم  ٥٣ال ٭ٝؾأ ،هكؽ ٥٣ ٬٪ ٞ٠ال ٭ٝؾأ ىلع ثوٮؾة.
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األهل ٭دظؾك غةذث إٍةذ 0األ٣ؾ اإل٫٠ي ،ها٬٠اشت ا٧ٍ٬٠ي ،ها٬ًٚ٠ل اإل٦قة٦ي،
هاملَ١ت ا٠ظًةذو.
أ٣ة ا٠زة٦ي  ٬٫ٙ٭ٝؾأٜ 0ؾاءة افد٫الكٮة ،أه ٜؾاءة فةا١ة ،أه ٜؾاءة ال أغالٜٮة ،أه
ٜؾاءة ٣ؤخٌ٠صة ،أه ٜؾاءة ال ٓ١٤ٮة.
-2أزية يٌ ال ىلرأ
أوال :يخاهفة األير اإلههي
٭٬ٝل ا ٩١٠خٔة٠ى" 0اكرأ ةاسى رةم اهذي خوق".
إ ٩٦أ٣ؾي ثةٝ٠ؾاءة ،هثةف ٢ا٬ٙ ٩١٠ق د .ٞ٠إن ا ٩١٠خٔة٠ى  ٬٪ا٠ؽو غ ٞٝ١هغ٣ ٛ١ة
ط٤ٙ ،ٞ٠٬ة ا٠ػٛ١؟ ا٠ػ ٬٪ ٛ١إ٭صةخ اَ٠جٮٔة ث٬ٝا٦ٮ٫٧ة ها٠دةذ٭ع ث٬ٝآؼ ،٨ه٣ة
ىلع اإل٦قةن إال أن ٭جظذ ملٔؾٙة ف ٥٧ا( ٩١٠ا٬ٝ٠ا٦ٮ ٥ها٬ٝ٠آؼ) يف غ.٩ٝ١
كٮ٘ فٔ٧ؾف ك ٟدٞ٠؟ كٮ٘ فٔ٧ؾ ٩ٙإدا ٦ ٢٠صٔ ٟاٝ٠ؾاءة ها٠جظذ ا٤١ٔ٠ي
خ٭ؼ٦ة ٧٠ة؟
٦ػد٣ ْ٣ ٘١ظ٤ؼ لظؾهذ كزٮؾا ،ه٠ك ٩٧٭وٮت يف كزٮؾ  ٥٣األطٮةنٝ٠ .ؼ ٜةل
داة ٣ؾةٍ" 0ؾ٭ ٛاملٔؾٙة ٠ٮقح إال ٍؾ٭ٝة ٠الٜدؾاب  ٢١ٓ ٥٣ا ٩١٠املَ ،"ٛ١ه٪ؽا
٬ٜل ٓ٤ٮ ٛ٭ظدةث إ٠ى ثٮةن ٢١ٔٙ .ا ٩١٠خٔة٠ى  ٬٪ا ٢١ٔ٠املَ ٛ١ا٠ؽو ال ٭ج٩ٗ١
ٓ ،٢١هد٠ ٞ٠ك ٩٦٬ا٠ػة ٛ٠ه"امل ٥َ٦ِ٬ٝا٠ؽو  ٥ٌ٦ِ٬ٜا٬ٝ٠ا٦ٮ( "٥ثدٔجٮؾ ٓؼ٦ةن
إثؾا٪ٮ .)٢أ٣ة ٓ ٢١اإل٦قةن٦ ٢١ٓ ٬٫ٙ ،قجي ٦ةخس ٓ ٥اكدمةف ٜةث٤١٠ ٟؾاشٔة أه
ا٠دٔؼ٭ ٟأه اإلٗ٠ةء أه ا٠دصةهر ...ال ٭ٗ١ي (أه ٭دصةهر) اإل٦قةن َٝ٧٣ة إال ث َٛ٧٤آغؾ،
هال ٭ٗ١ي ٜةٓؼة أه ٜة٦٬٦ة إال ثآغؾ٭ ...٥ه٪كؽا خدٔةٜت ا٠دصةهراة ٔ٣جؾة ٓ٥
ٍؾ٭ ٛاإل٦قةن إ٠ى االٜدؾاب  ٥٣ا٠ك٤ةل ،ه٪ؽا  ٬٪املٔ٧ى ا٤ٔ٠ٮٚ٧٠ ٛي ا٠صٟ٫
ثة١ٙ .٢١ٔ٠ٮـ ٓوؾ األفَ٬ذة ٓ ٬٪وؾ ا١ٚ٠قٚة اَ٠جٮٔٮة ،ه٠ٮـ ٪ؽا ٓ ٬٪وؾ
51

ا ٢١ٔ٠ا٠ؼٜٮ ٛا٠ؽو ٦دػجٌ ه٧٪( ٢ٔ٧٦ةك ذٙة٪ٮة خظ ٟ٤ثٮٍ ٥ٮةخ٫ة ا٢١ّ٠
ها٬ٚ٠يى) ٙٮ ٩ا٠ٮ٬م .ال امل َٛ٧األذفَي ا٠و٬ذو (أذفَ ٬٪ )٬املَٛ٧
ا٠دصؾ٭جي (اكدم ٩ٚاث ٥خٮ٤ٮة هأثؾرٙ ٨ؾا٦قٮـ ثٮك٬ن ثؼٜة) ،هال ٪ؽا ٬٪
امل َٛ٧ا٠صؼ٠ي (خ٭ٝ٤ؾ٭َٮـ ه٪ٮص ٟه٣ةذكـ).
إن اٝ٠ؾاءة ثٓ٬٧ٮ٫ةٜ 0ؾاءة املقَ٬ذ هامل٬ّ٧ذ٪ ،48ي املؼغ ٟإ٠ى االٜدؾاب ٥٣
ٓ ٢١ا ٩١٠املَ .ٛ١ه٠ؽ ٞ٠كة٦ح ٪ؽ ٨اٝ٠ؾاءة أ٣ؾا إ٫٠ٮة ،هثة٠دة٠ي هاشجة هٍ٧ٮة
ه١َ٣جة طًةذ٭ة ههٙةء ٠ال٦د٤ةء اإل٦قة٦ي .ال ٝ٦وؼ ثٝؾاءة املقَ٬ذ ٜؾاءة اٝ٠ؾآن
هطؼ ،٨ه٠ك ٥ك٣ ُٟة ٭ٍكدم٘ ثةَ٬٠شةخة يف ا٠كدت أ٭ًة.
جاٍيا :يخاهفة اهواجب اهوطَي
٭ٝدًي ا٬٠اشت ا٧ٍ٬٠ي ط٤ة٭ة ا ٥ٍ٬٠هٍؾخ االفدٔ٤ةذ ،هد٣ ٞ٠ة ٭٤ةذٌز ىلع
ش٤ٮْ املقد٬٭ةة 0ا٠زٝةٙٮة ها٠قٮةفٮة هاالٜدوةخ٭ة.
 ٟ٫ٙ٭ٔدٝؼ أطؼ أن ٭ظو ٟد ٞ٠يف ٖٮةب آ٬٠ي املدٮ ٥ثٔ٤ؾكة االفدٝالل؟
٠ٮـ ٪ؽا آ٬٠ي إال 0اٍالٓة ىلع ٣ػد ٘١امل٧ة٪س املٔؾٙٮة ا٠دي ذاك٫٤ة
اإل٦قةن ا٠ص٬٧ثي (٦قجة إ٠ى خهل ا٠ص٬٧ب) ٓجؾ ا٠دةذ٭ع ،هافدز٤ةذا ٫٠ة يف هاْٜ
االفدٔ٤ةذ ها٠دجٔٮة .د٣ ٞ٠ة ٓ ٩١ٔٙجؼ ا٠قالم امل٬دن ثٔؼ٣ة خ٤ك" ٥٣ ٥امل٫٧س
املةخو ا٠صؼ٠ي" ثةٓدجةذ ٨أذٜى ٧٣ة٪س ا٠دٚقٮؾ االشد٤ةٓي ،هٓ٧ؼ٣ة ٜؾاذ آد٤ةخ
٪ؽا امل٫٧س يف ا٠ؾثٌ ثٮ ٥املَٔٮةة املٗؾثٮة .د٣ ٞ٠ة  ٩١ٔٙامل٬دن ،هد٣ ٞ٠ة
 ٩١ٔٙكزٮؾهن أ٣زةل 0ث٬ل ثةفك٬ن ،هٓجؼ ا ٩١٠أ٠ؾهو ،ه٣ظ٤ؼ ٓةثؼ ا٠صةثؾو،
هٓ٤ؾ ث٧ص٬١ن ،هٓجؼ ا٠و٤ؼ ث١كجٮؾ...
٫٠ؽا هٖٮؾٔ٦ ،٨دجؾ ٪صؾ اٝ٠ؾاءة ٣ػةٚ٠ة ٬١٠اشت ا٧ٍ٬٠ي هإغالال ث.٩
"-48هطؼة اٝ٠ؾاءخٮٜ 0٥ؾاءة ا٬١٠ج املقَ٬ذ ،هٜؾاءة ا٬١٠ج امل٬ّ٧ذ"ٙ ،كؾة  ٩َ٠شةثؾ ا٬١ٔ٠ا٦ي.
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جاهحا :يخاهفة اهفضول اإلٍساٍي
٣الك األ٣ؾ يف ٪ؽ ٨اًٝ٠ٮة  ٬٪ا٬ٝ٠ل ا٠دة٠يٙ" 0إ٣ة أن خٔؾف ٣ة ٭صؾو ،هإ٣ة
افدٔؼ ال٦ػؾاٍٜ ٞقؾا يف افدؾاخٮصٮة  ٥٣٭ٔؾف أكزؾ  ."ٞ٧٣إن غ٬ف كٙ ٟؾخ
 ٥٣أن ٭د٬ٚق ٓ١ٮٖ ٩ٮؾ ٨ثةملٔؾٙة ،هإن غ ٥٣ ٩ٙ٬يٮةظ ٣وة٠ظ ٩املةخ٭ة
هاملٔ٬٧٭ة ثقجت ش ...٩١٫د ٬٪ ٞ٠خا ٩ٔٙاألفةفي ٠ٮٝؾأ ه٭دٔ ٢١ه٭َ٬ذ
ٔ٣ؾٙد.٩
إ٧٦ة ٦م٫ؼ د ٞ٠ثة٠دأ ٟ٣يف ا٠د٧ةٙـ ا٤ٔ٠ٮ ٛا٠ظةه ٟثٮ ٥كجةذ املزٚٝٮ٥
ها٤١ٔ٠ةء ،ك٤ة ٦م٫ؼ ٨يف ا٠د٧ةٙـ ا٠جقٮٌ ا٠ظةه ٟثٮٓ ٥ة٣ة ا٧٠ةزٙ .ةأله٬٠ن
٭دوةذٓ٬ن ىلع أذص اّ٧٠ؾ٭ةة هامل٧ة٪س املٔؾٙٮة ها٠جظزٮة ،أ٣ة ا٠ؽ٭ ٥٭٢٫٦٬١
 ٬٫ٙ٭دوةذٓ٬ن ىلع أذص ٔ٣ؾٙة ك٣ ٟة ٭٤ك ٥أن ٭قة ٢٪يف "خظقٮ ٥ا٠ظٮةة"
ا٠ٮ٣٬ٮة.
إن  ٥٣ال ٭ٝؾأ ال ٭ؼغ ٟثأو طةل  ٥٣األط٬ال يف املقد٬٭ةة ا١ٔ٠ٮة ٬ًٚ١٠ل
اإل٦قة٦يٙ ،ٮكدٚي ثأخ٦ة٪ة .هثؽ ٞ٠٭ٔٮك ىلع ٪ة٣ك املقد٬٭ةة ا١ٔ٠ٮة،
ه٭دؾك املصةل ٣دةطة مل ٥٭ٝؾذ يف ٣وٮؾ ٨ثٜٔ ٢١ؼ ٭ػؼ ٩٣هٜؼ ال ٭ػؼ.٩٣
راةعا :يخاهفة املطوب اهحضاري
 ْ٣اكدمةف اال٦قةن ١٠كدةثة ،ثؼأة ٣ؾط١ة أغؾى  ٥٣طٮةخ ٩ىلع األذص .إ٫٦ة
٣ؾط١ة خؼه٭ ٥ك ٟاكدمةف أه اثدكةذ ،ه٣ؾط١ة خٙ٬ٮؾ ا٠ص٬٫خ ىلع األشٮةل
ا٠الطٝة هخ٤كٮ٫٧ة ُ٤٣ة ذاك٤دّ٦ ٩ٮؾخ٫ة ا٠قةثٝة .إن اٝ٠ؾاءة ث٫ؽا املٔ٧ى ال
خٔؼه أن خك٬ن إال 0اٍالٓة ىلع االكدمةف ا٠ظًةذو ١٠قةثٝٮ ،٥هخؿهخا ث ٩يف
فجٮ ٟخَ٬٭ؾ٠ ٨وة٠ض ا٠ظًةذة اإل٦قة٦ٮة شٔ٤ةءٝ٠ .ؼ ٙصؾة اٝ٠ؾاءة (هيف األهٟ
كة٦ح ا٠كدةثة) ٜؼذاة اإل٦قةن ا٠ؽ٧٪ٮة ها١٤ٔ٠ٮة ،ه٣ك٧د٤٣ ٩ة كةن ٭ٍٔدجؾ
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٣قدظٮال ٓ٧ؼ أشؼاخ ٨اٝ٠ؼا٣ى ٥٠ .٭٧كؾ أطؼ ٣مةك٧١ة  ْ٣ا٠دٚةهة ا٠ظةه ٟذٖ٢
خؿا٭ؼ ا٠زؾهاة اَ٠جٮٔة هخَ٬ذ ا٠دك٬٠٬٧شٮة ،49ث٦ ٟظٔ٦ ٥ٮ ٩ه٦قٔى إ٠ى ٚ٦ٮ٩
ثةملؿ٭ؼ  ٥٣آ٬٠ي (اٝ٠ؾاءة ٪ي أطؼ ٣وةخذ )٨ها.ٟ٤ٔ٠
اٝ٠ؾاءة إدن ١َ٣ت طًةذو ،٭ػة٪ ٥٣ ٩ٚ٠صؾ٪ة هرُ٪ؼ ا٧٠ةز ٙٮ٫ة.
 -3أزية يٌ ال ىلرأ ىلع ةصيرة
أوال :اهلراءة االستهالكية
"اٝ٠ؾاءة االفد٫الكٮة" ٪ي أن ٭ٝؾأ اإل٦قةن ٣ة  ٬٪يف طةشة إ٠ٮ ٩كؽاة أ٦ة٦ٮة،
داة خؾ٭ؼ أن0
 خدؼ٭ ٥هخ٧ص ٬يف اٯغؾة هطؼ٪ة. خدؼاهى ب"0اَ٠ت ا٧٠ج٬و" الث ٥اٝ٠ٮ ٢ه"أ٣ؾاص ا٬١ٝ٠ب هلٚةؤ٪ة" الث ٥خٮ٤ٮة. خدٔ ٢١اٗ١٠ةة أ٠ةملٮة (اٚ٠ؾ٦قٮة هاإل٦ص١ٮؿ٭ة هاإلفجة٦ٮة هاإل٭َة٠ٮة هاألملة٦ٮةها٠ؾهفٮة ها٠ٮةثة٦ٮة ها٠وٮ٧ٮة )...يف أ٭ةم ٔ٣ؼهخاة.
 خٔٮك ثظج٬طة أ٧٠ٮ ٥٣ ٢غالل ٜؾاءة ا٠ؾها٭ةة أ٠ةملٮةٖ 0ةثؾ٭ٮٖ ٟةذفٮة٣ةذكٮؿ ،ثةه ٬٠ك٬٭ ،٬١خهفد٬٭ٚقكي ،خ٠٬قد٬و٣ ،كقٮ٬ٖ ٢ذكي ،ث٧قة٢٠
ط٤ٮك ،طق ٥أهذ٭ؼ...
 خَ٬ذ ٫٣ةذاة ا٠كدةثة ها٠دٔجٮؾ ا٠م٬ٚو ها٠ظ.ُٚ خؾاك ٢األ٬٣ال ثةالفدز٤ةذ هاالخغةذ. خدٔؾف ىلع ههٚةة اَ٠جع املٗؾثي هأ٠ةملي ٠دصؾث.٩...

٪-49ؽ٪ ٨ي "ٚ٣ةذٜة ا٠ؾأف٤ة٠ٮة" يف ّ٦ؾ إفظةق خه٭دمؾ يف كدةث" ٩اإل٦قةن االلدؾاكي".
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ا٠ػالش اٚ٠ؾخو ،ا٠دؼاهو ،ا٠د٬ٚق ا٠ؼذافي ها٬ٗ١٠و ،ا٠ؾاطة اٚ٧٠قٮة هٟ٣ء أهٜةة
اٚ٠ؾاع ،االٖد٧ةء املةخو ،االٚ٦دةج ىلع خصةذب اٗ٠ٮؾ يف األك ٟها١٠جةز ها٠قك...٥
٪ؽ٪ ٨ي ا٠ؼها ْٙاالفد٫الكٮة ٝ١٠ؾاءة.
ٝ٠ؼ دكؾ٦ة أ٣ز١ة ٪ ٥٣ؽ ٨ا٠ؼها ْٙىلع فجٮ ٟاملزةل ال ا٠ظوؾ.
ه٧٪ة ٦دقةءل٪ ٟ٪ 0ؽ ٨ا٠ؼها٧٣ ْٙكؾة ٭صت ذ٫ًٙة هاال٦دٝةش  ٥٣أهظةث٫ة؟
ال ر ٢ال ،ه٠ك٫٧ة خٝدًي د ٞ٠إدا هٜٚح ٓ٧ؼ طؼ االفد٫الك هاملو١ظة ا٠ػةهة.
إن امل٧ةي١ٮ ٥يف طةشة إ٠ى ا٠ؼهاء ،ه ٢٪٭َ١ج٬ن ا٠ػالش اٚ٠ؾخو ،ه٭٧ؿٓ٬ن
إ٠ى ا٠د٬ٚق هاالٚ٦دةج أ٭ًة ...ه٠ك ٢٫٧٭دظ٬ٝٝن ث٤وة٠ظ ٢٫ا٠قة٣ٮة يف غؼ٣ة
اٯغؾ٭ ٥هاٝ٠ؾاءة  ٥٣أش ،٢٫١هخ٪ ٞ١ي "اٝ٠ؾاءة ه ٛٙاً٠ؾهذة ا٠دةذ٭ػٮة".
األٍٚةل ا٠وٗةذ يف طةشة إ٠ى ا٠دق١ي ٠ٮدٔ٬ٝ١ا ثةٝ٠ؾاءة ،هكؽ ٢٪ ٞ٠ا٠كجةذ
املجدؼؤهن يف طةشة إ٠ى ا٧٠صةج يف ٓة ٢٠االفد٫الك ٠ٮظ٬ٝٝا داة ا٠دٔ...ٛ١
هثٔؼ ا٠دٔ ،ٛ١٭ك٬ن اٝ٠ةذئ ٣قدٔؼا ٠ٮ٧قى داخ ٩يف اٝ٠ؾاءة  ٥٣أش ٟاٯغؾ٭٥
ه"ه ٛٙاً٠ؾهذة ا٠دةذ٭ػٮة".
جاٍيا :اهلراءة اهسائوة
"اٝ٠ؾاءة ا٠قةا١ة" ٪ي ٜؾاءة غةذث "اً٠ؾهذة ا٠دةذ٭ػٮة" أ٭ًة ،طٮذ ٭ٝؾأ اإل٦قةن كٟ
ليء ه ٥٣أش ٟال ليء يف ا٠دةذ٭ع .هجةطة ،٭ٝؾأ "خةذ٭ع ا٠كؽب" ٠صةك خذ٭ؼا.
هثٔؼ ا٫ّ٠ٮؾة ،٭ٝؾأ "٫٠ٮت لٔ٤ة" ٗ٠ةفد٦٬جةلالذ .هثٔؼ أ٠وؾ ،٭ٝؾأ "املٝ٧ؽ
 ٥٣اً٠الل" ألثي طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي .ه٣قةء ،٭ٝؾأ "٭٣٬ٮةة ا٠قص٬٫٠ "٥لي .٩٧٣
ه٭ػد٠ ٢ٮ ٩١ثٝؾاءة "٪كؽا خك ٢١رذاخلح" ٚ٠ؾ٭ؼذ٭٦ ٞٮدم ،٩طٮذ ٭دظٛٝ
ثدٔة٠ٮ" ٢اإل٦قةن األ٬ٜى"...
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ال ٦ػمى ٪ؽ ٨ا٠دمكٮ١ة اٗ٠ؾ٭جة ىلع اإل٦قةن ا٬٠آي ثٔ٤ؾكد ٩ا٠دةذ٭ػٮة٬٫ٙ ،
ٜةخذ ىلع افدز٤ةذ٪ة يف ٔ٣ؾكد ٩ثمكٖ ٟؾ٭ت أ٭ًة .ه٠ك٧٧ة ٦ػمة٪ة ىلع  ٥٣ال
ٔ٣ؾكة  ٩٠هال لأن  ٩٠ثأو ٔ٣ؾكة ٬٫ٙ ،٭دػجٌ ٙٮ٫ة خػجَة ٖؾ٭جة ٠ٮصؼ ٚ٦ق٩
يف افدؾاخٮصٮة اٯغؾ يف ٫٦ة٭ة املَةف .فٮصؼ ٚ٦ق ٩ال ٣ظة٠ة يف
افدؾاخٮصٮة "االفدٔ٤ةذ ا٠صؼ٭ؼ" ا٠ؽو ٭ؾ٭ؼ أن ٭ٚكك٧ة رٝةٙٮة هفٮةفٮة ،فٮصؼ
ٚ٦ق ٩كؽ٬ٓ ٞ٠ص أن ٭٬اش ٩االفدٔ٤ةذ ه٭ٝؾأ يف فٮةق ٪ؽ ٨امل٬اش٫ة.
كٮ٘ ف٬٧اش" ٩اٝ٠ؾاءة ا٠قةا١ة" إدن؟
٧٪ةك ٣ة خدظ٣ ٟ٤قؤه٠ٮد ٩إخاذة ا٠ؼه٠ة ،ه٧٪ةك ٣ة ٭دظ٣ ٟ٤قؤه٠ٮد٩
املز٬ٚٝن.
إ٧٦ة ٦ؾى  ٥٣ا٠قٮ٠٬ة يف املكدجةة هاألكمةك ه٣ظالة ثٮْ ا٠كدت ٣ة ٭ؤكؼ
ا٠قٮ٠٬ة ا٠دي ٦دك٫٧ٓ ٢١ة ،هد٣ ٞ٠ة خدظ ٟ٤إخاذة ا٠ؼه٠ة ٣قؤه٠ٮة يجَ٩
هخأٍٮؾ .٨ا٠دصةذ يف طةشة إ٠ى ثٮْ ك٣ ٟة ٬١َ٣ ٬٪ب يف ف٬ق ا٠كدت،
هثةملٝةث ٥٤ٙ ٟهاشج ٢٫أن ٭ً٧جَ٬ا ١٠ػٌ ا٧ٍ٬٠ي يف ٓؾص ا٠كدت
هخؾه٭ص٫ة .هال ٭ٔ٧ي ٪ؽا أن خوةخذ إخاذة ا٠ؼه٠ة ط ٥٣ ٛ٭ؾ٭ؼ ا٧٠مؾ ٣ ٥َ٣ػةٚ٠ي
غَ٫ة ا٠ؾف٤ي ،ه٠ك٫٧ة َ٣ة٠جة ثظ٤ة٭ة ا٠ؼه٠ة ها ٥ٍ٬٠ه٬٣اش٫ة رٝةٙة ا٤ٔ٠ة٠ة
ها٠ػٮة٦ة ها٠دٚكٮٙ ٞٮ٫ة هيف املصد ْ٤كؽ.ٞ٠
أ٣ة املز٬ٚٝنَ٣ ٢٫ٙ ،ة٠ج٬ن ثد٬شٮ ٩ا٠ص٤ة٪ٮؾ إ٠ى اٝ٠ؾاءة امل١دؿ٣ة ثًٝٮة أه
ث٤مؾهظ ٙكؾو .ك٤ة أن املزٚٝٮَ٣ ٥ة٠ج٬ن ثدأٍٮؾ كٜ ٟؾاءة (ثةًٝ٠ٮة أه
ثةملمؾهظ اٚ٠كؾو) ثٔ٤ؾكد٧ة ا٠دةذ٭ػٮة ٥٤ٙ .ثةب أه٠ى أن ٝ٦ؾأ0
 ك٣ ٟة ٭دٔ ٛ١ثة٠د٤ٮٮؿ ثٮ ٥ا٠ظؾ٭ةة اٚ٠ؾخ٭ة ها٠دظؾذ يف ر ٥٣ا٠ؼٓ٬ة إ٠ى"ا٠ظؾ٭ةة ثال طؼهخ".
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 ك٣ ٟة ٭دٔ ٛ١ثة٠دٔؾ٭٘ ثة٠ؼ٭ٝ٤ؾاٍٮة ا٠د٤زٮ١ٮة هفٮةٜةخ٫ة ا٠دةذ٭ػٮةهأه٬٠٭د٫ة ىلع ا٠ؼ٭ٝ٤ؾاٍٮة ا٠دمةذكٮة ،هكؽ ٞ٠ك٣ ٟة ٭دٔ ٛ١ثة٠د٤ٮٮؿ ثٮ٥
اال٦دٝةل ا٠ؼ٭ٝ٤ؾاٍي ها٠ؼ٭ٝ٤ؾاٍٮة.
 ك٣ ٟة ٭دٔ ٛ١ثٔالٜة االٜدوةخ ثة٠ؼه٠ة يف ر ٥٣ا٠ؼٓ٬اة املدكؾذة إ٠ى خظؾ٭ؾاالٜدوةخ هخ١ٝٮن أخهاذ ا٠ؼه٠ة يف خؼثٮؾ ٓ١٤ٮةة االٜدوةخ ا٧ٍ٬٠ي.
 ه ٥٣املمةذ٭ْ اٚ٠كؾ٭ةٙ ،ة٠ص٤ة٪ٮؾ َ٣ة٠جة ثةٝ٠ؾاءة ٠كٓ 0٥٣ ٟالل اٚ٠ةفي،هأ٠جٮؾ ٓٮةس ،هذية ا٠ؿهاذو ،هث٬ل ثةفك٬نٓ ،جؼ ا٠و٤ؼ ث١كجٮؾ ،هٓؿ٭ؿ ثالل ...ثؼل
إيةٓة اٜ٬٠ح يف ٜؾاءة ٣ة ٭ؤت ىلع ٖٮؾ املدػون افدز٤ةذ ٨يف فٮة٧ٜة
ا٠دةذ٭ػي.
"اٝ٠ؾاءة ا٠قةا١ة" ٜؾاءة ىلع ٖٮؾ ثوٮؾة ،ه٦ظَ٣ ٥ة٠ج٬ن ث٬٤اش٫د٫ة خه٠ة
هلٔجة.
جاهحا :اهلراءة غير األخالكية
"اٝ٠ؾاءة ٖٮؾ األغالٜٮة" ٜؾاءة خةا٫ة أ٭ًة ،٭جظذ هةطج٫ة ٓ ٥ك٣ ٟة ٭١جي ٦ؼاء
ل٬٫اخ ٩هٖؾااؿ ٨اٗ٠ةث٬٭ة هأ٦ة٦ٮد ٩األهٮ١ة .ال خػؾث ٜؾاءة فيء األغالق ٓ ٥أطؼ
اٝ٠ؾاءاة ا٠دة٠ٮة0
  ٬٫ٙ٭١صأ إ٠ى "شٮ٧ة٬٠شٮة األغالق" (٦ٮدم٠ )٩ٮٚك ٞاألغالق ا٧ٍ٬٠ٮة ه٭ص٫ؿٓ١ٮ٫ة.
 ه٭ٝؾأ ثمٗ٘ "٣ص ٟ٤خةذ٭ع األذخاف" (ثؼل "٣ص ٟ٤خةذ٭ع املٗؾب" ٔ٠جؼ ا٩١٠أ٠ؾهو) ٠د٧دٔك يف خهاغ ٩١غجةرة ا٠ص٧ـ اٗ٠ةث٬و ها٠مؽهد ا٠ص٧قي.
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 ه٭صٔ ٥٣ ٟطؼ٭ذ اٚٔ٠ٮ٘ األغًؾ  ٥ٓ-ا٦ظؾاٙةخ ٩ا٠ص٧قٮة يف ا٠وٗؾ-خ٭ؼ٦ةههذخا ٭٣٬ٮة  ٩٠طدى ٭جة٪ي ثة٠ص٧ـ اٗ٠ةث٬و ه٭٤د ٥ٓ ْ٧االفددةذ ثٔؼ أن فدؾ٨
ا.٩١٠
 ه٭جظذ يف فٮؾ أ٠ؼ٣ٮٮ ٥ا٠ؽ٭ ٥٭قج٬ن ا٠ص٤ة٪ٮؾ اٝٚ٠ٮؾة ه٭ؼٓ٬ن إ٠ىا٠ال٣جةالة ثأط٬ال اٯغؾ٭٠ ٥ق٬ا ٢٫هغجز ٢٫ش٤ٮٔة.
 ه٭ٝؾأ ٠كٚ٣ ٟك ٞ٭ٚك ٞاألخ٭ةن ه٭ؿخذ٭٫ة خهن آدجةذ ألخهاذ٪ة ا٠دةذ٭ػٮةها٠قٮك٬٠٬شٮةٙ ،ٮصؼ ية٠د٧ٓ ٩ؼ" 0غؿٓ ٟاملةشؼو" ه"ٙؾاز ف٬اج" ه"أط٤ؼ
فٔؼ را٭ؼ" (يف ٣ظةيؾاخ ٥ٓ ٩خةذ٭ع األخ٭ةن) ه"كةذل كةهخقكي" ه"اٚٔ٠ٮ٘
األغًؾ" (يف إهالج اإلفالم ثؼذافد ٩هخؼذ٭ق ٩ثٔ٬١م األخ٭ةن) ه"فال٣ة ٬٣فى"
(يف ٦م٬ء ٙكؾة ا )٩١٠ه"إ٭ؾ٭ٙ ٞؾهم" (يف ا٠ؼ٭ ٥ها٠دظ١ٮ ٟاٚ٧٠قي) ه"ٓجؼ
ا٠و٤ؼ ا٠ؼ٭ةملي" (يف املٔؾٙة ها٠ص٧ـ) ...إ ٩٦ال ٭ٝؾأ ٠ك٪ ٟؤالء ث٫ؼف املٔؾٙة،
ه٠ك ٥ث٫ؼف خجؾ٭ؾ يؾث١٠ ٩ؼ٭ٓ ٥ؾص ا٠ظةاٌ.
...
٪ؽ٪ ٨ي "اٝ٠ؾاءة ٖٮؾ األغالٜٮة" ،ه٪ي ٜؾاءة ىلع ٖٮؾ ثوٮؾة أ٭ًة.
راةعا :اهلراءة املؤدهَجة
٠ٮقح كٜ" ٟؾاءة ٣ؤخ٠صة" ٜؾاءة ٣ؾ٬ٙية ه٧٣كؾة ،ث ٟهطؼ٪ة خ" ٞ١املؤخ٠صة
ثإ٭ؼ٭٬٠٬شٮة ف١جٮة" ٪ي اٝ٠ؾاءة املؾ٬ٙية هامل٧كؾة.
٤ٙة  ٬٪اٚ٠ؾق ثٮ ٥إ٭ؼ٭٬٠٬شٮة ف١جٮة هأغؾى إ٭صةثٮة إدن؟
اإل٭ؼ٭٬٠٬شٮة ٓ٣٬٤ة ٪ي "آ٬٠ي املصة٦ت ١٠ظٝٮٝة ك٤ة ٪ي" ( ْ٣خٚةهٮٟ
هخٔةذ٭٘ كزٮؾة ال خآي ١٠ػ٬ص ٙٮ٫ة يف ٪ؽ ٨ا٠ؼذافة) ،ه٪ي -ذٖ ٢ر٭٫ٚة
ه٣صة٦جد٫ة ١٠ظٝٮٝة-خةذة خك٬ن إ٭صةثٮة ،هخةذة أغؾى خك٬ن ف١جٮة .خك٬ن إ٭صةثٮة
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إدا ٔٚ٦ح اإل٦قةن كٚؾخ أه يف ٔ٣ؾكة ٔ٣ ٥٣ةذك ٩ا٠دةذ٭ػٮة اَ٠جٝٮة أه
ا٧ٍ٬٠ٮة٠ ،ك٫٧ة خوجض ف١جٮة إدا غؼ٣ح االفدٗالل ا٠ؾأف٤ة٠ي أه االفدٔ٤ةذ
ا٠صؼ٭ؼ.
٦ك٬ن يف طةشة إ٠ى اإل٭ؼ٭٬٠٬شٮة ٝ٧٠ؾأ ،هخ٪ ٞ١ي ش٤ة٠ٮة ا٠جؼا٭ةة .خٝؾأ ٣دٔٝ١ة
ثأّٓ ٟ٣ٮٙ ،٢دٝؾأ هأ٦ح خقدظًؾ ٍ٬ثةك هش٧د ٞهإغاله ٞيف فجٮ٤٫١ة٪ .ؽ٨
ٜؾاءة ٣ؤخ٠صة ،ه٠ك٦ ٥ةٔٙة ٠مػوٮ0٥
 ٠ ٥٣ؿم ٖؾر٪ة ههٍشِّ ٩يف املٔةذك ا٠دةذ٭ػٮة ٍ ٥٣ؾف ٜٮةخة هآٮة ث٤ة ٭ْٝ ٥٣خ٧ةٜى ذاٮـ ٣دؾاثٌ (خاغ١ٮة هغةذشٮة) ه٣دظ٬ل يف إٍةذ ا٠دةذ٭ع ا٠مةٟ٣
(ا٠ك ٟا٠دةذ٭ػي).
  ٥٣خصةهر خ ٞ١اٝ٠ؾاءة ثٔؼ٣ة أغؽ ٫٧٣ة ش٪٬ؾ٪ة (اال٠دؿام هاالً٦جةض هاالشد٫ةخها٠وجؾ) ،ر ٢ا٦د ٟٝإ٠ى ه ٥٣ ٘٧اٝ٠ؾاءة  0٬٪ه" ٘٧اٝ٠ؾاءة املٔؾٙٮة ا٬٠آٮة
ثمؾٍ٫ة ا٠دةذ٭ػي".
إن ٜؾاءة ٪ ٥٣ؽا ا٬٧٠ظ خٔدجؾ "ٜؾاءة ٣ؤخ٠صة" ثإ٭ؼ٭٬٠٬شٮة إ٭صةثٮة ،هٓكق٫ة
٦صؼ أغؾى "٣ؤخ٠صة" ثإ٭ؼ٭٬٠٬شٮة ف١جٮة .ه٪ؽ ٨األغٮؾة ٪ي اٝ٠ؾاءة ا٠دي ٭دٔؿر
ث٫ة0
 ا٠دٚكٮ 0ٞهٙٮ ٩خؼغ ٟك ٟا٠كدت ا٠دي خٚك ٞا٠ؼ٭ ٥هاألغالق هاٝ٠ٮ ،٢هٓ٣٬٤ة0ا٠زٝةٙة ا٧ٍ٬٠ٮة .هىلع فجٮ ٟاملزةل٦ ،ؽكؾ ٪ ٥٣ؽ ٨ا٠كدت "٣ ٥٣ظ٤ؼ اإل٭٤ةن
إ٠ى ٣ظ٤ؼ ا٠دةذ٭ع" ٚٔ١٠ٮ٘ األغًؾ.
 هاالفدٔ٤ةذ 0هٙٮ ٩خؼغ ٟا٠كدت ا٠دي خجؾذ ا٠دؼغ ٟاالفدٔ٤ةذو أه خ٬ٝو ٬ٚ٦د،٨ه٫٧٣ة ٦ؽكؾ ىلع فجٮ ٟاملزةل 0كدت ا٠صٗؾاٙٮٮ ٥ها٠ق٬فٮ٬٠٬شٮٮ٥
هاأل٦زؾهث٬٠٬شٮٮ ٥ا٠ؽ٭ ٥أذاخها أن ٭٬ٔ٧ٝا املٗةذثة هأ٠ة ٢٠أش ْ٤ثأن ا٠ظٟ
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٠دػ٧ٚ١ة  ٬٪االفدٔ٤ةذ أ٠قكؾو- ،ها٠ٮ٬م-كدت االٜدوةخ٭ٮ ٥ا٠ؽو ٭ظةه٬٠ن
إ٧ٜةٓ٧ة ثأن ا٠د٤٧ٮة ذ٪ٮ٧ة ثة٠قٮةفةة االٜدوةخ٭ة األ٣ؾ٭كٮة...
 هاالفدٗالل  0هٙٮ ٩خؼغ ٟا٠كدت ا٠دي خػٚي االفدٗالل هخدظةلى ا٠ظؼ٭ذٓ ،٩٧ه٫٧٣ة ٦ؽكؾ كدت ثٔى ا٠ؼٓةة هآ٬٠ةط ا٠ؽو ٭ؾ٬ًٙن ٬٫ٚ٣م "ا٠وؾاظ
االشد٤ةٓي" ثظصة أن "ا٠وؾاظ ٓٝؼو هأغالٜي" .٭٬٠٬ٝن ك ٟد ،ٞ٠ه٭٧ق٬ن أن
"ا٠وؾاظ االشد٤ةٓي" ال ٭ٚ٧ي "ا٠وؾاظ اٝٔ٠ؼو األغالٜي" ثٝؼذ ٣ة ٭دٔؿر ث٠ .٩ٮـ
ا٠ؼٓةة هآ٬٠ةط هطؼ ٢٪ ٢٪أهظةب ٪ؽ ٨األٙكةذ ،هإ٤٦ة ا١٠ٮجٮؾا٠ٮ٬ن أفةفة.
ٙة٠ؼٓةة  ٥٣ا٬٧٠ظ املؽك٬ذ ٣صؾخ ٠ٮجٮؾا٠ٮٮ ٥يف ر٬ب هّٓي ،أه ٣ ٟٝ٧٠صؾخ
أث٬اق ١٠ؾأف٤ة٠ٮة هرٝةٙد٫ة يف ٚ٦ـ ا٠ز٬ب.
 هاالفدجؼاخ 0هٙٮ ٩خؼغ ٟا٠كدت ا٠دي خجؾذ االفدجؼاخ أه خصٔ ٟا٠د٧ةٜى ٩ٔ٣ذاٮقٮة ثؼل ا٠د٧ةٜى  ْ٣االفدٔ٤ةذ ،ه٫٧٣ة ٦ؽكؾ 0كدت "٫ٝٙةء ا٠ج٬ذش٬ار٭ة
ا٠كجٮؾة" ا٠ؽو هإن اخ٧ٝٚة  ٢٫ٔ٣يف ثٔى املؾاط ٟا٠دةذ٭ػٮة  ٥١ٙ٭ك٬ن دٞ٠
خاا٤ة ،هكدت "ٓ٬ملة ا٠ز٬ذة" ا٠دي خٚك ٞا٠ؼهل هخ٬ٝص ا٬٠طؼة ا٧ٍ٬٠ٮة ٖٮؾ
٫٣د٤ة ثأو ثؼ٭ ٟهثأو إ٣كةن خةذ٭ػي ٭صٔ٣ ٩١دةطة...
 ها٠دص٫ٮ  0ٟهٙٮ ٩خؼغ ٟك ٟا٠كدت "ا٠ؾشٔٮة" ا٠دي خؤثؼ األفَ٬ذة ها٠ػؾاٙة هالخجظذ ٍٓ ٥ؾق ٦ةشٔة ١٠دٝؾ٭ت ثٮ" ٥اإل٣كةن ا٠دةذ٭ع" ه"ٝ٣دًٮةة املٔؾٙة
ا٠ظؼ٭زة" ،ك٤ة خؼغٙ ٟٮ ٩ك ٟا٠كدت ا٠دي خؿ٭٘ ا٬٠ا ْٜثٗؾص االفدٔ٤ةذ
هاالفدٗالل هاالفدجؼاخ ها٠دٚكٮ...ٞ
 هاإلذ٪ةب 0هٙٮ ٩خؼغ ٟك ٟا٠كدت ا٠دي خجؾذ ٓ ٘٧ا٠ص٤ةٓةة يؼ إخاذة ا٠ؼه٠ةثةف ٢ا٠ؼ٭ ،٥ه٪ي يف األٖ١ت كدت ٝ٣دجقة  ٥٣ا٠دؾات اٝ٠ؼ٭ ٢ا٠ؽو كةن
٣ظك٣٬ة ثقٮةٜةة خةذ٭ػٮة ٖٮؾ فٮة٧ٜة ٦ظ ،٥أه كدت ٠قؽث ٔ٣ةهؾ٭٧٠ ٥ة هشؼها
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أٚ٦ق ٢٫ثٗٮؾ هٓي  ٢٫٧٣٭ػؼ٬٣ن ٣ػََةة "فٮةف ا٠مؾق األهفٌ" (ثؾ٦ةذخ
٬٠٭ـ).
 ها٠و٫ٮ٦٬ٮة 0هٙٮ٫ة خؼغ ٟا٠كدت ا٠دي خؿخذو اًٝ٠ٮة ا١ٚ٠قَٮ٧ٮة ،هخَجْ ْ٣ا٠كٮةن ا٠و٫ٮ٦٬ي اٗ٠ةهت.
خايسا :اهلراءة غير اهعًوية
اٝ٠ؾاءة ٖٮؾ ا١٤ٔ٠ٮة ٪ي ثةألفةز ٜؾاءة 0افد٫الكٮة هفةا١ة هٖٮؾ أغالٜٮة
ه٣ؤخٌ٠صة ثإ٭ؼ٭٬٠٬شٮة ف١جٮة .إ٫٦ة ك ٟخ ٞ١اٝ٠ؾاءاة ا٠دي ا٦دٝؼ٦ة٪ة فةثٝة ،طٮذ
خد ٢اٝ٠ؾاءة غةذث "ا٠قٮةق ا٠دةذ٭ػي" ا٠ؽو ٔ٦ٮك ٙٮ.٩
ٝ٠ؼ ك٧ح ٙٮ٤ة ً٣ى كدجح ٝ٣ةال أذٙى ٙٮ ٩كٜ ٟؾاءة ال خؤخو إ٠ى ٓ ،ٟ٤ه٪ؽا
٦ ٬٪و050٩
"١ٙدظدؾق ك ٟا٠كدت ٣ة  ٢٠خجٔذ ىلع ٓ.ٟ٤
١ٙدظدؾق ك ٟا٠كدت ،ه٠دؾم يف ا٧٠ةذ خجةٓة١ٙ ...دظؾق ه٠دؾم يف ا٧٠ةذ ٣ة ٢٠خؤخِّ
ثوةطج٫ة إ٠ى ا ،ٟ٤ٔ٠ه٣ة  ٢٠خٗٮؾ ها ْٜا٧٠ةز هأط٬ا.٢٫٠
٧٪ةك ٙؾق ثٮ ٥أن خ٧دٚى ا٦دٚةية ٓؼ٣ٮة ٖٮؾ ٣ظق٬ثة يف هش ٩ا٠كدت،
هثٮ ٥أن خ٧دٚى يف هش٫٫ة ا٦دٚةية خةذ٭ػٮة.
اال٦دٚةية األه٠ى اٜدؼاء ثأثي طٮةن ا٠د٬طٮؼو هٓجؼ ا ٩١٠اٝ٠وٮ٤ي ،ها٠زة٦ٮة
اٜدؼاء ثة٠ؾف٬ل أّ٠ٮ ٢هكةذل ٣ةذكـ ه٠ٮ٧ٮ ٥ه٣ةه خقي خ...ٕ٦٬
******

٦-50مؾة ٪ؽا املٝةل ىلع هٚظة "ذطةب اٚ٠كؾ" ىلع ٙٮقج٬ك ،ه٪ي هٚظة خٝؼ٣ٮة
ههٍ٧ٮة خ٫د ٢ثد١ػٮن كدت كجةذ املٚكؾ٭ ٥املٗةذب هاألشة٦ت ه٣ ٛٙة ٭ػؼم غَ٫ة
اٚ٠كؾو (ا٠دٝؼ٣ٮة ها٧ٍ٬٠ٮة).
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أث ٬طٮةن ا٠د٬طٮؼو ،األخ٭ت ا٠ؽو ا٪د ٢كزٮؾا ثةٝٚ٠ؾاء ها٠جقَةء يف هٜح ٢٠
٭٫دٙ ٢ٮ ٩ثٚ٧ق ٩ه٧٪ؼا ٩٣ه٬ٜة ٭ .٩٣٬أث ٬طٮةن ،امل٧ةي ٟا٠ؽو ا٦دٚى يف
هش ٩رغةذف ا٬ٝ٠ل ا٠دي خو٘ رغةذف اٝ٠و٬ذ٤ٙ .ةة ٝٙٮؾا ،ثٔؼ أن أد.٩٣٬ٜ ٩٠
 ٢٠٭ك ٥أث ٬طٮةن ٠ٮدؾك ٓؼ٣ٮد ٩ا٠ؽاخٮة خهن خػ١ٮؼ ،ث ٟإ ٩٦غد ٢طٮةخ ٩ثإطؾاق
٣ة كدت ٣ؾة هاطؼةٝ٠ .ؼ  ٟٔٙد ٞ٠هكأ ٩٦٭٧د ٥٣ ٢ٝكدت خو٘ ا٠ظٝٮٝة هال
خقؼ ا٠ؾ ٛ٣هال خص١ت ا٠صةٙ ،٨ظؾ٧٣ة ٤٣ة كدت هطجـ ٓ٧ة "أخب اٝٚ٠ؾاء هأ٠ة٠ة".
******
ٓجؼ ا ٩١٠اٝ٠وٮ٤ي٦ ،ؿ٭ ٟاٝ٠ة٪ؾة يف آغؾ أ٭ةم طٮةخ .٩شةء ٨ا٠ػجؾ أنَ ا٦دٚى،
ٝٙؼ ه٬خذة كدج ٞك٫١ة يف ثٮؾهة .هشةءة ا٦دٚةيد ٩ا٦دٚةيدٮ" 0٥أ٦ة
اٝ٠وٮ٤ي ٚ٦ق ،٩فأش ْ٤كدجي ك٫١ة ،هأٝ٠ي ث٫ة يف ا٧٠ةذ".
أ٫٠ؽ ٨ا٠ؼذشة ٪ة٦ح ٓ٧ؼك ا٠كدت ٭ة فٮؼو اٝ٠وٮ٤ي؟
أ٫٠ؽ ٨ا٠ؼذشة  ٢٠خٔؼ خكدؾت ثة٠ظٝةاٛ؟
ٓ٬ٚاٝ٠ ،ؼ ٦قٮحٝٙ .ؼ ٓةس اٝ٠وٮ٤ي أ٠ؼ٣ٮة ثٔؼ ا٪٬٠ةثٮة ،ثٓ ٟةس ك١ٮ٤٫ة
يف ا٠الخةذ٭ع.
ٝ٠ؼ ذأ٭٧ة د ٞ٠ذأو أ٠ٮ ٥يف " 0٩٠٬ٜإن امل٧ةي١ٮ ٥هاٚ٠الفٚة هاملٚكؾ٭٥
هآ٬٠ةط ...ك ٟأه٠ب ٞ٭ؼاههن أ٣ؾاي ٢٫ثدَجٮت أ٣ؾاص ا٧٠ةز".
أ٭ ٥أ٠ٮت يف د ٞ٠٭ة فٮؼو اٝ٠وٮ٤ي؟
ٌ ٟ٫ٙخظٌ ُّٛٝاملوة٠ض ثةملوة٠ض ٓٮت؟
أ٫٠ؽ ٨لٝح ٓ١ٮك ٢ا٠ظٮةةٙ ،ظ٠٬د٪٬٤ة إ٠ى ذ٣ةخ؟
******
ٍؾ٭ٝي ٠ٮقح ٪ي ٍؾ٭ ٛا٠د٬طٮؼو ،هال ٪ي ٍؾ٭ ٛاٝ٠وٮ٤ي.
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ٜؼ أٜدؼو ثةألهل يف خج٧ي "أخب اٝٚ٠ؾاء هأ٠ة٠ة" ،هٜؼ أٜدؼو ثة٠زة٦ي يف يؾب
ك ٟطو ٥هٙكؾة هٜح غ٬١ة أه ٝ٦ة٪ة.
ه٠ك٧ي أثؼا ٥٠ ،اٜدؼو ث٤٫ة يف إطؾاق ا٠كدت  ٥٣أش ٟا٠ؽاة.
فأطؾ٫ٜة يف طة٠ة هاطؼة 0إدا  ٢٠خٍٝؾأ ث٫ؼف ا٠دٗٮٮؾ ها.ٟ٤ٔ٠
ا٠ؾف٬ل أّ٠ٮ ٢ه٣ةذكـ ه٠ٮ٧ٮ ٥ه٣ةه خقي خ ...ٕ٦٬هٖٮؾ ٥٣ ٢٪ا٠ؿٓ٤ةء
ا٠دةذ٭ػٮٮ ،٥هطؼ ٥٣ ٢٪ ٢٪فأ٪دؼو ث٫ؼ٭.٢٫
******
ٝ٠ؼ أغؽ ا٠ؾف٬ل أّ٠ٮ ٢ا٠كدةب ث٬ٝةٙ ،صةءخ ٩ك ٟآ٭ة ه ٛٙفجت ٦ؿه٫٠ة.
 ٢٠٭ك ٥ا ٩١٠ا٬٠اطؼ األطؼ ٠ٮؾف ٟا٠ؾف٬ل أّ٠ٮٓ ٢جزةٙ ،ؽ ٞ٠٭ٔ٧ي ا٦دٚةء ش٪٬ؾ
ا٧٠ج٬ة٣( .وَٚى ا٠جظٮةهو)
"ا ٢١ٔ٠ها ،ٟ٤ٔ٠املٔؾٙة ها٠ظؾكة ،اٝٔ٠ٮؼة ها٠ظٮةة"( .فٮؼ َٜت)
كٍ ٟؾف ٪ ٥٣ؽ ٨ا٠ز٧ةاٮةة ال ٭ٚ٧و ٥ٓ ٟاٯغؾ يف ٤٣ةذفة ا٠ؾف٬ل أّ٠ٮ،٢
هكؽ ٞ٠كةن ا٠مأن ثة٧٠قجة ألخجةٓ٤ٓ 0٩ؾ ،أث ٬دذ ،اٗ٠ؿا٠ي ،اث ٥خٮ٤ٮةٓ ،الل
اٚ٠ةفي ،فٔٮؼ ذً٣ةن ا٠جٍ٬ي...
******
ٝ٠ؼ أغؽ ٣ةذكـ ا٠صؼل ٪ ٥٣ٮص ٟهذٙى ٣زة٠ٮد ،٩ها٦دٚى  ْ٣ا٠ٮقةذ ا٫٠ٮص١ي
هذٙى ال شؼ٠ٮد ،٩هأٓصت ث٤ةخ٭ة ٙٮ٬ذثةح هذٙى ٣ٮدةٙٮؿ٭ٝٮد٫ة ه٣ٮكة٦ٮكٮد٫ة
هال خةذ٭ػٮد٫ة...
شةٔ٣ة ث٬ن األملة٦ٮة ،ك٧٣٬ة ثةذ٭ـ ،ا٠جٮةن ا٠مٮٓ٬ي ،االٓدكةف يف كجؾى
٣كدجةة ثؾ٭َة٦ٮة ...ك٫١ة ٙدؾاة  ٥٣خةذ٭ع ٣ةذكـ خا٠ة ىلع اٜدؾان اّ٧٠ؾ٭ة ٓ٧ؼ٨
ثةمل٤ةذفة.
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كٙ ٟكؾ ٣ةذكـ ٔ٣ةذك ،هألؼ٪ة ٔ٣ؾكد ْ٣ ٩االٜدوةخ ا٠قٮةفي اإل٦ص١ٮؿو كدٮةذ
٣ظة.ُٙ
ٝ٠ؼ كة٦ح ٪ؽ ٨املٔؾكة األغٮؾة ٪ي أفةز ٔ٣ةخاة ا٠ج٬ذش٬ار٭ٮ ٥ملةذكـ هإ٦ص١ؿ،
هال رال ٣ةذكـ إ٠ى ا٠ٮ٬م ٓؼه ا٠ؾأف٤ة٠ٮة األكزؾ.
******
 ٢٠٭ك٠ ٥ٮ٧ٮ٠ ٥ٮد ٥ٓ ٜ٘٬ا ،ٟ٤ٔ٠هثة٠دة٠ي ٓ ٥ا٠دٚكٮؾ.
يف املٚ٧ى٠ ،ػن "٪ َٛ٧٣ٮص "ٟهكدت "ا٠ؼٙةخؾ ا١ٚ٠قٚٮة".
هيف ٙدؾاة ا٠وؾ اظ ،كدت يؼ 0إ٣جؾ٭ة٠ٮة ا٠ؾأف٤ة٠ٮة ،اال٦د٫ةر٭ٮ ،٥املزة٠ٮٮ ٥يف
٬ٜا٠ت شؼ٭ؼة ،خٮةذ ا٠٬َٚ٠ٮة ،ا٠ؾه٣ة٦قٮة يف االٜدوةخ ،املؾخؼ٭( ٥كةهخقكي)،
هطدى املةذكقٮٮ٬٠( ٥كق٤ج٬ذع ،خؾهخقكي)...
 ٟ٪كةن ٭كدت ٠ٮ٧ٮ ٥يؼ ٪ؤالء ثٗؾص اال٦دمةء هإيةٓة األهٜةة؟
إ ٢٠ ٩٦٭ك٠ ٥ٮ ٟٔٚد٬٠ ٞ٠ال طةشد ٩إ٠ى ًٙض ك ٥٣ ٟ٭ؾ٭ؼ ٓؾ١ٜة ٣قةذ ا٠ز٬ذة أه
٣ؿاط٤د ٩ىلع "غٌ ا٠ص٤ة٪ٮؾ".
******
كةن ٣ةه خقي خ٬٫٣ ٕ٦٬هفة ثٝؾاءة ا٠دةذ٭ع ا٠وٮ٧يٙ ،كةن ٪ؽا ا٠دةذ٭ع ١٣صأ٨
ا٬٠طٮؼ ثٔؼ املةذكقٮة ا١٠ٮ٧ٮ٧ٮة.
إن ا٠ؿٓٮ٫٣ ٢د ٢ثةمل٤ةذفة ،هثة٠دة٠ي ثك٣ ٟة ٭ٔٮ١ٓ ٩٧ٮ٫ة .ه٣ة ٭ك٬ن ا٬ٔ٠ن إن
 ٢٠٭ك ٥ا٠دةذ٭ع؟ ا٠دةذ٭ع  ٬٪املؼغ ٟاأل ٢٪ملػةٍجة لٔت هخظؾ٭كٮ٩
ها٠دػَٮٌ ملقدٝج ٟخه٠ة.
ا٠ؾ٣ؿ ها٠ؼ٭٤٪ ٥ة خ٭ؼن ا٠مٔت ا٠وٮ٧ي ٓجؾ ا٠دةذ٭ع ،ها٠ؾ٣ؿ ها٠ؼ٭٤٪ ٥ة اٝ٠ة٠ت
ا٠ؽو هيْ ٙٮ٣ ٩ةه خٔة٠ٮٙ .٩٤كة٦ح املةذكقٮة ا٠وٮ٧ٮة ،هكةن "ا٠كدةب األط٤ؾ".
******
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املةذكقٮة يف ّ٦ؾ ٓ١ي ا٬٠ذخو ٠ٮقح ٓ٤١ة ،هد ٞ٠أل٫٦ة خ٫د ٢ثةمل٤ةذفة
ا١٤ٔ٠ٮة كة٪د٤ة٫٣ة ثةّ٧٠ؾ٭ة.
 ٥٣ط ٛا٬٠ذخو أن ٭٬ٝل د ٢٠ ٬٫ٙ ،ٞ٠٭ٝدؾب  ٥٣ ٌٜاملةخ٭ة ا٠صؼ٠ٮة هال ٥٣
املةخ٭ة ا٠دةذ٭ػٮة ،ك٤ة أ ٩٦٭٫د ٢ثة٠قٮك٬٠٬شي أكزؾ ٖ ٥٣ٮؾ( ٨هإن أثؼى ٦ؿهٓ٩
االشد٤ةٓي يف خٚةفٮؾ كزٮؾة).
 ٥٣ط ٛا٬٠ذخو أن ٭٬ٝل ٣ة ٭مةء ،ه٠ك٣ ٥ةذكـ طق٧٣ ٩ٜٚ٬٣ ٢ؽ ر" 0٥٣ا٪د٢
ك ٟاٚ٠الفٚة ثدٗٮٮؾ أ٠ة ،٢٠هال أطؼ  ٢٫٧٣ا٪د ٢ثدٗٮٮؾ."٨
هيف ٚ٦ـ ا ٞ١ٚ٠٭ؼهذ إ٠ٮةز ٣ؾٜن ٜةاال(" 0املةذكقٮة) خٔدجؾ امل٤ةذفة
ا٠ؽاخٮة ١٠جمؾ ال ٣ظ ٞاملٔؾٙة هٔ٣ٮةذ٪ة ٙظقت ،ث ٟأخاخ٫ة ه٣وؼذ٪ة ه٣ةخخ٫ة".
(املةذكقٮة يف ٓوؾ٦ة)
هطؼ ٥٣ ٨فٮ٫د ٢ثةمل٤ةذفة  ٥٣ ٬٪فٮ٫د ٢ثة٠دٗٮٮؾ ،ههطؼ ٥٣ ٨ال ٭٫د٢
ثة٠دٗٮٮؾ ا٬٠أٜي  ٥٣ ٬٪٭ٔدجؾ امل٤ةذفة ٓٝجة يف ٍؾ٭ ٛا.٢١ٔ٠
ا٬٠ذخو ٚ٦ق ٩٭ؤ ٥٣ثأن ا٠ظٝٮٝة ٪ي ا٧٠ةٔٙة.
أال ٭ٔ٧ي ٪ؽا أن ا٠ظٝٮٝة ٪ي ٣ة ٭ٝؼ٧٣ة غَ٬ة إ٠ى األ٣ةم؟
أال ٭ٔ٧ي ٪ؽا أن ا٠دٗٮٮؾ ٭ظؼُ اّ٧٠ؾ يف ا٬٠ا ْٜال يف املػدجؾ؟
٠ٮـ ٪ؽا ٣ ٬٪صةل ا٠ؾخ ىلع ١ٓ ٜ٘٬٣ي ا٬٠ذخو  ٥٣املةذكقٮة ،ه٠ك٣ ٥ة ٬٦خ
خٝؾ٭ؾ ٬٪ ٨أن "ا."ٟ٤ٔ١٠ ٢١ٔ٠
******
٭٬ٝل أث ٬إفظةق ا٠مةٍجي" 0ا ٢١ٔ٠ا٠ؽو ٔ٣ ٢١ٓ ٬٪دجؾ لؾٓة ٬٪ ،ا ٢١ٔ٠ا٠جةٓذ
ىلع ا ،"ٟ٤ٔ٠هٖٮؾ د ٞ٠كالم يف كالم".
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خالصة اهدراسة:
 املؾاخ  ٩٠٬ٜيف ٪ؽ ٨ا٠ؼذافة  ٬٪أن ا٠زٝةٙة ثٝؼذ ٣ة ٪ي ٣دٔة٫ٙ ،ي ٔ٣ؾكةطة٣ٮة اٍ٬٠ٮـ .هثٝؼذ ٣ة ٪ي ٧٣ظة مل ٥خٔ ٛ١ث٫ة٫ٙ ،ي ٣ظ٧ة  ٩٠كؽ.ٞ٠
هد ٞ٠ألن أ٫١٪ة ال ٭ٝوؼه٫٦ة إال ه ٢٪هآ٬ن ثدجٔةخ٫ة ،ه٣قدٔؼهن ملٔةذك٫ة.
ٙإ٣ة أن خػؼم رٝةٙدٍ ٢٫اَ٠جٝةة املقٮََؾة ،هإ٣ة خ ٞ١املقٮٌَؾ ٓ١ٮ٫ة.
 ٣ة ٭ٝةل ٓ ٥ا٠زٝةٙة ٓة٣ة ،٭ٝةل يف ٚ٦ـ اٜ٬٠ح ٓ ٥ا٠كدةثة ها٠دؾش٤ةها٧٠مؾ هاٝ٠ؾاءة أ٭ًةٙ .ك٤ة خك٬ن ا٠زٝةٙة ٔ٣ؾكة طة٣ٮة اٍ٬٠ٮـ ،خك٬ن كؽٞ٠
ا٠كدةثة ها٠دؾش٤ة ها٧٠مؾ هاٝ٠ؾاءة.
 ك٪ ٟؽا ٭َ١ت ٧٣ة ا٠ظؽذ ه٦ظٝ٦ ٥د٧ي ا٠كدت أه ٝ٦ؾأ ٠كدةث٫ة ه٣دؾش٤ٮ٫ةأه ٚ٧٦دض ىلع ٦ةلؾ٭٫ةٙ ،ة٠وؾاظ ا٠ٮ٬م ٓةملي ثٮ ٥ذأف٤ة٠ٮة ٣د٬طمة هلٔ٬ب
٣قدٌٔ٤ؾة ٍ ٥٣ؾ٫ٙة يف ا٠ص٬٧بٙ .ة٠ؾأف٤ة٠ٮة ا٠ٮ٬م ٣د٬طمة ٣ظدًٌؾة خوؼُذ
أر٣ةخ٫ة إ٠ى لٔ٬ب ا٠ص٬٧ب ،هخقٔى إ٠ى د ٞ٠ث٬افَة ك٣ ٟة ٭٤ك ٥خِ٬ٮ٩ٚ
٣ ٥٣زٚٝٮ ٥ه٣ؾاكؿ أثظةت هشٔ٤ٮةة ٙكؾ٭ة هرٝةٙٮة...
  ٥٠٭ك٬ن اٝ٠ةذئ ا٠ص٬٧ثي (٦قجة إ٠ى خهل ا٠ص٬٧ب) ثجٔٮؼ ٓ٪ ٥ؽ ٨املٔؾكة،ه ٥٠٭ك٬ن ٣وٮجة إدا آدٝؼ أن ا٠زٝةٙة ف٤ةء لةفٔة  ٥٣ا٠دٔةذف ها٠د٬اه ٟا٠ظؾ
ا٠ؽو ٭ؾٓة ٨كجةذ املزٚٝٮ ٥يف ٓة ٢٠ا٠ٮ٬م.
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