مجـلــة فـكـريــة مغـربيـــة
العـــدد  – 5شتاء 2019

فصلية
الثمـن  30 :درهمـا

من مواد هذا العدد:









سجون بالدي قبل وبعد المصالحة
من هو مدرس الفلسفة؟
عولمة اإلرهاب وتناقض السياسات الدولية
مقدمات للتفكير في العنف المدرسي
الله والشر :األديان الثنوية
التشريع بين اإلجماع األصولي والمجامع
المسكونية
رواد التربية عبر التاريخ من القرون الوسطى إلى
ْ
مون ْ
طني...

مجلت فكزيت مغزبيت فصليت
العذد الخامظ  /شخاء 2012

سجىن بالدي كبل وبعذ املصالحت  -مً هى مذرص الفلطفت؟-
عىملت إلارهاب وجىاكض الطياضاث الذوليت  -ملذماث للخفكير
في العىف املذرس ي  -هللا والشز :ألادًان الثىىيت  - -الدشزيع
بين إلاجماع ألاصىلي واملجامع املطكىهيت  -رواد التربيت
ْ
مىه ْ
عني..
عبر الخاريخ مً اللزون الىضعى إلى
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ركم إلاًذاع اللاهىوي:
1995/162

هيئت الخحزيز:

العىـىان :شارع ظارق بً
سياد ،ججشئت
الىصز/املطخلبل ،ركم
 ،90جمارة  -املغزب
البرًذ إلالكترووي
للمجلــت:

♦ ظلمى حمذان
♦ حىسٍة الّىاوي
♦ هشطغ الُّٝىبي
♦ ٌعشي بىجلىن
♦ ِضٍض لضسٛ
♦ ظُّذ ِبى
♦ مفىٙى الخعىاوي
♦ محمذالهاللي

revuealhoria@gmail.com

الهيئت الاضدشاريت ملجلت الحزيت:

ركم ملف الصحافت:
1995/44

البرًذ إلالكترووي ملذًز
املجلت:
hilalmed@gmail.com
العباعت:

ظبع هذا الكخاب بذعم مً
وسارة الثلافت

♦ د .مفىٙى أِشاب
♦ د .محمذ ؼ٢شي ظالم
♦ د .محمذصسهحن
♦ د٘ .شٍذ بىطُذة
♦ د .وحُذ حمضة
♦ د ٘ىصي بىخشٍق
♦ دِبذ الىهاب الفافي
♦ د .حعً لىُ٠لي
َْ
الّلىي
♦ د .محمذ

إدارة اليشز والخحزيز:
♦ محمذ الهاللي
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فهزص


ثمٙفالت بيُة مىٍىمة الح٣ىًٍ اإلانهي باإلإشب و ثىطهاتها :وا ْٜوآ٘ا)2/2( ٛ
دِ .بذ الىهاب الفافي



سجىن بالدي ٜبل وبّذ اإلافالخة :هل ثخؽابه الخ٣اًات؟
خذًجة سٍاضخي



مً هى مذسط الٙلعٙة؟
ِاثؽة أهىط



ِىإلاة ؤلاسهاب وثىاٜن العُاظات الذولُة (داِؾ)2016-2014 :
الذ٠حىس محمذ ظالم ؼ٢شي



مٝذمات للح٢ٙحر في الّى ٚاإلاذسسخي
ِضٍض لضسٛ



هللا والؽش :ألادًان السىىٍة
طُى٘اوي ُ٘لىسامى
ثشطمة :محمذ اإلاعُ٢جي



الححشس الذًجي في أوسوبا :الحطخُات واإلا٢خعبات
د .مفىٙى أِشاب



ظبِىىصا :في أن ؤلاوعان الخش هى ؤلاوعان الّٝالوي
مفىٙى الخعىاوي



الخؽشَْ بحن ؤلاطماُ ألاـىلي واإلاجامْ اإلاع٣ىهُة
وظُم الّضوصي





ْ
مىه ْ
ىجي
سواد التربُة ِبر الحاسٍخ مً الٝشون الىظىى الى
طىسض مُىىا ،ثشطمة :محمذ اإلاّضوصي
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جمفصالث بييت مىظىمت الخكىيً املنهي باملغزب وجىجهاتها:
واكع وآفاق()2/2
دِ .بذ الىهاب الفافي(*)
املزحلت مً  1226إلى اليىم
جّحبررر ه ررزل اإلاشحل ررة ث٢شَعررا ح ُُٝٝررا لىط ررىد مىٍىمررة الح ٣ررىًٍ اإلانه رري وجّضٍ رضا ل ررذِاتمها بم ررا
ٜذمح رره م ررً أطه ررضة و ٜررىاهحن وٜىاِ ررذ ومماسظ ررات طذً ررذة وثىط رره لّمله ررا .وٍم ٢ررً أن هح ررذد
ظحروستها ِلى ألاٜل في رالرة محىات أظاظرُة :أ)  1995احرذاذ أو ٥وصاسة للح٣رىًٍ اإلانهري
ب) اإلاُسا ٛالىوجي للتربُة و لح٣ىًٍ ض) ؤلاظتراثُجُة الىوىُة للح٣ىًٍ اإلانهي.
لٝرذ ِش٘رد هاثرران الّؽرشٍحان اللحران امحررذت خاللهمرا هررزل اإلاشحرة جٕحررات هُ٣لُررة مهمرة فرري
البىر رراص دٜحفر ررادي لبالدهر ررا ثمٍهر ررشت أظاظر ررا فر رري جٕحر ررر اًٝر رراُ اؼر ررحٕاله وبلىٔر رره ِحبر ررة همر ررى
طذًررذة٘ .لررال ٥اإلاررذة بررحن  2003و ،2014سٔررم اوّ٣اظررات اإلاؽررا١ل الىاطمررة ِررً الجٙرراٗ
فرري ظررىىات  2005و 2007وال رشابات العررى ٛالّاإلاُررة ،حٝرر ٞدٜحفرراد الررىوجي وعرربة همررى
محىظ ررىة بلٕ ررد  %4,6مٝاسه ررة م ررْ وع رربة  %3الت رري ١اه ررد ثح ٝرر ٞب ررحن  1992و .2002وألو٥
مشة ،مىز احشاص دظحٝالٌّ ،٥شٗ اليؽاه دٜحفادي الرىوجي دوسة همرى وىٍلرة دامرد 54
٘ف ررال مححالُ ررا ،ب ررذ ٥ال ررذوسات الٝف ررحرة ألام ررذ الت رري  ١رران ًحٝٝه ررا ظ ررابٝا .ا اه رره م ررْ رل رر،٤
ًجررش ؤلاؼ رراسة ال ررى أن معرراهمة ألاوؽ ررىة دٜحف ررادًة الٕحررر ٘الحُ ررة ف رري وعرربة الىم ررى ب ُٝررد
لئُلة ،مما ًذِ ٥لى أن هاثه ألاوؽىة بُٝد دون ثح ُٞٝام٣اهُاتها الزاثُة اإلاحىّٜة.
سٔر ررم هر ررزل الححعر ررىات دٜحفر ررادًة٘ ،ر رران وعر رربة البىالر ررة صالر ررد ٜىٍر ررة ألن وعر ررش الىمر ررى
اإلاح ٝٝر ررة جع ر ررمس ببً ٝر رراٗ اوّ٣اظ ر ررات الىم ر ررى ال ر ررذًمىٔشافي٘ .الّذً ر ررذ م ر ررً دٜحف ر ررادًحن
ٌّحبرررون أن ثحُٝرر ٞهمررى دون ٌ %7عررمس بحلٙررُن البىالررة ،بحُررص ثحررىصُ ١ررا جي%3 :
محفرراؿ وعرربة الىا٘ررذًً الجررذد ِلررى ظررى ٛالؽررٕل %2 ،لخعرراب أسبررات ؤلاهحاطُررة و%2
للب ر ررذص ف ر رري ث ٝر ررىٍن مل ر ررضون البىال ر ررة وثحع ر ررحن أول ر رراُ أول ر رر ٤اإلاؽ ر ررٕلحن دون مع ر ررحىي
مررئهالتهمٌّ .حبررر برريص الىمررى دٜحفررادي ِررامال أظاظررُا فرري ثٙعررحر البىالررة الترري رري هٙعررها
ثٙعررش اظررحمشاس الٝٙررش الررزي ًٝررىد الررى البحررص ِررً ظرربل اًجرراد ؼرر٣ل مررً أؼرر٣ا ٥الخؽررُٕل
الزاجي مما ًىمي الٝىاُ الٕحر مهُ٣ل لحالصمهما.
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للحل ُٚٙمً ووؤة البىالة ِلى الؽباب اإلاحّلم ثىطهد الذولة الى الّمل ِلى واطهححن:
ثذُِم وجّضٍض مىٍىمة الح٣ىًٍ اإلانهي بالشْ٘ مً ٠م اظخُّاب اإلاحذسبحن وثىىَْ أهماه
الح٣ىًٍ واِادة هُ٣لة اداسة الٝىاُ وثحذًذ ثىطحهه ،أما الىاطهة الساهُة ٘ٝذ اهحمد
بآلُات ادماطه في ظى ٛالّمل ِبر ثيؽُي أؼٕا ٥الى١الة الىوىُة إلوّاػ الؽٕل
والٙ٢اصات ببحذاذ ِذة بشامج إلافاحبة الؽباب اإلاحّلم١ ،ل حعش ولّه ،للبحص ًِ
ِمل أو ثىىٍش بّن ٜذساثه إلاالصمتها مْ محىلبات العى ٛأو اِادة ادماطه ٘حها أو
معاِذثه ِلى خل ٞمٝاولحه.
مً طهة الح٣ىًٍ اإلانهيٝ٘ ،ذ ِش٘د ظىة  1995ثىفِش أو ٥وصاسة لهزا الٝىاُ .مما
ٌّجي ،هٍشٍا ِلى ألاٜل ،أهه ثم الىعي بالذوس دظتراثُجي للٝىاُ في الحىمُة البؽشٍة
ودٜحفادًة .وسٔم أجها لً جّمل ١ىصاسة معحٝلة بزاتها ا الى ظىة  1998لُحم ادماطها
بىصاسة الخؽُٕل هزل اإلاشة رم ُ٘ما بّذ بىصاسة التربُة الىوىُة ٢٠حابة دولة .ول ً٢ألاهم
باليعبة للمىلىُ هى أجها مىز هزا الحاسٍخ ظخبٝى العلىة اإلا٣لٙة بالح٣ىًٍ اإلانهي في
مشثبة ٠حابة الذولة ِلى ألاٜل.
خال ٥هزل اإلاشحلة ِملد وصاسة الح٣ىًٍ اإلانهي معىىدة ببلذان أطىبُة في اواس الحّاون
الذولي ِلى اِادة ثىٍُم الىٍام البُذأىجي للمىٍىمة ومالصمحه مْ الحىطهات الهاد٘ة
الى جّضٍض سبي الح٣ىًٍ بالّالم اإلانهي واهٙحات مئظعات الح٣ىًٍ ِلى محُىها العىظُى-
اٜحفادي وِلى اإلاٝاولة ومىاخ الؽٕل .وفي هزا ؤلاواس ثم ثجشٍش الّمل بامللاربت وفم
الكفاءاث ظىاص ِلى معحىي ولْ بشامج الح٣ىًٍ أو الحلىُي البُذأىجي للحّلمات أو
ثىٍُم الحيؽُي البُذأىجي وهٝل اإلاّاسٗ وثُُٝم اإلا٢خعبات .ظِحم ظىة  1998ؤلاٜشاس
الشظمي بخبجي هزل اإلاٝاسبة و ادماض مٝحمُاتها في ١ل هُا١ل اإلاىٍىمة واِادة ثىٍُم
ؤلاداسة اإلاش٠ضٍة حتى ثحالصم مْ لشوسة دهٙحات ِلى اإلاحُي العىظُى-اٜحفادي وفم
مبذأ العلب .ودِما لهزا الحىطه ظِحم وؽش مجمىِة مً الىرات ٞمً وشٗ الىصاسة
ثىضر معاس الّمل وثذبحر الحّلمات و٘ ٞاإلاٝاسبة بالٙ٢اصات مً الحلىُي الى ثُُٝم
اإلا٢خعبات مشوسا بىشٍٝة ولْ البرامج الح٣ىٍيُة وـُٕة ثىوُجها في مئظعات الح٣ىًٍ.
وٍحم آلان ومىز  2015ثحُحن هزل اإلاعاوش ووش ٛالّمل مً وشٗ البلذ اإلاُ ّ
ذِم في اواس
ِ
الحّاون الذولي.
ثمحزت هزل اإلاحىة مً اإلاشحلة السالسة ب٣ىجها ظحُٙذ دِم اإلاىٍىمة بٝىاهحن جّضص
مماسظاتها ١الٝاهىن  36.96اإلاحّل ٞبالح٣ىًٍ بالحىاوب (ظىة  )1996و مشظىم ثىبُٝه
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(ظىة  )1998رم الٝاهىن سٜم  12.00اإلاحّل ٞبىمي الح٣ىًٍ بالحذسض ( ظىة )2000
ومشظىم ثىبُٝه (ظىة  )2001والٝاهىن سٜم  13.00اإلاحّل ٞبالح٣ىًٍ اإلانهي الخاؿ (ظىة
 )2000ومشظىم ثىبُٝه (ظىة  .)2001بهزل الٝىاهحن ومعاوش الّمل ث٣ىن مىٍىمة
الح٣ىًٍ ٜذ خىد خىىات ٠بري في دِم هُ٣لتها وصسِها في التربة الىوىُة بٝىة وِضٍمة
سٔم ١ل الىىاٜق التي صالد جّتري ِملها.
اإلاحىة الساهُة في هزل اإلاشحلة ،و لى أهىا واِحن بحذاخلها صمىُا مْ ألاولى ٘ٝذ ِملىا ِلى
الحمُحز بُجهما للمشوسة اإلاىهجُة وٜفذ الىلىت ُ٘ما ثٝشس خاللهما ،ثحّل ٞببٜشاس اإلاُساٛ
الىوجي للتربُة والح٣ىًٍ (ظىة  )2000بفُٕة ؤلاطماُ بّذ هٝاػ و٘ ٞمٝاسبة جؽاسُ٠ة
بحن طمُْ ألاوُاٗ العُاظُة والىٝابُة والجمّىٍة اإلالحفة اإلاحىاطذة بالبرإلاان وخاسطه.
صٍادة ِلى ١ىجها أحذ الىفىؿ الٝلُلة التي حٝٝد اطماِا ووىُا٘ ،بن اإلاُسا ٛاإلاز١ىس
َ
أظغ لحىطه ؼبه مح٣امل لحجاوص أصمة مىٍىمة الحّلُم والح٣ىًٍ وولْ مّالم واضخة
ِلى وشٍ ٞؤلاـالت ِلى الشٔم مً اإلائاخزات التي ًم ً٢أن وسجلها ِلُه والتي ؼ٣لد
هٝىة لّ ٚلم جعّٙه في الىـى ٥الى مبحٕال ١امال .وما حهمىا في اإلاىلىُ هىا هى ما
ًحّل ٞبالحىطهات الىاسدة في الىرُٝة اثجال الح٣ىًٍ اإلانهي.
ثىش ٛاإلاُسا ٛالى مّملة الح٣ىًٍ ب٣ىجها طضص ًحجضأ مً اؼ٣الُة الحّلُم ِمىما وَّحبر
في ثىلُحه لٕاًات ؤلاـالت اهه حهذٗ الى "طّل اإلاحّلم بىطه ِام ،والىٙل ِلى
ألاخق ،في ٜلش دهحمام والح٢ٙحر والّٙل خال ٥الّملُة التربىٍة الح٣ىٍيُة .ورل ٤بحى٘حر
الؽشوه و٘حس العبل أمام أوٙا ٥اإلإشب لُفٝلىا مل٣اتهم ،ولُ٣ىهىا محٙحححن مئهلحن
وٜادسًٍ ِلى الحّلم مذي الخُاة".
ولزا ٌّحبر أن بلىٓ هزل الٕاًات"ًٝ...حطخي الىعي بحىلّات ألاوٙا ٥وحاطاتهم البذهُة
والىطذاهُة والىٙعُة واإلاّشُ٘ة٠ ،ما ًٝحطخي في الىٜد هٙعه ههج العلى ٟالتربىي
اإلايسجم مْ هزا الىعي ،مً الىظي الّاتلي الى الخُاة الّملُة مشوسا باإلاذسظة ومً رم،
ً ٚٝاإلاشبىن واإلاجحمْ بشمحه ثجال اإلاحّلمحن ِامة ،وألاوٙا ٥خاـة ،مىٜٙا ٜىامه
الحٙهم وؤلاسؼاد واإلاعاِذة ِلى الحٝىٍة الحذسٍجُة لعحروستهم ال٢ٙشٍة والّملُة،
وثيؽ تهم ِلى دهذماض دطحماعي ،واظخُّاب الُٝم الذًيُة والىوىُة واإلاجحمُّة"(.)22
ولئن ثحذذ اإلاُسا ًِ ٛالح٣ىًٍ الى طاهش الحّلُم في طمُْ الذِامات واإلاجا ت
واِحبرل ٜمُة ِشلاهُة في طمُْ اإلاىالُْ التي ثىش ٛلها٘ ،بهىا ظيحّشك في الٝٙشات
الالحٝة للجىاهش التي ٜفذل ٘حها لىحذل بالزات.
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و بىاص ِلى اإلابادة والحىطهات الّامة ًحذد في الذِامة السالسة لئلـالت أن معاس التربُة
والح٣ىًٍ ًيبجي ِلى ادماض الجاهش الّملي في مهام الحّلم وِلى اِىاص ألاِما ٥الحىبُُٝة
وألاؼٕا ٥الُذوٍة اهحماما خاـا في طمُْ مشاحل الحّلُم و جٕلُش الحيعُ ٞو الحّاون و
اٜخعام اإلاعئولُة بحن مئظعات الحّلُم و الح٣ىًٍ في طمُْ مشاحلهما ُ٘ما هى
بُذأىجي وِلمي ومّشفي و لشوسة اهٙحاحهما ِلى ِالم الؽٕل والسٝا٘ة وال ًٙوالشٍالة
والبحص الّلمي والحٝجي .ومً اإلاعحجذات التي طاص بها اإلاُسا ٛلشوسة "وسج ؼب٣ات
للتربُة والح٣ىًٍ ِلى الفُّذًً اإلاحلي والجهىي ،وثشث٢ض ِلى اثٙاُٜات ومعاوش دُٜٝة،
ًحم بمىطبها ثىٍُم ألاوؽىة التربىٍة وثىصَّها لجّل ١ل مئظعة ثٝىم بما ثجُذل في
ث٣امل مْ اإلائظعات اإلاشثبىة بها أو اإلاجاوسة لها" وٍحم رل١ ٤لما أم ً٢بشبي اِذادًة
بمئظعة للح٣ىًٍ اإلانهي أو مشا٠ض ظحئىاط الؽباب أو التربُة اليعىٍة .وٍحم سبي
الساهىٍات بمش٠ض للحؤهُل اإلانهي و/أو مّهذ للح٢ىىلىطُا الحىبُُٝةِ ،لى أظاط الٝشب
الجٕشافي والح٣امل الّلمي والحٝجي٠ .ما ًحم هٙغ ألامش ِلى معحىي الحّلُم الّالي ار
ثشثبي الجامّات باإلاّاهذ الّلُا اإلاحلففة ومذاسط اإلاهىذظحن.
ومً طهة أخشي أ٠ذ اإلاُسا ٛالجذًذ ِلى الحفىس الٝاتم للبىاص البُذأىجي بمعحىٍاثه
ألاسبّة وِلى اإلامشات واإلاعال ٤اإلام٢ىة بُجها في حالة اخحُاس اإلاحذسب دظحمشاس في الحّلم.
٠ما أ٠ذ ٠زلِ ٤لى أهماه الح٣ىًٍ بالحىاوب وبالحمشط باليعبة للح٣ىًٍ ألاظاسخي.
وأِىى أهمُة ملخىٌة للح٣ىًٍ اإلاعحمش لٙاتذة الؽٕالحن ار بحن أهمُحه وأهذا٘ه
وخفاتفه وأؼ٣ا ٥ثىٍُمه الٝاهىهُة و الّملُة و أ٠ذ بالخفىؿ ِلى لشوسة أن:
"ٌعخىذ اـالت هٍام الح٣ىًٍ اإلاعحمش ِلى ٜاهىن ٌّحمذ آلالُات اإلاىطىدة وٍخعم بشوت
الحّب ة واإلابادسة الصخفُة ،بحى٘حر سـُذ صمجي ث٣ىٍجي ًحم ثذبحرل في اواس منهي ،بىاص ِلى
اثٙاُٜات طماُِة تهم طمُْ الؽّش اإلاهىُة ًحٙاوك ِلحها الؽش١اص دطحماُِىن.
وظُحذد هزا الٝاهىن أظاظا:
•
•
•
•
•

ح ٞوواطش الح٣ىًٍ مذي الخُاة
ـالحُة الحؤهُالت ودِتراٗ باإلا٢خعبات ،اِحمادا ِلى ٠ؽ ٚلخفُلة الٙ٢اصات
ادماض مٙهىم اٜحفاد الضمً والح٣ىًٍ في العحروسة اإلاهىُة
الح٣ىًٍ الحىاوبي لؤلشخاؿ الزًً هم ُٜذ الخؽُٕل
ؤلاطشاصات واإلاىاسد (بما ٘حها اظهام اإلاؤطىسًٍ) اإلالففة لحمىٍل ِملُات الح٣ىًٍ
(ال٣لٙة اإلاباؼشة ،وألاطىس)
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• آلُات سـذ الخا طات في مجا ٥الح٣ىًٍ اإلاعحمش ،مً أطل ثى ْٜمحىلبات الٝىاُ
اإلاىحج مً الٙ٢اصات
وفي هٙغ العُا ٛالتزم اإلاُسا ٛبمشوسة ثى٘حر مىاسد مالُة ٜاسة ِلى ثذبحر الح٣ىًٍ
اإلاعحمش:
"م٣ىهة مً مّىهات الذولة ومً طضص مً سظم الح٣ىًٍ اإلانهي .وجؽشٗ ِلى ثذبحر هزل
اإلاىاسد لجىة رالرُة ثح٣ىن مً الذولة واإلاؽٕلحن واإلاؤطىسًٍ.
وجؽ٣ل هزل اإلاىاسد دِامة إلاىا٠بة حاطات اإلاٝاو ت في الٝىاِات رات الىبُّة
ؤلاظتراثُجُة.
ثبلىس آلُات للح٣ىًٍ اإلاعحمش في أ٘ ٞبلىٓ هذٗ اؼشا 20 ٟفي اإلااتة مً مجمىُ الّما٥
واإلاعحلذمحن واإلاىٌٙحن ظىىٍا ،في ِملُة الح٣ىًٍ اإلاعحمش .وظحىلى ِىاًة محمحزة
للخاطات اإلاحّلٝة باإلاٝاو ت الفٕشي واإلاحىظىة".
س٠ضها ِلى هزا الجاهش في اإلاُسا ٛألهه بحن ١ل مماسظات الح٣ىًٍ اإلانهي ،وٌل الح٣ىًٍ
اإلاعحمش مً دون أي هق ٜاهىوي ًىٍمه ِذا ما وسد في اإلاشظىم سٜم  22( 633-37-2ماًى
 )1974اإلاحّل ٞبالمشٍبة ِلى الح٣ىًٍ اإلانهي .وظجرطْ لىٝاػ هزل الٍاهشة ُ٘ما بّذ.
وثىش ٛاإلاُسا٠ ٛزل ٤الى الح٣ىًٍ اإلانهي في الذِامة الشابّة ححن جّشك إلاعال ٤الحّلُم و
الح٣ىًٍ ار أ٠ذ ِلى أوىاس الحّلُم واإلاعال ٤بحن اإلاعحىٍات اإلاىطىدة والعاسي بها الّمل.
أما في الذِامة الخامعة اإلاحّلٝة بالحٝىٍم ودمححاهات ٘ٝذ أؼاس الى أهه "في خحام ظل٤
الحؤهُل اإلانهي ومعل ٤الحّلُم الح٢ىىلىجي واإلانهيً ،حم اخحباس الجىاهش الحىبُُٝة ًِ
وشٍ ٞامححاهات ثجشي ثحد اؼشاٗ لجان ٌؽاس٘ ٟحها لضوما مهىُىن مماسظىن ،ورل٤
بّذ أن ً٣ىن اإلاحّلم ٜذ اطحاص خال ٥مذة العل٢حن اإلاشاٜبة اإلاعحمشة ودمححاهات اإلاؽاس
الحها في اإلاادة )23("96
هًٍ أهىا وٕالي ححن الحؤُ٠ذ أن اإلاُسا ٛؼ٣ل هٝىة ُّ
ثحى ٥هىُِة في الشإٍة الّامة
لحىٍُم وثىطُه مىٍىمة التربُة والح٣ىًٍ .ألو ٥مشة ثى٘ش اإلإشب ِلى ورُٝة ثىطحهُة ؼبه
مح٣املة في هزا اإلاجا ٥ثم٢ىد مً ابشاص اإلاحاوس ألاظاظُة لحذبحر اإلاىٍىمة والحيعُ ٞبحن
م٣ىهاتها مْ ثبُان مٝاـذها وأهذا٘ها واإلاعاوش الّامة ؼحٕالهأ .حر أهه مْ ألاظٚ
الؽذًذ ا٘حٝذت إلاً ًٝىد ثىبُٝها وٍذبش اهجاصها ،مما جّزس ثح ُٞٝأطضاص هامة مً
ُ
مهامها .وهزا ما ظُبرص طلُا في الحُُٝم الزي أطشي ظىة  2007بّذما أهجضت هف ٚمذة
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ثح ُٞٝمٝحمُات اإلاُسا ٛوالزي ظِبحن الىحاتج العِ ة ألداص مىٍىمة الحّلُم والح٣ىًٍ.
مما ظُمىش الذولة الى اللجىص الى ولْ البرهامج دظحعجالي لحصخُس معاس ؤلاـالت
واهٝارل مً دجهُاس .ولى ان البرهامج دظحعجالي  2012-2009اهحم أظاظا بالحّلُم ار
َ
خفق له  23مؽشوُ اـالت ،ل٢ىه أ٘شد للح٣ىًٍ اإلانهي حعش اإلاحىلبات التي سـذت
في الذساظة الحُُٝمُة لىحاتج ؤلاـالت أهذا٘ا واضخة ِملد اإلاىٍىمة ِبرها ِلى:
-

-

ثُّٙل وثىمُة الح٣ىًٍ بالحذسض في ٜىاِات الٙالحة والفُذ البحشي والفىاِة
الحٝلُذًة و العُاحة.
مفاحبة ملىي ؤلاٜالُ الفىاعي مً أطل ثى٘حر الٙ٢اصات الخاـة باإلاهً الّالُة
للمٕشب ِبر احذاذ مشا٠ض ث٣ىًٍ محلففة مشطُّة في اواس الؽش٠ة بحن الٝىاُ
الّام والخاؿ.
ولْ آلُات لذِم الح٣ىًٍ اإلانهي الخاؿ.
اِادة هىذظة مىٍىمة الح٣ىًٍ اإلانهي و٘ ٞاإلاٝاسبة بالٙ٢اصات وِٝلىة مذد الح٣ىًٍ
بمعحىَي الحلفق والحؤهُل حعش اإلاذة التي ٌعحلضمها ا٠خعاب الٙ٢اصات بذ٥
ظيححن ٠ما ١ان مّمى ٥به ظابٝا.

اإلاحىة السالسة في هزل اإلاشحلة ثحّل ٞببلىسة واٜشاس ؤلاظتراثُجُة الىوىُة للح٣ىًٍ اإلانهي في
أ٘ .2021 ٞلٝذ بذأ دؼحٕا٘ ٥حها مىز  2013و لم ًحم اٜشاسها ا ظىة  ،2016بحُص
ِاٌؽد مشوس رالرة وصساص و٠حاب دولة ِلى سأط العلىة اإلا٣لٙة بالح٣ىًٍ اإلانهي .باظحشىاص
هزل اإلاالحٍة ،هسمً ِالُا وطىدها ار وّحبرها م٢عبا مهما للٝىاُ٘ .ىجات ثىبُٝها
ظُٙحس اإلاجا ٥دون ؼ ٤إلـالحات أِم ٞللمىٍىمة ٜفذ مالصمتها بؽ٣ل أ٘مل
إلاحىلبات ألاولاُ دٜحفادًة والح٢ىىلىطُة ودطحماُِة و السٝاُ٘ة للمجحمْ اإلإشبي.
احذي الىٝاه الهامة في هزل ؤلاظتراثُجُة ي اهىالٜها مً ثحذًذ مجمىِة مً
الّشاُٜل التي ثىاطه ثىىس اإلاىٍىمة والتي ثحذدها باليعبة ل٣ل معحىي في:
 مطخىي الخكىيً ألاضاس ي :* هٝق ام٣اهُات اظحٝبا ٥الؽباب البالٖ  15ظىة في مشا٠ض الح٣ىًٍ الشأش في
محابّة جّلُمه بها بحُص ثفل وعبة الىلبات الى  2.6مششر باليعبة ل٣ل مّٝذ
بُذأىجي ٠مّذ ٥ووجي.
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*

*

*
*

ثىطه جسجُالت اإلاحذسبحن الى اإلاعحىٍات الّلُا أي الحٝجي والحٝجي اإلاحلفق ِلى
حعاب معحىَي اإلائهل واإلاحلفق مْ الّلم أن هارًً اإلاعحىٍحن هما اللزان
ببم٣اجهما اظخُّاب الؽباب الزًً ٔادسوا الذساظة مب٢شا.
ِذم الحىاصن بحن حاطُات بّن الٝىاِات مً اإلائهالت اإلاحىظىة وبحن أِذاد
خشٍجي مشا٠ض الح٣ىًٍ اإلانهي هٍشا للىٝق في ألاهٍمة وألادوات التي جعمس بالححذًذ
دظخؽشافي للخاطُات مً ٙ٠اصات ِلى الفُّذ الىوجي والٝىاعي.
هٝق اِحماد "الٙ٢اصات ألاظاظُة" في بشامج الح٣ىًٍ والتي ثلّش دوسا مهما في ثىمُة
ٜابلُة الخؽُٕل لذي الخشٍجحن.
ّ
ُ
٣ىهحن بذِم ثؤهُلهم
لشوسة جّضٍض احتراُ٘ة الٙاِلحن في الح٣ىًٍ اإلانهي مً مذًشًٍ وم ِ
إلاماسظة مهامهم ٜبل وبّذ الؽشوُ في مضاولة ِملهم..

 مطخىي الخكىيً املطخمز* لّ ٚمّذ ٥دظحٙادة مً هٍام الّٝىد الخاـة بالح٣ىًٍ بحُص ًحجاوص ِذد
اإلاٝاو ت اإلاعحُٙذة ألال ٚبحن ثل ٤اإلاسجلة بفىذو ٛالممان دطحماعي ٠ما ًحّذي
وعبة  %7مً ألاطشاص .هزا المّ ٚهاثج ًِ ِذة ِىامل مجها ما هى معىشي وما هى
ثىٍُمي وما هى ثذبحري...الخ.
 مطخىي حكامت مىظىمت الخكىيً* جّذد الٙاِلحن في الح٣ىًٍ اإلانهي ًفبس ِاتٝا ومفذسا للفّىبات وِذم الٙاِلُة.
َ
* ُٔاب ِمل مئظغ بحن الٝىاِات الخ٣ىمُة اإلا٣لٙة بالتربُة الىوىُة والحّلُم الّالي
والح٣ىًٍ اإلانهي.
 مطخىي جمىيل الخكىيً املنهي* لّ ٚاإلاحزاهُة اإلاشـىدة للح٣ىًٍ اإلانهي التي ثحّذي  %0.5مً الىاثج الذاخلي الخام.
* ُٔاب معاوش ثم ً٢مً سإٍة أوضر وثمىٍل ٌمّٝلً.
لشْ٘ الححذًات اإلاىشوحة ِلى الح٣ىًٍ اإلانهيِ ،ملد العلىة اإلا٣لٙة بالٝىاُ ِلى بلىسة
هزل ؤلاظتراثُجُة في أ٘ 2021 ٞو٘ ٞسإٍة ثحذد ثىطهها الّام" :الح٣ىًٍ في ١ل م٣ان
للجمُْ ومذي الخُاة في خذمة ثىمُة وثسمحن الشأظما ٥البؽشي وجّضٍض ثىا٘عُة اإلاٝاولة".
وثىضر هزل الشإٍة مذي ومىت اإلاعئولحن في الٝىاُ ِلى طّله ًىّم بمىٍىمة مىٙححة
ِلى محىلبات الحىمُة البؽشٍة ودٜحفادًة .وثشمي الى ثحٔ ُٞٝاًات ٠بري لفالر:
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* جعهُل دهذماض دطحماعي واإلانهي
* ثحعحن ٜابلة الخؽُٕل
* ثِعحر الترقي دطحماعي واإلانهي.
 اإلاٝاولة بر:* جّضٍض ثىا٘عُة اإلاٝاولة و طاربُة اإلإشب لالظخسماس.
 الذولة و الجماِات الترابُة بر:* ثسمحن الشأظما ٥البؽشي
* اإلاعاهمة في خل ٞالثروة الىوىُة
* ٘حس مجا ٥الح٣ىًٍ ل٣ل ال ٙات و ثىصَْ ثشابي مح٣افئ.
وه٢زا ولحىُٙز سإٍة الح٣ىًٍ اإلانهي ثمد بلىسة ظحة محاوس اظتراثُجُة ي:
ِ -1شك مىظْ ومىذمج للح٣ىًٍ لٙحس الىٍام في وطه ١ل ال ٙات،
 -2سبي ِشك الح٣ىًٍ بالخاطُات دطحماُِة ودٜحفادًة،
 -3ولْ اإلاٝاولة في ـلش الح٣ىًٍ،
 -4هٍام ٜاتم ِلى الححعحن اإلاعحمش للح٣ىًٍ،
 -5ثسمحن اإلاعاس اإلانهي مً خال ٥ؤلاظهام والح٣امل بحن م٣ىهات مىٍىمة التربُة والح٣ىًٍ،
 -6اسظاص ح٣امة مجذدة و مىذمجة لممان هجاِة وّ٘الُة طهاص الح٣ىًٍ اإلانهي
ومً أطل سْ٘ الححذًات وثح ُٞٝالشهاهات وثجاوص الفّىبات التي ثىاطه مىٍىمة
الح٣ىًٍ اإلانهي حذدت ؤلاظتراثُجُة ظحة محاوس اظتراثُجُة وخمعة أهذاٗ اظتراثُجُة:
 -1لمان الخ ٞفي الح٣ىًٍ اإلانهي (دهذماض دطحماعي والترابي) :ث٣ىًٍ  10مالًحن مىاوً
و مىاوىة.
ُ
 -2ثحعحن ثىا٘عُة اإلاٝاولة ٙ٠اِل وٙ٠ماص محمحز للح٣ىًٍ ِبر ث٣ىًٍ  %20مً ألاطشاص
ظىىٍا و %50مً اإلاحذسبحن واإلاحذسبات بالىظي اإلانهي ابحذاص مً ظىة .2021
 -3الشْ٘ مً معحىي ادماض الخشٍجحن ِبر ثحعحن طىدة الح٣ىًٍ :بلىٓ  %80في أ٘ٞ
2021.
 -4دمج الح٣ىًٍ اإلانهي والحّلُم الّام مً أطل طاربُة أ٘مل للح٣ىًٍ اإلانهي وثم٢حن
الؽباب مً ابشاص مُى تهم.
 -5ثٝىٍة ح٣امة العُاظة الّمىمُة للح٣ىًٍ اإلانهي مً أطل الشْ٘ مً الىجاِة والحىأم.
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لحُّٙل اإلاحاوس العحة لئلظتراثُجُة ثمد بشمجة  103اطشاص حعش ١ل محىس ِلى حذة
في أ٘ 2021 ٞوثم ثٝذًم تحة اإلائظعات اإلاعئولة ِلى ثىُٙز ١ل ِملُة مصخىبة
بالتحة الؽش١اص اإلاّىُحن بها .واإلاالحَ هىا أن ؤلاظتراثُجُة ثحذد طذولة صمىُة لحىُٙز
هزل ؤلاطشاصات ٠ما لم ثحذد اإلاحزاهُات اإلاشـىدة لحح ُٞٝأؼٕا١ ٥ل محىس اظتراثُجي
وؤلاطشاصات الحابّة له.
ببٜشاس ؤلاظتراثُجُة الىوىُة للح٣ىًٍ اإلانهي  2021-2017ث٣ىن مىٍىمة الح٣ىًٍ ٜذ
أ٠ملد ظحروستها مً أطل بىاص راتها .لٝذ أخزت ـىستها ال٣املة باليعبة للمشحلة
الخالُة وأوضخد ٜبىلها بالبيُة الٝىاُِة الحّذدًة وأوضخد أدواس اإلاحذخلحن ٘حها
واإلاهام اإلاىىوة بهم في أ٘ ٞظىة  2021وثح ُٞٝأهذا٘ها ؤلاظتراثُجُة٘ .ؤهم ما ًُيحٍش مجها
هى ثىظُْ هىا ٛالح٣ىًٍ الى ال ٙة الّمشٍة أٜل مً  15ظىة و ثىمُة الجهاص ظحٝبا ٥أي
ؼاب أو ؼابة مً  15ظىة ٘ما ٘ى ،ٛجّضٍض الىاٜة دظخُّابُة للح٣ىًٍ بالحذسض ،ث٣ىًٍ
 2.3ملُىن مً الخشٍجحن ،جّضٍض الؽشا٠ة مْ الح٣ىًٍ اإلانهي الخاؿ ،ولْ آلُات لحم٢حن
الّمأ ٥حر اإلاؤطىسًٍ والّما ٥اإلاهذدًً بٝٙذان الّمل مً دظحٙادة مً الح٣ىًٍ
اإلاعحمش ،ولْ اواس ٜاهىوي لحذبحر الح٣ىًٍ اإلاعحمش وثحذًذ دوس الؽش١اص في ثذبحرل
واحذاذ الهُ ة اإلا٣لٙة بخعُحرل وآلالُات الخاـة بحمىٍله ،مؤظعة وثىُٙز الحفذًٞ
ِلى م٢خعبات الحجشبة اإلاهىُة ،ثىىٍش الحلىُي وآلُات الشـذ والحىّٜات لخاطُات
ظى ٛالؽٕل والٙ٢اصات الالصمة لعحر اإلاٝاو ت و جّضٍض ثىا٘عُتها ،احذاذ مّهذ ووجي
لح٣ىًٍ هُ ة الحؤوحر البُذأىجي وؤلاداسي وهىذظة الح٣ىًٍ ،جّضٍض اسثباه الحّلُم
بالح٣ىًٍ اإلانهي...الخ٘ .ىمىت هزل ؤلاظتراثُجُة ًىٜٙه ا حذود خُا ٥مبح٢شحها اللزًً
أسادوا أن ث٣ىن طامّة ماوّة في ٌشٗ خمغ ظىىات وفي ٌل ولْ اٜحفادي ومالي ٔحر
واضر باليعبة لحىّٜاتها.

 .5واكع مىظىمت الخكىيً املنهي بالغزب و آفاكها
بّذ ان ٜذمىا بفىسة مىطضة ظحروسة ث٣ىن اإلاىٍىمة وولّها الشاهً بؽٝحها (الح٣ىًٍ
اإلانه ي ألاظاسخي والح٣ىًٍ اإلاعحمش) هىد خحم هزا اإلاٝا ٥بىٝاػ أهم خاـُات جؽ٣لها
وهِ ٚٝلى الّىامل التي ثلّش دوسا أظاظُا في ثٝشٍش مفحر ثىىسها.
ً )1شمي الح٣ىًٍ اإلانهي ٠مماسظة اطحماُِة٠ ،ما أؼشها الى رل ٤أِالل ،الى اإلاعاهمة في
الحىمُة دٜحفادًة والبؽشٍة ِبر ِمل طماعي ًُبجى ِلى أظاط ثٙاِل رالرة محذخلحن:
اإلاٝاو ٥الخاؿ أو اإلائظعة الّمىمُة ،اإلاعحلذم أو ألاطحر والذولة أو العلىة التي ثٝىم
ً
مّىى محُذ ِىه .وما ثجذس ؤلاؼاسة الُه
مٝامها٘ .الّمل اإلاؽش ٟبحن هئ ص الٙاِلحن
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في هزل الّالٜة هى اهه حعش الٍشوٗ وألاولاُ العُاظُة ودٜحفادًة في البلذ ثحىىس
مىاصًٍ ٜىي بحن الٙاِلحن السالرة وفي مُالن الٙ٢ة لفالر هزا الىشٗ أو را ٟأو لهزا
السىاثي أو را ٟأو في وطىد ِالٜة محىاصهة بُجهم ثحلز مىٍىمة الح٣ىًٍ ثىطهاتها
الحىٍُمُة و اإلاالُة و البُذأىطُة)24(.
٘اإلاىٍىمات الح٣ىٍيُة التي جدطم بالخعاون بين ألاظزاف الثالثت (الذولة واإلاٝاولة
َ
والىٝابات) ُثىىس
هٍام المبي اإلاؽتر ٟللح٣ىًٍ أي وطىد دوس ٜىي للمئظعات
اإلاحىظىة ،جّاون مححن بحن مشا٠ض الح٣ىًٍ واإلاٝاو ت ،وطىد ثىصَْ اإلاجهىد اإلاالي بحن
الٙاِلحن ،وطىد لٕىوات/ثحمحن للح٣ىًٍ اإلانهي .وهزا ما هالحٍه في بلذان مسل أإلااهُا و
العىٍذ والجروٍج والىمعا وظىَعشا وهىلىذا واهجلترا (ٜبل  )1980وِذة دو ٥مً أمشٍ٣ا
الالثُيُة.
أما في الحجاسب رات هٙغ البّذ ول ً٢جعحّمل ؤلا٠شال بىاظىة الىاطش الٝاهىوي
لالظخسماس في الح٣ىًٍ (لشٍبة) ٘حخعم اإلاىٍىمة باظحّما ٥الٝاهىن لحىىٍش رٝا٘ة الح٣ىًٍ
في اإلاٝاولة ومً أطل احذاذ مئظعات وظُىة ومً أحل ثٝشٍش الّشك مً الىلش
للح٣ىًٍ .هزا ما محز الحجشبة في ٘شوعا و أظترالُا (بحن  1990و )1994واٜلُم ُ٠ب ٤في
٠ىذا.
أما اإلاىٍىمات التي حغلب امللاولت في العالكت بين الفاعلين ٘ىجذ حالححن :ألاولى حُص
هالحَ اظحٝشاسا ٜىٍا في ِالٜات الؽٕل داخل اإلاٝاولة ٘حخعم اإلاىٍىمة بمجهىد مهم
للح٣ىًٍ اإلاعحمش وِالٜة ووُذة بحن الح٣ىًٍ وثىٍُم الّمل ٠ما ثخعم ِالٜات الؽٕل
بىطىد ظى ٛداخلُة خاـة باإلاٝاولة مْ وطىد اسثباه بىٍام ألاطىس والحّىٍمات
(اظحٝشاس الّالٜات اإلاهىُة ووطىد هٍام للترقي الذاخلي) و٠زا ثجاوغ مهم للح٣ىًٍ
الٝاِذي للُذ الّاملة .وهزل حالة مىٍىمة الح٣ىًٍ بالُابان.
أما الخالة الساهُة في هزل اإلاجمىِة ٘حخعم مىٍىمتها باحترام اظحٝال ٥ألا٘شاد واإلاٝاو ت
ُ٘ما ًلق اإلاجهىد اإلاىطه للح٣ىًٍ ،وبمّ ٚالحيعُ ٞبحن الٙاِلحن وهٝق الحّاون بحن
اإلاذسظة واإلاٝاولة٠ .ما ثخعم بحّذد مىا ْٜالح٣ىًٍ (الّمىمي ،الخاؿ واإلاٝاولة) وب٣ىن
الح٣ىًٍ اإلاعحمش محّل ٞبعُاظة اإلاٝاولة وبمّ ٚلٕىوات الذولة .وهزل الخالة هجذها
في الى ًات اإلاححذة وبشٍىاهُا ( بّذ  )1980وأظترالُا (بّذ  )1994و ٠ىذا (وُ٠بٜ ٤بل
.)1995
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أما اإلاجمىِة الشابّة ٘ححّل ٞبحل ٤اإلاىٍىمات التي حععي الغلبت للذولت .وهىا ٠زل٤
هالحَ وطىد ثىطهحن .ألاوً ٥ش٠ض ِلى ثىٍُم الح٣ىًٍ و٘ ٞالىلش وبهزا ٌّحبر دوس الذولة
مش٠ضٍا في جّذًل الّشك و٘ ٞالىلش اإلاىطه مً وشٗ اإلائظعات (ثذبحر مش٠ضي اظخباقي)
وهزا الىمىرض هجذل في ثجشبة مىىٝة هىوٖ ١ىوٖ وِذة دو ٥مسل ١ىسٍا الجىىبُة والفحن
وثاًىان وظىٕا٘ىسة .أما الحىطه الساوي ٘حر٠ض ِلى ثذبحر ِشك الح٣ىًٍ مّحمذا ِلى الذوس
اإلاش٠ضي للذولة ول ً٢دون لٕىوات ِلى اإلاٝاو ت.
اهىالٜا مً هزا الحفىس وال ٙات ألاسبّة الىاثجة ِىه٘ ،بهىا هشجر أن ِملُة بىاص
مىٍىمة الح٣ىًٍ اإلانهي باإلإشب ولئن ثؤرشت في اهىالٜها ( اإلاشظىم سٜم  633-73-2ب 29
سبُْ الساوي  1394اإلاىا٘ ٞلُىم  22ماًى  )1974بحجشبة ال ٙة الساهُة التي ثمسلها ٘شوعا
بؽ٣ل ٜىي٘ ،بجها لم ثحم ً٢مً الىـى ٥الى ألاهذاٗ اإلاحىخاة مً ه٢زا ثىطه :لم
ثجّل مً الح٣ىًٍ اإلانهي أولىٍة اظتراثُجُة ووىُة بل أبٝحه ٘ٝي في معحىي "الهمىم"
ً
دطحماُِة وثش٠د ـىسثه ثخؽ٣ل لذي اإلاىاوىحن و٠ؤهه ملجؤ أخحر ل٣ل اإلالٙىٌحن مً
اإلاىٍىمة الحّلُمُة ٠ما أجها لم ثىجر في خل ٞرٝا٘ة للح٣ىًٍ اإلاعحمش واظحّملد
المشٍبة ِلى الح٣ىًٍ اإلانهي أظاظا لحمىٍل م٢حش الح٣ىًٍ اإلانهي واوّاػ الؽٕل الزي لم
ٌّمل طاهذا ،حتى هتهمه بالتهاون ،إلهجات وؽاه هٍام الّٝىد الخاـة للح٣ىًٍ
اإلاعحمش الزي ًذخل في هىا ٛاخحفاـاثه ٠ما أجها لم ثىجر في خل ٞمئظعات وظُىة
ثجمْ الٙشٜاص دطحماُِحن في اواس ؼشا٠ة حُُٝٝة حى ٥الح٣ىًٍ اإلانهي ألاظاسخي
واإلاعحمش.
ان هزا الٙؽل في خل ٞمىٍىمة ـلبة ًٝىدها ؤلا٠شال ِبر الٝاهىن ،هى ما ظُحاو٥
اـالت  1984أن ًحجىبه باثلارل ثذابحر واطشاصات ثىٍُمُة وبُذأىطُة لحؤوحر طضص مً
الؽباب الزًً ٔادسوا ـٙىٗ الحّلُم .ا أن هزا ؤلاـالت سٔم ثحذًذل لؤلهذاٗ السالرة
ال٢بري :ثىظُْ واٜات اظحٝبا ٥اإلاحذسبحن وثىىٍش طىدة الح٣ىًٍ واؼشا ٟهُ ات اإلاٝاولحن
في جعُحر اإلاىٍىمة ،لم ًٙلر في البلىٓ الى أهذا٘ه ال٣املة .و لئن وظْ ؼِ ا ما واٜات
دظخُّاب٘ ،بهه بٝي مىٕلٝا ثجال ٘ ات ٠بحرة مً الؽباب ما ٘ى 15 ٛظىة وأهمل
باإلاىل ٞما دون هزا العً و١ل اإلاىاوىحن الؽٕالحن اللزًً ًحملىن ؼهادات .وفي
اإلاٝابل ٘حس الباب هحى لشب مبذأ مجاهُة الح٣ىًٍ بذِم ٜىاُ الح٣ىًٍ الخفىصخي
وطّله أحذ بذاتل الٙؽل في الحّلُم.
 )2ان رٝل اإلاؽا١ل دطحماُِة لذي الؽباب الٕحر ممذسط والؽُٕلة التي ثحى٘ش ِلى
مئهالت طّل الذولة ثبحص ًِ مىاسد مالُة لحٕىُة ث٣الُ ٚالح٣ىًٍ ِىذ اإلاٝاو ت (ِبر
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لشٍبة الح٣ىًٍ اإلانهي) وِاتالت اإلاحذسبحن والحّاون الذوليّ٘ .لى معحىي الح٣ىًٍ
ألاظاسخي ،ثح٣ل ٚالذولة بحٕىُة هٝٙات الخعُحر ودظخسماس باليعبة إلاشا٠ض الح٣ىًٍ
الّمىمي ،أما الّاتالت ٘حح٣ل ٚبحٕىُة هٝٙات أبىائها في مّاهذ الح٣ىًٍ الخاؿ ،مْ آن
الذولة جعاهم بحٝذًم مىس ٜذسها  4000دسهما ظىىٍا للمحذسبحن اإلاىحذسًٍ مً ِاتالت
مّىصة وٍضاولىن ث٣ىٍجهم في معحىي الحٝجي اإلاحلفق .آما اإلاٝاو ت ٘خعاهم في جٕىُة
هٝٙات الح٣ىًٍ اإلاىٍم في مجا ٥الؽٕل ظىاص في اواس الح٣ىًٍ بالحذسض والح٣ىًٍ بالحمشط
أو الحذسٍش ٜفحر اإلاذي في اواس بشامج الح٣ىًٍ الٝاس٠ ،ما أن  %70مً لشٍبة الح٣ىًٍ
التي ثئدحها ثزهش الى جٕىُة هٝٙات جعُحر م٢حش الح٣ىًٍ اإلانهي واوّاػ الؽٕل والح٣ىًٍ
ألاظاسخي اإلاىٍم في مجا ٥الؽٕل.
ًجش ؤلاؼاسة الى أن ِاتذات المشٍبة ِلى الح٣ىًٍ اإلانهي ثئدي مً وشٗ اإلاٝاو ت الى
ـىذو ٛالممان دطحماعي الزي ًحىلها الى م٢حش الح٣ىًٍ اإلانهي واوّاػ الؽٕل الزي
ًذبشها في ؼٝي الح٣ىًٍ :ألاظاسخي الزي ًىٍمه في مشا٠ضل واإلاعحمش في اواس ثذبحر الّٝىد
الخاـة .ان هزل الىلُّة ثٝحطخي مىا ابشاص رالرة مالحٍات:
ا -ان مٝادًش الحمىٍل الخالُة للمىٍىمة جعمس بخىُٙز ؤلاـالحات اإلاشطىة حتى ثحٞٝ
أهذا٘ها٘ .اإلاحزاهُة اإلاشـىدة للح٣ىًٍ اإلانهي ثحجاوص  %0.5مً الىاثج الذاخلي الخام أي
ّ
ث٣ىن أ٠ثر مً  350أل ٚمحذسب ُ٘ما
ما ًىاهض 440ملُىن دسهم في ححن ان اإلاىٍىمة ِ
ًىاهض  330ؼّبة ث٣ىٍيُة .أما ِاتذات المشٍبة ِلى الح٣ىًٍ ٘حٝذس بحىالي  2.3ملُاس
دسهم ثفشٗ  % 70مجها لفالر م٢حش الح٣ىًٍ اإلانهي واوّاػ الؽٕل و %30ثىطه لجهاص
الح٣ىًٍ اإلاعحمش بما ُ٘ه محزاهُة جعُحر الحجمّات مابحن-مهىُة للمعاِذة واإلاؽىسة .وِىذ
ثُُٝم ام٣اهُة ثىبُ ٞؤلاظتراثُجُة الىوىُة للح٣ىًٍ اإلانهي ًٍهش البىن ؼاظّا بحن
اإلاىطىد واإلاىلىب٘ .ال٣لٙة ؤلاطمالُة لحىبُ ٞاطشاصاتها اإلااتة ورالرة اإلابرمجة ثٝذس بر
 65.9ملُاس دسهم.
لهزا ًحىلش ثمىٍل اإلاىٍىمة ثىٍُم هٝاؼات واضخة بحن الٙشٜاص دطحماُِحن ثلار
ٜشاسات ِملضمة ول ً٢محٝاظمة حىُُٙ٠ ٥ة اِادة جّب ة أظالُش ووظاتل ثمىٍل ثذبحر
ً
اِاة للفالر الّام ومحىلبات الحىىس دٜحفادي ودطحماعي وآ٘ا ٛثىىس
اإلاىٍىمة مش
اإلاجحمْ أخزا بّحن دِحباس أن دثجال الّام ِلى اإلاعحىي الّالمي ًمُل الى الحمىٍل
اإلاؽتر ٟبحن الٝىاِحن الّام والخاؿ.
ب -باِحباس أن الحمىٍل هى ِفش الخشب باليعبة إلهجاص مهام اظتراثُجُة مىٍىمة
الح٣ىًٍ اإلانهيً ،جش جسجُل مالحٍة أظاظُة و ي أن أ٘مل مفذس ًم ً٢اللجىص الُه
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لممان ثمىٍل داتم هى ثىمُة ؤلاهحاض وؤلاهحاطُة واِادة ثىٍُم العى ٛدٜحفادًة
للٝماص ِلى الٝىاُ الٕحر مهُ٣ل واإلاماسظات الٕحر ٜاهىهُة للحملق المشٍبي .في هزا
ؤلاواس ًجش ان ثفبس ١ل العُاظات الّمىمُة اإلاىطهة الى الذِم اإلاالي أو دٜحفادي أو
الحٝجي للمٝاو ت وألاشخاؿ الزاثُحن مؽشووة بحىطحهات ثٙشك ادماض اإلاٝاو ت في
الٝىاُ اإلاهُ٣ل .بّباسة أخشي بذ مً أن جّمل ١ل اإلاشا٘ ٞؤلاداسٍة بفٙة مىذمجة
وميعٝة و٘ ٞهزا الهذٗ الّشلاوي لعُاظة الخ٣ىمة :الذِم واإلاعاِذة مٝابل الهُ٣لة
الحىٍُمُة والٝاهىهُة .بالىبْ ثٝحطخي الّملُة بؤن ثححلى الخ٣ىمة ببّن اإلاشوهة في
اإلاعاوش ؤلاداسٍة والحىٍُمُة للححٙحز ِلى دهذماض.
ض -ان أحذ أِىاب الخ٣امة الزي وسرحه اإلاىٍىمة مً اإلاشاحل ألاولى لخؽ٣لها هى طّل
م٢حش الح٣ىًٍ اإلانهي واوّاػ الؽٕل وش٘ا وح٢ما في هٙغ آلان ،حُص أهه هى الزي
ٌعحُٙذ مً وداثْ المشٍبة ِلى الح٣ىًٍ اإلانهي وهى الزي ٌعهش في هٙغ الىٜد ِلى ثذبحر
الّٝىد الخاـة بالح٣ىًٍ .ان هزل الىلُّة الٕحر وبُُّة ثجّله ًحفشٗ و٠ؤهه ـاحش
الّٝذ والخل في الٝىاُ .وهزا ما طشي خال ٥السالرحن ظىة ألاخحرة ار ثفش٘د اداسة
اإلا٢حش بفىسة ٘شدًة وحتى لذا ِلى ثىطحهات الىصاسة الىـُة ظىاص ُ٘ما ًلق ثىٍُم
دخحُاسات البُذأىطُة أو ثىٍُم ثذبحر اإلاىٍىمة وِذم اإلاؽاس٠ة في ِملُات الحُُٝم
وثخبْ اهذماض الخشٍجحن واإلاؽاس٠ة في ثخبْ خشٍىة الح٣ىًٍ الىوىُة ،...وس٘ن دظحمشاس
في ِشك الح٣ىًٍ بالحذسض سٔم أهمُحه في اظخُّاب ِؽشات آلا ٗ مً الؽباب وهٝق
الح٣لٙة اإلاالُة لحىٍُمه باليعبة للٝىاُ مٝاسهة بالح٣ىًٍ الٝاس .و٠ما أؼشها ظلٙا ْ
٘بن
١اهد أحذ أهذاٗ ظً المشٍبة ِلى الح٣ىًٍ هى ثىىٍش رٝا٘ة الح٣ىًٍ في البالد٘ ،بن
هحاتج ثذبحر هزل اإلاماسظة هضٍلة للٕاًة حُص أن ِذد اإلاٝاو ت اإلاسجلة لذي الفىذوٛ
الىوجي للممان دطحماعي اإلاعحُٙذة مً الّٝىد الخاـة للح٣ىًٍ ًحّذي  .%1.3اهه
مؽ٣ل هاثج ًِ ثٙاِل ِذة ِىامل :اإلاعاوش اإلاّٝذة للّٝىدِ ،ذم ثيؽُي البرهامج مً
وشٗ م٢حش الح٣ىًٍ اإلانهي ولِّ ٚمل الحجمّات مابحن-مهىُةٙ٘ .ي ظىة  2016بلٕد
ِاتذات المشٍبة ِلى الح٣ىًٍ  2.3ملُاس دسهم ،سـذت مجها حىالي  600ملُىن دسهم
للّٝىد الخاـة للح٣ىًٍ والحجمّات مابحن-مهىُة للمعاِذة والخؽاوس .وفي جهاًة اإلاىاٗ
لم جعحٙذ اإلاٝاو ت ا بر  50ملُىن دسهم ـش٘د في ثلىُي وثىٍُم أوؽىة الح٣ىًٍ.
مما ٌّجي أن الباقي مً اإلابلٖ اإلاشـىد ٜذ ِاد الى م٢حش الح٣ىًٍ اإلانهي واوّاػ الؽٕل.
وه٢زا دوالُ١ ٤ل ظىة ًٝٙذ ٘حها الح٣ىًٍ اإلاعحمش ام٣اهُات ثىىٍش الٙ٢اصات الٙشدًة
والجماُِة للمعحلذمحن واإلاٝاو ت.
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وّحبر أهه لخل اإلاؽ٣ل ًجش اِادة الىٍش في ١ل اإلاعىشة اإلاّمى ٥بها لحذبحر الح٣ىًٍ اإلانهي
الى حذ آلان إلافلخة مٝاسبة جؽاسُ٠ة ّ٘لُة٘ .الح٣ىًٍ اإلانهي٠ ،ما أظلٙىا ،مماسظة
اطحماُِة جّحمذ مؽاس٠ة رالرُة ،ول٣ي ًحم ثذبحرل في ؼشوه طُذة ثممً ّ٘الُة
وهجاِة واجعا ٛواهذماض أؼٕا ٥مىٍىمة الح٣ىًٍ مٙش مً أن ًحم ثذبحرل مً وشٗ
الٙاِلحن السالرة :الذولة ،ممسلي اإلاٝاو ت وممسلي اإلاؤطىسًٍ و٘ ٞمٝاسبة الخؽاس ٟولِغ
الخؽاوس ٘ٝي وِلى أظاط معاوش ِمل ثم ً٢مً الحذبحر السالزي الؽٙاٗ واإلاح٣افئ
واإلاعئو .٥وٍبذو لىا أن أؼ٣ا ٥ثىٍُم ثذبحر هزل اإلائظعات الىظُىة ببم٣اجها أن
ثحؤظغ ِبر معحىٍحن ثىٍُمُحن:
 اإلاعحىي الىوجي :احذاذ مئظعة ووىُة معحٝلة لذِم اإلائهالت والٙ٢اصات ثممممسلي الٙاِلحن السالرة (ث٣ىن الذولة ممسلة ٘حها بالعلىححن اإلا٣لٙححن بالخؽُٕل والح٣ىًٍ
اإلانهي) في اواس مجلغ اداسي ًححمل معئولُة بلىسة الحىطحهات ؤلاظتراثُجُة لحذبحر
اإلاىٍىمة وثحذًذ معاوش الّمل وجعُحر اإلاىاسد اإلاالُة والبؽشٍة واإلاادًة واٜشاس
الحلىُىات دظخؽشاُ٘ة (بما ٘حها خشٍىة الح٣ىًٍ بؽُٝه ألاظاسخي واإلاعحمش) وثُُٝمات
أؼٕا ٥اإلاىٍىمة والُٝام بالذساظات وألابحاذ حى١ ٥ل اإلاىالُْ اإلاُٙذة للٝىاُ.
 اإلاعحىي الٝىاعي :احذاذ لجىة في ١ل ٜىاُ اٜحفادي مؽ٣لة مً ممسلي الٙاِلحن فيالٝىاُ (ممسلي اإلاٝاو ت الّاملة في الٝىاُ وممسلي اإلاعحلذمحن ٠ؤِماص ١املي الّمىٍة
وممسلي الذولة :العلىة اإلا٣لٙة بالح٣ىًٍ والعلىة اإلا٣لٙة بالٝىاُ والعلىة اإلا٣لٙة
بالخؽُٕل ٠ؤِماص معخؽاسًٍ) في اواس مجلغ اداسي وجّمل ِلى معاِذة اإلاٝاو ت ِلى
ثلىُي وثىٍُم الح٣ىًٍِ ،لى ابذاص الشأي ُ٘ما ًلق الّشك والىلش للُذ الّامة في
الٝىاُ ،والخؽاوس حى ٥ثذبحر اإلاىاسد البؽشٍة وثىٍُم الّمل والُٝام بالذساظات
دظخؽشاُ٘ة والبحىذ الخاـة بهزل اإلاهام بحيعُ ٞمْ مشاـذ اإلاهً والخشٗ.
في اواس ثىٍُم طهىي للذولة باإلم٣ان ادماض اإلاعحىٍحن الٝىاعي والجهىي.
 )3احذي اإلاؽا١ل التي جُّ ٞثىىٍش الح٣ىًٍ اإلانهي باإلإشب ي الفىسة الىمىُة التي
ث٣ىهد لذي الشأي الّام حى ٥هزا الٝىاُ ودوسل في اإلاجحمْ٘ .لىاإلاا اظحّملد الذولة
هزا الٝىاُ ٠مجا ٥لخل اإلاؽا١ل دطحماُِة٘ ،ؤلخى مؤوي للٙؽل اإلاذسسخي .هزل
الفىسة ًجش ثٝشٍبها مً الحفىس العلبي الزي هما ِىذ اإلإاسبة ثجال الّمل الُذوي
ُ ّ
م ً٢داتما مً ولىض ظىٛ
والخشفي ِمىما مما ظاِذ ِلى همى الّضوٗ ًِ ٜىاُ ً ِ
الؽٕل .في دساظة ٜمىا بها في أسبْ ٜىاِات اٜحفادًة (الحجاسة ،الخذمات ،الفىاِة
والبىاص وألاؼٕا ٥الّمىمُة) لححذًذ اإلاهً والخشٗ التي ًمل ٤ممتهىىها أًة مئهالت
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مهىُة ،ثبحن لىا أن طضصا مهما مً الؽٕالحن ولجىا الٝىاُ دون مّش٘ة معبٝة بالخش٘ة
اإلامتهىة وجّلمىا بؤهٙعهم ثحد اؼشاٗ مؽٕلحهم .وإلاا ظؤلىاهم :إلاارا لم ًمشوا ًِ وشٍٞ
الح٣ىًٍ اإلانهي؟ حفلىا ِلى ألاطىبة الحالُة :أ) ِلم لهم بىطىد ث٣ىًٍ لهزل الخش٘ة في
اإلاىٍىمة ب) أسادوا ان ًحّلمىا الخش٘ة مباؼشة لشبس الىٜد ض) ان ما جّلمىل مباؼشة
ًئهلهم في العى ٛأحعً ممً أثىا بؽهاداتهم د) ١اهىا في حاطة لشبس اإلاا ٥إلاعاِذة
ِاتالتهم.
هزل ألاطىبة ثٍهش أو أن اإلاىٍىمة وأوؽىتها لِعد مّشو٘ة بما ُ٘ه الٙ٢اًة لذي
للؽباب ،ولى أن وعبة الىلش ِلى الح٣ىًٍ ثفل الى  2.7باليعبة ل٣ل مّٝذ بُذأىجي،
٘بن ِذد الؽباب الزي ًفل ١ل ظىة الى ظى ٛالؽٕل ًىاهض  300أل ،ٚصد ِلى رل٤
ان ما بحن  300و 400أل ٚؼاب ٌٕادسون مٝاِذ الذساظة بذون ؼهادات باإللا٘ة الى
ما ًشبى ًِ أسبّة مالًحن مً الؽباب ٔحر اليؽُىحن والزًً ًحى٘شون ِلى أي معحىي
دساسخي و ِلى ث٣ىًٍ منهي .وثٍهش راهُا أن طضصا مً الؽباب ٌّحرون اهحماما أو رٝة
لهم في مشدودًة دظحٙادة مً الح٣ىًٍ الزي ببم٣اجها أن ثى٘شل لهم.
اإلاىلىب ارن هى جُٕحر الفىسة الىمىُة الخاو ة التي لذا مىاوىِىا ًِ الؽٕل الُذوي
والخشفي وِلى مىٍىمة الح٣ىًٍ .وفي هزا ألاً٘ ٞجش الّمل ِلى ثسمحن الّمل والخشٗ
وثحعحن ٌشوٗ الؽٕل اإلاادًة واإلاّىىٍة وثىٍُم ظى ٛالؽٕل ببِىاص اإلاؤطىسًٍ ١امل
حٝىٜهم ٠ما ًممجها الٝاهىن واِادة ـُأة مىاهج التربُة لحمُ٢جها مً ادماض ـىسة
اًجابُة ًِ الّمل والّامل وثى٘حر مجا ت ثشبىٍة لُحّشٗ الحالمُز ِلى اإلاهً والخشٗ.
٠ما أهه ًجش أن ًحى٘ش طهاص الح٣ىًٍ ِلى اظتراثُجُة للحىاـل واضخة ُوم ّ
حُىة للحمً٢
ُ
مً اًفا ٥خىابه الى ١امل ال ٙات دطحماُِة واإلاٝاو ت اإلاعتهذ٘ة .ان اوّاػ الؽٕل
هى احذي اإلاهام الشتِعُة التي ثذخل لمً اخحفاـات م٢حش الح٣ىًٍ اإلانهي واوّاػ
الؽٕل ،ل ً٢اوٕماظه في الح٣ىًٍ ألاظاسخي طّله حهمل هزل اإلاهمة الشتِعُة مً معلعل
دهذماض في ِالم الؽٕل مما ًحىلش اِادة الىٍش في ثىٍُم هزل اإلاماسظة ث٣لُ ٚاواس
آخش بخىٍُمها.
الى طاهش هزا اإلاحذخل الشتِسخي في الح٣ىًٍ جّمل مئظعات الح٣ىًٍ اإلانهي الخاؿ التي
ًىاهض ِذدها  1340وحذة وجعحٝبل حىالي  85000محذسب وجؽٕل حىالي 11700
شخفا مً بُجهم  11400م٣ىن ،رلثهم ٔحر سظمي ًؤجي في مجمله مً ِالم الؽٕل .لٝذ
ثىىس الٝىاُ ببٌّاص مً الذولة وبحٝذًمها له بّن الخعهُالت المشٍبُة٘ .بّذ ثىىس
لبىِحه في الّؽشٍححن ألاخحرثحن مً الٝشن اإلااضخي بذأ الٝىاُ ٌّشٗ مؽا١ل ـّبة مً
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حُص ِذد سوادل٘ ،لال ٥العىىات الخمغ ألاخحرة ٘ٝذ الٝىاُ حىالي  450وحذة ثحد
ُ ّ
علم
ثؤرحر العُاظة الحىظُّة إلا٢حش الح٣ىًٍ اإلانهي واوّاػ الؽٕل٘ .ل٣ىن هزا ألاخحر ٌ ِ
ؼىاهذ مفادِ ٛلحها مً وشٗ الذولة ،الصخيص الزي لِغ في محىاو ٥رلثي مئظعات
الح٣ىًٍ الخاؿ ،ول٣ىن الخسجُل في مشا٠ض ألاوً ٥حّذي مبلٕا ًتراوت بحن  600و1000
دسهم في العىة ول٣ىن الح٣ىًٍ في مشا٠ضل ٌٕىي حىالي  300ؼّبة ٘بهه ًىا٘غ ألاخحر
بٝىة وٍمّٙه باوشاد مما ًىّ٢غ ِلى طىدة الح٣ىًٍ في هزل اإلائظعات التي ثمىش
ٔالبا الى البحص ًِ ؼّش ٌٕىحها الٝىاُ الّمىمي حتى ثحم ً٢مً ثٙادي ؼش
مىا٘عحه .صد ِل هزا أن الٝىاُ الخاؿ اإلاؽمى ٥بالٝاهىن ً 13.00مىش الى دلتزام
بّذة ؼشوه إلاضاولة مهامه وثم ً٢بّن مئظعاثه مً اِحمادها مً وشٗ العلىة
الىـُة حتى ًخعجى لها جعلُم الؽهادات اإلافادِ ٛلحها مً وشٗ الذولة.
ان ١ل هزل الؽشوه ثمّ ٚام٣اهُات اإلاىا٘عة للٝىاُ الخاؿ وبالحالي ثىٝق مً
طىدة أداته و ثلل ٞؼشوه ثٙاوت ٔحر مٝبىلة بحن الٝىاِحن الّام والخاؿ و٠ؤهىا هىطذ
أمام هىِحن مً الؽباب اإلإشبي ألاوٌ ٥عحُٙذ مً دِم الذولة والمشٍبة ِلى الح٣ىًٍ
ُ
والساوي حَ له في رل ٤ار ثجبر ِاتالثه ِلى دْ٘ مفاسٍ ٚث٣ىٍىه .وفي هزا ثمُحز
ٌؽشٗ البلذ وٍخىاٜن مْ اإلاٝحمُات الذظحىسٍة حى ٥اإلاعاواة والّذ ٥وؤلاهفاٗ بحن
اإلاىاوىحن.
مً طهة أخشيً ،بذو لشوسٍا الحىش ٛالى وا ْٜهمي الح٣ىًٍ بالحذسض الزي ًذبش بمٝحطخى
الٝاهىن  .12.00لٝذ ثمد البذاًة بحجشٍبه رم صسِه في اإلاىٍىمة في مىحف ٚالسماهِىات
مً الٝشن اإلااضخيْ .
واِ ُح ِبر أهه ظِعاِذ ِلى اِىاص ث٣ىًٍ محلفق في الّذًذ مً
الخشٗ وٍذْ٘ بآ ٗ الؽباب الى ظى ٛالؽٕل ١ل ظىة هٍشا إلاذة الح٣ىًٍ الٝفحرة
ومشوهة ثىٍُمه ار ًحم ثٝعُم الحّلم بحن مئظعة الح٣ىًٍ التي ثٝذم ث٣ىٍىا ِاما مشثبىا
باإلاهىة في حذود  % 20مً مذة الح٣ىًٍُ٘ ،ما ثٝذم اإلاٝاولة ث٣ىٍىا ِملُا ثحد اؼشاٗ
مئوش مً داخلها بيعبة  %80مً مذة الحّلم .وٜذ ثٝشس في خمم اإلالىي دظحعجالي
ث٣ىًٍ أ٠ثر مً  100أل ٚمحذسب(ة) بحن  2008و 2014في ٜىاعي الفىاِة الحٝلُذًة
والٙالحة ٘ٝي .مما ًُبحن الىمىت ال٢بحر للذولة في اظحّما ٥هزا الىمي .ولئلؼاسةً ،جش
الحؤُ٠ذ ِلى أن الذولة ثٝذم جّىٍما للفىاُ الحٝلُذًحن اإلاعاهمحن في هزا الح٣ىًٍ بما
مٝذاسل  400دسهما للمحذسب.
لم ًح ٞٝالبرهامج أهذا٘ه ا بمٝذاس  %84باليعبة للٝىاُِحن وِش٘د الٝىاِات ألاخشي
جّثرات مهمة ٝ٠ىاُ العُاحة الزي لم ًحجاوص  %50مً اهجاص ثىّٜاثه٠ ،ما أن م٢حش
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الح٣ىًٍ اإلانهي اوسخش طملة وثٙفُال مً هزا الىمي .وأحذ ألاظباب الشتِعُة التي
ًٝذمها اإلاحّاملىن لحبرًش هزل اليعش ي البيص الؽذًذ في ـشٗ محزاهُات الح٣ىًٍ
بالحمشط مً وشٗ الذولة في ححن ان مشا٠ض الح٣ىًٍ ممىشة حعش الٝاهىن  12.00الى
أن ثى٘ش ل٣ل محّلم(ة) بزلة ِمل ود٘تر الحمذسط وجٕىُة ثؤمُيُة وأن ثى٘ش له اإلاؤ١ل
ححن ثىاطذ اإلاحمشظحن بحن طذساجها مً أطل الح٣ىًٍ.
ًحم ثمىٍل هزا الىمي ِبر "ـىذو ٛاوّاػ ؼٕل الؽباب" الزي ثم احذاره حعش
الٙفل سٜم  43مً ٜاهىن اإلاالُة لعىة  1994سٜم  32.93الزي ًئ٠ذ الحٙ٢ل بالىٝٙات
اإلاحّلٝة ببهجاص أوؽىة الح٣ىًٍ بالحذسضً .حم دْ٘ هزل ألامىا ٥في ؼ٣ل مىس الى مشا٠ض
الح٣ىًٍ أو الٝىاِات الخ٣ىمُة اإلاّىُة بالح٣ىًٍ بالحذسض والزي أبشمد في حٝه اثٙاُٜات
مْ العلىة اإلا٣لٙة بالح٣ىًٍ اإلانهي ؼشٍىة ِذم ثلٝي أي ث٣الُ ٚثذسٍش الاُ٘ة مً
اإلاحذسبحن مهما ١اهد وبُّتهأ .حر أن هزا الفىذوٌ ٛؽ٣ى مً الىٝق والحّثر في ثمىٍله.
مما ًىّ٢غ ِلى ثحىٍل اإلالففات اإلاالُة الى الٝىاِات ومشا٠ض الح٣ىًٍ اإلاّىُة
وٍخعبش في اًٝاٗ الحّلم والحخبْ البُذأىجي للمحذسبحن وِذم احترام الحىطحهات
الٝاهىهُة لحذبحر هزا الىمي و بالحالي ًٝٙذ البرهامج مفذاُٜحه لذي الٙاِلحن واإلاحذسبحن
مما ًذْ٘ مشا٠ض الح٣ىًٍ الى ُّ
الحبرم مىه لحٙادي مؽا١ل ثذبحرل.
 )4ان دظخسماس في الح٣ىن اإلانهي هى أو وٜبل ١ل شخيص اظخسماس مىلىعي في اإلاىاسد التي
ثم٢ىه مً اهجاص مهمحه ؤلاظتراثُجُة :حطليم الكفاءاث و املؤهالث املعلىبت مً ظزف
ضىق الشغل باألعذاد و الجىدة املزجىة٘ .حتى ًخعجى رل ٤للمىٍىمة بذ مً أن
ثحى٘ش ِلى اإلاّلىمات ال٣اُ٘ة والىاضخة واإلاىلىُِة ِلى الّالٜة بحن الّشك والىلش في
ظى ٛالؽٕل في الىٜد اإلاىاظش وبالعشِة اإلاىلىبة أي أن ًحم الحلىُي وبلىسة البرامج
اإلاالتمة للىلش وثىٍُم الحّلم وثُُٝم اإلا٢خعبات في الىٜد اإلاىاظش وبال٣لٙة اإلاّٝىلة
وال٢م ال٣افي مً الخشٍجحن .ول٣ي ًحى٘ش رل ٤للمعئولحن ِلى الح٣ىًٍ اإلانهي ،بذ مً
لئلخباس ًِ ثذ٘ ٞاإلاّىُات الخاـة ب٣ل
اًجاد مىٍىمة مّلىماثُة مالتمة ومىذمجة ِ
مهىة أو حش٘ة .مما ًحىلش أن ث٣ىن هىا ٟآلُات للحّشٗ ِلى اإلاهً والخشٗ حعش
ثبىٍش ِٝالوي وثفيُ ٚمىلىعي (حعش الحفيُ ٚالُٝاسخي الّالمي للخشٗ الزي
ًحّامل به اإلا٢حش الّالمي للؽٕل وثحبىال اإلاٙىلُة الّلُا للحلىُي باإلإشب) مذسض في
أسلُة مّلىماثُة ًم٢جها أن ثشـذ الّشك والىلش الجاسي باليعبة للخش٘ة اإلاّىُة ُ
٘حلبر
ًِ أِذاد الُذ الّاملة بها وثىصَّها الجٕشافي وًِ الٙش ٛبحن الّشك والىلش وؼشوه
امتهاجها وؼشوه الترقي داخلُا و خاسطُا والٝذسات واإلائهالت التي ًجش الحى٘ش ِلحها
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للُٝام بمهامها واهجاص ِملُاتها٠ ...ما ثلبر ًِ الٙ٢اصات التي ثحىلبها اإلاهىة واإلاّاسٗ
الىٍشٍة والّلمُة والّملُة واإلاعىشٍة اإلاشثبىة بها والٝذسات واإلاهاسات والعلى ٟالتي
ُ
ثٙترك في الصخق الزي ًىد أن ًحفل ِلى ث٣ىًٍ ٘حها أو ٌؽحٕل بهاِ .لى هزا ألاظاط
ث٣ىن وحذة البحص والححلُل ي اإلاهىة أو الخش٘ة التي ُحهحذي الحها و٘ ٞالحفيُٚ
اإلاّمى ٥به٘ .بذ ٥أن هىىل ٞمً الح٣ىًٍ اإلاّشوك مً وشٗ اإلائظعات ،هبجي خىي
الخؽُٕل اهىالٜا مً الىلش اإلاّلً ِىه مً وشٗ ظى ٛالؽٕل ِلى أظاط دححُاطات
الىاُّٜة للمهً والخشٗ.
ان هٍاما مّلىماثُا مً هزا اإلاىىاٌ ٥عمس للمعئولحن والشأبحن في الح٣ىًٍ واإلا٣ىهحن
واإلاىطهحن والباحسحن ًِ الؽٕل أو اإلاهحمحن بيؽاه الح٣ىًٍ وظى ٛالؽٕل بالحى٘ش ِلى
اإلاّلىمات المشوسٍة التي جعاِذهم ِلى الُٝام بمهامهم أو ؤلاطابة ِلى جعاإ تهم.
 )5أؼشها مىز البذص الى أن أحذ مؽا١ل اإلاىٍىمة ً٢مً في جّذد اإلاحّاملحن ٘حها .وٍمً٢
أن ً٣ىن الحّذد اًجابُا ان ١ان الحذخل اإلاؽتر ٟللمحّاملحن ًفش في أىاص ِمل
اإلاىٍىمة مما ًحىلش وطىد ؼشوه ومعاوش وـُٖ للحيعُ ٞجعهل الحيعُ ٞوالحىاـل
والحّالذ بُجهم .ول ً٢في حالة اهحٙاص رل ٤ظِؽ٣ل الحّذد ِب ا ِلى اإلاىٍىمةً ،سٝل
ُ
ِملها ان لم ٌؽلها بال٣امل بعبش الترددات واخحالٗ الشإي و اإلافالر والحٙاوثات
الحىٍُمُةً .م ً٢أن هالحَ في ما ًحّل ٞبحفيُ ٚثجاسب مىٍىمات الح٣ىًٍ ،حعش
ولْ الُٝادة ٘حها لهزا الىشٗ أو را ٟمً الّاملحن ٘حها ،أن ثل ٤التي جّشٗ مىٍىماتها
اظحٝشاسا وثحىـل الى ثح ُٞٝهحاتج هاطّة ي ثل ٤التي بيد هٙعها ِلى أظاط الحّاون
واظحّما ٥الٝاهىن لٙشك ثىىٍش الح٣ىًٍ ٠جضص مً مماسظات ثذبحر اإلاىاسد البؽشٍة .و
ٌّجي رل ٤بالىبْ أن هزل الحجاسب جّشٗ لٕىوات محُىها أو مؽا١ل في الحفشٗ
والحّامل بُجها وبحن اإلاحذخلحن آلاخشًٍ أو أن جّاوجها ٌؽ٣ل رٝال في أخذ الٝشاسات ،ولً٢
ما هىد الحؤُ٠ذ ِلُه هى أن ثبىحها إلاٝاسبة جؽاسُ٠ة آو ما وعمُه المبي اإلاؽترٟ
للمىٍىمة ِلى أظاط ثفىس وسإٍة محٝاظمة بُجها ٌعهل الحّاوي الجماعي مْ اإلاؽا١ل
والحىاـل حىلها وثحمل اإلاعئولُة الجماُِة في حلىلها .في ثجشبة اإلاىٍىمة اإلإشبُة،
وسٔم وطىد ٜاهىن ًىٍم طمْ المشٍبة ِلى الح٣ىًٍ ووطىد ممسلي اإلاٝاولحن واإلاؤطىسًٍ
في اللجىة ؤلاداسٍة إلا٢حش الح٣ىًٍ اإلانهي واوّاػ الؽٕل٘ ،بن الحٙاوت في وطهات الىٍش
بحن اإلاحّاملحن حى ٥ثىصَْ دِحمادات بحن أـىاٗ الح٣ىًٍ وألاولىٍات التي ًجش ثى٘حرها
إلاهام ثذبحرها....جّشٜل اهجاص الّمل ٠ما هالحٍه ُ٘ما ًلق ثذبحر الّٝىد الخاـة
بالح٣ىًٍ وِذم الحىـل الى اٜشاس مؽشوُ الٝاهىن الخاؿ بالح٣ىًٍ الزي لم ًش الىىس الى
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آلان بّذ حىالي  30ظىة مً وشت أو ٥هٝاػ حىله ،وظاهم هزا ألامش ٠زل ٤في لّٚ
اهخؽاس همي الح٣ىًٍ بالحذسض الزي لم ٌّشٗ ثىظّا ،سٔم أهمُحه دطحماُِة
ودٜحفادًة ،ألن ١ل ألاوشاٗ ثححاشخى الىٝاػ حىله ٠حجشبة.
لهزا هلر ِلى أن الح٣ىًٍ اإلانهي مماسظة اطحماُِة ثٝحطخي الّمل الجماعي بحن الٙشٜاص
دطحماُِحن اإلاّىُحن مً أطل ثىٍُم مؽتر ٟلّمل اإلاىٍىمة ،مما ًٙشك وطىد
مئظعات وظُىة مالتمة وّ٘الة ثمم ممسلي ألاوشاٗ السالرة ِلى أظاط مبذأ الخىاس
الجماعي :الذولة واإلاٝاو ت واإلاؤطىسًٍ ألجهم ١لهم معئولىن ِلى الحّاون مً أطل
اهجات هزا اإلاجا ٥إلافلخة ثىمُة دٜحفاد الىوجي وجّضٍض ثىا٘عُة اإلاٝاولة الىوىُة
وثٝىٍة مهىُة ألاطشاص وسْ٘ ٜذسات اإلاىاوىحن ِلى ولىض ظى ٛالؽٕل بٙ٢اصات ومئهالت
مالتمة إلاحىلبات الّفش.

خاجمت
ؼ ٤أن ألاسٜام واليعش اإلاحّلٝة بيحاتج مىٍىمة الح٣ىًٍ ثىمئن ٠سحرا ١ل مىاوً
ًحىلْ أو ًيحٍش أن ثلّش هزل ألاخحرة الذوس دظتراثُجي اإلاشثٝش مجهاٙ٘ .ي آخش هذوة
صخُٙة ٜام بها اإلاىذوب العامي للحلىُي حى ٥الىلُّة دٜحفادًة الىوىُة لعىة
 2017وآ٘اٜها لعىة  2018وشت ِذة ِالمات اظحٙهام حى ٥اإلاشود الخاسجي إلاىٍىمة
الح٣ىًٍ اإلانهي بالىٍش الى ألاسٜام اإلاسجلة ُ٘ما ًلق ادماض خشٍجحها بعى ٛالؽٕل حُص
٠ؽ ٚفي مذاخلحه أن وعش البىالة مشثّٙة بؽ٣ل أ٠بر في ـٙىٗ خشٍجي مئظعات
الح٣ىًٍ اإلانهي مٝاسهة بىٍشاته مً خشٍجي الحّلُم الّام ،ار ثفل هزل اليعبة لذي
اإلاىخعبحن للح٣ىًٍ اإلانهي الى  24.5باإلااتة ،في ححن أجها ثبلٖ  16باإلااتة لذي اإلاىخعبحن
للحّلُم الّام ،وهى ما ًٝاسب المّ .ٚوثابْ العُذ اإلاىذوب مىضخا أن وعش البىالة في
ـٙىٗ مىخعبي الح٣ىًٍ اإلانهي ثشث١ ْٙلما اسثّٙد دسطة الؽهادة أو الذبلىم اإلاححفل
ِلُه ،حُص ثيحٝل هزل اليعبة مً  16باإلااتة الى  23باإلااتة ،في ححن أجها ثبلٖ في الحّلُم
الّام ما بحن  2و  10باإلااتة .و صاد مئ٠ذا أن  33باإلااتة مً خشٍجي الح٣ىًٍ اإلانهي ٌؽٕلىن
مىاـش أٜل مً مئهالتهم ،مٝاسهة بلشٍجي الحّلُم الّام الزًً ثحجاوص وعبة الزًً
ًضاولىن أِما دون معحىاهم اإلاّشفي  11باإلااتة ٘ٝي.
لٝذ حاولىا في هزا اإلاٝا ٥أن هىضر أن اإلاؽا١ل التي جّتري ِمل مىٍىمة الح٣ىًٍ ببلذها
ولُذة ظحروسة جؽ٣لها وأن اـالحها ًحىلش اِادة الىٍش في بّن م٣ىهاتها الحىٍُمُة و
الٝاهىهُة والحذبحرًة.
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لٝذ جؽ٣لد هزل اإلاىٍىمة ِبر رالرة مشاحل حملد ١ل واحذة مجها طضصا مً الحفىسات
العُاظُة التي ثح٢مد في ُمجشٍات بىاص محىاتها٘ .لال ٥رالرة ِٝىد ثٝشٍبا ثم جّامل
الذولة مْ الح٣ىًٍ اإلانهي و٠ؤهه ملجؤ اطحماعي للٙؽل الذساسخي وٍجش الحّامل مّه مً
وشٗ الٙشٜاص دطحماُِحن بمىٍاس الحمامً الىوجي٘ .اثبْ اإلاعئولىن هخُجة رل٤
ظُاظة مبيُة ِلى الّشك دون الىجات في الحلىُي وثيعُ ٞالّالٜة بحن الحّلُم
والح٣ىًٍ والخؽُٕل .ولم ثىج مً هزا الحفىس محاو ت ؤلاـالت اإلاىبٝة بّذ ظىة 1984
مّحمذة ثفىسا مىٙححا ِلى اإلاحُي دٜحفادي ومعحّملة بّن ألادوات الخذًسة في
الحلىُي والحُُٝم واإلاحابّة ومحذدة اللبىات ألاظاظُة لبىاص اإلاىٍىمة.
مْ ألاظ ،ٚلً ًحم ُٜاط حجم ثؤرحرات خىؤ الحفىس اإلابجي ِلى الّشك الزي ح٢م
ثىىس اإلاىٍىمة ا بّذ أن واطه اإلإشب اوّ٣اظات ألاصمة دٜحفادًة واإلاالُة وآراس
الّىإلاة ِلى ثماظ ٤ظىٜه الذاخلُة٘ .لحح ُٞٝثىمُة معحذامة بذ له مً بىاص ثىطه
اٜحفادي ٜادس ِلى ثحمل رٝل اإلاىا٘عة ول٣ي ً٣ىن له رل ٤بذ مً اثلار ٜشاسات
اٜحفادًة لذِم ؤلاهحاض وثىىَّه وجّضٍض ثىا٘عُة اإلاٝاولة اإلإشبُة وثىٍُم العىٛ
دٜحفادًة ببـالت م٣ىهاتها ومعاوش اؼحٕالها وللىـى ٥الى ١ل رل ٤بذ مً وطىد
سأظما ٥بؽشي ببم٣اهه اظخُّاب الحىطحهات واإلاؽاس٠ة البىاصة في خل ٞالثروة التي ثحاَ٘
ِلى ثىمُة البلذ ِلى طمُْ الىاطهات .ومً دون أدوى ؼً ٤لّش الحّلُم والح٣ىًٍ دوسا
أظاظُا في هزل اإلاّادلة.
ان احذي حعىات الحىطحهات التي ثم ثبىحها مىز مىحف ٚجعُّيُات الٝشن الّؽشًٍ
وـى الى اٜشاس ؤلاظتراثُجُة الىوىُة للح٣ىًٍ اإلانهي  2021هى ٘همها واِالجها بؤن الح٣ىًٍ
اإلانهي ًلّش دوسا اظتراثُجُا في الحىمُة دٜحفادًة ِبر ثىىٍش الٙ٢اصات وـٝل الٝذسات
واإلاهاسات حعش محىلبات العُاظات دٜحفادًة الحىمىٍة اإلاحبّة في البلذ .ا أهه مْ
رل ٤وطش الحىبُه الى أن اإلاىٍىمة صالد ثحمل في وُاتها ألاظباب اإلاىحجة للٙؽل وٜذ
أطملىاها في ِذة محاوس:
 اظحمشاس الحىطه الحىٍُمي الحّذدي والٝىاعي الزي ًمّ ٚام٣اهُة الحيعُ ٞبحنمٙاـل اإلاىٍىمة وَعهل الحىاـل بُجها مما ًلل ٞثٙاوثات ُ٘ما بحن م٣ىهاتها ثىٍُمُا
بُذأىطُا ومالُا.
 لّ ٚثىىس مماسظات المبي اإلاؽتر ٟبحن الٙشٜاص دطحماُِحن وِذم اؼشا٠هم(ولِغ اإلاعاهمة ٘ٝي ٠ما هى والؽؤن آلان) ِلى ٜذم اإلاعاواة وثحمُلهم اإلاعئولُة
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١املة في ثذبحر اإلاىٍىمة وهم الزًً ًححملىن ِشص طضص هام مً ثمىٍلها وهم اإلاٝفىدون
مً دظحٙادة مً هحاتجها في آخش اإلاىاٗ.
 لّ ٚدهتهاض وؤلاهحاطُة ووعبة الىمى دٜحفادي .لً ًحم ً٢مجحمّىا مً الخشوضمً الخلٝة اإلاٙشٔة للٝٙش ولّ ٚالخؽُٕل والح٣ىًٍ دون الىـى ٥الى ثح ُٞٝهمى داتم
ومىاب ٞإلاحىلبات الحىا٘غ الذولي .مما ٌعحذعي لشوسة بلىسة ظُاظات ِمىمُة
اٜحفادًة واطحماُِة ورٝاُ٘ة و٘ ٞهمىرض ثىمىي ادماجي ِاد ٥ومىف ٚواظخباقي
لحى٘حر ام٣اهُة ضخ ألامىا ٥الالصمة مً أطل ثيؽُي وثىىٍش اإلاىٍىمة الحّلُمُة
والح٣ىٍيُة .وفي هزا الفذد ثبذو لشوسة ثىىٍش اإلاعاهمة اإلاؽتر٠ة بحن الٙشٜاص و٘ٞ
ثفىس مٝاسبة المبي اإلاؽش ٟللمىٍىمة.
 لّ ٚاظحّما ٥اإلاىاسد اإلاالُة والبؽشٍة في ثذبحر اإلاىٍىمة مما ٌعحذعي لشوسةاظحذِاص هٝاػ ووجي ،ؼٙاٗ وواضر مبجي ِلى أظاط سوت اإلاىاوىة والحمامً
دطحماعي بحن ١ل الٙشٜاص دطحماُِحن إلِادة الىٍش في وشٍٝة ثىصَْ اإلاىاسد اإلاالُة
الخالُة واٜترات وهٝاػ الخلى ٥ألاخشي اإلام٢ىة مً أطل دِم س١اتض الح٣ىًٍ اهنهي وثؤهُله
للّش الذوس ؤلاظتراثُجي اإلاىحٍش .ولىا الّبرة في ـّىبة أطشأة ١ل بىىد ؤلاظتراثُجُة
الىوىُة للح٣ىًٍ اإلانهي  2021لّذم ثى٘ش اإلاحزاهُة الالصمة في اهحٍاس أن وّبئ ما ًم ً٢أن
ثجىد به ِلُىا الجهات اإلاعاِذة.
لٝذ أـبس واضخا أن الذولة محجهة هحى اجهاص مجاهُة الحّلُم والح٣ىًٍ الصخيص
الزي ان رهش الى مىتهال ،أي ارا ثىفلد الذولة مً مهمتها في اظىاد ثمىٍل الٝىاُ،
ظُّف ٚبالٝذسة الؽشاتُة للمىاوىحنٝ٘ .ذ أ٠ذت الحجاسب ،خاـة في بلذان مً حجم
وام٣اهُات بالدها ،أن الّاٗ ٜذسة الىبٝات اإلاحىظىة ًىّ٢غ ظلبا ِلى الىبٝات
الذهُا مْ اإلاذة .لزا ،إلهٝار مىٍىمة الح٣ىًٍ اإلانهي وثسمحن م٢خعباتها الحىٍُمُة مٙش
مً الّمل اإلاؽتر ٟبً الٙشٜاص دطحماُِحن لمً سإٍة واضخةِٝ ،الهُة ،مىلىُِة
ِلى أظاط مبادة وحذة اإلافحر ،الؽٙاُ٘ة في الحذبحر ،اإلاعاواة في اإلاعئولُة واإلابادسة
اإلاؽتر٠ة.

هىامش:

(*) لالثفا ٥بالذ٠حىس ِبذ الىهاب الفافيAbdelouahabessafi@gmail.com :
 .22اإلاُسا ٛالىوجي للتربُة والح٣ىًٍ . 2000.اللجىة الخاـة بالتربُة والح٣ىًٍ .الىق باللٕة الّشبُة .مىلىُ ِلى دهترهد في ِلى
الّىىان الحالي :الٕاًات ال٢بريhttp://baaziz-kafgrab.e-monsite.com/pages/textes-officiels/.

 .23اإلاُسا ٛالىوجي للتربُة والح٣ىًٍ .هٙغ اإلاشطْ.

24. 1Lynch L,M. 2004. Training and the private sector.International Comparisons.
Chicago. University of Chicago Press.PP.1-24.
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سجىن بالدي كبل وبعذ املصالحت :هل جدشابه الحكاًاث؟
خذًجت رياض ي
ما أن ًحٝذم اللُل ٜلُال حتى ًبذأ ـىت الهاثً ٚشن .اثفا ت ثحمل أهحن ألالم
مً داخل السجىن ،سجىن بالدي .أـىات جعحُٕص١ .لمات ثحمل ؼ٣اوي.
ِباسات اإلاّاهاة ثحذ٘ ٞبل٢ىات جّ٢غ دهحماصات اإلالحلٙة ألصخابها ،مً ؼما٥
اإلإشب وطىىبه ،مً ؼشٜه ؤشبه .بل ثؤجي بلٕة ٔحر لٕات الىوً .ي أـىات
ثٙصخي ظش ألاِماس اإلالحلٙة ألصخابها .وجّابحر ومٙشدات ثٙصر ًِ ثباًً مذي
الىلىض الى الخ ٞفي الحّلُم للمحفلحن٘ ،هى لِغ محاحا للجمُْ ،ل٢جها ١لمات
ثحىحذ في ثبجي لٕة دحترام والحٝذًش .أحُاها ثفل هبراتها ِا٠عة ألحاظِغ
ؤلاحباه والُؤط .وأحُاها ثحمل ـشخات ثترطم مؽاِش السخي والٕمش.
مً خاسض السجً أًما ثؤجي الؽ٣اًات .مً ِاتالت السجىاص واإلاّحٝلحن ،مً
ألامهات والضوطات وألاخىات أظاظا .ل ً٢مً ألابىاص وآلاباص أًما .أحُاها ًحفل
ٜشٍش السجحن مً بُّذ .اثفلىا مً خاسض الىوً مشات ٠سحرةٜ .ذ ً٣ىن السجحن
مٕشبُا وأهله وساص الخذود .وٜذ ً٣ىن أطىبُا وٍح٣ي ًِ أ مه مٕشبي مهاطش.
أحُاها ًللي السجحن بحن ألاظماص والهُآت٘ .ؤسٜام هىاث ٚالّذًذ مً الخٝىُٜحن
والخٝىُٜات ًحم ثذاولها وساص الٝمبان٘ ،حلحلي ِلى السجىاص الجذد .أدسي ان
١ان الحّذد هزا لفالخهم أم ٘ٝي ًيع ٚجّب ة هىاثٙهمٜ .ذ ً٣ىن السجحن را
ٜمُة ،وٜذ ً٣ىن ٘ٝي هادما ِلى طشمه .مجهم مً ً٣ىن ها٠شا لّٙله ،ومجهم مً
ًىالش ٘ٝي بحٝىٜه ٠سجحن ما دام ًٝطخي الّٝىبة١ .ل هزا حهم٣٘ .ل
اإلا٣اإلاات حاملة لىٙغ آلا م ،و١ل ألاـىات محىلّة لزات آلاما.٥
ثلحل ٚاللٕات و١لماتها ،وثخباًً اللهجات ول٢ىاتها ،وثحّذد السجىن التي ثفذس
مجها ،وثخىىُ الّباسات التي ثحملها ،وثفى ٚالضهاصًٍ التي جؽهذ طذساجها ِلى أهحن
أصخاب ثل ٤ال٣لمات ،وتهتز أس١اجها مً ٜىة وِم ٞالفشخات .وٍبٝى اإلاؽتر ٟهى
ـىت ؤلاداهة الؽاملة لىا ْٜالسجً ال .ٍُْٙوٍٍل اإلابحػى هى ُٜمة ؤلاوعان التي
اخحٙد ثحد ِٙغ السجان ،ومّجى الخُاة التي اهحٙد مً ؼذة بىؾ الىٕاة.
ًا ظادة ،هزا الخ٣ي ًف ٚظىىات الشـاؿ٘ .لم ث ً٢آهات السجىاص آهزاٟ
و ٔمش اإلاّحٝلحن في ثل ٤ألاصمىة ًش٠ش أمىاض أرحر الهىاث .ٚبل ١اهد الّاتالت،
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بذِم بّن الخشاط روي المماتش اإلاحٝذة ،مً ١اهىا ًمّىن ٠شامة ؤلاوعان في
 ٚ٠وباقي صٍىات الخُاة في  ،ٚ٠رم ٌّبرون أظىاس السجً وٍفشخىن ٘طخا
للٍلم ومً أطل أوعىة السجىن .وفي ثل ٤ألاصمىة٠ ،ما الُىم١ ،ان للسجىاص
أـذٜاص خاسض الىوً ،اخىان لهم في اإلابادة والُٝمً ،فشخىن ملص حىاطشهم
باظمهم ،وٍىٌٙىن أٜالمهم مً أطلهم .و١ان لّٙلهم أرش ٜىي .ان الخ٣اًات
ثخؽابه.
ًا ظادة ،لعىا في صمً د٠حاثىسٍة حا٠م ؼهذت في ِهذل اإلاّحٝالت أبؽْ
الجشاتم لذ ؤلاوعاهُة ، .لعىا في صمً وصٍش ِشٗ بجبروثه ححن ِاذ في البالد
٘عادا .بل هحً في ِض الذظحىس الجذًذ .دظحىس وّص بف ٤الخشٍات والخٝى.ٛ
لٝذ مطخى ِٝذ مً الضمً ِلى اظذا ٥العحاس ًِ آخش مؽاهذ "ؤلاهفاٗ
واإلافالخة" .مش ما ًىاهض ِٝذان مً الضمً ِلى بشوص ما ِشٗ باإلاٙهىم الجذًذ
للعلىة .وّم ،هحً في ٌل ما ٌعمى بمٕشب دظحشىاص وثجشبة ؤلاـالت في ٌل
دظحٝشاس .ل ً٢الخ٣اًات ثخؽابه.
في رل ٤الضمان الٝذًم ١ان اإلاّحٝلىن ،والعُاظُىن مجهم بؽ٣ل خاؿ ،بّذ مذة
دخحىاًٗ ،خىٙعىن الفّذاص ححن ًُ َْ ٙشك ِلى طالدحهم ال٢ؽ ًِ ٚمفحرهم،
وما ٌعحخبّه مً اًذاِهم السجً .وهى ما ٌّجي الخشوض مً الٍلمات الى الىىس،
ومٕادسة اإلاّحٝالت العشٍة و دهالحزها هحى السجىن وصهاصٍجها .هى ما ٌّجي الحللق
مً البرد وألالم واإلافحر اإلاجهى ،٥وَّجي اللٝاص باألهل وألاحباب وان وساص
الٝمبان .وَّجي ؤلا٘الت مً الّزاب والىجاة مً اإلاىت اإلاحٝ٘ .ٞٝذ ١ان السجً
بذاًة للخالؿ وثلُٙٙا للمّاهاة واهىالٜا إلاشحلة طذًذة مً الىما٘ .٥هل ثخؽابه
الخ٣اًات؟
في صمً ما بّذ اإلافالخة لم ٌّذ السجً سجىا ،و ُ
لجل حشاظه لمحرا ،و
للسجحن العُاسخي اِحباسا٘ .ال المىابي التي ثح٢م ٘ماصات دِحٝا ٥ثحترم .و
الٙىاـل بحن ألاطهضة التي جعحرها جّحبر .ال٣ل ًؤثمش بىٙغ ألاوامش وثحذاخل العلي
في السجً الفٕحر ٠ما ي محذاخلة في سجىىا ال٢بحرٝ٘ .ذ ثىاولد أًادي الجالد
الى اإلاّحٝالت في ١ل م٣ان ،وهفبد ٔشٗ الحّزًش وصهاصًٍ الّض ٥وؤلار  ٥في
ملحل ٚاإلاّاٜل .وولّد السجىن بحن أًذي مً ًيحٍشون ألاوامش ولِغ مً
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ًلمّىن للٝىاهحن .خٙمد اإلاشاٜبة الى أدوى اإلاعحىٍات وأٔلٝد السجىن في وطه
الجمُّات ،وولْ اإلاٙحات بحن ًذي طالد.
١اهد و٘اة مّحٝل ممشب ًِ الىّام ،في صمً الشـاؿ ،ثحش ٟالذولة ٜمة
وهلبا ،أما في صمً ما بّذ اإلافالخة٘ ،ى٘اة السجىاص ثل ُٚٙمً د٠حٍاً.
١ان السجىاص العُاظُىن في صمً الشـاؿ ًحا٠مىن محا٠مات ٌاإلاة وٍحّشلىن
ألح٣ام طاتشة ،ل ً٢الخ٣ام ًلحبئون وساص تهم الخ ٞالّام إلاحابّتهم .أما في صمً
ما بّذ اإلافالخة ،ثيحٝى التهم مً بحن أسر ٥ألاّ٘ا ٥لحلف ٞبؤؼشٗ ألاشخاؿ.
٘الخ٣ام لِعىا ٘ٝي ٌاإلاحن ووٕاة ،بل أـبحىا أًما طبىاص .وباإلاىاظبة ٘هم
٠زل ٤أٔبُاص٘ .هزا لم ًمىْ ٠برًات اإلاىٍمات الخٝىُٜة الّاإلاُة مً اِحباس
ضخاًاهم مّحٝلي سأي ،ومحا٠ماتهم ظُاظُة ،ومً اوال ٛحمالت دولُة وهذاصات
معحعجلة مً أطل حشٍتهم ،ولم ًحل اخحال ٛتهم الخ ٞالّام وثىطحهها للمىاللحن
دون ـذوس ٜشاسات أممُة ثىالش الذولة ببوال ٛظشاحهم .
ان السجً أ٠بر مُّاس إلاذي اِتراٗ العلىة الخا٠مة بال٢شامة ؤلاوعاهُة .وأبشص
دلُل ِلى معحىي الذًمٝشاوُة الّٙلُة للذولة .وأظىْ مشآة لخُٝٝة خىابات
الخذارة والذًمٝشاوُة وؼّاسات الحىمُة .وأد ٛمُٝاط للمذ والجضس الزي جّش٘ه
الىما ت الؽّبُة٘ .بّذ صمً اإلافالخة ِؽىا صمً حش٠ة ٘ 20براًش التي ٘طخد
صٍ ٚالخىابات الشظمُة حى ٥ؤلاهفاٗ واإلافالخة ،وأطهمد خىة الشطىُ
اإلاب٢ش لعىىات الشـاؿ .وفي هٙغ الىٜد سّ٘د مجذدا مً ميعىب دِحٝا٥
العُاسخي بّذ الخملة دهحٝامُة التي جّشك لها وؽىاإها .سٔم أجها لم ثىالش
ظىي بال٢شامة ،شخيص ٔحر ال٢شامة ،ل ً٢ال٢شامة ١لها دون ثجضيص وال٢شامة آهُا
دون ثؤطُل.
٘هل هيحٍش هُؤة طذًذة لئلهفاٗ واإلافالخة ،أم أن وٜد اإلاضت السُٝل ٜذ اهحهى؟
الشباهً ،ىاًش 2016
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مً هى مذرص الفلطفت؟
عائشت أهىص
وطىد للٙلعٙة بذون الٙالظٙة٠ ،ما وطىد لحّلُم ٘لعٙي بذون مذسظات
ومذسظحن للٙلعٙة ،لزل٘ ٤ؤي ث٢ٙحر في جّلُم الٙلعٙة -في بالدها -بذ أن ًٙترك
الح٢ٙحر أو في مً ٌّلمها/جّلمها .وارا ١ان ١ل ث٢ٙحر دلُال ِلى اهحمام بهزا الزي
ه٢ٙش ُ٘ه٘ ،ا هحمام ًحمل في وُاثه ّ
هما ًم ً٢أن وّبر ِىه بعئا٘ ٥لعٙي
حى ٥الىطىد والهىٍة واإلاماسظات والّالٜات.
مً هى مذسط/مذسظة الٙلعٙة؟ مارا ًّٙل/ثّٙل داخل الٙفل؟ هل هى مذسط
٘اِل؟ ما ي الّالٜات اإلاحاحة له الُىم مهىُا واوعاهُا؟
صخُس أن وطىد مذسط الٙلعٙة مشثبي بىطىد الٙلعٙة في اإلائظعة الحّلُمُة،
ل ً٢ولُّة الٙلعٙة الُىم ٠مادة دساظُةً ،مّها لمً اإلاىاد رات الُٝمة
اإلاّشُ٘ة ودطحماُِة٘ ،شٔم حمىسها في اإلاىٍىمة الحّلُمُة ،مً خال ٥بشامج
ومٝشسات وحفق صمىُة واواس مشطعي للحٝىٍم٘ ،ال صاًُ ٥ىٍش الحها ب٢سحر مً
الحىطغ وٍح٢م ِلحها اهىالٜا مً ثمسالت وأح٣ام معبٝة ،جّحبرها ٘٢شا مّاسلا
لُٝم اإلاجحمْ الذًيُة ،أو أجها لِعد بزات ٘اتذة ِملُة مسل اإلاىاد الّلمُة
والحٝىُة ،مما ً٢شط الؽ ٤في ُٜمتها وُٜمة مذسظها .خفىـا ارا ما ِلمىا أن
الُٝمة الح٣ىٍيُة واإلاّشُ٘ة للمادة الذساظُة ،ثحذدها مىالش وحاطُات اإلاجحمْ
التي ثترطمها الؽشوه البُذأىطُة (أهذاٗ ثذسَعهأ ،اًاتها ) ..واإلائظعُة
(الخفة الضمىُة ،اإلاّامل ولّها في دمححان٘ ،)...مذسط الشٍالُات مسال،
ًححاض الى الذ٘اُ ًِ ُٜمحه أو ُٜمة مادثه ألهه ٌعحمذها مً اإلاىلش دطحماعي
هٙعه٠ ،مادة ِلمُة ثئهل الخاـل ٘حها ِلى مّذ ت ِالُة إلاعحٝبل ِملي واِذ
بل ٠سحر مً ألاشخاؿ ٌّحبرون أن ِملهم ظُ٣ىن أٌعش دون وطىد الٙلعٙة أو
مذسظحها (مً ؤلاداسة التربىٍة مسال) ،وهزا ما ٌّ٢عه الحذبحر الالثشبىي الزي ًحٍى
به الضمً اإلالفق لخفق الٙلعٙة ،حُص ثحم بشمجتها في ٔالش ألاحُان،
وباليعبة لجمُْ اإلاعال ٤والؽّش ،في ألاوٜات ألاخحرة مً الضمً اإلاذسسخي أي في
صمً مُد ًحشم مذسط الٙلعٙة ،مً سبي ِالٜات ثٙاِلُة مْ ٘ماص اإلاذسظة
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وأصمىتها الخُة .أما ثذبحر اإلاىاسد البؽشٍة التي ٌّهذ الحها ثذسَغ مادة الٙلعٙة،
ُ٘حم ٘ٝي لعذ الخفاؿ بٕن الىٍش ًِ دظحّذاد اإلاّشفي والبُذأىجي
والذًذا٠حُ٣ي لحذسَعها ،اما بعبش جّمُم اإلاادة وثىظُْ مجا ٥ثذسَعها ،في
اإلاعحىٍات الذساظُة والؽّش واإلاعال ٤الذساظُة في الحّلُم الساهىي الحؤهُلي ،أو
بّٙل ثٝاِذ أطُا ٥مححالُة مً اإلاذسظحن .حُص أظىذ ثذسَغ مادة الٙلعٙة ،في
العىىات اإلاالُة ( ما بحن  2000و )2008الى مذسسخي الحّلُم دبحذاثي أو
ؤلاِذادي ،الخاـلحن ِلى ؤلاطاصة (في الٙلعٙة أو في ثلفق آخش)٠ ،ما أـبس
الُىم مذسظى الٙلعٙة الجذد ،مً ٘ ة اإلاحّاٜذًً الخاملحن إلطاصة في الٙلعٙة
أو ما ٌّادلها .وٜذ ثٍهش معحٝبال ٘ ات طذًذة أخشي(؟) مما أـبس مّه مً الالصم
اِادة وشت العئا ٥مً هى مذسط الٙلعٙة؟ ما ي وبُّة الّٙل اإلاىحٍش مىه ؟
ان ما ًذِىها للح٢ٙحر في اإلاذسط ،وفي الّٙل الزي ًٝىم به ،وأخز هزا اإلاىلىُ
بالجذًة الالصمة ،هى أهه ًم ً٢أن ًىطذ دسط ٘لعٙي بذون اإلاذسط ،حتى ولى
١اهد هىا ٟبشامج و٠حش مذسظُة ووظاتل طذ محىىسة .مسلما ًم ً٢أن جعمْ
مىظُٝى بذون ِاصٗ ماهش حتى ولى وطذت مئلٙات مىظُُٝة ِبٝشٍة٘ .شٔم
الححى ت في الؽشوه البُذأىطُة واإلائظعُة لحذسَغ الٙلعٙة مىز ،2005
وثىظْ مجا ٥ثذسَعها بحّمُمها ِلى طمُْ معحىٍات ومعال ٤وؼّش الحّلُم
الساهىي الحؤهُلي ،وجّذد ٠حبها اإلاذسظُة ،ه٣اد هالحَ في مٝابل هزا دهخؽاس
والحىظْ لجمهىس الٙلعٙة ،ظىي ثؤرحر باهد لها ِلى الحالمُز٘ ،مّ ٚاإلاعحىي
ال٢ٙشي واللٕىي ،وِذم الٝذسة ِلى الح ُٚ٢مْ محىلبات الحّلُم الٙلعٙي
اإلاّشُ٘ة أو اإلاىهجُة ،هى الٕالش في اهجاصات الحالمُز٠ ،ما أـبس الٕؾ ِملة
ظاسٍة ،بذلُل الخا ت التي ًحم لبىها أرىاص ِملُة الحصخُس .هزا مْ ثضاًذ
ٌىاهش الّى ٚاصاص اإلاذسظحن ومذسسخي الٙلعٙة لمجهم داخل اإلائظعة الحّلُمُة.
ان الؽّىس بالعجض وِذم الجذوي وِذم ثح ٞٝأهذاٗ الحّلُم الٙلعٙي
وخفىـا في التربُة ِلى الُٝم الّٝلُة وؤلاوعاهُةً ،ذْ٘ ب٢سحر مً اإلاذسظحن الى
دظخعالم إلاماسظات ٌُٕش ٘حها الّٙل الخُٝٝي لحّلُم الٙلعٙة ،ححن ًلج ىن في
اواس جّاٜذ لمجي مْ الحلمُز ،الى مذ هزا ألاخحر بما ٌّذ هاّ٘ا أو مُٙذا طحُاص
دمححان (ملخفات ووـٙات طاهضة لل٢حابة ،)...لماها ظحمشاسٍة مجحمْ
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الٙفل ولخماًتهم مً ١ل ِذواهُة ّ٘لُة أو سمضٍة .ل ً٢ألِعد إلاذسط الٙلعٙة
معئولُة أخالُٜة وثشبىٍة للُٝام بّٙل ثشبىي جّلُمي ًح ٞٝالٕاًة الخُُٝٝة مً
ثذسَغ الٙلعٙة؟ آ ًيحٍش مىه أن ً٣ىن له حمىس وأرش ٘اِل في ِالٜاثه
بالحالمُز٠ ،مّلم للح٢ٙحر الىٝذي ومشبي ِلى الُٝم؟
هٝفذ بحمىس اإلاذسط رل ٤الحىاطذ اإلاادي الٙحزًٝي في ٘ماص وصمان محذد،
واهما رل ٤الىطىد ألاهىىلىجي الزي ٌععى هحى د٠حما ،٥والزي هى حمىس مْ
/ومً أطل آلاخش أي اإلاحّلم ،بمىطش جّاٜذ بُذأىجي ًيبجي ِلى الىُّٙة
والعلبُة (ظلبُة اإلاذسط وظلبُة اإلاحّلم) ،واهما ًٝىم ِلى مبذأ الّٙالُة وثىصَْ
ألادواس وثحذًذ الٝىاِذ والخٝى ٛوالىاطبات ،حُص ًحمش ّ٘ل اإلاذسط مً أطل
ث٣ىًٍ شخق ومىاوً ٘اِل .ل ً٢ما مّجى الّٙل في مماسظة ثذسَغ الٙلعٙة
و٣ً ُٚ٠ىن حمىس اإلاذسط ٘اِال ؟

الفعل والصىعت:
ان ١لمة الّٙل  actionمؽحٝة مً الالثُيُة  ،actusو ي ثشطمة أللٙاً أسظىُة،
ثشثبي ببهشطُا  energiaوأهحلُلُا  ،entilchiaوجّجي اًىحرطُا ما هى في ١امل
وؽاوه ،بِىما اهحلُلُا جّجي ما هى في جهاًحه ؤاًحه ،لزل٘ ٤الّٙل باإلاّجى
الٙلعٙي هى رل ٤اليؽاه أو ثل ٤الخش٠ة التي جععى هحى ٔاًة (دهحلُلُا)،
وأـل الخش٠ة ٠ما حذدها أسظىى ،هى الىطىد بالٝىة الزي هى دًىامُة ٜابلة
لالهحٝا ٥ود٠حما ٥في وطىد بالّٙل .بهزا اإلاّجى الٙلعٙي للّٙل ًحمحز الّٙل ًِ
الفىّة٘ ،الخشفي أو "الفىاٌعي"( باإلاّجى الّامي ) ،لذًه همىرض طاهض وٜبلي،
ًىطه ١ل الّملُات التي ًٝىم بها للحم ً٢في جهاًة اإلاىاٗ ،مً الىـى ٥الى الصخيص
في ؼ٣له الجهاثي و٘ ٞرل ٤الىمىرض .لزلً ٤ححىِ ٥مله مْ الىٜد ،الى ّ٘ل ظمحه
الّى ٚاإلاماسط ِلى ألاؼُاص/الىبُّة ،ححن ًٝىم بحٝىُّها أوثشُ٠بها أوـهشها،
لحىىَّها وجؽُ٢لها حعش همىرض أو ٘٢شة معبٝة .واهه لىٙغ الّى ٚالزي
ًماسظه اإلاّلم أو اإلاشبيِ ،ىذما ً٣ىن هذ٘ه ثىطُه اإلاحّلم هحى ٜىالش طاهضة،
وثلُٝىه ِملُات ثٝىُة وهمىُة ،في ٜشاصة هفىؿ الٙالظٙة أو ل٢حابة ؤلاوؽاص
الٙلعٙي .ار ثفبس مماسظحه مىطهة هحى الفىّة ،بذ ٥أن ثىذسض في هٍام للّٙل
.
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ِىذما ًفبس ثذسَغ الٙلعٙة ،مجمىِة ٜىالش ثٝىُة ٘اسٔةٌّ ،ش٘ها اإلاذسط
وٍلٝجها للحلمُز ،لً ث٣ىن الىخُجة ظىي ٠حابة همىُة لئلوؽاص الٙلعٙي ،الزي
ًٙترك أن ً٣ىن ثمشٍىا للح٢ٙحر الصخصخي في مؽ٣لة ثيحمي إلاجا ٥الىلْ البؽشي
أو العُاظة أو ألاخال ٛأو اإلاّش٘ة أو ٔحرهاٜ .ذ ً٣ىن مشد رل ٤الى ثل ٤الجزِة
الىُّٙة التي ٠شظتها اإلائظعة الحّلُمُة ،والى الٙفل في هٍامىا الحّلُمي ،بحن
"السٝافي " واإلاذسسخي" ،ححن ثفبس الّالمات اإلاحفل ٔاًة ل٣ل جّلُم ،ولِغ
ا٠خعاب الٝذسة ِلى الح٢ٙحر الصخصخي أو الححلُل أو الىٝذ .ولّل هزا مً أظباب
وطىد ٌاهشة الٕؾ في دمححاهات ؤلاؼهادًة و ما هلمعه مً ٘شآ رٝافي ،حتى ِىذ
أصخاب الؽىاهذ الّلُا مسال.
ِىذما ًحم ثحىٍل دهحمام مً الّٙل الخُٝٝي للتربُة والحّلُم ،الى اليعش
ؤلاحفاتُة للىجات ،وِىذما ًحم التر٠حز ِلى ما هى مذسسخي بذ ٥السٝافي والتربىي،
ً٣ىن مً العهل أن ًجذ مذسط الٙلعٙة هٙعه ،ميعاٜا وساص الفىّة والخش٘ة
بذ ٥الّٙل الخُٝٝي١ ،ي ًلبي اهحٍاسات الحالمُز وآلاباص واإلاجحمْ ،مادام الح٢ٙحر
في وظاتل الىجات (اإلاؽشوِة ؤحر اإلاؽشوِة) ،هى ما ٌؽٕل اهحمام اإلاحّلمحن
وآبائهم ،أ٠ثر مً اهحمامهم بحّلم الح٢ٙحر .و ًئدي هزا الى هٙي الح٢ٙحر ٘حعش،
بل الى الحّاسك بحن ٔاًة ١ل جّلُم ٘لعٙي ؤاًة اإلائظعة .لٝذ أـبس مذسط
الٙلعٙة في مئظعاثىا الحّلُمُة ،حشُ٘ا أو "ـىاٌعي ".ححن اهحشٗ ّ٘ل الحذسَغ
لذًه ًِ ٔاًحه ألاـلُة وألاـُلة٘ .شٔم ما ٜذ ًحى٘ش لذًه مً ام٣اهات ووظاتل
ثٝلُذًة أو ث٢ىىلىطُة ،وسٔم مهاسثه في اظحلذامهاً ،م ً٢أن ثىذسض مماسظحه
الحّلُمُة في هٍام للّٙل ظٝشاه ١ان الىمىرض ألاـلي وألاـُل إلاّلم الٙلعٙة،
ولم ث ً٢لذًه وظاتل أو أدوات ألن ّ٘ل الحٙلع٠ ٚما ماسظه ١ان همىا لىطىدل.
ّ٘ل الحذسَغ ،بمّىال الٙلعٙي ارن ،هى همي مً الىطىد أو مً الخمىس ،ث٣ىن
ٔاًحه ثحٙحز الٕحر (اإلاحّلم) ِلى سد الّٙل .لزل٘ ٤الّٙل ً٣ىن ٠زل ٤ا بمُّة
الٕحر .أما الفاوْ أو الخشفي ٘ببم٣اهه أن ًفىْ ألاؼُاص بمّض ًِ ٥آلاخشًٍ.
ودوّضا ٥هى ما وعخؽّشل لذي ١ل مً اإلاذسط و الحالمُز (وهى ما وّبر ِىه في ٠سحر
مً ثٝاسٍش الحٙحِؾ بّباسةُٔ ،اب الحٙاِل) .الّٙل الخُٝٝي في ثذسَغ الٙلعٙة
هى حمىس مؽتر ٟوّ٘ل للحىاـل ًحم بىاظىة ال٢الم.
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كالم املذرص:
ان اإلإامشة ال٢بري للٙلعٙة ،ث٢مً في بحثها ًِ الحىاـل ،ولِغ صخُحا أن
الُٙلعىٗ هى الزي ٌِّؾ في ِضلة (في بشض ِاجي) ،ألن اإلاماسظة الٙلعُٙة
ثحح ٞٝا بالحؤمل الزي ًماسظه الُٙلعىٗ والحىاـل مْ آلاخشًٍ ،بل ان ثؤمل
الُٙلعىٗ ث٣ىن له ٘اتذة ،دون الحىاـل مْ آلاخشًٍ وجّلُمهم٘ ،بسادة الحّلُم
ي مً ـمُم اإلاماسظة الٙلعُٙة .لِ ً٢ىذما ًىحشٗ ّ٘ل اإلاذسط ًِ ٔاًة
الٙلعٙة ،وٍححى ٥دسظه الى ثلٝحن لٝىالش طاهضةٌُٕ ،ش الّٙل الخُٝٝي في ُٜادة
ال٢الم هحى اِادة بىاص اإلاّجىًٝ .ى ٥بى ٥سٍ٣ىس" :مارا أّ٘ل ِىذما أدسط ؟ اهجي
أث٣لم ،لِعد لي مهىة أخشي أو مىسد سص ٛآخش ٔحر ال٢الم ،اهه مفذس ٠شامتي .لِغ
لذي وشٍٝة أخشي للحّبحر ًِ الّالم وللحؤرحر ِلى الىاط٠ .المي هى ممل٢تي"()1
ّ٘ل اإلاذسط هى همي حمىسل في الٝعم ،ل٢ىه ّ٘ل ًىلذ و ًحح ٞٝفي ّ٘ل ال٢الم
والحىاـل ،و١ل ما ًحح ٞٝفي ّ٘ل الحىاـل وطىد له٘" ،الخُٝٝة ثبذأ
بارىحن"ِ ،la vérité commence à deuxلى حذ جّبحر ١اسً ٥اظبرط .ول٣ل مادة دساظُة
ؼ٣ل ووشٍٝة وأظلىب في ال٢الم ،و٠الم مذسظها هى ّ٘ل سٔم أهه لِعد له ِالٜة
ببهحاض شخيص مادي ل٢ىه ٠الم ٌّلم وٍئرش٘ ،برا ١ان ٠الم مذسط الشٍالُات مسال،
ٌعتهذٗ بىاص البرهان اإلالحىم بالمشوسة اإلاىىُٝة ،و٠الم مذسط الحاسٍخ ظشد ًحى٥
ألارش الى ورُٝة ٌُّذ بىاصها واحُاصها٘ ،بن ٠الم مذسط الٙلعٙة ،هى بىاص وجؽُِذ
لخُٝٝة لم ث٢حمل بّذ و٘ ٞهٍام للّٝل ،وهى أظلىب ووشٍٝة٢ً ،خؽ ٚمً خاللها
ثالمزثه ،مماسظحه للح٢ٙحر والححلُل وً ُٚ٠ئظغ ل٣ل ما ًٝىله٠ .ما ً٢خؽٙىن أن
٠الم الٙالظٙة ( في هفىـهم) هى جّبحر ًِ ث٢ٙحر ساهجي ،وأن أظ لتهم ثضا ٥ثىشت
الى ًىمىا هزا ،ألجها أظ لة ؤلاوعاهُة،وأن الٙلعٙة ي بىاص خىاب ًخعم با وسجام
والىلىت والىٍامً ،جذ أـله ؤاًحه في اإلاّجى ،بل ً٢ؽ ٚأًما ًِ الالمّجى في
خىابات أخشي ،وأن لِغ رمة مىلىِات بىبُّتها ٘لعُٙة ،و أهه ًىطذ مجا٥
مّشفي أو أخالقي أو ظُاسخي أو اوعاويً ،م ً٢أن ًماسط ِلُه الح٢ٙحر الٙلعٙي.
لِغ اإلاىلىُ أو اإلاٙهىم اإلاٝشس أو الىق أو ـاحبه ،هى ما ًمىس ٠الم اإلاذسط ظمة
الٙلعٙة ،واهما ألاظلىب الزي ٌّحمذل والٕاًة التي ٌععى الحها٘ .عٝشاه مسال ١ان
ًىىل ٞفي ثٙلعٙه مْ محاوسٍه مً أثٙه ألاؼُاص٠ ،ما أن ٘الظٙة ٠باس ثٙلعٙىا
 | 32يجهخ انذغٚخ ػضص 5

وبّم ٞحى ٥أؼُاص بعُىة أو مبحزلة مسل ٜىّة الؽمْ مْ دً٣است أو ٜىّة الىٝذ
أو الصخيص ِىذ هُذطش .اإلاٙاهُم اإلاٝشسة في ثذسَغ مادة الٙلعٙة ،ثيحمي الى مجا ت
محىىِة للحجشبة دوعاهُة ( ،الصخق ،الشٔبة ،الخشٍة ،الىاطش ،العّادة)...ل٢جها
ثحّل ٞبمّاسٗ ًُٝيُة ًيبػي ثلُٝجها ،واهما جؽ٣ل هٝىة دهىال ٛللخعاإ٥
الٙلعٙي٘ ،هي ٘ٝي هٝىة البذاًة لّٙل ٔاًحه جّلُم الحٙلع .ٚل ً٢مْ رل ٤بذ
للمماسط لحذسَغ الٙلعٙة مً الخزس في ٠المه ،ألن الٙلعٙة لِعد لٕىا و رشرشة
٘ٝي ،وان ١ان ال٢سحر مً الىاط ٌّحٝذون رل ،٤بل وَعخعهلىن ثذسَغ الٙلعٙة
لٍجهم أجها ي اوال ٛال٢الم ِلى ِىاهىه ،واهما ي حمىس إلاذسظها لِغ في ٠المه
٘ٝي ،بل وأًما في ـمحه ِىذما ٌّشٗ متى ًٙسر اإلاجا ٥لحلمُزل ١ي ً٢ٙش و ٌعؤ٥
و ًٝذم وطهة هٍش ،وٍبحص ًِ مسا ٥أو حجة  ،أي ١ي ًٝىم بّٙل ٌعمس له بالٙهم
" )2("j’ai compris, je peux continuerهزل ِباسة لٙحجيؽحاًً" ،أها ٘همد ارن أظحىُْ
أن أواـل" ،ثلخق ٔاًة ّ٘ل مذسط الٙلعٙة ؤاًة الّٙل التربىي ،أن ًذسٟ
اإلاحّلم رل ٤اإلاّجى وأن ًفبس ٜادسا ِلى الح٢ٙحر اإلاعحٝل ٘اِال بذوسل معئو ًِ
أّ٘اله ،متى ٘هم ٌ ُٚ٠عل ٤وشٍٝه لىحذل.
ًٍهش الخمىس الّٙلي للمذسط في مماسظحه وفي ٠المه ٘حعش ،بل أًما في
ِالٜحه التربىٍة مْ ثالمزثه ،ححن ثم٢جهم هزل الّالٜة ،مً الحىىس والحٝذم هحى
امحال ٟمماسظة الح٢ٙحر اإلاعحٝل٠ ،ما ثحٙض اإلاذسط أًما ِلى ثىىٍش ِمله
وثحُحن مّاس٘ه ورٝا٘حه الٙلعُٙة والبُذأىطُة .في الّالٜة التربىٍة ؤلاًجابُة
والّٙالةً ،حىىس ١ل واحذ بٙمل وطىد آلاخش٘ ،برا ١ان مً اإلاٙترك أن ًحىىس
اإلاحّلم في مّش٘حه وظلى١اثه ،بٙمل أظحارل٘ ،بن اإلاذسط هى بذوسل ِلُه أن
ًحىىس وٍحٝذم في ّ٘له التربىي مً أطل ثلمُزل ،ألن الّٙل التربىي ٠ما ٜلىا ،هى
همي وطىد وظعي هحى د٠حما ،٥وهزا ما ًجّل الّالٜة التربىٍة ممارلة لّالٜة
الفذاٜة ،باإلاّجى ألاسظىي ،ألن الفذً ٞهى الزي ًجّل ـذًٝه أ٘مل مما هى
ِلُهٌ ،عاِذل ِلى ثُّٙل ٜذساثه الصخفُة وثح ُٞٝام٣اهُاثه الزاثُة .ان
ـذاٜة اإلاذسط لحلمُزل جّجي سْ٘ ال٣لٙة بُجهما ،بل أ ًفبس اإلاذسط ِاتٝا
لحلمُزل ،ححن ٌّلمه ث٢شاس همىرض طاهض .ان الّالٜة التربىٍة اإلاسالُة ي التي ثيحهي
بحجاوص اإلاحّلم إلاّلمه ودظحٝالِ ٥ىه وِذم الخاطة الُهٜ .ذ ثحمل هزل الّالٜة
يجهخ انذغٚخ ػضص 33| 5

وابّا ثشاطُذًا ل ً٢اظحٕىاص اإلاحّلم ًِ اإلاذسط ،دلُل ِلى هجات اإلاذسط في
مهمحه .ولِغ هىا ٟأطمل مً رل ٤الؽّىس الزي ًحعه ١ل مً ماسط مهىة
الحذسَغ ،وهى ًفادٗ ًىما أحذ ثالمزثه وٜذ أـبس را م٣اهة ِلمُة أو
اطحماُِة ،حُص ًٝى ٥في هٙعه هزا بٙملي ألوي ٠ىد ًىما ـذًٝه ،و٠ىد ممً
ظاهم في معاِذثه ِلى اإلاطخي ٜذما في الخُاة.

إحاالث مزجعيت:
(1) Paul Ricœur, la parole est mon royaume, in le portique revue de
philosophie et de Sciences humaines , N4, 1999
2) Wittgenstein, cite par Mathieu Potte-ville revue vacarme ,N 6,1998
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عىملت إلارهاب وجىاكض الطياضاث الذوليت
[داِؾ]2016-2014 :
محمذ ظالم ؼ٢شي
ٌّذ بشوص «داعش»(الذولة ؤلاظالمُة بالّشا ٛو الؽام) اًزاها ببذاًة ِهذ
طذًذ في الّالٜات ؤلاظتراثُجُة الذولُة و في الححالٙات الّع٢شٍة ؤلاٜلُمُة و
الّاإلاُة ،بحُص أن الحىٍُم لم ًخؽ٣ل في بذاًاثه ِلى ألاٜل سد ّ٘ل ِلى الخمىس
الٕشبي ألامشٍ٣ي و ألاوسبي بؤسك الّشا ٛوظىسٍا ،بل هى جؽ٣ل في ظُا ٛالفشاُ
الحىاحشي الٝاثل بحن بٝاًا هٍام ـذام حعحن و الىٍام العُاسخي رو ألألبُة
الؽُُّة باليعبة للّشا ٛوبحن ٜىي مّاسلة معلخة باليعبة لعىسٍا ،و أد٥
ِلى رل ٤مً وطىد لابي ِشاقي ظاب ٞفي ِهذ ـذام هى «حجي ب٢ش» ٠مذبش
إلاجمىِة مً الّملُات الّع٢شٍة مىز  2003التي اظتهذ٘د الجِؾ ألامشٍ٣ي و
الٝىات ألاممُة ٠ما اظتهذ٘د اإلاعلمحن الؽُّة حُص ٜطخى مذة اِحٝا ٥في الٙترة
 2008-2006بسجً «أبى ٔشٍش» .لٝذ ٠ؽٙد مجمىِة مً الىرات ٞالتي ١اهد بحىصة
حجي ب٢ش ًِ البيُة الحىٍُمُة « ٥داِؾ» وًِ وطىد م٣اثش ثبؽحرًة دِىٍة
بعىسٍا خاـة ببدلش والشٜة .لم جّلً هزل الخش٠ة التي أـبحد ثححل ٜعما
أظاظُا مً أساضخي الّشا ٛو ظىسٍا ًِ مىامحها العُاظُة ا ظىة  ،2013حُص
اححلد في ًىهُى  2014مذًىة اإلاىـل و بلٕد مؽاسٗ الّاـمة بٕذاد ٠ما اححلد
في هٙغ الٙترة مىىٝة ١ىباوي العىسٍة حُص اظحٙادت «داِؾ» مً ٘ؽل ثجاسب
الحىٍُمات الجهادًة ،محٝٝة ٜىُّة مْ البيُة الحىٍُمُة الهشمُة التي وبٝها
ثىٍُم الٝاِذة .حتى أًمً الٍىاهشي صُِم ثىٍُم «الٝاِذة» ححن سبي اثفا ت
بُٝادة «داِؾ» ٘ٝذ ١ان حجي ب٢ش هى ٜىاثه الحٙاولُة ولِغ أبى ب٢ش البٕذادي
ٜاتذ ثىٍُم الذولة ؤلاظالمُة و الزي ثمد مباٌّحه مً وشٗ أثباِه «ٟخلُٙة» .
لم ً ً٢ثىٍُم داِؾ ـيُّة آرمة لٝىي ِع٢شٍة و طهات اظحلباساثُة ٔشبُة،
٘ٝذ ً٣ىن جؽ٣ل بّٙل ظىص ثٝذًش في الحلىُي دظتراثُجي مً خال ٥هٙخ الشوت
في الُّٝذة العُاظُة للجمهىسٍحن بالبِد ألابُن واإلاعحمشة بفُٕة هاِمة مْ
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الشتِغ باسا ٟأوباما ،أ و ي ُِٝذة «الٙىضخى الخالٜة»  ،chaos constructifحُص أن
خل ٞدًمٝشاوُة ثم ثفىسل ِبر ثذخل ِع٢شي ِىُ ٚوثىٍُم ِملُات ٜفٚ
للمذهُحن داخل طىاتض وأِشاط وـلىات وثجمّات لِغ ٘ٝي بالّشا ٛبل أًما
بالُمً وإٔ٘اوعحان و رل ٤مىز  ، 2005مما ظُئدي في العىىات الالحٝة الى
ثفاِذ وثحرة الّملُات ؤلاسهابُة لحىٍُم الٝاِذة ولىاحٝه في الٙترة ( 2010 -2007
حىالي ِ 200ملُة) لُحماِِ ٚذد الّملُات ظىة  2013بيعبة  .%300ولُّلً
حلى ٥ظىة  2014ثشظُخ ثىٍُم «داِؾ» لٝذمُه داخل الّشا ٛوظىسٍا .
لٝذ أِلىد الٝىي الٕشبُة ومجمىِة مً البلذان الّشبُة حشبها ِلى «داِؾ» مىز
ـُ ، 2014 ٚوبٝذس ما ثضاًذت ِملُات ٜف ٚمىا ْٜالعُىشة الذاِؽُة بٝذس ما
ثضاًذت وعبة الّملُات ؤلاسهابُة و اجعّد سّٜتها لُححى ٥الحىٍُم مً ثىٍُم
ِشبي الى ثىٍُم دولي بآراس ِاإلاُة .
في ثىاولىا لخمىس داِؾ باإلاؽش ٛالّشبي ٠ما بمٕشبه خاـة لُبُا ،وفي ثحذًذ
الخفاتق ال٢بري ألؼ٣ا ٥الحباًً في مىاطهة داِؾ مً وشٗ الٝىي الٕشبُة ٠ما
مً وشٗ بّن الذو ٥الٕشبُة ،هٝترت ِىاـش أظاظُة للح٢ٙحر في اهبسا ٛواظحمشاس
ثىٍُم «الذولة ؤلاظالمُة» ،حعش الحفيُ ٚالحالي:
-1
-2
-3
-4

مً الخىظيم إلى الذولت ،مً الىظني إلى الذولي.
الجهادًت واملاكذوعامليت.
الحزب على داعش.
نهاًت داعش بين الحخميت والاحخمال.

 -1مً الخىظيم إلى الذولت ،مً إلاكليمي إلى الذولي.
ان الٍاهشة الجُىظتراثُجُة اإلاحّلٝة بيؽؤة ثىٍُم «الذولة ؤلاظالمُة» و ثىىسل ي
ٌاهشة ًحجلى امحذادها الذولي في ثمش٠ضها الىوجي ألن الحىٍُم لم ً ً٢ولُذ
ؼشوه خاـة بحٙاِالت ظُاظُة ووىُة بل وحتى اٜلُمُة  ،بل هى ولُذ ثٙاِالت
في الخؽُ٢الت الجُىظتراثُجُة الذولُة إلاذة ِٝذ صمجي ( ،)2013 -2003ورل ٤مىز
ثاسٍخ الحذخل الّع٢شي اإلاباؼش ألاحادي ألمشٍ٣ا بالّشا ٛهى حذذ ولُذ ما ٜذ
ًٍهش ؼ٣لُا وِلى ظىس ألاحذاذ مً أهه ثٝاِغ أمشٍ٣ي و ِشبي ًِ دحش ثمذد
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ثىٍُم الذولة وـمد ًِ خىىه التي حب٢ها مىز ظىىات لخُاصة الّٝاسات
والعُىشة ِلى اإلائظعات اإلاالُة والبىُ٢ة وثىبُ ٞما ًٍهش أهه أح٣ام ثيحمي الى
"الؽشَّة ؤلاظالمُة"( .)1في ححن أن الحىٍُم هى هحاض لم ًحعش له بّٙل
العُاظات اإلاحباًىة بل واإلاحىاٜمة لذؤ ٥شبُة خاـة أمشٍ٣ا وسوظُا و٘شوعا
وبشٍىاهُا ،ولذوِ ٥شبُة خاـة الّشبُة العّىدًة والّشا ٛوظىسٍا ،هزا ٘مال ًِ
ثشُ٠ا التي ثبحص ًِ هحد مّالم ولْ اظتراثُجي ًئ٠ذ ثمحزها في العُاظة
الذولُة وٍذِم مىّٜها في سّٜة الؽىشهج الخاـة باإلاىىٝة ؤلاٜلُمُةً .مً٢
ثفىس اظححىار حش٠ة معلخة مّاسلة مهما ١اهد ام٣اهُاتها ِلى ِحاد حشبي
خ ُٚٙو رُٝل ،في ٘ترة وطحزة لم ثحجاوص العاِات في بّن اإلاىاو ٞخاـة
بالّشا ٛلى وطىد اثٙا ٛبحن ُٜادات ِع٢شٍة هٍامُة وبحن الُٝادة الّع٢شٍة
لذاِؾ٠ .ما ًم ً٢ثفىس الحٝاص اسادات دولُة محّذدة ِلى خىة واحذة ي
هضم داِؾ ،في ححن أن الحىٍُم صا ٥له حمىسل الّع٢شي ٠ما له امحذاداثه
العُاظُة اإلائرشة خاـة بّذ ثىُٙز أثباِه لّملُات اسهابُة في ًىاًش وهىهبر بٙشوعا
ظىة  ،2015و بشو٠عُل ببلجُ٣ا في ماسط  ،2016هزا دون ر٠ش الحٙجحرات بترُ٠ا.
ًم ً٢ثفىس حالة دمحذاد لذاِؾ خاسض ظىسٍا و الّشا ٛلى اظحمشاس اللّبة
اإلاّٝذة للخعابات اإلاحىاٜمة بحن مجمىِة الذو ٥اإلاّىُة بحشوب الؽش ٛألاوظي
وباإلاعؤلححن الّشاُٜة والعىسٍة ،بل ان ثىٍُم «الذولة ؤلاظالمُة» وبلالٗ
ؤلاظتراثُجُة اإلاحبّة مْ الٝاِذة ،هى ثىٍُم ٌّحمذ ثىىَْ وظاتل دظحٝىاب
ؤلال٢ترووي ٠ما ٌّحمذ حشب ٘ٝاِات ثجىُذ سٜمي ا٘تراضخي مً بُّذ( .)2لهزا
جعحمش أؼ٣ا ٥اظحٝىاب مجىذًً طذدا لاللححا ٛبخىٍُم «الذولة ؤلاظالمُة» وهى
اظحٝىاب ٌعتهذٗ ومً بُّذ ؼبابا مً طيعُات ِشبُة اظالمُة ملحلٙة ٠ما
ٌعتهذٗ ؼبابا مً طيعُات أوسوبُة خاـة الٙشوعُة والبلجُُ٢ة وؤلاظباهُة لها
ـىِ ٥شبُة بل ومٕاسبُة (اإلإشب ،ثىوغ) ،هزا ٘مال ًِ سهان ٜادة داِؾ ِلى
ثحىٍل طضص مً مّاس٠هم خاسض الّشا ٛوظىسٍا ،حُص أِلً ٜعم أظاسخي مً
طماِات لُبُة معلخة و صل للحىٍُم و لر"خلُٙحه" بُٕة ثمذًذ مجا ٥الفشاُ
خاسض مىىٝة الؽش ٛألاوظي والبحص ًِ مىاسد مالُة مفذسها الثروات الىٙىُة
( لُبُا) .
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 -2الجهادًت و املاكذو عامليت.
جّذ اإلاىطة الشاهىة مً الّى ٚؤلاسهابي لر«داِؾ» اظحمشاسا لىبُّة الحّال ٞالٝاتم
بحن الّىإلاة ووؽؤة ثىٍُم الٝاِذة  ،حُص ان حذذ  11ؼخىبر ( 2001ثٙجحر بشجي
الحجاسة بيُىٍىس )ٟلم ً ً٢هُٝما لعحروسة الّىإلاة دٜحفادًة ٠ما لم ًً٢
الىُٝن الىاضر لىٍام ِالمي طذًذ بؤحادًة ٜىبُة أمشٍُ٢ة ٠ما ٜذمد رل٤
ٜشاصات ثبعُىُة لذ ت الخذذ/الضلضا ٥وآراسل العُاظُة وؤلاظتراثُجُة و
الىٙعُة خاـة ُ٘ما ًشثبي بالذاتشة الؽاملة لّالٜات الٕشب بالّشب واإلاعلمحن
وسإٍة الٕشب لئلظالم .لم ث ً٢الخش١ات الجهادًة اإلاشثبىة بالٝاِذة مىز جعُّىات
الٝشن اإلااضخي ظىي الىطه آلاخش اإلا٢مل لّىإلاة اٜحفادًة و هٍام ِالمي طذًذ،
حُص ان الؽباب اإلاىٙز للّملُات اإلاشثبىة بحذذ هُىٍىس 2001 ٟهى هحاض الٕشب
جّلم ٠ما ثلشض مً مّاهذ ِلُا ومئظعات طامُّة أمشٍُ٢ة وهى في اظحلذامه
لحٝىُات «طهادًة» محىىسة ًٍل م٢شظا ٜىة الٕشب خادما إلًذًىلىطُا الّىإلاة و
الىٍام الّالمي الجذًذ٠ .زل٘ ٤بن ثىٍُم داِؾ الُىم وسٔم الحىاٜن الٍاهش
الزي ٌّلىه مً خال ٥بُاهاثه ٠ما جّلىه الخىابات ؤلاِالمُة والعُاظُة إلائظعات
الىٙىر الٕشبي ،هى ثىٍُم (أ٠بر مً الحىٍُم وأٜل مً الذولة) ٌّم ٞالى ص
إلًذًىلىطُا الّىإلاة والىٍام الّالمي الجذًذ حُص ثٍل خالًا الحىٍُم ظىاص
باإلاىىٝة الّشبُة أو بالبلذان الٕشبُة خاـة بؤوسبا الٕشبُة جؽحٕل و٘اص لّىإلاة
رالرُة :
 ِىإلاة مّلىماثُة ،ثحجلى في ثىٌُ ٚؼب٣ات دهترهِد والحىاـل الشٜميظحٝىاب مجىذًً و أثباِا وللحيعُ ٞفي ِملُات اسهابُة .
 ِىإلاة اٜحفادًة مالُة أظاظها ثيؽُي ٜىىات ؤلأشاص اإلاالي ل٣ل الشأبحن فيدلححا ٛبخىٍُم الذولة ؤلاظالمُة ،حُص جّحبر الٝىة اإلاالُة ِفبا حُىٍا ًمذ
الحىٍُم بىاٜة دظحمشاسٍة و التهام أطضاص مً اإلاجا ٥الترابي اإلاحذد للعُادة
الىوىُة لذو ٥الّشا ٛوظىسٍا ولُبُا .
 ِىإلاة ِع٢شٍة ثحجلى في ثجاوص أظالُش الّمل الّع٢شي التي وبٝتها حش١اتطهادًة ٜبل ٌهىس ثىٍُم الٝاِذة وـى الى هزا الحىٍُم حُص أن الخىة
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الّع٢شٍة للحىٍُم جؽحٕل ِبر مجالحن أظاظُحن  :مجا ٥داخلي ًحجلى في امحالٟ
أظلخة رُٝلة و مذسِات داخل بّن البلذان الّشبُة و مجا ٥خاسجي ًحجلى في
اهجاص ِملُات ثٙجحرًة بؤوسبا جعتهذٗ اما مئظعات أمىُة أو أما ً٠ثش٘حهُة
و٘ماصات ٘ىُة .
لّل الّذًذ مً الٝشاصات التي ثحىدى ثٝذًم ثفىس خاؿ بلىة داِؾ و ابشاص ثمحز
الحىٍُم ًِ ثىٍُم "الٝاِذة" ،بل و اِالن ثجاوص أبى ب٢ش البٕذادي اًذًىلىطُة
وِىٙا واظحٝىابا ألظامة بً دن و بّذل أًمً الٍىاهشي ،ثيسخى أن ثىٍُم
الٝاِذة اؼحٕل هى أًما ِلى اظخسماس هحاتج الّىإلاة في طىاهبها اإلاّلىماثُة
ودٜحفادًة لحذسٍش الؽباب ِلى وش ٛـىْ اإلاحٙجشات ٠ما اظخسمشت الٝاِذة
ِى٢بىثُة مئظعات الحمىٍل الذولي وأخىبىوُة معاسب ثحىٍل الّمالت وألامىا٥
لطخ أو الحٕىُة اإلاالُة لحىٝل أثباُ لها أو لمان أطىس ٜاسة لهم باظم "الجهاد في
ظبُل هللا"٠ .ما اظخسمشت في دهٙحات الذولي بّذ ٘ن أظشاس ِع٢شٍة وولْ
ِفابات ثجاسة ألاظلخة الُذ ِلى طضص مً العى ٛالّاإلاُة لخُاصة أظلخة و مّش٘ة
بٙىىن الٝحا١ .٥ل هزل ألاوطه الىاضخة مً اظخسماس الٝاِذة لىحاتج الّىإلاة  ،ي
أوطه حالشة لمً ظحروسة وؽؤة ثىٍُم «داِؾ» و اجعاُ هٙىرل ،لهزا ؼ٣ل ٜادة
الٝاِذة باألمغ الٝشٍش ٠ما ٌؽ٣ل ٜادة «داِؾ» بالخالش الشاهً مفذس ثؤرحر
ِلىالؽباب حُص ثلّش الىظاتل دثفالُة ؤلال٢تروهُة الُىم الذوس الزي لّبحه
«حشب ال٣اظُي» بذاًة السىسة ؤلاًشاهُة ومحاولة ثفذًش ؼشاستها الى بلذان ِشبُة
واظالمُة أخشي .بل ان ظحروسة ؤلاسهاب الُىم أـبحد بفُٕة هىن اليعىة حُص
بذأ ًخؽ٣ل معاس اظحٝىابي لؽشٍحة وعاتُة مىز  2003لححؤ٠ذ أ٠ثر في حا ت
واضخة ببلذان ِشبُة ١األسدن ومفش واإلإشب ،اهىالٜا مً حا ت مّشو٘ة ٠حالة
ألاخححن الفٕحرثحن لٕشَسخي و حالة «أم ظّذ» (صهشة الشحُىي) و حالة أمُىة إلاعٙش
اإلاهىذظة واًمان بيعُّذ وبِبة ألاظىان٘ .بجها ٠حا ت ثئ٠ذ اهجزاب وعاص هحى
ِالم ؤلاسهاب خاـة مْ وطىد بّمهً في الذًاس ألاوسوبُة( ،)3مما ًىشت معؤلة
اربات الهىٍة السٝاُ٘ة في مىاطهة مىطات الّىفشٍة وؤلاظالمى٘ىبُا ومحذودًة
العُاظات العىظُىرٝاُ٘ة إلدماض مىاوىحن مً أـىِ ٥شبُة( ،مٕاسبُة).
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ان هزا دظخسماس الجذًذ للّىفش اليعىي في ِىإلاة ؤلاسهاب و ثىظُْ مجاله خاسض
بالد الشا٘ذًً لُمحذ الى بالد اإلإشب الّشبي و طىىب الصخشاص وأوسبا الٕشبُة ،هى
في وطهه الخٙي ٌّلً اهىالٜا مً ؤلاًذولىطُا الحٙ٢حرًة لر«داِؾ» ًِ ادماض
اإلاشأة في الّمل الحىظعي الخاؿ بخىٍُم الذولة ،بل هى اظحٕال ٥لها وهى ما ًحؤ٠ذ
في ثحىٍل أِذاد ٠بحرة مً اليعاص بمىاو ٞظُىش ِلحها الحىٍُم الى «ٔىُمة حشب»
و«ظبي ؼشعي» حُص ثئ٠ذ أـىات وعاص ؼُُّات وٍضٍذًات و٠شدًات وحتى ظيُات
أهىا ٥دٔحفاب ودظحٕال ٥لل ٙات اليعىٍة .في مٝابل رل ٤وفي ظُا ٛالخشب
ؤلال٢تروهُة للحىٍُمًٍ ،ل الٙاِلىن ألاظاظُىن ملحٙىن ًمحل٣ىن آراسا حعُة.
جّلً أظماإهم ِبر الؽب٢ة الّى٢بىثُة حُص ًحمى ْٜالخلُٙة أبى ب٢ش البٕذادي في
خاهة «ألامحر د٘تراضخي  ،)4(»cyber émirحشٍفا ِلى ِذم الٍهىس أو اهحاض أرش
ملمىط معحُٙذا مً أخىاص ظلٙه أبى مفّش الضسٜاوي .لِعد اليعاص وحذهً
ٔىاتم حشب «داِؾ» و اإلاّذات والحجهحزات الّع٢شٍة لجُىػ هٍامُة بالّشاٛ
ولُبُا ،بل حتى ما ٌؽ٣ل مىلىِا «محشما» و«ومذوعا» لذي داِؾ ٠ما لذي
جؽُ٢الت أخشي مً ألاـىلُة ؤلاظالمُة اإلاحىش٘ة ١الشظىمات والحمارُل ًفبس هى
آلاخش مىلىِا «هِٙعا» و«مشث ْٙالُٝمة» في ظى ٛالبىسـة اإلاالُة ،حُص ان
الزخاتش الىِٙعة بمذن اإلاىـل والّشا ٛوثذمش بعىسٍا ثحم مٝاًمتها بؤظّاس
مشثّٙة مْ ثجاس اإلاعشوٜات الىِٙعة سٔم ثحىُم مجمىِة مً الحمارُل وثلشٍش
الّذًذ مً الحح ٚوؤلاهحاطات الٙىُة بمّاهذ أرشٍة ودوس ٘ىُة بالد الشا٘ذًً
وأسك الؽام .
 -3الحزب على داعش ،جباًً الزهاهاث واملصالح.
جّذدت سهاهات الذو ٥الٕشبُة و ٠زا الذو ٥الّشبُة في الخشب ِلى «داِؾ» و ي
سهاهات ملحلٙة ٌاهشها اِالن دثٙا ٛو ثؤُ٠ذ الحجاوغ حى ٥أولىٍة الخشب ِلى
"داِؾ" ،أما باوجها ُ٘٢ؽ ًِ ٚثباًىات أظاظُة في الخشب ِلى «داِؾ» حعش
مىى١ ٞل دولة و حعاباتها ؤلاظتراثُجُة و وبُّة ثحالٙاتها مْ الذولححن اللحان
ثىٔل ثىٍُم «الذولة ؤلاظالمُة» في طضص مً أسالحهما (ظىسٍا والّشا .)ٛي
اظتراثُجُات ِمُٝة ثبذو في خىابها مححمعة للخشب ِلى «داِؾ» ومحاسبة
ؤلاسهاب ـُاهة لعُادة الذو ٥وسِاًة ألمً مىاوجي البلذًً ولماها حٝىٜهم
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ألاظاظُة التي ًىته٢ها أثباُ الحىٍُم .ي ثباًىات واضخة ٘اسصة لحذخالت ِع٢شٍة
و ثحش١ات ظُاظُة ودبلىماظُة محباِذة اإلاشامي ٔالبا ومحٝاسبة ألاهذاٗ اإلاشحلُة
أحُاها وسٔم وطىد ثحال ٚدولي إلاحاسبة اسهاب داِؾ والخذ مً ملاوش امحذادل
هحى بلذان أخشي ٘ان ههج الى ًات اإلاححذة ألامشٍُ٢ة ٠ىهج ٌعخىذ ِلى ثى٘حر
الذِم اإلاّلىماجي واللىطعخُ٣ي وثىُٙز ِملُات طىٍة محذودة في مٝابل الذْ٘
بححالِ ٚشبي لحىُٙز ِملُات ِع٢شٍة مباؼشة خاـة البرًة مجها ،لِغ هى ههج
سوظُا التي ثذخلد بؽ٣ل مباؼش وِملد ِبر حمىس م٢س ٚلّحادها الّع٢شي
بعىسٍا وخبرة معخؽاسحها ولباوها الّع٢شٍحن ِلى دِم هٍام بؽاس ألاظذ ٠حلُٚ
أظاسخي داِم لخمىسها الجذًذ بمىىٝة الؽش ٛألاوظي.
جّحبر العُاظة الخاسطُة ألمشٍ٣ا مىز مشحلة الححا ٛباسا ٟأوباما بالبِد ألابُن
وخاـة في الحّامل مْ اإلاعؤلة الّشاُٜة ظُاظة «حشب اخحُاس» «حشب لشوسة»،
٘ٝذ دِم الشأي الّام ألامشٍ٣ي اإلاحزمش مً الحذخل في الّشا ٛمىز  ،1991ههج
الشتِغ ألامشٍ٣ي أوباما حُص ثم ثشطُس اخحُاس «دححىاص» ورل ٤بالّمل ِلى مىْ
ثىٍُم داِؾ مً ثح ُٞٝالضح ٚالّع٢شي والٝمم اإلاخعاسُ مً أساضخي بلذان
ِشبُة ِىك اخحُاس الحذخل الّع٢شي اإلاباؼش اإلاذِىم بهجىم ظُاسخي(.)5
ان جُٕحر ههج أمشٍ٣ا ثجال اإلاعؤلة الّشاُٜة واظخىادها ِلى خىة دححىاص التي
ثش٠ش بحن المشبات الّع٢شٍة الجىٍة الخاوٙة والعشٍة وبحن ثحش١ات ظُاظُة
بخىاصُ سوظُا ام٣اهُة ثىظُْ هٙىرها مً خالِ ٥ىدتها الى اإلاىىٝة ،هى ههج
ًىىل ٞمً ٜىاِات مبذتُة جؽ٣لد داخل ؤلاداسة ألامشٍُ٢ة بُٝمة احترام الؽّش
الّشاقي والعُادة الّشاُٜة ،بل ي ٜىاِة وسجتها ثشا٠مات ظىحن مً اإلاماسظة
الّع٢شٍة و العُاظُة للى ًات اإلاححذة والتي أهحجد مىز  1991مْ بىػ ألاب ،رم
ِ 2003بر ثذخل مباؼش مْ بىػ دبً اهٙاٜا ِع٢شٍا مهى (وان مىلد دوِ ٥شبُة
١العّىدًة و ال٣ىٍد طضصا مىه) خاـة في الجاهش ألامجي ودظحلباساجي٣٘ ،اهد
الىخُجة اجعاُ مىطات الّى ٚداخل الٝىش الّشاقي وثؤطُج الفشاُ العجي-الؽُعي
و جؽ٣ل طماِات اسهابُة «طهادًة» ثجاوصت الشإٍة الحٙ٢حرًة اإلاخؽذدة لذي
ثىٍُم الٝاِذة ،حُص ان بً دن هٙعه ٌّترك ِلى ههج الّى ٚالزي ههجه أبى
مفّش الضسٜاوي ،و الزي ١ان ٌعتهذٗ مىا٠ش مً اإلاذهُحن و ثجمّات اإلافلحن.
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ا أن محذودًة الشإٍة ألامشٍُ٢ة في مىاطهة داِؾ ثحمسل في اٜتراحها ِلى
العلىة الّشاُٜة حل « مش٠ضة» العلىة والشهان ِلى «ٜىة ظيُة بذًلة» بّذ
أخىاص ما بّذ ثذخل  2003التي ٠شظد هٙىر الّىاـش الؽُُّة مْ تهمِؾ الّىاـش
العيُة في اإلائظعات العُاظُة و الّع٢شٍة ،و الخا ٥أن أمشٍ٣ا ثحّامل مْ
الىلْ ألامجي و اللّبة ؤلاظتراثُجُة بالّشا ٛو باإلاىىٝة الّشبُة ،و٠ؤن " داِؾ"
مجشد ثىٍُم اسهابي في ححن أهه مؽشوُ دولة ،ألهه ٌّذ أ٠ثر مً ثىٍُم ًماسط
الخ٢م وٍىخؽش أثباِه و مٝاثلىل في أهم الحجمّات الخمشٍة و لهم ثىاطذ وظي
الع٣ان(.)6
في مٝابل رل ٤هجذ أن الذب الشوسخي أٌهش ظىة  2015مى ٜٚحضم في ثىطُه
لشبات ِع٢شٍة م٢سٙة للحىٍُم الذولة «داِؾ» ،ورل ٤لِغ مً مىىل ٞدِم
الُٝم الخٝىُٜة وؤلاوعاهُة للمجمىِات اإلامىهذة و لعا٠ىة أظاظُة ثشصت ثحد
٠ماؼة الحىٍُم ،بل بمىىل ٞدِم الىٍام العىسي لبؽاس ألاظذ و ثشظُخ اإلاىْٜ
دظتراثُجي لخ٣ام ال٢شملحن في اإلاىىٝة الّشبُة ،لحجاوص مشحلة الّؽشًٍ ظىة
( )2010-1990مً ألاحادًة الٝىبُة ألامشٍُ٢ة ،دون ثش٠حز ِلى مىا ْٜالىٙىر
الذاِصخي ٘حعش ،بل وثىطُه لشبات للمّاسلة اإلاعلخة العىسٍة أًما ،وهى ما
ًمُي اللسام ًِ ٜىة الذِم الشوسخي للىٍام العىسي مً خال ٥ؼً حشب
مٙحىحة .لهزا ٘بن الٙاِل الشوسخي ٙ٠اِل ِع٢شي و ظُاسخي-وان أبذي ثحالٙا
لٝىي الححال ٚالذولي اإلاىطهة لذ داِؾ٘-هى ٘اِل أ٠ذ مٕاًشثه للخعابات
الجُىظتراثُجُة لبلذان أخشي ٠ؤمشٍ٣ا٘ ،شوعا ،بشٍىاهُا ،العّىدًة وؤلاماسات
الّشبُة في ِالٜتها باألصمة العىسٍة .وهزا ما ثبحن مً خال ٥ألاصمة الشوظُة الترُ٠ة
بّذ اظٝاه الىاتشة الشوظُة في هى٘مبر ِ 2015لى الخذود العىسٍة الترُ٠ة .ان
٠سا٘ة الحذخل الشوسخي في خشٍ 2015 ٚوحمىس الٝىات الّع٢شٍة الشوظُة
بؤظلخة محىىسة طىا وبشا ًبرص أن سوظُا ثحىدى دؼحٕا ٥و٘ ٞههج «اححىاص»
ثىٍُم داِؾ و الخذ مً امحذادل العشواوي بل ي جؽحٕل و٘ ٞههج «الهجىم
الّىُ »ٚإلِادة ثشثِش سّٜة الّالٜات الذولُة ،وثٝىٍة ألادواس العُاظُة واإلاىاْٜ
الحٙاولُة لها ولخلُٙها ألاظذ .ثبحّذ سوظُا ًِ ههج أمشٍ٣ا الزي اؼحٕل في
العىىات ألاخحرة حعش اظتراثُجُة اححىاص آلاراس اإلاحىّٜة للذًىامُات العُاظُة
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ودطحماُِة باإلاىىٝة٠ ،ذًىامُات لفشاُِة رات أظغ مزهبُة خالُ٘ة بحن
العىة و الؽُّة( ،)7خاـة وأن العُاظة الخاسطُة ألامشٍُ٢ة هؤت بىٙعها ًِ
أظلىب الحّامل مْ أهٍمة رابحة و داتمة ،لحٙحس ِهذا طذًذا إلام٢ىات بىاص
ُ٘ذسالُات طذًذة ثلشض مً سحم الذو ٥الىوىُة اإلاحآ١لة والهؽة (الّشا ،ٛظىسٍا ،
لُبُا).
أما ٘شوعا ٘ٝذ دؼيد إلاشحلة طذًذة في مٝاسبة ٜماًا الهجشة وؤلاسهاب وؤلادماض
دطحماعي مىز جهاًة الى ًة الشتاظُة للشتِغ طا ٟؼحرا ٟومجيص الشتِغ هُ٣ى
ظاس١ىصي ،حُص ثم الحّامل مْ الحجمّات الع٣اهُة لمىاحي مذن باسَغ،
ماسظُلُا ،بىسدو ٠مؽاثل لخؽ٣ل ؤلاطشام و دهحشاٗ و لحىامي ؼب٣ات ؤلاسهاب،
وٜذ جٕزت الٝىة الضاحٙة للُمحن الٙشوسخي بؽُٝه ال٢الظُ٣ي واإلاحىشٗ «الجبهة
الىوىُة» مً اثلار مىلىُ الهجشة مجا خفبا وظهال للذِاًة ولئلطابة العهلة
اإلاسٝلة بؽّاسات اًذًىلىطُة مذٔذٔة لٝعم أٍِم مً الشأي الّام ،والتي ثلتز٥
ؤلاطابة ِلى الححذًات ألاظاظُة اإلاشثبىة با هذماض والحؤهُل والتربُة والبىالة
والخؽُٕل في الخذ مً مىطة الهجشة ،بل وفي اسطاُ ٘ ات مً اإلاهاطشًٍ الى
بلذاجهم ألاـلُة .ان هزا الحفىس اإلاُُ٢اُ٘لي لىلُّة اإلاهاطشًٍ اهىالٜا مً
«الّٝل الباسد للذولة» ،هى ثفىس ًىٙفل ًِ معؤلة ؤلاسهاب التي طّلد
الىبٝة العُاظُة الٙشوعُة جعخُ َٝمحؤخشة و«ثلحٝي» بّٙل دسامُة ثٙجحرات
باسَغ ،مْ «دسطة وعي بىئ» بؤن اإلاهاطشًٍ اإلالٙىٌحن داخل أسالحها اإلاش٘ىلحن
داخل مجالها العىظُىرٝافي وان ١اهىا أبىاصها طيعُة وحتى مُالدا ووؽؤة ولٕة،
هم «اسهابُىن» بالٝىة أو بالّٙل،حُص أن أ٘شادا أ٠ذوا و صهم لحىٍُم «داِؾ»
اهىالٜا مً احعاظهم الخاتش بّذم امحال٠هم لهىٍة اإلاىاوً الٙشوسخي بفُٕة ٔحر
مىٝىـة حتى وان امحل٣ىا ٘شؿ الحّلُم والؽٕل .ان اظالمحي أوسبا ٠ما ًالحَ
طُل ُ٠بل ًححذرىن الّشبُة أوهم ًححذرىن «ِشبُة اإلاىبخ» إلربات اهٙفالهم
ًِ الهىٍة الٙشوعُة حُص ٌّحبر اإلاجحمْ الٙشوسخي مً أٜل اإلاجحمّات ألاوسبُة
ادماطا( .)8ان مىى ٞالذولة الٙشوعُة التي ١اهد وش٘ا أظاظُا في الحذخل
الّع٢شي بلُبُا ظىة  2011هى مىى ٞحمل هحاتج ١اسرُة أهمها ث ٤٢ٙاإلائظعات
ؤلاظتراثُجُة وألاطهضة الخُىٍة للذولة اللُبُة ،حُص لم وّذ أمام حالة وطىد
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«الذولة الهؽة» ،بل أمام حالة ُٔاب مىل ٞللذولة مما ٘سر اإلاجا ٥لحٙشٍخ
طماِات معلخة ثحح٢م إلاىى ٞظُاسخي و أمجي مؽتر٠ .ٟما مهذ الىشٍٞ
لخمىس "داِؾ" داخل لُبُا لىلْ الُذ ِلى طضص مً رشوات البترو ٥و مٝاًمة
أظّاسل اإلاىلٙمة باإلاى ٜٚالباسد والمبابي لٝىي ٔشبُة في ـُأة حلى ٥أمىُة
وظُاظُة للمعؤلة اللُبُةً .م ً٢وعُان أن مى ٜٚالذولة الٙشوعُة مً اإلاعؤلة
العىسٍة أًما ١ان له الذوس مْ اؼتراوها اوسخاب الشتِغ ألاظذ ٠مذخل لخل
ظُاسخي للمعؤلة العىسٍة أًما في ثىامي مىا ٜٚالىٝمة ثجال الذولة الٙشوعُة و
التي ًم ً٢الشد ِلحها ٠مىا ٜٚب٣ىجها مّادًة لشوت الذًمٝشاوُة الٙشوعُة و
الٕشبُة ،وأن مً ٌّاسك الخىي العُاظُة والحذخالت الّع٢شٍة لٙشوعا و
لٕحرها مً البلذان اهما هى ًحمىِ ْٜلى وشفي الىُٝن مْ الذًمٝشاوُة ٠ما سوطد
لزل ٤مىز مىلْ هزا الٝشن ـٝىس ؤلاداسة ألامشٍُ٢ة و ي ثيهئ الحٕىُة العُاظُة و
ؤلاِالمُة اإلاىاظبة للحذخل الّع٢شي في بالد الّشا ٛفي ِهذ الشتِغ طىسض بىػ
دبً مذِىما بحلٝة لُٝة مً اإلاحح٢محن في الٝشاس العُاسخي بالبِد ألابُن
(ساٌغ ،سامعُٙلذ ،جؽُجي.)...
لٝذ ١ان اإلاىى ٞالعُاسخي للذولة الٙشوعُة سٔم ما ًبذو ِلُه مً حضم ومً ثىسه
في اإلاعؤلة اللُبُة بحماظة لشطل دولة هى ظاس١ىصي و إلاس ٚٝهى بشهاس هجري لُٙي
 B.Henri- Lévy.مىىٝا محؤسجخا في ِمٝه بحن مئاصسة وطىد دولة ووىُة أـبحد
ٔاتبة بّذ ؤلاواحة بىٍام الٝزافي وبحن دِم الححالٙات اإلائظعة ِلى دهحماصات
الٝبلُة و الى صات الجهىٍة (سٔم اه٣اس الشتِغ واإلاس ٚٝلىا ْٜهزل الححالٙات)،
٠ما أن هٙغ اإلاىى ٞاإلاحؤسجر ِشٗ دظحمشاسٍة مْ الشتِغ ٘شاوعىا هى هذ الزي
ًحىِذ بالشد الخاظم ِلى ألاِما ٥ؤلاسهابُة ٘ى ٛألاساضخي الٙشوعُة مىاصِا لهامؾ
محذود في الشْ٘ مً ؼّبِحه في اظحىالِات الشأي مىتزِا ثفُٝٙات بّذ خىابه
باإلائظعة البرإلااهُة بّذ ثٙجحرات هىهبر  ،2015ل٢ىه ٌل ًتردد بحن الحؤُ٠ذ ِلى
لشوسة سحُل ألاظذ و بحن ؤلاِالن خىابة ِلى ُٜمة مؽاس٠ة هٍام ألاظذ في الخشب
ِلى «داِؾ»(.)9
ًٝشأ حمىس ٘شوعا في الخشب ِلى ؤلاسهاب خاسض حذودها العُادًة ومجالها الترابي
مً خال ٥ؼب٢ة ِىاـش ثحلُل وثؤوٍل ثشثبي بالّامل دٜحفادي محمسال في
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البحص ًِ معاسب لحفشٍ ٚألاصمة دٜحفادًة الّاإلاُة اإلاحىاـلة الخلٝات مىز
 2008بحُص أن ثذخل الٝىة الّع٢شٍة الٙشوعُة في لُبُا وظىسٍا ًٙعش بالخاطة
الى دظحٙادة مً الّشك البلغ للثروات الىٙىُة٠ .ما ثشثبي ؼب٢ة الححلُل
والحؤوٍل اإلاؽاس الحها آهٙا بالّامل الجُىظتراثُجي محمسال في ٜىة اإلاىى ٞاإلاُُ٢اُ٘لي
للذولة اربات دمحذاد خاسض الخذود الىوىُة والحذاْ٘ مْ ٜىي ٔشبُة ها٘زة
٠ؤمشٍ٣ا وسوظُا وبشٍىاهُا ٜخعام وان بؽ٣ل ٔحر مخعاو إلاجا ت اظتراثُجُة في
طهات مً الّالم مً خال ٥الخشب ِلى ؤلاسهاب ،و هىا ًحؤ٠ذ اـشاس ٘شوعا ِلى
الخمىس في الٝاسة ؤلا٘شٍُٝة خاـة بمالي وال٣ىت دًٙىاس ،في ظُا ٛم٣ا٘حة
ؤلاسهاب الزي ًمحذ خاسض ٘شوعا ٘حعش و ًىطذ بُّذا ِجها ،بل هى ًمشب
ٜلبها مً خال ٥أبىاصها ٠بسهابُحن ٌّلىىن و صهم لذاِؾ مؽ٣لحن الجُل السالص
مً الجهادًحن الٙشوعُحن اإلاشثبىحن ببًذًىلىطُا ظلُٙة محىش٘ة ثخىٙغ مً خال٥
هفىؿ الحٙ٢حر ،ولِغ مجشد طُل طذًذ مّبر ًِ «أظلمة للشادً٣الُة حعش
أولُُُٙة سوا  O.Royحُص ثم جّىٍن «ألالىٍة الخمشاص» الِعاسٍة في الٝشن اإلااضخي
في ِٝذي العبُّيُات والسماهُيُات باأللىٍة الخمشاص في الٝشن الخالي جّبحرا ًِ
مىطة ؤلاسهاب الذولي الجذًذ حعش جّبحر طُل ُ٠بل .)10( G. Kepel
ارا اهحٝلىا الى الجاهش الّشبي في الخىي اإلاىطهة في الخشب ِلى ؤلاسهاب ًٍهش
ثباًً لذي الذو ٥الّشبُة في الحمىُْ ألامجي و دظخبا ٛدظتراثُجي للحل ُٚٙمً
التهذًذات ؤلاسهابُة و الّمل ِلى الخذ مً خىىستها و ـُأة أدوات و خىي
ِمل اظخباقي ًحىدى ث ٤ُ٢ٙالخالًا ؤلاسهابُة الحيؽىُة والىاتمة ،ومىا٠بة مشاحل
جؽ٣ل مجمىِة مً الخالًا مىز اإلاشحلة الجىُيُة وحتى مشحلة د٠حما ٥وسٔبة
ِىاـشها الٙاِلة في دهحٝا ٥الى الّمل ؤلاسهابي .هىا ًحؤ٠ذ ثذخل الذولة
العّىدًة في مىىٝة اإلاؽش ٛوهى ثذخل لم ًحىِ ٜٚىذ حذود ث ٤ُ٢ٙخالًا
اسهابُة بل امحذ هحى الخمىس ألامجي اللىطعخُ٣ي واإلاالي في الخشب العىسٍة،
وأًما الحذخل اإلاباؼش في الُمً للخذ مً الخىش ؤلاسهابي ٠ما الخذ مً الحمذد
الؽُعي بذِم اًشاوي .أما في اإلإشب الّشبي ٘ٝذ اٌهش اإلإشب هجاِة ههجه ظخباقي
في بىاص خىي اظتراثُجُة لح ٤ُ٢ٙمجمىِة مً الخالًا ؤلاسهابُة ،في مىاصاة مْ
ثشظُخ مؽشوُ البىاص الذًمٝشاوي سٔم الححٍٙات التي أِلىد في الّؽشٍة ألاولى
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مً الٝشن الخالي بّذ هجمات  16ماي  2003بالذاس البُماص ،ثحٍٙات أبذت
ملاوٗ مؽشوِة مً أن الّمل دظخباقي لح ٤ُ٢ٙالخالًا ؤلاسهابُة ظُلذػ
ـىسة اإلإشب أمىُا وظُاحُا .ل ً٢هزا اإلالىي ألامجي ثىىس بمىاصاة ثىىس مؽشوُ
البىاص الذًمٝشاوي( ،)11و لم ًحىىس في جّاسك مّه ٠ما أن ٌهىس ثىٍُم الذولة
ؤلاظالمُة «داِؾ» و ظُىشثه ـُِ 2014 ٚلى أساك ظىسٍة وِشاُٜة ولُبُة
واهحٝاله لمشب مىا ْٜحعاظة خشٍ 2015 ٚبٙشوعا وبلجُ٣ا وؼحاص  2016بترُ٠ا رم
ـُ 2016 ٚبالّشا ٛوثشُ٠ا بل وداخل اإلاسجذ الىبىي باإلاذًىة ،ي ١لها مىّىٙات
أ٠ذت طذوي ـُأة خىي أمىُة اظخباُٜة لح ٤ُ٢ٙخالًا ؤلاسهاب الذولي و ي
خىي لً ثئ٠ذ ّ٘الُتها في ُٔاب ـُأة ِٝالهُة ِلى اإلاذي اإلاحىظي ٠ما ِلى
اإلاذي الىىٍل لخىي تهم اإلاجا ت دطحماُِة ودٜحفادًة والسٝاُ٘ة وخاـة
الجاهش الذًجي اإلاحفل بالحيؽ ة وثىوحن الُٝم الذًيُة اإلاىاهمة للحىشٗ و
الحّفش .
 -4نهاًت «داعش» ،بين الحخميت والاحخمال
ًم ً٢ثفىس أن ثىٍُم «داِؾ» ببم٣اهه دظحمشاس لٙترة وىٍلة ألهه وسٔم
امحال٠ه لجضص مً الثروات بالّشا ٛوظىسٍا وحمىسل بلُبُا ،وسٔم ما ٜذ ًجذ مً
ظىذ اطحماعي ٌؽ٣ل الذسُ البؽشي ألامامي في حا ت دخترا ٛالتي ثىٙزها الٝىي
الّع٢شٍة الذولُة والّشبُة٘ ،هى الحىٍُم/الذولة [أ٠ثر مً ثىٍُم وأٜل مً دولة]
الزي لً ثترسخ اظحمشاسٍحه ِلى أسك الىا ْٜا باظحمشاس هٙغ الترُ٠بة مً
اإلاّىُات والشهاهات واإلافالر اإلاىلىُِة للٝىي الّشبُة ٠ما للٝىي الٕشبُة،
ثشُ٠بة ثححذد باوؽىاسات ثىاٜمُة [أمشٍ٣ا≠سوظُا ،العّىدًة≠اًشان /ح٣ىمة
ؼش ٛلُبُا≠ح٣ىمة ٔشب لُبُا ،الخ٣ىمة الّشاُٜة≠ الىلبة العُاظُة والّع٢شٍة
العيُة اإلاهمؽة] و ًم ً٢أن جعحمش بفُٕة اإلائبذ ألن لّبة العُاظة الذولُة
ثححذد بمفالر محٕحرة وسهاهات طُىظتراثُجُة محبذلة ،لزل٘ ٤بن الترُ٠بة
الخاـة بالعُاظة الذولُة والىلْ ألامجي في مىىٝة الؽش ٛألاوظي وخاـة في
الّشا ،ٛظىسٍا ،ولُبُا ٔشبا ،ي ثشُ٠بة ٜذ جعحمش ِلى اإلاذي اإلاحىظي ،لً٢
ثئمً لها الحىلُٙات المامىة لخمىسها ِلى اإلاذي الىىٍل في مجا ت العُاظة
واإلاجحمْ ودٜحفاد وألامًٔ .حر أن اإلائ٠ذ هى أن «داِؾ» ؼؤهه ؼؤن ١ل
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الحىٍُمات ؤلاسهابُةً ،محل ٤في بيُاثه الحىٍُمُة الذاخلُة ِىامل ثفذِه بّٙل
دوؽٝا ٛاإلاححمل ،وثؤ١ل ـىسثه الشمضٍة لذي اإلاحّاوٙحن مّه ٠ما ًحذذ ألي
ثىٍُم ،وِىامل خاسطُة مىلىُِة أهمها الحٝاص اإلافالر ؤلاظتراثُجُة لٝىي ٠بري
ِبر اظحلذام الٝىة وأحُاُٜ ٥ادات الحىٍُم (.)12
ان اح٣ام ثىٍُم داِؾ الٝبمة ِلى طضص مً ألاساضخي الّشاُٜة والعىسٍة وحتى
اللُبُة هى ّ٘ل ًيحمي لعحروسة الىا ْٜالعُاسخي اإلاعترظل ،ألن ألاطهضة
العُاظُة والّع٢شٍة وألامىُة ٠ما الىلش دٜحفادًة لً جعمس بؤن ثٍل سهُىة
سدود الّٙل اصاص دختراٜات الهجىمُة لذاِؾ٘ ،مهما ١اهد ِىاـش الح٤٢ٙ
العُاسخي والترادي الّع٢شي -ألامجي٘ ،بن الحٝاوْ اإلاعحٝبلي اإلاشثٝش للّٝل
العُاسخي اإلاذبش داخل ١ل دولة ٜىشٍة مُّىة ،مْ اإلافلخة ؤلاظتراثُجُة للذو٥
الٕشبُة ال٢بري ظُئدي محالة الى ثشاطْ ثىٍُم داِؾ ،دون أن ٌّجي رل٤
لمان ثحفحن اإلاجا ٥الّشبي ،وخاـة داخل الُ٢اهات الهؽة ،مً اهبساٛ
ثىٍُمات اسهابُة ،وجؽ٣ل ُ٠اهات ماسٜة ثيحٙن لذ الذولة ،معخسمشة وطىد
وّشات دًيُة أو لٕىٍة أو رٝاُ٘ة إلِالن حالة دظحٝال ٥الزاجي واؼهاس دهٙفا٥
ًِ الُ٢اهات الذولُة الٝاتمة .ان اإلاىطة الشاهىة لّى ٚداِؾ ومً الفشاُ
الذمىي بعىسٍا ولُبُا ٠ما بالُمً ،ي مىطة جؽ٣لد ٠ىخُجة « ٥مىطة ث٢حىهُة»
ظابٝة ثمسلد في رىسات «الشبُْ الّشبي» الزي آ ٥الى «خشٍِ ٚشبي» حُص اجعّد
الذواتش ؤلاٜلُمُة إلاماسظة الّى ،ٚوثٝلفد دواتش مماسظة الذًمٝشاوُة[ باظحشىاص
الخالة الحىوعُة] .لّل الحٙعحر الشاتج والذاسض لهزا الححى ٥التراطُذي الزي لم
ًحىّٜه حتى أ٠ثر اإلاحللحن جؽاإما هى ـّىد جؽُ٢الت مً ؤلاظالم العُاسخي الى
ظذة الخ٢م أو الى ظذة ألاطهضة الخ٣ىمُة الحىُٙزًة ٠حالة حضب الّذالة والحىمُة
باإلإشب ظىة  -2011ار ولجد ٜىي ألاـىلُة ؤلاظالمُة العُاظُة حلٝة الحمً٢
الجضثي أو ؼبه ال٢لي مً دوالُش الحذبحر لؽئون الذولة بمفش ،وثىوغ في ُٔاب
الىطج العُاسخي اإلاىلىب لٝىي ظُاظُة ٌعاسٍة ولُبرالُة [ حالة مفش] ،سٔم
اإلاعاهمة الجذًة لهزل الٝىي في اهماض ؼشوه الحح ٞٝالعُاسخي للسىسة .ان ِذم
امحال ٟؼشاتس ِشٍمة مً الؽّىب الّشبُة اإلاىاِة ال٢ٙشٍة في الحّاوي مْ
مىطات دظحٝىاب ؤلاًذًىلىجي اهىالٜا مً الخىاب الهىٍاجي الذًجي ومً
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الّالمات الذًيُة الؽ٣لُة [الدجاب ،اللخُة ،الحٙ٢حر] هى ما ًٙعش في ٜعمة
أظاظُة اإلاآ ٥الشاهً لسىسات .2012-2010مً اإلائ٠ذ وطىد ثذوي الىعي بالخشٍة
مما أدي الى اهحعاس السىسات الّشبُة ،حُص اختز ٥مىلش الخشٍة في بشامج حضبُة،
ظُاظُة واٜحفادًة( ،)13بِىما مىلش الخشٍة ُٝ٠مة وطىدًة – أخالُٜة جّذ أسقى
اإلاىالش باليعبة لل٣اتً البؽشي٘ ،هل ظيؽهذ ٜبل جهاًة الّٝذ الساوي مً ٜشهىا
الخالي اإلاىطة الساهُة «٥سبُْ ِشبي حُٝٝي» ًئ٠ذ ِلى الخشٍة و ًىحشٗ هحى
مضال ٞالّاٗ الذولة وثؤطُج الفشاِات الّٝاتذًة وثبجي الّى ٚاإلاعلر وظُلة
ؤاًة؟
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ملحم :كزوهىلىجيا ألهم العملياث إلارهابيت لذاعش
-

(ًىهيى ً -2014ىليىس )2016
ًىهُى ِ : 2014ملُات ٜحل طماُِة و اِذامات بّذ دخى ٥داِؾ اإلاىـل الّشاُٜة.
ًىهُى ِ:2014ملُات اِذام طماُِة بمىىٝة ١ىباوي العىسٍة.
ٔؽد  :2014اِذامات طماُِة بذًش الضوس العىسٍة
دطىبر  :2014أحُا٘ 230 ٥شدا ؼش ٛظىسٍا واِذام  150امشأة بمىىٝة ألاهباس الّشاُٜة
ًىاًش  : 2015اظتهذاٗ مٝش صخُٙة "ؼاسلي اًبذو" الٙشوعُة ومٝحل  13صخُٙا.
ماسط  :2015مزبحة بمحح ٚباسدو بحىوغ ومٝحل  24شخفا ٔالبُتهم مً العُات ألاطاهش.
مىحف ٚهىهبر ِ : 2015مل اسهابي بباسَغ اظتهذٗ معشحا و ملّبا ل٢شة الٝذم ِذد الٝحلى
 127والجشحى 350
ماي  :2015أو ٥هجىم لحىٍُم «داِؾ» بالى ًات اإلاححذة بح٢عاط ،وظٝىه الصخفحن
ؤلاسهابُحن ٘ٝي.
أ٠حىبش  :2015هجىم اهححاسي بمحىة الٝىاس بؤهٝشة (ٜ 102حُال).
أ٠حىبش  :2015ثٙجحر واتشة سوظُة بعماص ظِىاص (ٜ 224حُال).
هىهبر  :2015هجىم ِلى باثا٠الن بباسَغ (ٜ 130حُال).
هىهبر  :2015هجىم بؽاوئ ظىظة الحىوعُة (ٜ 38حُال).
دطىبر  :2015هجىم ب٣الُٙىسهُا ألامشٍُ٢ة (ٜ 14حُال).
دطىبر  :2015ثٙجحر بحل ثامش بعىسٍا (ٜ 50حُال).
ًىاًش  :2016هجىم ِلى لُبُا بمش٠ض لحذسٍش حشاط الؽىاوئ (ٜ 65حُال).
ًىاًش  :2016ثٙجحر اهححاسي اظتهذٗ لشٍس العُذة صٍيش طىىب دمؽ( ٞأ٠ثر مً ٜ 70حُال).
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يجهخ انذغٚخ ػضص 49| 5

إحاالث بيبليىغزافيت
 )1الؽشَّة جّجي اٜامة الخذود وثىُٙز الٝفاؿ ،وٜذ وسد ل َٙالؽشَّة في الٝشآن ال٢شٍم مشة واحذة
(رم طّلىاِ ٟلى ؼشَّة مً ألامش ٘اثبّها) ،ظىسة الجارُة.18-15،
 )2حعش ثفشٍس لىصٍش الذاخلُة باإلامل٢ة اإلإشبُة الحح ٞبخىٍُم داِؾ مً اإلإاسبة مىز جهاًة  2013والى
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 )12سلىي ِماسً ُٚ٠ ،يحهي ؤلاسهاب؟ الؽشوه العبّة « ٥ثفذُ» الحىٍُمات الّىُٙة ،اثجاهات
ألاحذاذ ،مش٠ض اإلاعحٝبل لؤلبحاذ والذساظات اإلاحٝذمة ،أبى ٌبيِ ،ذد ً ،15ىاًش٘-براًش ،2016
ؿ ؿ .17-8
 )13الخعحن أخذوػ ،الجزِة الححشسٍة في الىوً الّشبي ،ظُاظات ِشبُة ،اإلاش٠ض الّشبي لؤلبحاذ
ودساظة العُاظات ،الذوحةِ ،ذد ً ،18ىاًش  ،2016ؿ ؿ .94-84

 | 50يجهخ انذغٚخ ػضص 5

العملياث إلارهابيت باملغزب
-

جهاًة ٠ : 2000شٍم اإلاحاوي ًل ًٝدسوظا ٜحالُة ببِد صوطحه
ًىلُىص  : 2002ثىٍُم العلُٙة الجهادًة بٙاط ً ،ىٍم حمالت ِٝابُة للمىحش٘حن و محىاولي
الخمىس

-

ؼخىبر  : 2002ث ٤ُ٢ٙخلُة ظُذي الٍىُبي (بىٜىاد ) ٥التي ١اهد ثماسط الّى ٚفي ح ٞمً
ًىفاُ لها.
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ملذماث للخفكير في العىف املذرس ي

1

عشيش لشرق
مً وحي الحذث...
بّذ واّٜة اِحذاص الحلمُز ِلى أظحار (واّٜة وسصصات) ،ثم ثذاو ٥و ثٝاظم ؼشٍي
في وظاتل الحىاـل دطحماعي ،سٔم ـذ ٛمؽاِش مً ّ٘ل رل٘ ،٤بن مسل هزل
اإلاؽاهذ الذالة ِلى الّىً ،ٚيبػي أن ه٢شط ٘شطىٍتها ،مسل مؽاهذة ـىس
للمشب والجشت والٝحل وحىادذ العحر ...إلاا في رل ٤مً ثذاُِات ظىظُى-
هٙعُة ان ما ًسحر في هزا اإلاؽهذ الالثشبىي ،والزي ثحى ٥الى مؽهذ ٘شطىي ،هى
بالمبي الحىبُْ مْ الّى ،ٚار ًٍهش في محُا الحالمُزِ ،ذم دظحٕشاب٘ ،الّحن
التي جؽاهذ هزا الّى ،ٚي ِحن ٘شطىٍة ،ي الّحن التي ـىست الُٙذًى ،ي
الّحن التي ثٝاظمحه ،ي الّحن الٙشطىٍة في الحلٙضة في الؽاسُ في ٜفاـات
ألاخباسً .حّل ٞألامش باظحذخا ٥الّى٠ ٚعلىً ٟىمي ،داعي إلداهحه !! ِ -لُىا أن
هيسخى أن هزا الحلمُز صبىن ؼشعي إلاذسظة لم جّذ مؽشوِة ،و بالحالي ٘لعىا أمام
حذذ مّضو ٥مصخق في ثلمُز ،بل هحً أمام ثجلي لل٢شاهُة ،وأمام جٕلٕل
الّذواهُة والخؽبْ بُٝم "الٙاهذالُة"  ُٚ٠ -ثحى ٥الٙفل الى ه٢زا جعِش؟...
ألِغ دلُل ِلى الحىبُْ مْ الّىٚ؟ ألِغ هزا امحذاد آخش لٙشطىٍة اإلاؽهذ؟  -في
هٙغ ألاظبىُ وٜبل هزا الُٙذًى اإلاؽئوم ،ثم ثذاو ٥ـىسة إلاذسط ٌّى ٚثلمُزا
داخل ٘فل ،و بّذ واّٜة وسصصات ثىاظلد في ألاظبىُ اإلاىالي حىادذ أخشي
ِحذاص الحالمُز ِلى اإلاذسظحن (بالشباه ،بالذاس البُماص) هل ي ـذ٘ة؟هل
ًحّل ٞألامش بحشب الفىس والُٙذًىهات؟ هل ًحّل ٞألامش باهحفاس للّىٚ
وللمذسظة الّىُٙة؟ .بالحؤُ٠ذ اهه ظلى ٟثشبىي وِذواويً ،جش أن ًذان ،لً٢
ألاهم مً رل ٤هى الذ٘اُ ًِ الخ ٞفي ـىسة همىرطُة للمذسط ،أِحبر أن الخلي
ٔحر مىلىب ٘مسل هزل ألاحذاذ ،ثحىلش ٘ٝي الحّبحر ًِ مى ٜٚواـذاس بُان،
بل ًيبػي أن جعمس بٙحس هٝاػ ِمىمي حى ٥اإلاذسظةً .يبػي أن هىثر ٠الما طمُال
ًِ اإلاذسظحن وًِ الحالمُز ،وأن هيؽش ٠زل ٤ـىسا وُ٘ذًىهات ًِ هبل اإلاذسط
 1جؼء يٍ انًضاسهخ انز ٙلضيُبْب ف ٙنمبء دٕل انؼُف انًضعؿ ٙانظ٘ َظًّ انًكزت اإلله ًٙٛنهجبيؼخ
انٕطُٛخ نهزؼهٛى انزٕجّ انضًٕٚلغاط ٙأؿفٙ
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وثطخُحه وثىاـله ،و ًِ سوِة الحالمُزِ ،لُىا أن وعاهم في هىذظة اإلالُا٥
دطحماعي حى ٥ثبلِغ اإلاذسظة واإلاذسط والحلمُز .ظبُل إلاحاسبة ١ل هزل
الشداصة و الّى ٚوال٢شاهُة ظىي ثشظُخ طال ٥الّٙل والٝى ،٥وثىوحن طما٥
اإلاحبة.
ِلُىا أن هححشس مً حذرُة واّٜة جّىُ ٚاإلاذسط ،ل٣ي هيعاها ،بل ل٣ي هحىلها
الى محال ٥لٝشاصة معاس هزل الححى ت ،التي بذأ معلعلها مىز الخعُّىات ،والتي
ؼهذت جٕلٕل ثىاوئ ِىُ ،ٚداخل ملخمة الفمد ،ظاهم به الجمُْ بذسطات
محٙاوثة ،وبمشطُّات ملحلٙة .اهه محال ٥لٙحس هٝاػ ِمىمي ٘٢شي وهمالي حى٥
اإلاذسظة.
ِلُىا أن وعٝي في ٘خ ،مىز مذة وهى ًىبخ ِلى هاس هادتة ،حىبها الٝذت في
الحلمُز ،وثبلِغ اإلاذسط ،وطّل اإلاؽ٣ل هى الفشاُ بحن اإلاذسظحن والحالمُز،
ِلُىا أن هلىئ الهذٗ٘ ،مؽ٣لحىا مْ العُاظة الحّلُمُة ،والحلمُز هى
ضخُتها ،واإلاذسط مىبىرهإ٘ .ذا ٜذ ًحمامً الحالمُز مْ صمُل لهم ،ألن الّذو لم
ٌّذ آلان ؼبحا بل مصخفا في ؤلاخىة ألاِذاص .ان ٠شامة اإلاذسط لم ٌعلبها
الحلمُز ،و هىلش مً الذولة أن جعترطْ لىا ٠شامة اإلاذسط بمحا٠مة الحالمُز ،ان
هزل "اإلاذاولة" ح٣اًة ثشِاها اإلائظعة الىـُة وٍشوحها ؤلاِالم اإلا٢حىب واإلاشثي
والشٜمي٘ .حزاس مً الخلي ،الزي ظُحى ٥الذولة الى مىٝز ومللق ومىحٝم
للمذسط ،ولامً لر"حشب اإلاذسط والحلمُز لً ثِ ."ْٝلى اإلائظعة الىـُة أن
ث ًِ ٚ٢طلذ اإلاذسط ،وأن جٕحر طلذ خىابها ،مً الزم الى الحٝشٍَ٘ ،اإلاجحمْ
والىاط والحالمُز في حاطة الى مذًس اإلاذسط ،ولِغ ثحىٍله الى ٠بؾ ٘ذاصٜ ،شباها
لٙؽل مىٍىمة جّلُمُة٘ ،زلٌّ ٤جي أهىا هيهئ ٌشو٘ا مالتمة لجّل الحلمُز ًىلشه
في وٝىط ألاضخُة .أِحٝذ أن الخىاب الزي ظاد وظب ٞأن هبهد الى رل ٤هى
"خىاب ثؤطُجي" ،ومّجى رل٠ ٤ؤهىا أخذها الىّم ،اإلاؽ٣ل لِغ هى الخصخُق
وأن هبحص ًِ اتهامات هىا وهىا ٟوًِ ثبرتة الزمة ،هزا ظئا ٥الّامة في الؽاسُ
الّام وٍٝى ٥به ِمىم اإلاىاوىحن ،ل ً٢أن ً٢شس رل ٤اإلاس ٚٝوالعُاسخي واإلاشبي
واإلالحق في ِلىم ؤلاوعان ٘هزل وامة ٠بري ،وهزا ما و.2ْٜ

2يـبًْزُب انزفبػهٛخ ف ٙنمبء دٕل انؼُف انًضعؿ ٙثضبَٕٚخ اثٍ انشطٛت ؿال
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٘لم حذذ ما حذذ؟ و ْٜأن اإلاّاٜل التي ١اهد ثلّش دوسا في الخذ مً الّىٜ ٚذ
٘ؽلد ،ولهزا ثم جعلُي المىص ِلى اإلاذسظة .ما ي هزل اإلاّاٜل؟ مّٝل
الٝاهىن ،اإلاجحمْ اإلإشبي له مؽ٣ل ٠بحر مْ السٝا٘ة الٝاهىهُة ،وهحً هالحَ ب٣ل
ِبشُة  ُٚ٠أن الحلمُز بّذما ًٝترٗ ِىٙا ًلىر بالب٣اص ،و٠ؤن ظلى٠ه لِغ له ما
بّذل ،وهىا هح٣لم ًِ "الّى ٚاإلاجاوي" و"الّى ٚاإلاىل ،"ٞألهه باليعبة له ًيحهي
في اللخٍة .ارن مّٝل الٝاهىن ُ٘ه خلل ،لهزا هشي أن اإلاٝاسبة ألامىُة لً ثحل
اإلاؽ٣ل أبذا .اإلاّٝل الساوي هى الذًً ،وٍجش أن ث٣ىن لذًىا الجشأة والصجاِة
ال٣املة ١ي هٝى ٥ان الذًً ،الزي ١ان ٘شـة للعُ٢ىة وجّلُم الهذوص ،والتربُة
الذًيُة بما ي ثشبُة ِلى ألاخال ٛوِلى الالِى٘ ٚؽل في رل ،٤بل هجذ أن الّىٚ
اختر ٛحتى الذًً وـشها هح٣لم ًِ الخؽذد وؤلاسهاب .ارن مً ظُٝىم بهزا الذوس
الىاقي مً الّىٚ؟...
اإلاّٝل السالص هى الّٝل ،الزي ١ان ًلّش دوسا مهما في الخذ مً الّى ٚواسظاص
التربُة والسٝا٘ة ِلى الّٝل ،والزي ًّٙل رل ٤مً اإلاٙترك هى ألاظشة واإلاذسظة،
مً هىا هٝهم ِم ٞهٍشٍة الُٙلعىٗ "اسٍ٘ ٤اًل"ًٝ ،ى١" ٥لما اسث ْٙميعىب
الّٝل في مجحمْ اهلٙن الّى ،ٚوالّ٢غ صخُس١ ،لما اهلٙن ميعىب الّٝل
اسث ْٙميعىب الّى ."ٚالٝلّة ألاخشي التي ١اهد ثجّل الّى ٚمحاـشا ،ألهه
ًم ً٢الٝماص ِلى الّى١ ٚلُاٝ٘ ،ي ًم ً٢محاـشثه مسل ٘ؤس ،ي ٜلّة الخش
وهى حىك اإلاؽاِش والّىاو ،ٚالتي مً اإلاٙترك أن ثححمىه ألاظشة واإلاذسظة
وثححمىه الّالٜات ؤلاوعاهُة ِمىما في الخُاة .ـاس الخش ؼبهة و تهمة ،ماصا٥
الخش ِىذها مً ألاؼُاص التي وعحححي مً الخذًص ِجها ،ما الزي ٌٕزي ِاوُٙا
هئ ص ألابىاص والحالمُز؟ أحذ ارن إلاا سّ٘د هزل اإلاّاٜل أًذحها ،و ي مّاٜل
حُُٝٝة للخذ مً الّى ،ٚاما أجها ٜذمد اظحٝالتها أو ـاست مىٍىمات باثعة
و٘اؼلة..
ححن ً٣ىن لذً٘ ٤حروط ًم ً٢أن ثٝىّه مشة ه٢زا ،ألامش لِغ بهزا الؽ٣ل.
الّى ٚهىا بيُىي ،ومّجى رلِ ٤لُىا أن وُّذ الىٍش في اليعِ ،ٞلُىا أن هٝش أن
"اإلاذسظة دمححاهُة" ٜذ أِلىد ٘ؽلها ،وِلى الذولة أن ث٣ىن لها الجشأة
العُاظُة ل٣ي جُّذ الىٍش في "اإلاذسظة دمححاهُة"٘ ،اإلاذسظة ـاست الُىم ثشبي
و جّلم الزو ٛو جّلم آلاداب٘ ،الحالمُز ًذسظىن مً أطل اطحُاص دمححان.
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ِلُىا أن هىشت هٝاؼا ٠بحرا في اإلاجحمْ اإلإشبي حى ٥أن اإلاذسظة دمححاهُة ٜذ
اهتهد ،وارا لم هىاطه هزا العئا ٥بصجاِة وطشأة ظىيحٍش وٍالت أ٠ثرً .جش أن
ثحفالر اإلاذسظة مْ مىٍىمة الُٝم ،مْ مىٍىمة التربُة ومْ مىٍىمة السٝا٘ة ،مْ
١ل هزل الؽشاًحن التي ١ان ًجهل مجها الحّلُم واإلاذسظة ظابٝا ،وهزل ؼزسات ٘ٝي،
٘عئا ٥ؤلاـالت في اإلإشب في ١ل شخيص ،في العُاظة ،في الذًً وفي اإلاذسظة ًىشت
مؽ٣ل ِىٍفة ،ألن ِٝلُة ؤلاـالت لم ثحىوً ِىذها بّذ٘ ،ىحً ما صلىا هللي
بحن ؤلاـالت والفلر .في ـشاِات ِىك أن هىشت ظئا ٥ؤلاـالت هلىك في رٝا٘ة
الحفالر وهالحَ ثبّاتها" :ظحر اسٔش ،ظحر صاو ،ٟخذ مّا ٟالؽش٘ا ،ظحر دي
الزبُحة ،"...هزل السٝا٘ة ًجش أن همْ لها حذا٘ ،اإلـالت لِغ هى الفلر،
الفلر ًشثً ،ٞشمم ،وٍبٝي ِلى الٙحروط معحمشا ،وما ًحذذ هى ـا٘شات اهزاس.
٘ىحً إلاا هتهاون اثجال ِالمات الّىً ٚم ً٢أن هؤجي آلان وهٝى ٥هشٍذ حال ِاطال
للّىً ،ٚم ً٢أن ًحح ٞٝرل.٤
الّى ٚهى ظئا ٥ؤلاوعان ،ظئا ٥الّٝل ،هى ظئا ٥الخشٍة .اإلاؽ٣ل الخُٝٝي
والخىحر ،في هٍشي ،الزي ثىاطهه ألاطُا ٥حالُا وِلُىا أن ه٢ٙش ُ٘ه ملُا هى أن
الخشٍة ي أـل ١ل هزل ألاؼُاص .لم وّشٗ  ُٚ٠هذبش مشحلة ١ان اإلإشب ١له ٘حها
ًلمْ لىىُ مً ؤلا٠شال وهىُ مً الحمُِ ٞفي مجا ٥الخشٍات الّامة ،ول ً٢هزا
دهحٝا ٥الُىم الى الخشٍة وهضُ العلىة باإلاّجى العلبي مً ألاب واإلاذسط وسطل
الؽشوة لم ًمش بالىش ٛالعلعلة ،ولم ٌعحذخل طمُْ هئ ص الٙاِلىن ما مّجى
أن ً٣ىن الحلمُز اإلإشبي حشا في ِاوٙحه ،في ؼّىسل واحعاظه وفي ِالٜحه مْ
راثه ومْ آلاخشًٍ .بذ ارن مً ث٣ىٍىات مهمة وطادة لجمُْ هئ ص الٙاِلحنً .جش
الّىدة الى الحفالر مْ ـىسة اإلاذسط ؤلاًجابُةِ ،لُىا أ همل مً ٜى ٥هزا
وث٢شاسل في ١ل مىاظبة وححنِ .لُىا أن هٙحس حىاسا مْ الحالمُز وؤلاهفات الحهم
أ٠ثر وإلاا ً٢ٙشون ُ٘ه وما جعج به أرهاجهم .الُىم في الىٍشٍات ال٢بري هىا" ٟهٍشٍة
الالِى٘ ،"ٚمً مً مذسظِىا الخالُحن ِلى اوالُ حتى بؤبجذًات هزل الىٍشٍة؟
هل ٌّشٗ ألاوش التربىٍة هٍشٍا أظغ هزا "الحىاـل ٔحر الّىُ"ٚ؟؟؟ بذ مً ٘حس
هٝاػ ِمىمي حُٝٝي حى ٥أصمة ومآ ٥اإلاذسظة هىا وآلان..
في ٠حابىا ألاخحر "الٙلعٙة أو الّالٜة اإلابسىسة" ،هبهىا الى خىىسة ثذاعي الّىٚ
اإلاذسسخي" :
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"ًحٝمق الحلمُز دوس الجشٍس اإلاتهال ،٤وهى الىطه آلاخش لذوس الهاتج الهال .٤وأن
الٝعم لم ٌّذ محشابا للحىحذ و ٘ماص للحّلم ،باليعبة ألٔلبُة الخمىس ،بل
جخُما ًىٙص ال٢شاهُة والخٝذ ،وسّٜة وغى ًمؤلها ال٢ش والٙش...ان اِحذاص الحلمُز
ِلى مذسظه ،لِغ حذرا مّضو  ،ظىاب ٞو لىاح ٞله ،بل حذذ ثحى ٥الى
ٌاهشة ما ثلبص ثح٢شس مً ححن خش...اهىا أمام ِى ٚبيُىيً ،م٘ ً٢فله ًِ
3
الّى ٚدطحماعي والعُاظُىالسٝافي"...
هىا ٟمحٕحرات ٠سحرة ًٝحطخي اظحذِاإها لٙهم أظباب ثضاًذ الّى ٚداخل
اإلاذسظة ،بذص ِلُىا أن وّلم أن الّى ٚفي اإلاذسظة (دِحذاص ِلى اإلاذسط)ٔحر
مىٙفل ًِ الّى ٚفي ألاظشة (دِحذاص ِلى آلاباص) ،وًِ الّى ٚفي الشٍالة
(ؼٕش اإلاالِش( ،وًِ الّى ٚداخل ألاحضاب العُاظُة (ليعححمش مّش٠ة
ألاوبا ،)...ٛوًِ الّى ٚفي مجا ٥دِحٝاد الذًجي (الحىشٗ الذًجي وؤلاسهاب) و
الّى ٚفي اإلاجحمْ (الجشاتم ،وما ِشٗ بٝماص الؽاسُ) .و هزا ما وعمُه بالّىٚ
البيُىي .اجها مئؼشات ظىظُىلىطُة ثذِ ٥لى أن الّىً ٚحىوً ١الىاس في الهؽُم
داخل الجعذ دطحماعي اإلإشبيً .حّل ٞألامش بللخلة مىٍىمة الُٝم ،ولُاُ
اإلاسا ،٥طشاص اهحفاس دٜحفادي والٕشٍضي ،حُص ظِحٝىي الذاْ٘ دظتهال١ي
ودهذ٘اعي ،وما ًيحج ًِ رل ٤مً حشمان ،مىلذ لترا٠م في الىاٜة الّذواهُة .اهه
4
ِىٌِّ ٚؽه الجعذ وٍشد ِلُه بمماسظة ِى ٚطعذي.
ان ؤلاٜفاص اإلامىهج الزي ٌِّؽه الحلمُزٌّ ،شله لّى ٚسمضيً ،ماسط ِلُه
هخُجة هزا الفشاُ العحزًٙي مْ "الىجات" ،ومْ الىٝىة٘ ،هزل التراثبُة اإلاذمشة
لآلما ٥وللىٙىط ثجِؾ الحالمُز وثجّلهم مفىٙحن في وىابحر الّذاص وأحُاها
دِحذاصِ .لُىا أن وّلم أن الّى ٚداخل اإلاذسظةٌ ،هشت بىادسل مىز مذة وىٍلة،
ل ً٢الجذًذ هى دهحٝا ٥الى الّى ٚلذ اإلاذسط ،وهزا مترثش٠ ،ما أؼشها الى رل٤
ِذة مشات ،الى ثبلِغ ـىسة اإلاذسط ،التي ثٍا٘شت ِىامل ٠سحرة ،مً أطل
ثحىٍله الى مزهش ومىبىر اإلاذًىةِ ،ىك أن ً٣ىن مىٝزها ومحبىبها٠ .ما أجها
 3ػؼٚؼ نؼعق :انفهـفخ أٔ انؼاللخ انًجضٕعح ،يٍ االؿزُـبر إنٗ اإلثضاع ،إفغٚمٛب انلغق ،2017 ،م.
141
 4دٕاع يغ جغٚضح األدضاس انًغغثٛخ (أَجؼ انذٕاع ؿؼبص كبغمٚ :زؼهك األيغ ثضالس أؿئهخ عئٛـٛخ :يب ْٙ
أؿجبة رؼاٚض انؼُف صاسم انًضعؿخ انًغغثٛخ؟ يب ْ ٙاٜصبع انًزغرجخ ؿٕاء انًجبكغح ٔغٛغ انًجبكغح
نهؼُف؟ يب ْ ٙانذهٕل نًؼبنجخ ظبْغح انؼُف) انؼضص 218 1/1 – 6404
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حىلحه مً ولُّة الشظى ٥الى مهمة ؤلاسظالي .وأخحرا ًم ً٢أن وؽحر هىا الى أن
ثضاًذ الّى ٚهى هخُجة وبُُّة بحّاد اإلاذسظة ًِ وٌُٙة التربُة و ًِ مهام
الحّلُم ،واختزالها في مش٠ض للحٝىٍم .لزا اِحبرها في ٠حابىا ألاخحر ،أن اإلاذسظة
أـبحد مبجى (ولِغ مع٢ىا) بذون مّجى .ان البّذ الجضاثي هى الىاغي ِلى
اإلاذسظة (الحؤدًش والترظِش) ،ولِغ هىا ٟحمىس للبّذ الح٣ىٍجي (التهزًش
والحس .)ُٚٝبهزا اإلاّجى هححذذ ًِ خىىسة وشد السٝا٘ة مً اإلاذسظة.
لّل أهم الىحاتج اإلاترثبة ًِ ٌاهشة الّى ٚداخل اإلاذسظة ،ولذ ألاظحار ثحذًذا،
هى ؤلاِالن الشظمي ًِ ٘ؽل اإلاذسظة ،والتي ِىك أن ث٣ىن وش٘ا معاهما في
الحٝلُق مً الّى ٚداخل اإلاجحمْ ،أـبحد ِاطضة ًِ مىْ اظحيبات الّىٚ
داخل مؽحلها .وهزا ظُئدي الى ث٢شَغ ثبلِغ ُٜمة اإلاذسط في أِحن ألاطُا٥
الٝادمة٘ ،لً جّىد مهىة الحذسَغ مٕشٍة ،ولً جّىد حلما ،بل ِٝابا إلاً لم
ًحٙىٜىن في اإلاهً اإلاحٍىٌة اطحماُِا و اٜحفادًا ،وملجؤ لالححماص مً ِىٚ
البىالةِ .الوة ِلى أن اظخباحة الجعذ ألاظحاري (و هٝله مً اإلاٝذط=الشظى ٥الى
اإلاذوغ=الّذو) ظُجشدل مً ظلىحه الشمضٍة ،اإلاسا/٥الىمىرض ،وٍٝٙذ السٝة لذي
باقي الحالمُز ،وحتى ألاظش ،في اإلاذسظة و طذواتتها .رم ان ثشا٠م وثضاًذ حا ت
الّى ،ٚظُحى ٥الّى ٚالى سٔبة .لهزا هبهىا ظابٝا الى خىىسة ٘شطىٍة الّى.ٚ
٘الحلمُزاإلاّىٜ ٚذ ًفبس بىال سمضٍا في رهً الّذًذ مً الحالمُز ،اهه بىل بذون
مجذ حُٝٝي (ٔحر محٙى ٛدساظُأ ،حر محبىب ،)...ار ظحري ُ٘ه البّن رؤسا
لىلُّتهم اإلاذسظُة ،واهحٝاما مً الّذو اإلاجعذ في شخق ألاظحار .ظُٕذو الّىٚ
شجاِة ،ووٝعا مادًا لشد دِحباس للّى ٚآلادمي باإلاّجى ألاهتروبىلجي لل٣لمة.
حُص جّىصل الؽشوه الشمضٍة لحح ُٞٝالٙذًة ،وجّىٍن هزا الّى ٚآلادمي بحٙشَٖ
للّى ٚبىشٍٝة سمضٍة .ه٢زا ٘ححىٍل الّى ٚالى سٔبة ظُحىله الى ِى ٚمجاوي
ومىل ،ٞثحذل لىابي و ًم ً٢الح٢هً بحذودل .مً هىا أهمُة ده٢باب ِلى
دساظحه مً صاوٍة الّلىم ؤلاوعاهُة.
ل٣ي هٝلق مً حذة الّى ٚاإلاعخؽشيً ،جش أن هح٢م ِلى الىخُجة وهيسخى
ألاظباب .و ًجش أن وُٕش معاصلة اإلاذسظة .ار ًيبػي أن هِ ٚٝىذ حذود
ؤلاداهة (و ي واطبة لذ ١ل ّ٘ل ِىُ ،)ٚواسظاص آلُات صطشٍة أ٠ثر ٘اإلاٝاسبة
ألامىُة ِٝابُة ولِغ ِالطُة وٜاتُةً .حّحن الحيعُ ٞبحن ١ل الٙاِلحن التربىٍحن،
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لشـذ ألاِشاك الذالة ِلى اظحّذاد بّن الحالمُز إلاماسظة الّى .ٚو اظخباٜه
ٜبل وٜىِه ،وهزا ِمل ًححاض الى اظتراثُجُة طادة ،وِمل ثلفصخي مُذاوي،
ولِغ ٘ٝي ِٙىي و ِلى حعً الىُة .و أخحرا ًجش أن هجّل الخُاة اإلاذسظُة
للحلمُز طذًشة بؤن جّاػ ،وطّل اإلاذسظة مع٢ىا للخُاة ،وجعحمُ٘ ٚحها
الحلمُزِ ،بر ثىوحن ألاوؽىة السٝاُ٘ة وث٢سُ ٚألاوؽىة الشٍالُة .وهزا ٌعحلضم
اِادة الىٍش في اإلاذسظة دمححاهُة٠ ،ما ٜلىا رل ٤مشاسا ،والخا ٛجُٕحرات طادة في
وٌُٙة اإلاذسظة وِالٜتها باإلاؽشوُ اإلاجحمعيِ .الوة ِلى اِادة الىٍش في ث٣ىًٍ
اإلاذسظحنِ ،لى معحىي الّذد الذًذا٠حُُ٢ة إلهجات ّ٘ل الحىاـل مْ الحالمُز.
ًٝى٘ ٥اوظحى أهىىهُجي" :لٝذ أؼاس بىثى ٥الى أن ِذم دوم ىان هى ظبش
الّذواهُة .وهمُ ٚالى ِذم دوم ىان ،ؼّىس ب٣ىهه ضخُة لّذم الّذالة ،أي
لئل٠شال و الٝمْ في ِالم ٘اٜذ للمحبة".5
محاولة في الح٢ٙحر:
جعحلهم هزل اإلاحاولة هفا سُّ٘ا ٠حبه ادواسد ظُّذِ ،لى ارش حذذ  11ؼخىبر
ؤلاسهابي ،بّىىان "دهّٙا ٥الجماعي"ًٝ ،ى ٥في أحذ مٝاوّه" :ان طزوس الشِش –
الٍلم – البئط ي الُىم مشتُة مّشو٘ة وٜابلة للّالض ،وٍم ً٢أن ًفبس
ؤلاسهابُىن أهٙعهم مّضولحن ،أو ًحم اححىائهم أو ِلى ألاٜل ثجشٍذهم مً الخىا٘ض
الذاّ٘ة الى الُٝام بؤي ِمل .ولحح ُٞٝرل ٤هححاض الى الفبر و الى التربُة ،في أ٘ٞ
اظخسماسهما في اإلاعحٝبل ،بؽ٣ل مماد لخعاسُ الّى ٚو اإلاّاهاة ِلى ـُّذ واظْ.
اهىا هلصخى الُىم وٜىُ الّذًذ مً أهىاُ الحذمحر و ثفاِذ حذة الٕمة في
الّالم٘...هزل اإلاجهىدات اإلاماِٙة مً أطل خىك الخشبً ،م ً٢أن ثئدي الى
الٝماص ِلى ١ل ث٢ٙحر .وبالحالي ِلى ١ل حغ ظلُم .ه٢زا هٝى ٥ان مً ًحى٘شون
مىا ِلى وظاتل الححذذ الى أهاط معحّذًً لئلهفات ،وهئ ص هم ٠ثرِ ،لحهم أن
6
ًذاّ٘ىا ًِ ٘٢شهم ب٣ل ما أم ً٢مً ِٝل وـبر".
وهزا ٌّجي أن هزل اإلاٝذمات ظخعترؼذ بهزل الشوت اإلاحش٠ة ،في ثجلُاتها الحالُة:
 5فبٔؿزٕأَطَٕ :َُٕٙٛٛػُف اإلَـبٌ أٔ انؼضٔاَٛخ انجًبػٛخ ،رغجًخ َشهخ فغٚفغ ،يؼٓض اإلًَبء انؼغث،ٙ
 ،1989م178.
 6إصٔاعص ؿؼٛض :االَفؼبل انجًبػ( ٙاإلؿالو ٔانؼٕنًخ ٔاإلعْبة :رضاػٛبد انذبًغَ ،وٕم يشزبعح يٍ
إػضاص ٔرغجًخ ػؼٚؼ نؼعق) ،يُلٕعاد كهًبد ثبثم ،2007 ،م141 .
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ان الح٢ٙحر في ه٢زا مىالُْ ،خاـة اإلاحّلٝة بالّى ٚوالحّىُ ،ٚوهىا ثحذًذاالّى ٚاإلاذسسخيٌ ،عحلضم الخشوض مً داتشة دهّٙا ٥الجماعي وده٢باب ِلى
الح٢ٙحر ،وهزا ما ظىحاو ٥ثمشٍىه.
ان الح٢ٙحر في الّىِ ٚمىما ،والّى ٚاإلاذسسخي ِلى الخفىؿٌ ،عحلضم ث٢ٙحراِٝالهُا ،رل ٤أن الّى ٚهى في ألاـل جّبحر ًِ ٘ؽل الّٝل ،والح٢ٙحر الّٝالوي
هى بمسابة الّىدة الى مىبْ الّٝل وسد دِحباس الُه .ل ً٢الجزوِات الّىُٙة ٠سحرة
وجععى الى ثذمحر الّٝل ودهحفاس للّى ،ٚظىاص مً وشٗ مً ًلجؤون الُه أو مً
وشٗ مً ًحاسبىهه ،لزا ٘ا هحفاس للّٝل ٌعحلضم الححلي بالفبر ،وؤلاـشاس ِلى
ثبلُٕه بذون هٙار هزا الفبر.
لِغ اإلاؽ٣ل ٜاتما في الخصخُق٘ ،الّىٔ ٚالبا ما ً٣ىن جّبحرا ًِ الٍلموؤلاهاهة والبئط ،وهزا ًىىب٠ ٞسحرا ِلى الّى ٚاإلاذسسخي٘ ،هى بالحؤُ٠ذ ثشطمة
إلاعلعل مً الحٝٙحر اإلاّشفي واللٕىي ،وؤلاٜفاص الّىُ ،ٚواظحذخا ٥ؤلاهاهة وِذم
همم الٍلم .ومْ رل٘ ٤األمش لخذ آلان هى ِباسة ًِ حا ت مّضولة ،ي التي
ٜامد بهزل العلى١ات الّىُٙة أو ًم ً٢أن ثٝىم بها ،وهزا ٌّجي ام٣اهُة اححىائها،
وام٣اهُة ثحشٍشها مً ألاظباب الذاّ٘ة الى ثٙجحر هزل الىاٜة الّىُٙة.
ان ألامش لِغ ١اسرُا ،ل٢ىه مىزس ،وبالحالي ٘بم٣اهُة الّالض محاحة ،ان هحً ساهىاِلى التربُة و الفبر ،التربُة ألجها مجا ٥جّلم ً٘ الِّؾ وث٣ىًٍ سإٍة للّالم،
واسظاص دِاتم الّالٜات الىبُلة ،وبالحالي مجا ٥لفىاِة ؤلاوعان ،ان صر الحّبحر.
وألن ألامش ًحىلش ِمال دإوبا ومحؤهُا في الضمً٘ ،بن الفبر هى الّذة التي ًجش
الخعلر بها ،ل٣ي وعحعجل الىحاتج  ،أو ل٣ي وّلً ًِ ٘ؽل الّٝل والتربُة ،وثبرًش
اللجىص الى اإلاٝاسبة ألامىُة ،مً أطل وي اإلال.ٚ
جحذًذاث أضاضيت
ثمحس هزل اإلاذاخلة مبرس وطىدها مً ِباسة "اإلاٝذمة" ،باِحباسها ثحُال مً طهة
ِلى البذص في ظحروسة الح٢ٙحر ،بما هى ثلمغ للىشٍ ٞوالىعي بيعبُة اإلاىىلٝات،
أ٠ثر مما هى اسظاص أل٘ ٞالىـى ،٥دون أن ٌّجي رل ٤الجهل باإلاٝاـذًٝ .حطخي
البذص ٠زل ٤الىعي بحذود مماسظة ّ٘ل الح٢ٙحر ،وبالبحص ًِ ظبل هطجه ،وهى
معاس بىاثي ٔحر م٢حمل .ومً طهة راهُةً :حّل ٞألامش بمٝذمة بفُٕة الجمْ ،ثٝذم
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هٙعها ٠مذاخُل مم٢ىة للبذص في الح٢ٙحر الهادة ،في مىلىُ "الّى ٚاإلاذسسخي"،
بُّذا ًِ دهّٙا ٥و سدود ألاّ٘ا ،٥اجها مٝذمات ثمْ معا٘ة ٘اـلة بحن حذذ
الحّىُ ٚو ث٢ٙحرل.
 ًِ)1مٙهىم الّى ٚاإلاذسسخي
٘ما اإلاٝفىد بالّى ٚاإلاذسسخي؟ ًحّل ٞألامش بمٙهىم ِام طذاً ،حُل ِلى ١ل
مٍاهش الّى( ٚاإلاادي أو اللٍٙي أو الشمضي) التي ثٍهش ظلىُ٠ا ،ان ِلى معحىي
جّىُ ٚاإلاذسط للحلمُز ،أو جّىُ ٚؤلاداسي للحلمُز ،أو ِلى معحىي جّىُ ٚالحلمُز
لئلداسي أو جّىُ ٚالحلمُز للمذسط ،أو ِلى معحىي جّىُ ٚالحالمُز لبّمهم
البّن ،أو ثفشٍِ ٚىٙهم ِلى ألاؼُاص و الحجهحزات.
وِلى الّمىم ٘الّى ٚاإلاذسسخي هىا هى ِى ٚمجالي ،رل ٤أن الّىٌ ٚاهشة
اوعاهُةٜ ،ذ ثٍهش في مجا ت ملحلٙة مً الخُاة الجماُِة :الّى ٚالعُاسخي،
الّى ٚالذًجي ،الّى ٚدٜحفادي :الّى ٚالحّلُمي (اإلاذسسخي)٠ .ما ٜذ ًٍهش ِلى
ِذة معحىٍات محباًىة ،وٍلمْ ظتراثُجُات جّشٍُٙة محىىِة ،لزا ثلحلٚ
مٝاسباثه حعش هىُِة ؤلادسا ٟوأظلىب الخصخُق ودٜتراحات اإلاٝذمةٝ٘ .ذ
هفىب اهحمامىا في دساظة الّى ٚاإلاذسسخي ِلى آلُات اهحاض وظاتل المٕي التي
ثذْ٘ شخفا للُٝام بّٙل ِىُ٠ ،ٚما ٜذ هٝىم با ؼحٕاِ ٥لى ثحلُل الخىاب
العاتذ حى ٥ـىسة اإلاّى( ٚظىاص ١ان الحلمُز أم اإلاذسط) .ل ً٢اإلاهم هى الح٢ٙحر
بؽ٣ل طذلي مٙحىت ،بُّذا ًِ أًة هضِة ثٙاإلُة ،ألن الّىٌ ٚع ً٢مىٍىمحىا
السٝاُ٘ة واإلاجحمُّة.7
ظىٝحفش هىا ِلى الّى ٚاإلاذسسخي اإلاحمسل في أحذاذ جّىُ ٚاإلاذسط ،ولىخعاص٥
هل هى ِى ٚأم ِذواهُة؟ ولىمحز بهزا الفذد بحن الّى ٚوالّذواهُة٘ :الّذواهُة
داتمة الخمىس في ـلش الفشاِات ؤلاوعاهُة ،و ي ِذواهُة حُىٍة مشا٘ٝة
للّالٜات ؤلاوعاهُة ،ل٢جها ٜذ ثيحج ِىٙا .اجها مشثبىة بؤخز ما ًمحل٢ه وما ًشٔش
ُ٘ه آلاخش ألهه في هٙغ الىٜد همىرض باليعبة الُىا ،و مىا٘غ لىا و هزا ما ًىلذ
اإلاحا١اة واإلاضاًذة اإلاحا١اثُة (سووي طحراس)ً .تر٠ش ِلى هزل الّذواهُة أؼ٣ا٥
ملحلٙة مً الّى ،ٚمجها الّى ٚدسث٣اسخي ،الزي ًذاْ٘ ًِ الخُاة ،و الّىٚ
 7ػجضهللا دًٕص٘ :انغْبٌ انضمبفْٔ ٙى انمطٛؼخ (إػضاص ٔرمضٚى يذًض ػعَ ،)ٍٛصاع رٕثمبل نهُلغ ،م.
284-283
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الحّىٍطخي ،الزي ًذمش ِىك الخل ٞوؤلابذاُ،و الّى ٚال٢بتي ،رم الّىٚ
الحذمحري ،اإلاحّل ٞباجهُاس ؤلاًمان و٘ٝذان اإلاسا ،٥اهه ِىٔ ٚاًة في راثه و ٜذ
ًححى ٥الى الّى ٚالعادي ،حُص اإلاُل الى المبي الجعذي و الحّىؾ إلًزاص
الٕحر .لزا ِلى التربُة أن ثىطه الّذواهُة ،و جّلم  ُٚ٠ث٢بس طماحها ،ومتى
جعمس لها با هٙالتً ،حّل ٞألامش بمحاولة اًٝاٗ ثشا٠م الّى ٚوثٝلُفه ،وهزا
ٌعحلضم الّىاًة بالخشٍة وبالّذالة 8وبالحالي ًم ً٢أن وّحبر أن ١ل هزل ألاؼ٣اٜ ٥ذ
ثلتر ٛالّى ٚاإلاذسسخي ،ل ً٢دِحذاص ِلى اإلاذسط ،هى أٜشب الى الّى ٚالحذمحري،
بحُص لم ٌّذ اإلاذسط مسا باليعبة للحلمُز ،الزي ٌِّؾ اجهُاسا داخلُا إلاىٍىمة
الُٝم و لشمضٍة ؤلاًمان ،وبالحالي ٌِّؾ هىِا مً ٘ٝذان اإلاّجى.
 ًِ )2حذذ الحّىُٚ
هحً ارن أمام وٜاثْ مصخفة في ظلى١ات محذدة ومحذودةٜ ،ام بها بّن
الحالمُز في ؼ٣ل اِحذاص بذوي ِلى بّن اإلاذسظحن٘ .هل ًحّل ٞألامش بحذذ أم
بٍاهشة؟
١ل حذذ ً ْٝفي الضمً ،وٜذ ً٣ىن ِابشا واظحشىاتُا ،لٜ ً٢ذ ً٣ىن دد ومسحرا
لالهخبال٠ ،ما ٜذ ًححى ٥الى ّ٘ل مئرش في مجشي ألاؼُاص ،وهىا هٝفذ مجشي
الىلُّة الحّلُمُة ،ل٢ىه ٜذ ً٣ىن حذرا ًبفم الزا٠شة الجماُِة ،و ًؤخز
ـبٕة الٍاهشة ا بّٙل الح٢شاس و الخؽابه الخاـل في الّىامل اإلاٙجشة للّى ،ٚأو
في أظبابه وهحاتجه .وهزا ٌّجي أن الٍاهشة ي الخذذ الزي ًئظغ لخمىس ممحذ
في الضمً .و بىىُ مً ؤلاظٝاه ِلى ما ٠حبه بىدسٍاس بفذد ؤلاسهاب ،إلاا اِحبر أن
ألاحذاذ الّىُٙة ١اهد داتمة مىطىدة في الّالم ،مسل مىت دًاها ،ل ً٢الّمل
ؤلاسهابي لم ً ً٢حذرا ِابشا بل سمضٍا ،مً هىا ٜىثه الّىُٙة .باإلاسل ًم ً٢الٝى ٥في
مؽهذها الحّلُمي رمة الّذًذ مً ألاحذاذ التي جسجل بحن الُٙىة وألاخشي ،وهمش
ِلحها مشوس ال٢شام ،جّىُ ٚاإلاذسط للحلمُز ،جّىُ ٚالحلمُز للحلمُز ،جّىُٚ
الحلمُز لزاثهِ ،ذواهُة الٕؾ ،ل ً٢لم ً ْٝحذذ سمضي٢ً ،ؽ٘ ًِ ٚؽل
مىٍىمة التربُة والحّلُم٘ ،بّذ "الشاب ألاحذاذ" وبّذ الش١ىد في معلعل
 ( 8فاوستىأنطىنيني :عنف اإلنسان أو العدوانية الجماعية ،ترجمة نخلة فريفر ،معهد اإلنماء العربي،
 ،9191ص971/91 .
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الحذهىس والتراطْ و الشداصة ،طاص جّىُ ٚالحلمُز للمذسط ٠حذذ مىل ٞخالق،
ثح٣ار ٚبذاخله ١ل ألاحذاذ التي وّٜد و التي لم ث ْٝبّذ ،لزا ٜا ٥بىدسٍاس:
"ًجش أن هترًصّ٘ ،ىذما ث٣ىن ألاحذاذ سا٠ذة ًجش أن وعبٝها و وعحر بعشِة
أ٠بر مجها ،وِىذما ثخعاسُ ًجش أن هترًص ،دون أن وٕش ٛأهٙعىا في حؽى
9
الخىابات"
ٌّحبر جّىُ ٚاإلاذسط حالُا حذرا مضلض ً ،حّحن أن هحشسل مً خىابحن محذاولحن:
خىاب التهىٍل :الزي ًحش ٟالّىاو ٚوسدود ألاّ٘ا ،٥والخعشُ في دظحيحاطات و
دخحُاسات ،وحتى السخشٍة ،وهى خىاب مبجي ِلى الشأي ا٠ثر مً ال٢ٙش ،وِلى
الخ٢م أ٠ثر مً الححلُل.
خىاب التهىًٍ :الزي ٌّحبر ه٢زا حذذ مجشد حذذ مّضو ٥وِابشً ،يبػي أن
هىاطهه بفمد وثجاهل و وٕن الىشٗ ًِ اإلائؼشات التي ًٝذمها والذ ت التي
ًٙححها مً أطل خل ٞهٝاػ ِمىمي سـحن.
ًحّل ٞألامش بش٘ن مضدوض للجزِة دظ٣اثىلىطُة ،التي جّلً جهاًة اإلاذسظة وجهاًة
الحلمُز وجهاًة اإلاذسط .و س٘ن الجزِة دهحٍاسٍة ،التي جّىل أ٠ثر الححلُل وثئطل
البذص في الح٢ٙحر ،وثشهً مؽشوُِة ال٢الم ،بحجزس ٌاهشة الّى ٚداخل الجعذ
الحّلُمي.
همحز بحن الخادذ ( )accidentelوالخذذ ( ،)événementوالىاّٜة (٘ .)faitالخادذ هى الزي
ً ْٝبالفذ٘ة ،و ً٣ىن مىحٍشا .والخذذ هى الزي ِلى الشٔم مً ١ىهه ٔحر
مشٔىب ُ٘ه٘ ،هى لِغ حذرا مٙاط ا ،بل ان ثشبحه الح٣ىٍيُة جعمس ببم٣اهُة بىاته.
والىاّٜة ،ي حذذ مبجي ،هلشطه مً اإلاِّؾ ،وهٝذم ُ٘ه ٜشاصثىا للخذذ.
٘حّىُ ٚاإلاذسط لِغ حادرا ِشلُا ،اهه حذذ ِؽىا وٜىِه ّٙ٠ل مجعذ في
الضمان واإلا٣ان ،بالفىت وبالفىسة :و بالٙاِلحن في ٜلش الخذذ .لم ٌّؾ اإلاذسط
(اإلاّى -ٚاإلاّى )ٚو الحلمُز (اإلاّى - ٚاإلاّى ) ٚه٢زا حذذ و٠ؤهه مجشد حادذ،
بل ّٙ٠ل و ثٙاِل ،ل ً٢ولّه في ظُاٜه الّام و الخاؿ ،حىله الى واّٜة٠ ،ما
أن ث٢شاسل ٜذ ًجّله ٌاهشة .لزا هٝى ٥ان الّىٌ ٚاهشة اوعاهُة ،واطحماُِة ،أما
 9جٌٕ ثٕصعٚبع :انؼٕنًخ ٔاإلعْبة (،يٍ كزبة :اإلؿالو ٔ انؼٕنًخ ٔاإلعْبة ،رضاػٛبد انذبًغ،
َوٕم يشزبعح ،إػضاص ٔ رغجًخ ػؼٚؼ نؼعق) يُلٕعاد كهًبد ثبثم  2007م94 .
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الّى ٚاإلاذسسخي ٘لِغ ٌاهشة بّذ ،بل صا ٥حذرا وىس دهحٝا ٥الى واّٜة :مً
اإلاِّؾ الى اإلاح٣ي.
لٝذ ثحى ٥حذذ جّىُ" ٚاإلاذسط" الى ح٣اًة ٔشٍبة "لى ٠حبد باإلبش ِلى آماٛ
البفش ل٣اهد ِبرة إلاً اِحبر" .اجها ؼبحهة بح٣اًات أل ٚلُلة و لُلة .ول٣ي هحّامل
مّها بٙشطىٍة ،وؽاهذها دون أن وّىد الحهاِ ،لحها أن ث٣ىن مجشد مؽهذ مً
مؽاهذ الّى ٚالتي أـبحد مؤلى٘ة في الخُاة الُىمُةِ ،لحها ان ثٍل ح٣اًة
خالذة ،مسلما ٜاِ ٥بذ الٙحات ١لُىىً" :لصخى الؽُخ أن ًيسخى الخ٣اًة ،أو ِلى
ألاٜل أن ًيسخى الٕاًة مً ح٣اًتها ،مً واطبه حماًتها والخٙاً ِلحها بخسجُلها
ِلى الٝعم ألا٠ثر هؽاؼة في الجعذ :الٝعم ألاهٙغ وألاِلى ".10وّجي به الّحن
الؽاهذة و لِغ ٘ٝي اإلاؽاهذة،التي ثحلٝى حذذ الحّىُ ٚبالمبا ة بل بخبفش
وسهبة ،ألجها لِغ ح٣اًة هضلُة ،بل ح٣اًة ثجّل مً ًٝشأها ٌؽّش بؤن ظالمحه
مهذدة بالخىش .رل ٤أن ١ل ِىً ٚحمل في وُاثه اتهام وشٗ للىشٗ آلاخش١ ،ل
ِى ٚارا ث ٚٝوساصل ح٣اًة٘ ،11ما ي الخ٣اًة ألاـلُة لخذذ جّىُ ٚاإلاذسط،
وما ي الخ٣اًة الحؤوٍلُة؟
 ًِ )3ظبش ومٝفذ الّىٚ
هل ًحّل ٞألامش بحّىُ ٚمذسط ما ،أم بحّىُ" ٚاإلاذسط"؟ هٝفذ بحّىُ ٚمذسط،
جّىُ ٚاإلاذسط ِلى ما ًّٙل ،اهه حذذ ٔحر مبىحن وأهه حذذ ًشبي بحن ثلمُز
بُّىه ومذسط بُّىه ،وأن ألامش ٌّذو أن ً٣ىن ـشاِا بحن وش٘حن لم ًحح٢ما
في معاسل و في مآله .أما جّىُ ٚاإلاذسط ُّ٘جي جّىُ ٚاإلاذسط ِلى ما هى ِلُه،
اهه حذذ هى في حذ راثه بيُة سمضٍة جّ٢غ هٍاما ِالتُٝا سمضٍا بحن الحلمُز
واإلاذسط ،اهه هٍام ـشاُ سمضي بحن ثمسلحن وـىسثحن ،بحن ِاإلاحن٣ُ٘ ،ىن الحلمُز
هىا مح٣لما بّٙله باظمه ،و٘اِال بزاثه بل بصخفه .ان الحلمُز هىا شخفُة
مٙهىمُة ثححش ٟبمحٙض الهىٍة .وباإلاٝابل ً٣ىن اإلاذسط هىا ،معتهذ٘ا في مهمحه
وثمسُلُحه وهُابحه ،وبالحالي في هىٍحه الحذسَعُة ،أي أًٝىهة اإلاذسظة ،اهه اإلامسل
الشمضي للعلىة الحّلُمُة (الىاو ٞالشظمي باظم الىصٍش ومذًش ألا١ادًمة واإلاذًش
 10ػجض انفزبح كهٛطٕ :م151-149 .
11ػجضهللا انذًٕص٘ :م283 .
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ؤلاٜلُمي ومذًش الساهىٍة) ،واإلاترطم للّٙل التربىي –اإلاّشفي (اإلامامحن ،والٙ٢اًات،
و ثٝىٍمها) ،والخامل للجعذ الحّلُمي ٣٠ل ( .)le corps enseignantأظحىُْ أن
أطضم في ه٢زا ثحذًذ٘ ،ال همل ٤مّىُات و دساظات جعمس ببىاص همي ثٙعحري
لهزا الّى ٚاإلاذسسخي ،ل٢جي أمُل حذظُا الى اِحباسل جّىُٙا لحلمُز ثجال مذسط،
بما هى مئؼش ًحمل في راثه ام٣اهُة ثحىله الى جّىُ ٚللمذسط ،ومً هىا لشوسة
أخزل محمل الجذ والحبفش.
( facteur

ِلُىا أن همحز بحن العبش في الّى )cause( ٚوالّامل اإلاٙجش للّىٚ
٘ )déclencheurبن ا٠حُٙىا بالّامل اإلاٙجش للٕمش وللّى ،ٚلً هٙهم ِمٝه ومبرسل،
ما لم هشطْ الى ظبش وطىد الىاٜة الىاتمة مً الٕمش والّى٘ .ٚحذذ اِحذاص
ثلمُز ِلى مذسط هى ظلىِ ٟىًُ ٚم ً٢سبىه حذرُا بّامل مٙجش للّى،ٚ
مشثبي بحٙاِل لخٍي في اإلا٣ان والضمان ،خشض مً اإلاشاٜبة والحح٢م ،ل ً٢خشوطه
في هزل اللخٍة أو ٔحرهاٌّ ،ىد الى ظبش أو مجمىِة مً ألاظباب٘ .ا تهام والخ٢م
والححعِغ بالزهشِ ،ىامل ثئدي الى ثٙجحر الٕمش وؤلاثُان بعلىِ ٟىُ ،ٚلً٢
ظبش هزا الّى ٚهى أهىا وّحٝذ أن الٕحر (وفي هزل الخالة اإلاذسط) هى الخاوئ
والّذو ،ومً حٝىا (وهىا الحلمُز) أن هئهبه ،وأن هٝشس أهه ٌعحح ٞالّٝاب بعبش
خىؤلٙ٘ .ي الٕمش و الّى٣ً ٚىن الٙاِل محمش٠ضا حى ٥أحاظِعه وحاطاثه،
دون أن حهحم بؤحاظِغ و حاطات آلاخش .الٕمش وشٍٝة في الح٢ٙحر مٙفىلة ًِ
الخُاة ،ومىلذة للّىٙ٘ .ٚي ـلش ١ل ٔمش وِى ٚهىا ٟحاطة ٔحر مؽبّة،
لزا ٜذ ً٣ىن الٕمش (وحتى الّى )ٚـٙحرة اهزاس ل٣ي هىخبه الى هزل الخاطة ،وأن
هجذ الىاٜة اإلاالتمة إلؼباِها ِىك اهذاسها في مّاٜبة آلاخش ،الزي وّحٝذ أهه
ظبش آ مىا وَعحح ٞجّىُٙىا.12
 ًِ )4هىٍة اإلاّىٚ
ِلُىا أن هىشت ظئد معحٙضا ،ما الزي ًحذد آلان هىٍة الحلمُز؟ مارا ٌّجي
الحلمُز الُىم؟ ٌِّؾ الحلمُز داخل مجحمِْ-الميٌ ،عاهم في جؽُ٢ل طضص مً
هىٍحه ( والتي ٜذ ث٣ىن احذي ِىامل خل ٞمُى ت ِىُٙة لذًه) ،وهٝفذ بزل٤
اإلاجحمْ الزي ًمجذ العشِة وٍمٝد الحؤويً ،ىخصخي بالىخُجة ولِغ بالعحروسة،
12

Marshall B Rosenberg : Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs,
Nouveaux Horizons, 2015 p. 179
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وٍٝذط اإلاّلىمة ولِغ اإلاّش٘ةً ،حشك ِلى دهّٙا ٥أ٠ثر مما ًحٙض ِلى الحؤمل،
وٍشاهً ِلى الٙشد ولِغ ِلى الجماِةٌ،ععى هحى الىجات دهحٝاثي ،أ٠ثر مً
الىجات دهذماجيًٝ ،ذط دظحمحاُ وٍش٘ن ألالمً ،بحص ًِ ظبل اوالة الخُاة،
وٍمحىْ ًِ ؤلاهجابً ،ححٙل بٝىة البىل العشَْ ،الزي ًحفل ِلى ١ل شخيص و
آلانًٙ ،حتن بالفىسة اإلاباؼشة والّابشة و اإلايعُة ِلى ثىوحن وثللُذ الزا٠شة،
ٌِّؾ داخل ِالم ا٘تراضخي ،وَؽّش بالطجش داخل الّالم الىاٜعي.
ه٢زا ًجذ الحلمُز هٙعه ،داخل ُٜم طذًذة ثىذسض في ما ًم ً٢وّحه بالهىٍة
دظتهالُ٠ة والصخفُة الخعىٍُٝة ،التي ثمجذ البّذ الؽبٝي للجعذ وظلىة
دظتهالِ ،ٟالوة ِلى د٘ححان باللّش في ملحل ٚأؼ٣اله١ .ل هزا ظُّمٞ
الخشمان أ٠ثر ،وَعاهم في خل ٞهىُ مً الالأمان ،والزي في حالة اظحٝالة ألاظشة،
و٘ٝذان اإلاشطُّات ،واسثجاض وٌات ٚالعلىة ،ظُيحج اخحال ت (في البيُات
اإلاجحمُّة :بيُة ألاظشة بيُة اإلاذسظة ،)...ثٙشص ٌهىس بّن العلى١ات الّىُٙة.13
ًحّل ٞألامش بهىٍة اظتهالُ٠ة مهىوظة بالشبس و اإلاٝامشة ،بالجهذ واإلاسابشة ،لزا
ظُلٙد بشٍ ٞمٙهىم الىجات ،ل٣ي ٌّىك بمٙهىم الشبس (سبحد ٠زا هٝىة في ٠زا
مادة).
رمة طاهش آخش ًئرص هىٍة الحلمُز اإلإشبي آلان٘ ،هى هخُجة ليع ٞجّلُمي أ٘شٔه
مً مححىال ؤلاوعاوي ،حُىما أـبس الهاطغ هى الحح٢م في اإلاادة اإلاّشُ٘ة ،وفي
اإلاهاسات والٙ٢اًات وؤلاهجاصات .هزا الحىطه الزي أوشثه العُ٣ىلىطُات الخذًسة
البرأماثُةِ ،مل ثذسٍجُا ِلى اٜفاص الزات اإلاحّلمة ،التي ٔذت آلة محّلمة،
مىلىب مجها أن ثشدد ،ثح ،ًٝثحٙى ،ٛوالخالة هزل ٘الحلمُز آلان ًحّلم و ًتربى،
وهىٍحه لم جّذ ثحٕزي بالسٝا٘ة والعُاظة٠ ،ما ١ان ظابٝا ،لزا لم ٌّذ لها
احعاط با هحماص ،و وُِا حادا بالزات ،و ثٙاِل وِالٜات مْ الّالم الخاسجي،
وهزا ما ًٙعش ُٔاب الٕاًات ؤُاب اليع ٞالُٝمي وألاوش اإلاشطُّة ال٢ٙشٍة (و
لِغ الحٝىٍمُة) اإلاىطهة ،وهزا ما ًجّله أمام حالش ملٕىمٌ ،عمس ببم٣اهُة
سظم معحٝبل ٌُّذ الىٍش في هزا الخالش ،مادام رلٌ ٤ؽتره طُال طذًذا
"٘التربُة ي الىٝىة التي ًحٝشس ٘حها هل هحش الّالم ،وهححمل معئولُخىا٘ ،ىىٝزل
13

Anne Fournier, Catherine Cruiton, Georges Yveskeven, Michel Amoy : Le
risque psychologique majeur, éditions ESKA, 1997, P/ 81
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مً الخشاب الزي ظُحذذ بذون الحجذد ،وبذون هزا الٝذوم الجذًذ للىا٘ذًً
الجذد .بٙمل التربُة هٝشس هل هحش أوٙالىا أ٠ثر ل٣ي هلٍٙهم خاسض ِاإلاىا ،و
ل٣ي هتر٠هم ألثٙعهم ،ول٣ي هحشمهم مً حٝهم في ؤلاثُان بصخيص طذًذ ،لم
ه ً٢هحىّٜه معبٝا ،وهٝفذ مهمة ثجذًذ ِالم مؽتر".14ٟ
ان ١ل هىٍة راثُة محٙشدة (ولِغ مؽتر٠ة) ثيبجي ِلى هىُ مً الحما ي البذثي مْ
ثمسل الىٙل و اإلاشاه ،ٞمْ سمىصل وشخفُاثه اإلاسىلُة ،ال٣اثش واإلاس ،ٚٝالضُِم
العُاسخي ،اإلافلر دطحماعي الخ .ل ً٢آلان وؽهذ ٌهىس همي طذًذ مً الهىٍة،
ًحؤظغ ِلى الىجىمُة (٘ .)starisationاليع ٞاإلاذسسخي لم ٌّذ مىلذا للمعاواة ،بل
أـبس ٌُّذ اهحاض الالمعاواة ،والىجات في اإلاذسظة لم ٌّذ له مّجى ،ألهه بذون أ٘ٞ
باليعبة لؤلٔلبُة العاحٝة مً الىاجخحن .ل ً٢الىجىمُة جعمس بحح ُٞٝاإلاعاواة،
حُص ًمحل ٤الٙشد ِمىما ،والحلمُز ِلى الخفىؿ ٘شـحه ل٣ي ًفبس هجما ،مً
هىا هٙهم  ُٚ٠أن الفىسة التي ثمجذ ألابىا ٥واإلاؽاهحر ثحمش ب٣ل رٝلهاِ .15لى
معحىي خل ٞاظححهام الىجىمُة (الهىٍة الىجىمُة) ب٣ل الّذد اإلاعحلذمة في هزا
الؽؤن :الٙىص ،الشبس ،الؽهشة ،الخمىس ؤلاِالمي...
ه٢زا ًم ً٢الٝى ٥ان اإلاذسظة آلان جعاهم في خل ٞهىٍة للمحّلم-الحلمُز،
٘مّاًحر ثحذًذ الهىٍة ثىطذ خاسض اإلاذسظة ،و ثحذًذا داخل وظاتل ؤلاِالم و ِلى
الخفىؿ وظاتل الحىاـل دطحماعي٠ ،ما أن اإلاذسظة حالُا جعاهم في ثشبُة
الحلمُز و أوعيحه ،بل ي في أحعً ألاحىا ٥جّمل ِلى جّلُمه و طّله ًحح٢م في
الٙ٢اًات اإلاّشُ٘ة ؤحرها مً الٙ٢اًات اإلاشثبىة بمىلش الحٝىٍم.
ان هىٍة الحلمُز في بّذها دظتهال١ي و في بّذها الحّلُمي المُ ،ٞوفي بّذها
دظححهامي ،ثلل ٞالخشمان أ٠ثر و ثىظْ داتشة ال٢بد ،و ما ٌعحخبْ رل ٤مً
اظحّذاد لترطمة هزل الّذواهُة الحذمحرًة في ظلى١ات ِىُٙة.

14

Hanna Arendt : La crise de la culture, Gallimard, 1972, P.234-251
Marc Augé : Où est passé l’avenir ? Éditions Seuil 2011. P.127
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هللا والشز :ألادًان الثىىيت(*)
طُى٘اوي ُ٘لىسامى
ثشطمة :محمذ اإلاعُ٢جي
في ملحل ٚالذًاهاتٌّ ،حبر الؽش مّىى ثجشٍبُا ،ثحم مجابهحه في معحىٍات
رُىلىطُة ثلحل ٚحعش بيُات أوعا ٛالّٝاتذ ،واهىالٜا مً اإلاٙهىم اإلا٣ىن ًِ
هللا ،وبالىٍش الُه .ه٢زا ،في ثٝالُذ ٘لعُٙة -دًيُة ؼشُٜة ِذًذة ،مً الىاوٍة الى
البىرًة٘ ،بن ُٔاب ثفىس مُحا٘حزًٝي ًِ الؽش ًشثبي بؽ٣ل ٠بحر ،وٍخبْ ُٔاب
الفىسة ،اإلامحزة للحىحُذًات ؤلابشاهُمُة ًِ ،ؤلاله الىاحذ ،الصخصخي ،الخحر
ألاظمى ،خال ٞوظُذ ال٣ىن " :الحٝلُذ الؽشقي ًش٘ن ال٢ٙشة ،اإلاؽتر٠ة ِ٢غ
رل ،٤مً وشٗ اإلا٢ٙشًٍ اإلاعُحُحن ًِ ،ألاولىٍة اإلاىلٝة للخحر ِلى الؽش اهه
ًىضر الحذاخل بحن اإلاح٣ا٘ حن درىحن ،بل و بمّجى أِم ٞوحذتهما [ ]...مً صاوٍة
أهىىلىطُة ووطىدًة٘ ،الخحر لِغ أ٠ثر ٜىة مً الؽش ان لهما هٙغ الىبُّة
''اإلاؽشووة '' (سا٘حري  .)1997 Raveriالهىذوظُة جّذ اظحشىاص في رل ٤دخحالٗ
ال٢بحر في دواْ٘ الؽش والتي ثحذد الحٝالُذ الذًيُة اإلالحلٙة (دوهاهجش أو٘الهحرجي
ً ،)1983 Doninger O’flahertyحم اسطاِها أبذا لعبش وحُذ و إلسادة واحذة،
ول ً٢لّٙل ِالم محّذد ألاؼ٣ا ٥ومشٜي بال٣اتىات الؽُىاهُة ،التي ي الىطه
آلاخش لّالم هى ٠زل ٤محّذد ألاؼ٣ا ٥ومشٜي بال٣اتىات ؤلالهُة.
ل ،ً٢في الحٝلُذ اإلامحز للٕشب٘ ،بن ثفىسا آخش ًِ هزل الّالٜة ،هى الزي
٘شك هٙعه .بالىبِْ ،شٗ هزا الحٝلُذ ِذدا مً الفىس اإلالحلٙة ًِ هللا
وألالىهة ( وأًما ًِ ُٔابه وـمحه ) ،التي ًم ً٢اسطاِها أظاظا لفىسثحن  :مً
طهة ،ؤلاله الصخصخي للحٝلُذ ؤلاهجُلي ،اله ابشاهُم ،اسخا ،ٛوَّٝىب ،اله
اإلاُسا ٛوالخشوض ،الزي في الحهىدًة ًحجلى في الحىساة ،بِىما ًحجعذ هزا ؤلاله ،في
اإلاعُحُة في ٌعىُ اإلاعُس ،ول ً٢في الخالححن ًم ً٢مّش٘ة هزا ؤلاله ا ِبر
ؤلاًمان  :مً طهة أخشي ،اله الٙالظٙة ،اله الحمارل اإلاُحا٘حزًٝي ،analogia entis
٠مىلىُ ث٢ٙحر و بىاص ِٝالوي في ملحل ٚالسُىلىطُات والٙلعٙات  .بؽ٣ل ححمي،
ثٝابل هزل الحفىسات و الحمسالت اإلالحلٙة ًِ هللا ثفىسات ملحلٙة ًِ الؽش،
ًِ وبُّحه وسمضٍحه .
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اٜترت بى ٥سٍ٣ىس ،مىز ِذة ظىىات ،ثفيُٙا إلاُسىلىطُات الؽش ،ما صا٥
ًحاَ٘ ِلى ُٜمحهً ،حمٙفل حى ٥أسبْ أهىاُ أظاظُة ( سٍ٣ىس  :)1960في البذاًة،
هىا ٟأظاوحر ( اظحمشت في ٘لعٙات ورُىلىطُات ) ،ثىٍش للؽش ٝ٠ىة ِماتُة
ثحّاسك مْ الخل ٞوجعبش الخلل في اوسجامه في اإلاٝام الساوي ،ثىطذ أظاوحر
ثبحص ًِ أـل الؽش في << ظٝىه >> ملٕض ( َلى ْٙغ ال٣ىظمىط ،لئلوعان ألاو،٥
ل٣ل اوعان ،للخ٢مة ؤلالهُة هٙعها ) هىا ٟأخشي ،ثحفىس الؽش ٝ٠ذس
ثشاطُذي ،مفحر ححمي – في هٙغ الىٜد لِغ بشٍ ا – ًئدي الى ؤلارم والمُاُ،
اهه مفحر مشوُ وممجذ في هٙغ الىٜد في ألاخحر ،هىا ٟأظاوحر ثحذد الؽش ٠ىٙي
هاثج بؽ٣ل ٠بحر أو ٜلُل ًِ العٝىه ( هٙي مً الىحذة ألاـلُة ،مً الجىة ،مً
مىبْ الخُاة ،مً الخحر ،مً المىص ،في ألاخحر مً هللا ) .لحبعُي هزا الحفيُٚ
الشباعي للُٙلعىٗ الٙشوسخي ،هٝى ،٥ان هىا ٟأظاوحر ثيعش الؽش ألظباب
واوّا١اظات ١ىظمىلىطُة ،وأظاوحر ثيعبه ألظباب واوّ٣اظات ثاسٍلُة .مما له
د لة ،أن الحىحُذًة ؤلاهجُلُة ،أسطّد ؼشوس الىىُ ألاو٠ ٥ما الىىُ الساوي ،لعبش
واحذ هى هللا٠ ،لال ٞلل٣ىظمىط وظُذ للحاسٍخ ( ظٙش اؼُّاص  .) 45،7الىبُّة
وألاخالِ ،ٛالم الّلل وِالم الٕاًاتً ،شطْ لّٙل هزل ؤلاسادة الىحُذة  .وبُّة
physisؤلأشٍ ،ٞوبؽ٣ل ِام١ ،ل ألاوعا ٛالحّذدًة الٝذًمة ،التي تهحم
باألخال ،ٛوثحمحز بٙىضخى – وارا بؽشوس – مسجلة في اهحٍامُتها ،ثللي اإلا٣ان لّالم
ر١ي ،ومىٍم أخالُٜا ،هى رمشة وحفُلة الّٙل الخال ٞإلسادة الهُة ثحىاب ٞمْ
الخحر .في هزا ألا٘ ٞمً الحّالي ،ثم خل ٞهىة وثمحز طذًذًً لؽش هى وبُعي
وأخالقيً ،ىطذ ،سٔم ولذ ؤلاله الىاحذ الخحر .بهزل الىشٍٝة ثم اسظاص ٜىاِذ
ؼ٣ل خاؿ مً الّذ ٥ؤلالهي .
الّذ ٥ؤلالهي ،هى ث٢ٙحر ٘لعٙي -رُىلىجي حى ٥الّذ ٥ؤلالهي وحى ٥ثىا٘ٞ
هزا الّذ ٥مْ الؽش ،الزي ثمسله ؼشوس الىبُّة و الؽش ألاخالقي ،ولً ً٢مسل
بآ م البريص والّاد٠ ،٥ما ثم الحّبحر ِجها بىشٍٝة همىرطُة في اهجُل أًىب ،Job
حُص أًىب هى اظحّاسة  ًِ antonomaseالّاد ٥اإلاحؤلم .ا أن الّذ ٥ؤلالهي،
لِغ خاـُة ممحزة لئلِحٝادات مً الىىُ الحىحُذي .في الىا ،ْٜوطذ ٜبل رل،٤
ث٢ٙحر ًم ً٢اِحباسل مُّاسٍا ،حى ٥ثىا٘ ٞأو ثىا٘ ٞؤلاله الخحر مْ ؼشوس
الىبُّة ،التي ًفاب بها الّادلىن خاـة ،ار حمش هزا الح٢ٙحر في ،أدب الخ٢مة
في الؽش ٛألاوظي ،وفي مفش ،وبابل ،وثم الحّبحر ِىه بىش ٛملحلٙة ،في الحٝلُذ
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الُىهاوي ،مىز مٝذمة ألاودٌعة لهىمحروط (  ،)43-32،Iالتي << ثمجذ >> الّذالة
ؤلالهُة ،حُص ًبرة صوط آلالهة مً تهمة ١ىجهم ظبش ؼشوس الٙاهحن ،الى حذود
آلا م اإلاىلذة للمّش٘ة حعش أسخُلىط  ،Eschyleومىز دًُ٢ىط Diké
أها٠عُماهذس ،الى حذود ؤلاله << البريص >> (  ) anaitiosأل٘الوىن ،الزي في جّالُه
اإلاىل ،ٞلِغ معئو ًِ آلا م التي ٌّاهحها ؤلاوعان ،ومىز الّىاًة ؤلالهُة
للشواُٜحن الى حذود رىىٍة بلىثاس ،ٟواهتهاص بالّذ ٥ؤلالهي أل٘لىوحن ( اهٍش لىهضي
 . )2000 Lanziمً طهة أخشي٘ ،اخحالٗ ؤجى هزل ألا٘٣اس ،هما بالمبي ما
ٌعاِذ ِلى ٘هم دهحٝادات التي ثتردد ،والتي ظب ٞلبّن اإلا٢ٙشًٍ الُىهان أن
ظاٜىها ،لذ ِذ ٥الهي ،له همي ممحز في ثحذًذ الّالٜة بحن هللا والؽش ،حُص
ثجذ هزل دهحٝادات جّبحرها ألاظمى في <<اإلاّادلة>> ألابُٝىسٍة اإلاؽهىسة:
آلالهة ثشٍذ اصالة الؽش ول٢جها جعحىُْ أو أجها جعحىُْ ل٢جها ثشٍذ أو
أجها ثشٍذ رل ٤و جعحىُّه .ارا ١اهد ثشٍذ و جعحىًُْ ،جش أن هٝش أجها
ِاطضة ،وهى ما ًخىاٜن مْ مٙهىم ألالىهة وارا ١اهد جعحىُْ و ثشٍذ٘ ،هي
آهزا ٟلُّٙة ؤلاسادة ،وهى ما ٌّذ ٔشٍبا ًِ الهىٍة ؤلالهُة ارا لم ث ً٢ثشٍذ رل٤
و جعحىُّه٘ ،هي آهزاِ ٟاطضة ولُّٙة ؤلاسادة وارا ١اهد جعحىُْ رل٤
وثشٍذل ،وهى الصخيص ألاوحذ الزي ًىاظش ماهُتها٘ ،مً أًً ثؤجي الؽشوس وإلاارا
ثضٍلها؟ (ًىصهحر ٠ = 374حىوغ الٕمش ؤلالهي Fr. 374 Usener = Lactance, La
) Colère divine 13.20
مً هىا ثؤجي الخالـة المشوسٍة التي ًفل الحها أبُٝىس :وطىد الؽش هى
الذلُل البذًهي ،أن ألالىهة ثبالي بؤحىا ٥الّالم ،ألجها جِّؾ داخل هىاص أبذي
ومىمئن بما أهه أرش للشبىبُة ِلى ؼشوس الّالم ٘هزل الؽشوس ثجذ اظحمشاسٍتها في
١ىجها هخُجة ثلٝاتُة للىبُّة .هزل ؤلاداهة التي ساد لها للّذ ٥ؤلالهي ،مً أي هىُ
١ان ،وحعش الفىسة التي ًحلزها ،ظىاص ١اهد دًيُة ،رُىلىطُة أو ٘لعُٙة ،ي
ٜاِذة ١ل دهحٝادات الالحٝة مً الىىُ الخؽ٣٢ي وؤلالخادي ،مً باًل  Bayleالى
هُخؽه ( .بىهاظِىا . ) 1996 Bonacina
الفّىبة الّٝالهُة ،في طّل الٝىة -اإلاىلٝة و ألالىهة الخحرة ثحّاٌؾ مْ
وطىد الؽش الىبُعي وألاخالقي بلٕد ٜمتها في الّالم الحىحُذي .في مىاطهة الٝىة-
اإلاىلٝة هللً ،ىطذ ؼش ًحجاوص ال٢ثرة اإلاٙشوة لآل م ،وحهذد ٌله بالخذ مً الٝىة-
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اإلاىلٝة هلل الىاحذ .مً هىا ًؤجي ثىاظل ٘لعٙات ورُىلىطُات ،التي مً لُبىتز الى
حذود سطا ٥الف ٚالساوي اإلاّاـشًٍ ،ؼّشت بىطىب أن جؽشت ،لٕض الحّاٌؾ،
مً خال ٥أهماه مً الّذ ٥ؤلالهي ،ثذوس ١لها حى ٥بّن الٝماًا الجىهشٍة ،لً٢
الىخُجة ١اهد ملُبة  .هزل ألاهماه مً الّذ ٥ؤلالهي ثجذ هٙعها أمام صخشة ،لم
جعحىْ اصاحتها ،سٔم ألٙي ظىة مً اإلاحاو ت اإلاح٢شسة ،والتي ثجذي في شخيص:
ً ُٚ٠م ً٢أن هسبد مجمىُ الٝماًا السالذ الحالُة دون ثىاٜن  :هللا
مىل -ٞالٝىة هللا خحر مىلٝا سٔم رل ٤الؽش مىطىد؟ ( سٍ٣ىس .) 1986
بّٙل هاطغ ِذم الحىاٜن و ال٣لُىة اليعُٝة ،ثبذو أهماه الّذ ٥ؤلالهي٠ ،جهذ
٘اتذة مىه ،في ظبُل اًجاد اوسجام معححُل ِلى اإلاذي البُّذ .ارا ١ان مً
الصخُس – وهى ما ًم ً٢أن ً٣ىن ٔحر رل ٤مً صاوٍة الىحي الحهىدي -اإلاعُخي –
أن هللا هى خال١ ٞل شخيص ،ولمىه الخشٍة ؤلاوعاهُة٘ ،عُ٣ىن مً الفّش
جؽزًش ِالٜحه بالؽش ،بل ظُ٣ىن مً ألاـّش ِذم الُٝام بزل ،٤مْ الّلم أهه
باليعبة للحهىد واإلاعُحُحنٌّ ،ذ الههم هى ؤلاله الىاحذ والخُٝٝي :وطىد ألي
مهشب ممً ،ً٢حّل٠ ،ٞما ١ان ألامش مْ أبُٝىس ببصاحة الّالٜة بحن ألالىهة وؼشوس
هزا الّالم ،أو وعبة الؽش إلله أدوى مشثبة ،أو اله ران٠ ،ما ّ٘ل الُىهان أو ِمىما
٠ما ثّٙل ألادًان السىىٍة  .حعش الخ٣ي ؤلاهجُلي٘ ،بن الؽش ٔاتش ًِ اإلاؽشوُ
ؤلالهي ؤاتش ًِ اإلاشحلة البذتُة لخلً ،ٞم ً٢اوسجاما مْ الخحرًة اإلاىلٝة
للخال ،ٞا أن ً٣ىن خحرا ل ً٢الؽش ًخعشب بّذ رلِ ٤لى وشٍٝة ألاّ٘ا٥
الٕاممة لؤل٘عى ً :ىطذ الؽش ،في ححن أهه ١ان مً الىطش أ ًىطذ .بؽ٣ل مٙاسٛ
( ل ً٢ألامش لِغ ُ٘ه ١ل هزل اإلاٙاسٜة ٠ما ًبذو )٘ ،ىحذها الخحرًة اإلاىلٝة هلل،
ثم ً٢الؽش مً الىطىد :لى لم ً ً٢هللا خحرا إلاا ١ان الؽش هى الؽش  .وهزا ما ًٙعش
ٌهىس مٙاسٜة ،أجّبد ُ٘ال ٞمً اإلا٢ٙشًٍ والسُىلىطُحن الحهىد واإلاعُحُحن  .ارا ما
ثم هٝل << أـل >> الؽش مً اإلاعحىي اإلاُحا٘حزًٝي الى اإلاعحىي ألاخالقي ،ورل٤
بجّله ًحىا٘ ٞمْ خىُ ة ألاولحن٠ ،ىخُجة خحُاسهم الخش ،أو ٜبل رل ٤ب٢سحر
بجّل الؽش ًحىا٘ ٞمْ خىُ ة ،ث ْٝفي مجا ٥ما ٘ى١ -ٛىظمىلىجي إلاللى ٛأو
مللىٜات مالتُ٢ة٘ ،بهىا هٝىم ظىي بمماِٙة اإلاٙاسٜة الىاؼ ة ًِ ١ىن هللا
في ١لُة ِلمه ،أبان ًِ ماصوؼُة بٝبى ٥ولْ ٜىثه -اإلاىلٝة محل ؼ ،٤ار ثبحن
عجضل ًِ الحؤرحر في ألاحذاذ.
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هزل دِترالات ؤحرها ،ثؤجي لشوسة ،اهىالٜا مً اللخٍة التي هجّل ٘حها
مً هللا ،داخل مىىِٝ ٞالوي ًلق البرهىة السُىلىطُة الٕشبُة ،هى الخحر اإلاىلٞ
الزي له ِلم ٠لي وٜىة -مىلٝة في جّاسك مْ ؼش طزسي .اهىا وّشٗ الشدود التي
ثمد ِلى هزل دِترالات ،والتي ظادت في الحٝلُذ اإلاعُخي ،ظىاص في وسخحه
الؽشُٜة (أوسٍجاهىط  )Origéneأو في وسخحه الٕشبُة (أٔىظىحن) :الؽش لِغ
ؼِ ا آخش ٔحر خحر معلىب ( .)privatio boniمْ أوسٍجاهىط والحٝلُذ السُىلىجي
الحٙاإلي الزي وعش الُه ،ثمد محاولة الخعىحر ِلى الخحرًة اإلاىلٝة هلل ،ورل٤
بب٘شآ الؽش مً ١ل واُّٜة ومممىن ،الى دسطة الحيبئ بلالؿ ١ل اإلاللىٜات،
ِ٢غ رل ،٤مْ أٔىظىحن والحٝلُذ السُىلىجي الخؽاإمي الزي ًشثبي بهٝ٘ ،ذ ثم
الحؤُ٠ذ ِلى الٙعاد اإلاحؤـل ،الزي ًخىاٜل بذص مً الخىُ ة ألاـلُة لؤلولحن ،وهى
ثٝلُذ ًذاْ٘ ًِ ؼش أخالقي ًم ً٢أن ًحللق مىه اإلاٝذس ِلحهم ،ا بىاظىة
الٙمل الخٙي هلل
مىلىِىا ًحّل ٞهىا بخىاو ٥العئا ٥اإلاّٝذ للُُٙ٢ة التي طّلد مً أصمة
اله الٙالظٙة ،وؤلاله مالئ السٝىب لبىجهى٘ش ١ ،Bonhöfferل رل ٤بحذة أ٠بر
سطّة ٘حها بّذ الح٢ٙحر في اإلاحشٜة ،ثمْ الُىم جهاتُا في اإلاحالؼُات الحفىس الزي
ٌّحبر الؽش أداة ً٣ىن وطىدها مً أطل الخحر ،أي ٘٢شة << أصهاس الؽش >> التي
جّمل في الّمِ ٞلى اٌهاس ثٙحس حشٍة اله حُ٢م خُمُاثيً ،لشض الخحر مً الؽش
ًِ ١ل هزا حفلد هخُجة دسامُة ،ي ثٙاهة الؽش ،ظاِذت ِلحها ملحلٚ
السُىلىطُات اإلاا بّذ -حذارُة  << ٥مىت هللا>>١ .ل ما ثٝذم ًجش باألحشي ،أن
ٌعاِذها ِلى ٘هم ألاهمُة الذًيُة التي جّضي الى طىاب طزسي ًِ مؽ٣ل الؽش:
الجىاب السىىي.
مً الضاوٍة الحاسٍلُة ،ما ًبذو أهه الؽ٣ل ألا٠مل للحىحُذًة ،أي الحىحُذًة
اإلاضداتُةًٍ ،هش في الىا٠ ْٜحىحُذًة محٙشدة  ،sui generisبالىٍش ل٣ىجها مىز
البذاًة ثحمحز بشىىٍة طزسٍة .سٔم أن اإلالحفحن ًحٝٙىن حى ٥الححذًذ الحاسٍذي
لضسادؼد ( ثتراوت ال٢شوهىلىطُات بحن  10و .ٛ 6م )٘ ،بن الضسادؼُة ثمسل في ١ل
ألاحىا ،٥الحمٍهش الحاسٍذي ألاٜذم ًِ <<ظلعلة>> ألادًان السىىٍة هزل ،والتي مىز
الّفش الٝذًم العابِ ٞلى اإلاعُحُة ،ثىاـلد في هشوٝات الّفش الىظُي
ألادوى .بُّذا ًِ أن ث٣ىن دِىة لئلًمان الحىحُذي٠ ،ما ًم ً٢أن ًبذو ألو٥
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وهلة٘ ،بن سظالة صسادؼد ًجش ٘همها في الىا١ ،ْٜاححجاض لذ الحىحُذًة و لذ
عجضها ِلى اإلاالصمة اإلاٝىّة بحن وطىد ؼش طزسي ووطىد الٝىة -اإلاىلٝة والّىاًة
ؤلالهُة .في ٘٢شتها الّمُٝة٘ ،بن هزل الشظالة ،ثحمحز ب٣ىجها رىىٍة طزسٍة ،باِحباس
أن العلىة ؤلالهُة ألهىسا ماصدا ،مبذأ الخحر ،ثحذ مىز ألاـى ٥بىطىد مبذأ الؽش
أهجشا ماهُىِ ،لى معحىي ٌعب ٞوٍحّالى ِلى الخُاة اإلاادًة ل ،ً٢هزل الخُاة
اإلاادًة بذوسها ،مىبىِة بؽذة ،ومؽشووة بؽ٣ل دسامي بالىطىد اإلاا ٘ى-ٛ
١ىظمىلىجي إلابذأ الؽش ،و بالفشاُ بحن مبذأ الخحر ومبذأ الؽش ،الزي محز الضمً
ألاو .٥اهحفاس أهىسا ماصدا ِلى الؽش في أصمىة ألاـى ،٥بّذ ـشاُ ِشٗ ِذة
مشاحلً ،مذ اإلائمً بىمىرض للفشاُ ودخحُاس ًلضم ِلُه ثحُٝٝه ،حتى ًحم اهحفاس
الخحر ِلى الؽش .
مً ألاُ٠ذ أن السىىٍة الجزسٍة للضسادؼخُة ثحذ مً ٜىة ؤلاله الخحر ،ول٢جها
ثحشسل مً ١ل معئولُة ًِ مؽ٣لة وطىد الؽش الجزسي  .ملحل ٚالؽشوس التي
ثلخ ٞؤلاوعاهُة ،مً اإلاّاهاة الى اإلاىت ،ي هخُجة ّ٘ل ُ٠ان أِمى وسخيص ّ٘ .ل
ًٙلد مىلٝا مً مجا ٥ثذخل ؤلاله الخحر .الؽش الزي ًمل ٤دظحٝاللُة و <<
ًححمل اإلاعئولُة >> ،أـبس ارا ٘اِال أظاظُا راهُا في ـشاُ ًٙحس مشاحل طذًذة
لحاسٍخ الخالؿ ،الزي حهُمً ِلُه جّاسك ًم ً٢اـالحه بحن مبذأًً
محّاسلحن في هزل الخالة ٘بن اإلاحىاٜمحن هما محمارالن بالُٝاط لبّمهما  :اجهما
ًحّالُان ِلى الّالم والخل ٞوفي هٙغ آلان ًحمشان ُ٘ه بّٙالُة ،ل٣ىن أحذهما
هاًْ٘ ،ىىس الخُاة ،وآلاخش لاس حهذم ،وٍٝحل .سٔم أهه في جهاًة دوسة جعحمش اريحا
ِؽش أل ٚظىة،ظِحم دهحفاس جهاتُا ِلى الؽش ،ا أهه ١ىاً ْٜحىم ٠تهذًذ في
مجشي الحاسٍخ ؤلاوعاوي ،تهذًذ حُٝٝي ألهه مئظغ ِلى الىا ْٜألاهىىلىجي
لىطىدل ،الزي ًحّاسك مْ وبُّة أِما ٥اله الخحر  .ه٢زا وطذ مؽ٣ل الؽش في
الضسادؼخُة هىِا مً الخل الذًجي الجزسي ،الزي ِشٗ هجاحا ٠بحرا ،في ما ِشٗ
بالسىىٍات .في هزا البّذ الذًجيً ،م ً٢البحص ًِ طىاب للعئا ٥مً أًً ًؤجي
الؽش unde malum؟ في اإلاعئولُة ؤلاوعاهُة و في ظش الّٙل ؤلالهي ،ول ً٢في
مّاًىة أن الؽش ًجذ أظاظه ألاهىىلىجي ،في ثىا٘ ٞالىا ،ْٜمْ اسادة و ّ٘ل اله
ران سخيص بالىبُّة.
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السىىٍات الذًيُة جؽ٣ل ٌاهشة محىىِة بؽ٣ل ٠بحر ،وجّشٗ جّٝذا هاتال .
في الىا ،ْٜلٝذ ظب ٞأن ِش٘د في اإلاعحىي ؤلارىىٔشافي٘ ،مسال ،في الحّاون-
الحّاسك مْ ال٣اتً ألاظمى ،في ّ٘ل الخلًٍ ٞهش ثشٍ٢عتر  << tricksterؤلاله
اإلاححا ،>>٥الذًمُىسض اإلاححا٘ ٥هى شخق مُّاسيً ،جمْ بحن الفٙاٜة،
الالأخالُٜة ،الجهم ،اإلاماسظة الجيعُة التي حذ لها ،والزي في ٠سحر مً
اإلاُسىلىطُات البذاتُة ٌؽ٣ل في محُ٢ات الخل ،ٞالىطه الٕامن الزي ًمً٢
ثالُ٘ه ٠ .معاِذ خفم للخال٣ً ،ٞىن معئو ًِ اإلاحاو ت الٙاؼلة إلِادة
ثىٍُم الّالمّٝ٘ ،ش ثذخله ،جّشٗ ؼشوه ال٢ما ٥البذثي ثذهىسا جهاتُا .مسال
ظىهاواوي  ،sunawawiالخال ٞالخحر ِىذ ألاووُحن  ،Uteوهم طماِة مً الهىىد
في أمشٍ٣ا الؽمالُة ،لٕتها ؼىؼىوي ً shoshoniلاوش أخال ُ٠ىه  ،coyoteوهى
١اتً ًمسل ثماما ثشٍ٢عتر  tricksterهزا ألاخحر الزي ًحش٠ه حش اظحىالُ
مشضخيً ،حذذ الىشابا ًٝطخي ِلى ٠ما ٥اهجاص الخال ٞألاو ٥ه٢زا ًح٣لم
ظىهاواوي  << :اه ٤ثىجض ألاؼُاص داتما بىشٍٝة مّ٣ىظة ،بِىما أها أسٍذ أن أٜىم بها
مً أطل الخحر >> (في ١ىلُاهى  .)1989 coulianoمً الصخُس ،أهه في هزل الخالة،
٘بن ؼشوس ثشٍ٢عتر بّٙله الالأخالقي ،في مجا ٥الخل ،ٞي ؼشوس وعبُة ،باِحباس
أهه ٌعاهم ِلى وشٍٝحه في ا٠ما ٥الخل ٞو ورل ٤بححىٍل هزل الؽشوس الى خحرات
رٝاُ٘ة حُُٝٝة ا أهه مً الضاوٍة اإلاٝاسهةٝ٘ ،ذ اِحبرت هزل الصخفُةًِ ،
ح٠ ٞشاتذ للصخفُات التي ًؤخزها ؤلاله الساوي ،مبذأ الؽش ،هُٝن ؤلاله الخحر،
و ي شخفُات همىرطُة للسىىٍات الذًيُة الحاسٍلُة ( بُاوصخي  1958 Bianchiمً
أطل الّالٜة بحن السىىٍات الٙلعُٙة والسىىٍات الذًيُة اهٍش بُترًمىن Pétrement
.)1982
هزل السىىٍات ألاخحرة جؽ٣ل ٌاهشة ثاسٍلُة مّٝذة وٜىٍة ،ثزهش مً السىىٍة
اإلاضداتُة مشوسا بالٕىىـُة الى اإلااهىٍة ،وثشدي بٍاللها الى حذود ال٣اثاسٍة
 Catharismeالىظىىٍة (مً أطل هٍشٍة اطمالُة حذًسة ،اهٍش ظحىٍاهىٗ
 .)2000 stoyanovما ًجمْ بُجها ،هى أجها جؽ٣ل ِمىما ،اححجاطا طزسٍا لذ
الحىحُذًةِ ،لى أسلُة الّذ ٥ؤلالهي بالمبي .اِترالا ًِ ألاطىبة الحٝلُذًة
للّذ ٥ؤلالهي ،التي ثحاوِ ٥مىما ،أن ثحشم الؽش أو أن ثشطّه الى الذاتشة
ألاخالُٜة للّٙل ؤلاوعاوي ،ثمْ السىىٍة وطىدا أهىىلىطُا إلابذأ للؽش٠ ،لفم
هلل .في ألاظاوحر السىىٍة ،ثحم ح٣اًة الحّاٌؾ بحن هزًً اإلابذأًً ،باللجىص لىمزطة
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مضدوطة :اما ثحم وعبة أـل الؽش للىطىد الخالذ  ab aeternoإلابذأ أهىىلىجي،
ٌعمى بؤظماص ملحلٙة ،محىاب ٞمْ الؽش ،الزي ًحّاسك مىلٝا مْ مبذأ الخحر (
السىىٍة الجزسٍة ) أو ثحم وعبة أـل الؽش لعحروسة ثىىسٍة داخلُة لؤللىهة
ألاولُة هٙعها (اإلاعماة << رىىٍة ملحلىة >>).
بٕن الىٍش ًِ هزل << اإلاعاسات >> الحاسٍلُة اإلالمىظة ،والتي لِعد
داتما مىرٝة ،التي ثزهش مً السىىٍة اإلاضداتُة الى ال٣اثاسٍة الىظىىٍة٘ ،ان البّذ
السىىي ًىطذ في أظاط بّن الحُاسات الذًيُة  :مً طهةٌّ ،ذ أسلُة بّن
ألاظاوحر الٕىىـُة اإلاعُحُة ،للٝشون اإلاُالدًة ألاولى ،والتي ًحّاٌؾ ٘حها اله خحر
وهىساوي ،مىز البذاًة مْ وا ْٜسخيص و ٌالميٌُّ ،بر ِىه بؤؼ٣ا ٥ملحلٙةً ،حاو٥
أن حهاطم الىىس با ظخُالص ِلى طضص مىهِ٘ ،ؽ٣ل بهزا اإلاّجى أـل هزا <<
دخحاله >> اإلامحز << للضمً الىظُي >> الزي وِّؽه مً طهة أخشي٘ ،بن البّذ
السىىي هى ٜاِذة اإلااهىٍة  .بٙمل الّبٝشٍة الذًيُة إلائظعها ماوي ،أـبحد
اإلااهىٍة ،دظحّاسة التي جّبر ًِ الذًً السىىي  .بببذاُِة ،اظحىاُ ماوي أن ًفهش
بيُة ألاظاوحر الضسادؼخُة ،مْ دًً الخالؿ رو الىبُّة الٕىىـُة ،بشبىه ببيُة
واتُٙة ٜىٍة .في بّذ ألاظىىسة اإلااهىٍةٌّ ،ذ الؽش والخحر داتما الخمىس مىز
البذاًات٠ ،ما هى ألامش في اإلاضداتُة لِ ً٢لى خالٗ ما ً ْٝفي هزل ألاخحرةً ،حم
دهحفاس ِلى الؽش بىاظىة اخحُاس أخالقي ،ولِ ً٢بر مّش٘ة خالـُة مً الىىُ
الٕىىصخي .هُمىة الؽش ِلى الّالم ،بلٕد دسطة مً الٝىة بحُص ًم ً٢الٙشاس
مً هزا السجً ا باإلؼشا ٛالصخق ؤلاؼشاقي ًحلٝى الىحي مً مفذسل
العماوي الىىساوي ،وهخُجة لزلٌّ ٤شٗ أن وبُّحه << الخُُٝٝة >> لِعد مشتهىة
بالؽش بؤي حا ٥مً ألاحىا. ٥
في هزا ،لم ٌّمل ماوي ظىي ِلى اظحّادة اإلاىلىِات الخاـة بٕىىـُة
الٝشن  ،2ل ً٢داخلها ًىسد اخحال٘ا طىهشٍا .ألاظاوحر الٕىىـُة ألا٠ثر أـالة،
ثحمحز بحمىس رىىٍة مً هىُ ملحل،ٚهى هىُ ثٙىٍطخي ؤحر طزسيٌّ ،حبر أن وؽىص
الؽش ثم في ٜلش الخُاة ؤلالهُة .ما ًمحز اإلاحُ٢ات اإلااهىٍة هى ثفىسها ًِ <<
مّاهاة >> هللا ،بمّجى اهه ًم ً٢أن ثلخٝه ثحى ت ًحم ادسا ٟالحجلي الزاجي
لؤللىهة٠ ،ىخُجة إلاؤظاة ث ْٝداخل هللا ،ثحذذ بعبش مشك  pathosمسجل في
الؽٙشة الجُيُة للخُاة الّلىٍة  .pléromatiqueاإلاُسىلىطُا الٕىىـُة ،ثٙترك
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وطىد مبذأ مىل ٞالحّالي ،هى هللا اإلاجهى ،٥الزي ٌّحبر خىسىٍا ،حتى ً٣ىن همىرض
اإلاىل ٞفي ١لُحه  .اإلاحش ٟالزي ًححش ٟللخىسىٍة الىمىرطُة في خلٝها ألابذي
هى بّذها ألاهسىي ،الزي ً٢س ٚفي ّ٘الُحه الّىاـش العلبُة ال٣امىة داخل
ألالىهة ،وٍجّلها ثحجلى ِبر أحذاذ ،واهىالٜا مً رلً ٤م ً٢هزا البّذ مً هىُ
مً الحىهحرِ .لى اإلاعحىي ألاظىىسي ،ثح٢س ٚهزل الّىاـش في ـىُ٘ا sophia
آخش الخالذًً  ،éonsالزًً ٌؽ٣لىن ٔجى الخُاة الّلىٍة  pléromeؤلالهُة << .
خىُ ة >> ـىُ٘ا ،التي ثىلِ ٞلحها جعمُات ملحلٙة ،ثبذو ٠حجعُذ للجزِات
العلبُة داخل الخُاة الّلىٍة  Pléromeهزل الجزِات التي ثحم اظحّادتها في
ـىُ٘ا راهُة ،ـىُ٘ا آؼامىت  Achamothمْ <<اهّٙا تها>> ،ثٝصخى مً الخُاة
الّلىٍة ،وجؽ٣ل اما الذًمُىسض أو اإلاادة٠ ،ؤـل ل٣ىظمىط هى سخيص ٜذسٍا.
الجىاب الٕىىصخي ِلى مؽ٣لة الؽش ،الزي ثشطْ أـىله << لجذلُة >>
داخلُة في الخُاة ؤلالهُة هٙعها ،ثمد اإلاحاٍ٘ة ِلُه مً طهة ،في الحٝالُذ
الباوىُة  ésotérismeاإلاعُحُة الخذًسة مً بىهم  böhmeالى ؼُلُىج والى
بشَعىن  Pareysonومً طهة أخشيً ،حمش ٠زل ٤في الحٝالُذ الٝبالُة الحهىدًة
وخاـة في الىٍشٍة اللىسٍاهُة ( lurianiqueلىسٍا  )16 ٛ Luriaلُ٢لُبىذqelipoth
أو << الٝىا ،>> ْٜو ي بحّبحر آخش ٜىي الؽش ( ؼىلُم  .) 1961 scholemهزل
الٝىي ١اهد محىاطذة ٜبل << ٠عش اإلاضهشٍات >> ،ألامش الزي م٢جها مً دهخؽاس
والٍهىس في الّالم ،باِحباس أجها ممتزطة بؤهىاس العُٙحروذ  . sefirothمً هاحُة
أخشي ،وِلى اإلاعحىي ألاظىىسي٘ ،بن لشوسة ثىُٝة العُٙحروذ ،بٙفله ًِ
الُ٢لُبىذ جعحجُش لمشوسة اِىاص الؽش ٜىة واُّٜة وهىٍة مىٙفلة ًِ الؽش
هزا ألاخحرِ ،لى خالٗ السىىٍات الجزسٍةً ،محل ٤واّٜا أهىىلىطُا معحٝال،
ٜادسا ِلى تهذًذ الٝىة -اإلاىلٝة لؤللىهة ولِ ،ً٢لى خالٗ هٍشٍات الّذ ٥ؤلالهي
اإلاعُحُة ،الؽش لِغ هى الخحر اإلاعلىب  . Privatio boniبى٘اته في الّم ٞللىق
ؤلاهجُلي ،الزي ًشي أن هللا هى خال ٞالخحر والؽشً ،جّل هزا الحٝلُذ السىىي
الؽش ًحّاٌؾ مْ هللاٍ٠ ،ل لهزا ألاخحر ،أو بؽ٣ل أ٘مل ٠بم٣اهُة مسجلة في
وبُّة هللا هٙعه ،الزي ًيحفش ِلى الؽش باختزاله ول ً٢ببٜفاته ٠ .لالـة
هٝى ،٥اهه ثفىس مؤظاوي و ل٢ىه أًما ثٙاإلي :مؤظاوي ألن الؽش مىخؽش في ِمٞ
ألالىهة وثٙاإلي ،ألن ؤلاوعان اٜحذاص ببله الٝبا ،cabale ٥هى مذِى ًِ وشٍٞ
 | 76يجهخ انذغٚخ ػضص 5

 ِلى دهحفاس جهاتُا ِلى،اهُة الخاـة بىبُّحه٣خؽاٗ ؤلام٠ الى اِادة ا،الٕىىؿ
.الؽش
:هامش
، "ما هى الذًً؟" للباحص ؤلاًىالي،حاب٢ أهجضتها ل،حىْ مً ثشطمة لم ثيؽش بّذٝ م،٥اٝ(*)هزا اإلا
)طُى٘اوي ُ٘لىسامى(اإلاترطم
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الخحزر الذًني في أوروبا :الخضحياث واملكدطباث
د .مصعفى أعزاب
ججلياث نهاًت ضلعت الذًً في الغزب املطيحي:
مً أهم الحجلُات الباسصة لجهاًة ظلىة اإلائظعة الذًيُة في الٕشب اإلاعُخي الُىم
ًم ً٢أن هز٠ش دوسخاب ال٢لي للذًً مً الخُاة الّامة في هزل اإلاجحمّات التي
جعىد في مٍّمها الٙشداهُة الٝاتمة ِلى دهحمام بالٙشد ُٙ٠ما ١اهد مُىله
العُاظة وألاًذًىلىطُة والذًيُة والّشُٜة والجيعُةٙ٘ .ي الىٜد الزي ًحمش
ُ
الٕشب اوسخاب
ُ٘ه الذًً ب٢سا٘ة في البلذان التي ٌعىد ٘حها ؤلاظالم ٠ذًًٌّ ،شٗ
الذًً مً الٙماصات الّمىمُة لُجزوي داخل البُىت واإلاّابذ .لم جّذ لشطا٥
ً
الذًً ظلىة ا داخل اإلاّابذ التي ٌعحروجها و ٌعمس لهم ٜاهىهُا الحذخل في
الؽئون الّامة للىاط ا في حذود ما جعمس به ٜىاهحن حشٍة الحّبحر اإلاٙ٢ىلة
دظحىسٍا للجمُْ .ولٝذ سّ٘د الذولة ًذها ١لُا ًِ الذًً و جّحمذل في جعُحر
ؼئون اإلاجحمْ .ثم ابّاد ١ل اإلائظعات الذًيُة (٠ىاثغ ،مذاسط الحّلُم الذًجي،
ُ
طمُّات دًيُة )...مً العُاظة .وثمىْ ألاحضاب العُاظُة مً ثُّٝذ ثىطهاتها
العُاظُة ِلى أظاط الذًً ،وَعمس لها ٘ٝي بترطمة بّن الُٝم الذًيُة في
سإاها العُاظُة مً ٔحر اظححماس الىفىؿ الذًيُةً .م ً٢الٝى ٥باخحفاس أن
الذًً ٔادس ،سبما الى ألابذ (هىا ٟمً ٌؽ ٤في رل ،)٤الٙماصات الّمىمُة
للمجحمّات الٕشبُة دون أن ًمىْ رل ٤اإلاىاوىحن اإلائمىحن مً ثىٍُم ومماسظة
ؼّاتشهم الذًيُة ُٙ٠ما ؼاصواّ٘ .لى الشٔم مً ِض ٥الذًً ًِ الؽئون الّامة،
ما ثضا١ ٥ل اإلاجحمّات الٕشبُة ثححٙل باألُِاد الذًيُة وثٝىم بىٙغ الىٝىط
والحٝالُذ الّٝاتذًة التي ١اهد ثٝىم بها في اإلااضخي ،رل ٤ألن اإلاعُحُة جّحبر طضصا
مً التراذ الخماسي للٕشب ًذاْ٘ ًِ بٝاته حتى الزًً ثللىا ًِ الذًً ٠مّحٝذ
لهم٣٘ .ل ألاُِاد الذًيُة ثحترم ُوٍححٙل بها سظمُا بّذ أن ثم ثحىٍلها الى
مىاظبات اطحماُِة .ومّجى دوسخاب ال٢لي للذًً مً الٙماصات الّمىمُة هى في
الخُٝٝة اوسخاب ظلىة الذًً مً الخُاة الّامة للىاط ،أما معؤلة دِحٝاد ٘ما
ثضا ٥ظلُمة ومحمُة مً وشٗ الٝاهىن .وارا ١اهد ال٢ىاثغ ٜذ أـبحد مهجىسة
في مٍّم البلذان الٕشبُة٘ ،ؤمش هجش ثل ٤ال٢ىاثغ ٌّىد الى ٘مل الىحاض ال٢ٙشي
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لّفش ألاهىاس وث ٤ُ٢ٙالىفىؿ الذًيُة ِلمُا ،الصخيص الزي طّل ثل ٤الىفىؿ
ِاسٍة أمام الىاط ،ثٝبل ًِ اِحٝاد أو ثش٘ن ًِ ٜىاِة.
الحجلي الساوي وألا٠ثر أهمُة لجهاًة ظلىة الذًً هى ؼشِىة حشٍة دخحُاس في ما
ً
ًحّل ٞبالؽؤن الذًجي ،بّذ أن ١ان اإلاىاوً الٕشبي ًخبجى في العابٜ ،ٞعشاُِٝ ،ذة
أمحرل أو ًحم وشدل مً الجماِة .أـبحد حشبة دِحٝاد ثمحز ألاصمىة الخذًسة في
ً
الٕشبً ،ئوشها الٝاهىن ٘ٝي واهما ثئوشها ألاخال ٛأًما٘ .حتى مً الىاحُة
ألاخالُٜة جّلم اإلاىاوً الٕشبي ً ُٚ٠مىْ هٙعه مً س٘ن آلاخش بعبش ُِٝذثه أو
أن ًٙشك هى هٙعه ُِٝذثه ِلى آلاخش .أـبس هزا المابي ألاخالقي الزي ًحّلمه
الٙشد في معاسل الحّلُمي داِما للٝاهىن ،وـاس هزا ألاخحر لامىا له٘ .اإلائمً
اإلاعُخي ًىمبي للمىابي ألاخالُٜة التي جّلمها وأهمها احترام حشٍة آلاخش ُٙ٠ما
ُ
ُ
وجّحمذ الذِىة الى اِحىاٛ
ًٝذط الٙشد ولِغ الجماِة،
١اهد ُِٝذثه .في الٕشب:
ُِٝذة ما ِلى ؤلاٜىاُ ولِغ ؤلا٠شال ،و ًح ٞألي شخق أو مئظعة أن ثٙشك
ِلى الىاط أي شخيص .وٜلما ثحذذ اِحذاصات ِلى أ٘شاد أو طماِات ألظباب دًيُة،
ِ٢غ ما ًحذذ في البالد ؤلاظالمُة .لٝذ سسخ الٕشب الخذازي حشٍة الٙشد اإلاىلٝة
اإلاحمسلة في أن ًلحاس ُِٝذثه ،وأن ًححى ٥مً ُِٝذة الى أخشي أو أن ًئمً جهاتُا
بؤي دًً ،وأن ًضوس اإلاّابذ ،وأن ًهجشها .ل ً٢في هٙغ الىٜد ٌعمس الٕشب أًما
إلاىاوىُه اإلائمىحن بؤن ٌّش٘ىا بمّحٝذاتهم ب٣ل حشٍة أو أن ٌعحٝىبىا لها أثباِا
طذدا ،ؼشٍىة أ ً٣ىن في ألامش ا٠شال و خذمة ألٔشاك تهذد اإلاجحمْ الزي هى
اإلاؽتر ٟبحن مئمجي ملحل ٚألادًان ؤحر اإلائمً.
لىٝل ارن أن الخٝل الذًجي بالٕشب بملحل ٚثالوٍىه ؼهذ في الٝشن العابْ ِؽش
هضات ٜىٍة أحذرد ؼشوخا ِمُٝة في طعم ال٢ىِعة التي لم جّذ ثٝشس ا في
ؼئون أثباِها .وٍيبػي أن هٙهم ال٢ىِعة هىا في ـُٕة الجمْ ولِغ اإلاٙشد .ار
هىا ٟفي الىٜد الشاهً ثىا٘غ بحن ِٝاتذ ملحلٙة داخل اإلاعُحُة هٙعها وبحن
هزل والّٝاتذ الجذًذة التي دخلد الٕشب بّٙل الّىإلاة دٜحفادًة والسٝاُ٘ة
ُ٘ما بّذ٘ .البىري ًىا٘غ ال٣ارىلُ٣ي وهزا ًفاسُ البروجعحاهتي ،رم ًؤجي ؤلاظالم
ً
لُححذي الجمُْ ،والهىذوظُة ثىخؽش ي ألاخشي ،والحهىدًة ثىا٘غ أحذا ل٢جها
مىطىدة١ ...ل هزل الذًاهات محّاٌؽة ُ٘ما بُجها دون أن ًحماً ٞمً ألامش أحذ ما
دام ل٣ل ٘شد حشٍة دخحُاس ول٣ل ٘شد الخُاس اإلاممىن ٜاهىهُا وأخالُٜا ل٣ي ًيحمي
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الى احذي الذًاهات اإلاحىا٘عة ُ٘ما بُجها أو أن ًهجشها ١لها ٠ما هى حا ٥ألألبُة
العاحٝة الُىم٘ .الّذًذ مً الذساظات التي أهجضت حى ٥اإلاىلىُ ثئ٠ذ ِلى
التراطْ ال٢بحر ليعبة الحذًً في الٕشب.
ثجل رالص ًحجعذ في ظُادة ال٢ٙش الّٝالوي الخالش ب٢سا٘ة في الّالٜات
وهىاٍ ٟ
دطحماُِة وثشاطْ ال٢ٙش الخشافي٘ .ال هجذ الُىم في الٕشب ظلىة ألاولُاص
وألاشخاؿ الزًً ًذِىن الحىظي بحن الخال ٞواإلاللى٠ ٛما أن مً ًذِىن
حفىلهم ِلى البر٠ة هادسًٍ وٍذسطىن لمً حا ت خاـة جعحح ٞالذساظة٠ .ما
أن ألا٘شاد ٌعححمشون الذًً في مجا ٥الحّامل الُىمي ُ٘ما بُجهمٙ٘ .ي حا ت
ً
أداص الٝعم داخل اإلاحا٠م مسال ًلحر الٙشد بحن أن ًحّهذ بٝى ٥الخُٝٝة وبحن أداص
الٝعم ،و ٌعححمش ال٢حاب اإلاٝذط ٠ما جعحّمل الحّابحر الذًيُة .وٍيسخى
اإلاعُخي أهه مئمً بذًً حُىما ٌٕادس بِحه أو ٠ىِعحه ،ار هى في الؽاسُ مىاوً له
حٝى ٛوواطبات ولِغ معُحُا ًذعي امحال ٟألا٘ملُة مٝاسهة مْ مً ًئمً
بؤي دًً.
العىامل الذاجيت لطلىط ضلعت الذًً:
ًم ً٢الخذًص ًِ الححشس الذًجي في الٕشب بذون ر٠ش ماسثً لىرش Martin
 )1546-1483( Lutherفي أإلااهُا ،طىن ١الٙان  )1564-1509( Jean Calvinفي
٘شوعا ،وهىلذسٍخ صوٍى٢لي  )1531-1484( Huldreich Zwingliفي ظىَعشا١ .ان
هئ ص السالرة مؽبّحن بؤ٘٣اس الٙالظٙة أمسا ٥ظبِىىصا واساظمىط ،وِملىا ِلى
صِضِة ظلىة ال٢ىِعة ال٣ارىلُُ٢ة التي ١اهد مىلٝة١ .اهد أوسوبا في الٝشن
العادط ِؽش جِّؾ ثحد ووؤة ال٢ىِعة ال٣ارىلُُ٢ة التي ١اهد ثئو ٥الىفىؿ
الذًيُة بالؽ٣ل الزي ٌعمس لها ببعي هٙىرها دون أن ً٣ىن ألي ١ان الخ ٞفي
دِتراك واإلاّاسلة .ل ً٢الشاهش الؽاب ماسثً لىرش ٜشس ظىة  1517أن ٌّىي
دهىالٜة لهجىم لم ًً ً٢حى ْٜأهه ظُئدي الى اساٜة دماص مآت آ ٗ ألاسوات في
أوسوبا اإلاعُحُة .في ثل ٤العىة سجل أ٘٣اسل ِلى الىس ٛفي ـُٕة أوشوحات
ثحممً هٝذا لل٢ىِعة وِلٝها ِلى باب ٠ىِعة مذًىة ُ٘خىبرٓ  Wittenbergفي
أإلااهُا .حذذ هزا في الىٜد الزي ١اهد جّشٗ ُ٘ه ال٢ىِعة ٘عادا مهى  ،وجعامس
البابا مْ ١ل الٝعاوظة وسطا ٥الذًً الٙاظذًً واإلاعخبذًً في هٙغ الىٜد .وٜذ
اخحاس لىرش بصجاِة هادسة أن ًىاطه هزل العلىة ؼبه اإلاىلٝة مً خال ٥دِىثه
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للىاط أن ًسىسوا ِلى ال٢ىِعة في وٜد لم ًلىش ِلى با ٥أحذ أن السىسة مم٢ىة.
لم ًىل الشد ٠سحرا ار ثم ثٙ٢حرل مباؼشة بّذ ما ٜام به في ال٢ىِعة ال٢ىِعةٔ ،حر
اهه لم ً٢ترذ ألي ؼ٣ل مً أؼ٣ا ٥التهذًذ واظحمش في هٝذل الّلجي لل٢ىِعة
وهجىمه اإلاباؼش ِلى الشهبان والبابا وبذأ ـِد أ٘٣اسل ًفل الى ِمىم الىاط مً
خال ٥الىباِة التي أثحه و٠ؤجها هبة مً العماص .وبْ رالذ ظىىات ،أي في ًىهُى
 1520أبات البابا هذس دم الشاهش الؽاب بّذ أن وـٙه بلجزًش ًٝىً مضسِة
ً
ألاظُاد .حاو ٥البابا لُى الّاؼش  Leo Xابّاد لىرش ل ً٢ألاخحر ثلٝى دِما مً ألامشاص
والُٝاـشة مً خفىم البابا .وبّذ أن هشبه ـذًٝه ٘شٍذسٍ ٤الخُ٢م Frederik de
 Wijzeالى مذًىة ٘اسبىسٓ  Warburgوطذ الىٜد ال٣افي لحذوًٍ أ٘٣اسل وهٝذل لذ
وُٕان ال٢ىِعة وِلى سأظها البابا .ومً مً مىٙال دلىشاسي بذأ ًيؽش مٝا ثه
الىٝذًة ،وباإلاىاصاة مْ رل ٤ؼشُ في ثشطمة ؤلاهجُل مً الالثُيُة الى ألاإلااهُة حتى
ًٝشب ال٢حاب اإلاٝذط مً اإلائمىحن بذ أن ًبٝى محح٢شا مً وشٗ ال٢ىِعة .هزا
الّمل اإلاحىاـل إلااسثً لىرش أحذذ صلضد ضخما في أإلااهُا بّذ ان الح ٚالؽّش
حى ٥أ٘٣اسل الححشسٍة .وبٙمله سخش الىاط السٝة مً ال٢ىِعة التي بذأت ثٝٙذ
ٜذظُتها مْ بذاًة ِؽشٍيُات الٝشن العادط ِؽش .هاطم اإلائمىىن دوس الّبادة،
حتى في أوٜات أداص الفالة والؽّاتش ألاخشي .اهتزت أإلااهُا ظىة  1522وهض ٥ماسثً
لىرش الى اإلاُذان في مذًىة ُ٘خىبرٓ  Wittenbergلذِم السىاس .اظحمشت دهحٙالة
الؽّبُة التي ولّد لىٙعها ؼّاس الٝماص ِلى الٍلم الزي ١اهد ثشِال ال٢ىِعة
باظم الشب ،واجعْ مجالها .اهخؽشت أ٘٣اس لىرش بعشِة ،لِغ ٘ٝي في ما ًحّلٞ
ببـالت ال٢ىِعة واهما ب٣ل أبّاد الخُاة الّامة للىاط١ .ان الىاط في ٌل ح٢م
ال٢ىِعة ال٣ارىلُُ٢ة ٌِّؽىن ِبُذا لِغ مً حٝهم دظحمحاُ بؤي شخيص في هزل
الذهُا١ ،اهد ال٢ىِعة ثىهم الىاط أن الخالؿ ألاخشوي ًيبػي دْ٘ رمىه في هزل
ألاسك ،مما ٌّجي دؼحٕا ٥لٙاتذة ال٢ىِعة ولِغ مً أطل س٘اهُة الِّؾ .في هزل
اإلاّادلة أحذذ اإلافلخىن في هزل اإلاّادلة ،وِلى سأظهم لىرش و١الٙان ،سطة ٠بحرة
وأٌهشوا للىاط أن ال٢حاب اإلاٝذط ًححىي ِلى مسل هزل ألا٘٣اس ،بل أٌهشوا أن
ال٢حاب اإلاٝذط ًُٙذ ،وِ٢غ ما ثذعي ال٢ىِعة ،أن ِِسخى الىبي أدي رمً
الخالؿ الجماعي ألثباِه و داعي لهئ ص أن ًئدوا لل٢ىِعة أي شخيص .وٜذ حشؿ
اإلافلخىن ألاواتل ِلى جصجُْ الىاط ِلى الحّلُم حتى ًحم٢ىىا مً ٜشاصة ال٢حاب
اإلاٝذط مباؼشة دون وظاوة الشهبان أو الٝعاوظة اإلاٙعذًً .وما و١ان ٜذ وـل
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ِذد وسخ الّهذ الٝذًم باألإلااهُة – ما بحن ظىة  1520و  -1649حىالي ملُىن
وهف ٚوسخة .وأظغ اإلالى ٟاإلائٍذون أل٘٣اس لىرش ،في هٙغ الٙترة ،مذاسط
طذًذة لحّلُم ألاطُا ،٥واِذادهم ل٣ي ًفبحىن مىاوىحن ًيحجىن وَعاهمىن في
ثىٍُم الخُاة الّامة و ً٢حٙىن بٝشاصة ال٢حاب اإلاٝذط.
ًجمْ مٍّم الذاسظحن للٙترة التي ٌهش ٘حها ماسثً لىرش وأثباِه ِلى أن الٙعاد ١ان
ً
ًىلش ال٢ىِعة مً الذاخل وأن العٝىه الجهاثي ١ان ححمُا١ .ان سطا ٥الذًً
الفٕاس ٌِّؽىن ٘ٝشا مذّٜا ،ولم ً ً٢أٔلبهم ٌّشٗ ال٢حابة والٝشاصة .وبما أجهم
ً
١اهىا ًحٝالىن أطىسا لُّٙة مً ال٢ىِعة ٕ٘البا ما ١اهىا ًمىشون اما لالؼحٕا٥
في أما ً٠أخشي ،واما لالسجؽاص واما لبُْ أٔشاك وممحل٣ات ال٢ىِعة دون محاظبة
و ِٝاب .و١ان البابىات وسطا ٥الذًً ال٢باسِ ،لى الىُٝن مً رلٌِّ ،٤ؽىن في
س٘اهُة ملخىٌة وٍبزسون ألامىا ٥التي ًؤخزوجها مً طُىب الىاط مً خال ٥ما
ًم ً٢جعمُحه بالىفش الذًجي١ .اهد ال٢ىِعة ثحمادي في اظخبذاد اإلاىوىحن مذُِة
أجها ثمل ٤حٝات ٞسباهُة حى١ ٥ل شخيص وأجها ٜادسة ِلى اسظا ٥اإلاللفحن وألاوُ٘اص
الى الجىة مٝابل رمً ثؤخزل معبٝا وثحمحْ به في هزل الّالم .هزا ؤلادِاص و١ل
ألا٘٣اس اإلإلىوة التي ١اهد ثيؽشها ال٢ىِعة طّلد بّن اإلا٢ٙشًٍ أمسا ٥الهىلىذي
دظُذسٍىط اساظمىط  )1536-1467( Desiderius Erasmusوالخؽُ٣ي ًان هىط
(ٌ Johannes Hus )1415-1372ؽ٣ىن في "الخٝات "ٞالتي ١اهد ثشوطها ال٢ىِعة.
واساظمىط هزا الزي ألهم ماسثً لىرش ٠سحرا ٠حش ٠حاب "مذت الٕباص" اهحٝذ ُ٘ه
أ٘٣اس ال٢ىِعة وٍذِى ُ٘ه هزل ألاخحرة الى اِحماد الىٝذ الزاجي لحللُق هٙعها
والىاط مّها مً ال٢ٙش الخشافي الزي ً٢بل الىاط في أسوبا اإلاسخُةٔ .حر أن
اساظمىط لم ًً ً٢شٍذ الٝىْ الجهاثي مْ ال٢ىِعة ال٣ارىلُُ٢ة واهما دِاها ٘ٝي
لحُّذ الىٍش في بيُتها الحىٍُمُة وال٢ٙشٍة .هزل الذِىة ثجاوصها لىرش مُذاهُا وـاس
ًحشك الىاط لذ اإلاىٍىمة ال٢ٙشٍة لل٢ىِعة التي لم ثٍهش أي اظحّذاد إلاشاطّة
هٙعها .وٍم ً٢ثلخُق أ٘٣اسل الىٝذًة بؽ٣ل ِام في رالرة ي:
أ) الشحمة واإلإٙشة في ًذ الشب و ًححاض اإلائمً لف٣ى ٟالٕٙشان التي ثبُّها
ال٢يعُة.
ب) باإلًمان وحذل ًٝترب الٙشد مً الشب ولِغ بالدج أو بال٢ذ.
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ض) ال٢حاب اإلاٝذط هى وحذل مفذس ؤلاًمان و داعي لىظاوة الٝعاوظة .هزل
ألا٘٣اس اإلا٢٢ٙة لل٢ٙش ال٢ىِسخي وـلد الى الٙالححن والّما ٥بعشِة لم ثً٢
ثحلُلها ال٢ىِعة.
والٙمل في رلٌّ ٤ىد ٠خؽاٗ الىباِة في أوسوبا٠ ،ما بٙمل الىباِة وـلد
ثل ٤ألا٘٣اس الحىىٍشٍة الى الٙالححن الزًً اهحٙمىا لذ ملى٠هم وأمشائهم .لً٢
الحاسٍخ سجل مىٜٙا ٔشٍبا ًِ اإلافلر ال٢بحر لىرش الذاعي الى الخشٍة ودوّحا،ٛ
مى ٜٚمعاهذثه للملى ٟلذ الٙالححن الزًً جّشلىا في جهاًة اإلاىاٗ الى مجضسة
ظٝي ٘حها ما بحن ماتة الى رالرماتة ضخُة ما بحن  1524و .1526والزي ًٙعش هزا
اإلاى ٜٚاإلاضدوض للىرش هى وٜىٗ اإلالى ٟالى طاهبه لحؤظِغ ٠ىِعحه البذًلة،
ال٢ىِعة البروجعحاهخُة ،في ححن ١ان الٙالحىن ًسىسون لذ هئ ص اإلالى ٟاإلائٍذًً
له .وٜذ حاولد ال٢ىِعة ال٣ارىلُُ٢ة الححشٍن لذ لىرش بالٝى ٥أهه "خان" ٜمُة
الٙالححن ل٢جها لم ثىجر في رل.٤
ثمش٠ضت الٝالٜل في البذاًة في أإلااهُا وظىَعشا مْ أن الُّٝذة الجذًذة ١اهد ٜذ
اطحاحد الٝاسة ألاوسوبُة .وفي ظىة  1531أظغ ألامشاص البروجعحاهد في أإلااهُا
الؽمالُة وحذة ِع٢شٍة إلاىاطهة الُٝفش ال٣ارىلُ٣ي ١اسلىط الخامغ (-1500
ً
 .Charles Quint )1558خاك الىش٘ان حشبا لشوظا ظىة  1545اهتهد بّٝذ
ـلر مئظغ ِلى مبذأ "ل٣ل أمحر ُِٝذثه" .ه٢زا أـبحد البروجعحاهخُة ُِٝذة
الّذًذ مً بلذان أوسوبا الؽمالُة واٜحلّد طزوس ال٣ارىلُُ٢ة مً اإلامال٤
الع٣اهذًىاُ٘ة ومً أإلااهُا وبشٍىاهُا ؤحرها مً بلذان ؼما ٥أوسوبا .ان البلذان
التي ١اهد ثح٢مها ملُ٢ات ٜىٍة ٠بظباهُا مسال ي التي اظحىاِد لٙترة محذدة
مٝاومة اإلاذ البروجعحاهتي الزي ظُخعبش في الىف ٚألاو ٥مً الٝشن العابْ ِؾ
في ما ٌُّشٗ بحشب السالرحن ظىة .وباظحشىاص اظباهُا التي ١اهد جعىد ٘حها محا٠م
الحٙحِؾ الٝىٍة ،اخترٜد البروجعحاهخُة مٍّم أطضاص الٝاسة ألاوسبُة مذِىمة
بؤٔلش اإلالى ٟألاوسبُحن.
 ثمً الخحزر الذًني-الطياس ي:حُىما اهٝعمد أوسوبا دًيُا ابحذاص مً ظىة  ،1545أـبحد الفشاِات
العُاظُة بحن اإلالى ٟثححل الىاطهة ،وٌهشت ٜىمُات مىٕلٝة ثحلز الُّٝذة هىٍة
لها :البروجعحاهد ،ال٣ارىلُ ،٤اللىرشٍىن ،ال٣الٙاهُىن ،ألاهجلُ٣اهُىن ...الخ .وٜذ
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١ان مّحادا في ثل ٤الٙترة أن ًحح٢م اإلالى ٟفي الذًً والذهُا مّا .لِ ً٢ىدة
العلىة ١املة للملى ٟبّذ أن لّٙد ال٢ىِعة لم ًئدي الى دظحٝشاس واهما الى
اجعاُ سّٜة الّى ٚودلىشابات بحن ال٣ارىٍ ٤والبروجعحاهد ِلى وطه
الخفىؿ .وؼهذ الىف ٚالساوي مً الٝشن العادط ِؽش ثىاحىات رات بّذ
دًجي ٜىميٙ٘ .ي ظىة  1570مسال أسظل مل ٤أظابىا ُ٘لُش الساوي طِؽه الى
هىلىذا إلاٝاثلة مىاـشي ١الٙان في رال ٤البلذ ،ل ً٢طِؽه ثلٝى مىاطهة حاصمة
ُ٘ما ١ان البروجعحاهخُىن الٙشوعُىن ٌعحجمّىن ٜىاهم لِعاهذوا الهىلىذًحن لذ
ألاظبان .وفي هىلىذا التي ١اهد جؽمل طضصا مً بلجُ٣ا الخالُة اححذت
الحىاحىات بحن اظباهُا مً طهة ،الهىلىذًحن ،الٙشوعُحن والبرًىاهُحن مً طهة
راهُة حُىما اهحٙن الهىلىذًىن لذ الٕضاة ألاظبان في أبشٍل  .1572وٜشس مل٤
٘شوعا ؼاس ٥الحاظْ دِم الهىلىذًحن الزًً ١اهىا ٜذ اظترطّىا بّن اإلاىاوئ مً
ألاظبان ؼشٍىة أن ثضودهم (الهىلىذًحن) بشٍىاهُا بالّحاد .ه٢زا بذأت اإلامال٤
ألاوسوبُة ثحفاسُ ُ٘ما بُجها وُلة الٝشن العادط ِؽش لححىىس ألاحذاذ الى حشب
ؼاملة ي حشب السالرحن ظىة التي ظخؽاس٘ ٟحها أٔلبُة اإلامال ،٤ومىىلٝها ١ان
دًيُا و ي جّشٗ أـال بالخشوب الذًيُة.
ً
في  23ماي  ،1618بذاًة حشب السالرحن ظىة ،اٜححم بّن البروجعحاهخُحن مّٝال
١ارىلُُ٢ا في بشآ الخؽُُ٢ة حُص ١ان ًىطذ معئو ن ١ارىلُُ٢ان مْ ١اثش خاؿ
٘شمىهم مً الىا٘زة مً ِلى ٜذسل  20متر .هجا السالرة بؤعجىبة ًٙعشها
ال٣السىلُ ٤ب٣ىجها معجضة سباهُة٘ .ما ٜام به هئ ص البروجعحاهد ١ان اححجاطا ِلى
١ىن اإلال٘ ٤شدهاد الساوي لم ً ٚبىِىدل اصائهم ،وحُىما وا ٥بهم دهحٍاس أٜذمىا
ِلى ثىفِش مل ٤خاؿ بهم هى ٘شٍذسٍ ٤الخامغ .اهخؽشت الٙىضخى في اإلاذًىة
واهذلّد اإلاىاطهات بحن البروجعحاهد وال٣ارىلُ ٤وباإلاىاصاة مْ رل ٤حاو٥
البروجعحاهد اسظا ٥طِؽهم الى ُِ٘ىا إلظٝاه الُٝفش ،ل ً٢ال٣ارىلُ١ ٤اهىا ٜذ
أحاوىا بشآ بٝىة ِع٢شٍة ضخمة ظمُد بالّفبة ال٣ارىلُُ٢ة ،أظعها ألاإلاان
بمعاهمة ٜادة ِع٢شٍحن مً بلذان أسوبُة أخشي .اؼخب ٤الىش٘ان وظٝي في
الجاهش البروجعحاهتي أسبّة آ ٗ طىذي وفي الجاهش ال٣ارىلُ٣ي لم ٌعٝي ا
ظبّماتة طىذي لطخامةّ .
٘ش اإلال٘ ٤شٍذسٍ ٤الى ؼما ٥هىلىذة الخالُة التي ١اهد
آهزا ٟفي حشب مْ اظباهُا .وِلى ارش هزل الهضٍمة ثمل ٤الشِش البروجعحاهد ّ
و٘ش
مجهم حىالي رالرماتة ألُ٘ ٚما اطحاحد ٜىات ال٣ارىلُ ٤بشآ واححلتها مْ مفادسة
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١ل أمال ٟالبروجعحاهدٔ .حر أن الٙاسًٍ مجهم الى أإلااهُا الخالُة ظىٗ ًؤخزون
العالت مً طذًذ لذ ال٣ارىلُ ٤هىا ٟسٔم ٜلة ِذدهم ،وفي ثل ٤ألارىاص ١اهد
اظباهُا ال٣ارىلُُ٢ة ،الّذو اللذود للبروجعحاهد ثشاٜش الىلْ مً طذًذ .وطذت
ً
في الىفش ال٣ارىلُ٣ي في بشآ دِما مّىىٍا إلـشاسها ِلى الٝماص ِلى البروجعحاهد
مً طهة وللهُمىة ِلى أوسوبا مً طهة راهُة.
ٜشس اإلالى ٟالبروجعحاهد الحذخل إلاىاـشة البروجعحاهد البىهُمُحن (جؽُُ٢ا حالُا)
الزًً الىشوا للٙشاسً .حذذ هزا في الىٜد الزي ١اهد ُ٘ه اإلامال ٤ألاوسوبُة
ثلىك حشوبا طاهبُة٘ ،بظباهُا ١اهد ٜذ خشطد للحى مً حشبها التي دامد اريحا
ِؽش ظىة لذ الهىلىذًحن ،و١اهد بشٍىاهُا ألاهجلُ٣اهُة ي ألاخشي في حشب لذ
اظباهُا ،و١اهد العىٍذ الٝىٍة ِع٢شٍا في حشب مْ بىلىهُا٘ .لٝذ ١ان الىلْ في
الٝاسة ١لها ٔحر معحٝش .وإلاا جّشك البروجعحاهد إلاا جّشلىا له ِلى ًذ ال٣ارىلُ،٤
َ
اصداد الىلْ ثىثشا والىشابا و٠برت أوماُ اإلالى ٟفي الهُمىة والعُىشة٘ .حتى
٠شَعخُان الشابْ ،مل ٤الذهمش -ٟالجروٍج سأي في الٕلُان تهذًذا له وفي هٙعه
الىٜد ٘شـة ظحّشاك ِمالت ممل٢حه البروجعحاهخُة .وفي الىٜد الزي ١اهد
ُ٘ه أإلااهُا ِلى وطه الححذًذ في حالة ٔلُان ،اطحاحها ٠شَعُان في ًىهُى ،1625
ل ً٢هزل اإلإامشة ظح٣لٙه له ال٢سحر ،ار لم ًحى ْٜأن ال٣ارىلُ ٤ظُحؽذون طضصا
٠بحرا مً ٜىاتهم لذل .وجّشك طِؽه في ثل ٤العىة إلاجضسة في لىاحي مذًىة
هاهى٘ش ألاإلااهُة والىش لسخش ما ثبٝى مً طىىد .رم ثلج العىٍذ ي ألاخشي حلبة
الفشاُ بّذ أن حزست ٠ىاثعها البروجعحاهخُة مً خىش ال٣ارىلُ ٤الٝادمحن مً
الجىىب .هزا في الىٜد الزي أسظل ٘حها الُٝفش طِؽه الى بىلىهُا ،الصخيص الزي
أٜل ٞمل ٤العىٍذ ٔىظحاٗ الساوي أدول .ٚولهزا العبش أسظلد العىٍذ ٜىاتها الى
بىلىهُا ،ل٢جها سخبتها بعشِة لتزحِ ٚلى مذًىة ًبزٌٖ ألاإلااهُة حُص ظح٢بذ
ال٣ارىلُ ٤خعاتش ٠بحرة في ألاسوات والّحاد ،ومً هىا ٟواـلد صحٙها الى أبىاب
مذًىة مىوؽً .وٍالحَ الذاسظىن لهزل الٙترة أن مل ٤العىٍذ ثجاوص معاهذة
البروجعحاهد لُىمْ في اإلاذن الؽاو ُة مً الىاحُة الؽشُٜة ألماهُا١ .اهد أوماُ
اإلالٔ ٤ىظحاٗ الساوي أدول ٚأ٠بر مً ٜذساثه واظحل ٚبلفىمه ،و١ان السمً
أ٠بر مما ثفىسل .في العادط مً هى٘مبر  1632اهحهى جهاًة مؤظىاًة حُىما لاُ
وظي المباب ال٢سُ ٚوا٘ترِ ٛلى ٜىاثه الى أن ظٝي في ًذ ٜىات الُٝفش
٘شدهاهذ وٜحل .ومً مٙاسٜات الحاسٍخ أن و٘اة اإلال ٤لم ثئرش ِلى الجِؾ العىٍذي
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الزي ١ان ًمم  100أل ٚطىذي ،ار واـل مّاس٠ه ثحد ُٜادة اإلاعخؽاس
العىٍذي أ٠عل أ٠عيعترها  )1654-1583( Axel Oxenstiernaوح ٞٝاهحفاسا
٠بحرة في مّاس ٟداست في ٔشب ًبزٌٖ في هٙغ العىة .وِلى الشٔم مً أن الٝاتذ
الجذًذ لم ث ً٢له هٙغ هُبة اإلال ٤اإلاٝحىٝ٘ ،٥ذ ثم ً٢مً ثح ُٞٝاهحفاسات
ٍُِمة ِلى ال٣ارىلُ .٤وٜذ أٜبل ظىة ِ 1636لى مبادسة طىىهُة حُص أمش طىىدل
بجهش اإلاىاوىحن وثشهُبهم ،مما دّ٘هم الى مٕادسة ٜشاهم بؽ٣ل طماعي .ظاد الجىُ
مٍّم مىاو ٞأإلااهُا الخالُة الى دسطة اهخؽاس ٌاهشة أ١ل اللخىم البؽشٍة حعش
الصخُٙة ألاظبىُِة ألاإلااهُة .Ordinari-Wochenzeitung
اهخؽشت ألاوب ة واإلاجاِات وأجه٢د أوسوبا اإلاعُحُة هٙعها الى دسطة ان اإلاىاوىحن
١اهىا ًمىثىن باإلاالًحن بعبش اظحٙحا ٥ألاولاُ .وظٝي في اإلاجمىُ ما بحن 800
أل ٚالى ملُىن طىذي في ثل ٤الخشوب ،وفي أإلااهُا وحذها ماثد خمعة مالًحن
وعمة مً اإلاىاوىحن الّض ٥اما بعبش ألاوب ة أو ٜحلىا أرىاص اإلاّاس .ٟوفي بُٝة
البلذان ألاخشي التي ١اهد ٜذ اهلشود في الخشب الؽاملة ظٝىد أًما خمعة
مالًحن وعمةٔ .حر أن رل ٤لم ًمىْ اإلالى ٟالزًً حىلىا الخشوب الذًيُة الى حشوب
ظُاظُة جعتهذٗ الهُمىة مً مىاـلة الخشوب.
لٝذ ١ان لخشب السالرحن ظىة -بٕن الىٍش ًِ ال٣ىاسذ التي جعببد ٘حها٘ -مل
ثمسل في العمات بٍهىس ما ٌعمُه اإلائسخىن بىٙىر دولة حذًسة مب٢شة ظمحد
بٍهىس الذولة الىوىُة .ولٝذ ٜىّد هزل الذولة الخذًسة اإلاب٢شة مْ الىٍام اإلال٣ي
للّفىس الىظىى حُص ١اهد طمُْ العلي ثحمش٠ض في ًذ اإلال ٤وحذل .و١ان
لل٢ىِعة في ٌل الىٍام اإلال٣ي اظحٝال ٥ثام ثحىُ٘ ٥ما بّذ الى وُٕان ثام.
وـاست ال٢يعُة في الىٍام الجذًذ في خذمة اإلال .٤لٝذ أدي ظٝىه هُمىة
ال٢ىِعة الى دخحٙاص الحذسٍجي للّى ٚالٕحر مىٍم ،أي أن الذولة التي وؽؤت ِلى
أِٝاب حشب السالرحن ظىة ١اهد ي اإلاعئولة الىحُذة ِلى الجِؾ وِلي الىبالص
وسطا ٥الذًً ،و١اهد ي مً ًٝشس في اظحّما ٥الّى ٚمً ِذمه .و١ان لحل٤
الخشب ٘مل آخش ثمسل في ؼشوُ الذولة في ولْ هٍام ٜماثي مش٠ضي مىحذ،
باإلاىاصاة مْ بىاص اٜحفادات ووىُة جّحمذ مُ٣اهحزمات طذًذة في الىمى والحىىس.
لٝذ ١اهد حشب السالرحن ظىة بمسابة "مصخة و دة" باليعبة للذولة الىوىُة
الخذًسة ،بحّبحر اإلائسخ دً ٤هاسَعىن  .Dick Harisonبّذ الخشبٌ ،هشت بّذ
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الخشب حاطة ملخة الى لشوسة اسظاص أظغ هٍام ووجي طذًذ ٌعمس بخىٍُم
اإلاجحمْ و٘ ٞمّاًحر مش٠ضٍة طذًذة .اظحٝشت العىٍذ ٠ذولة رات حذود واضخة،
ثحى ٥الىٍام العُاسخي في ٘شوعا الى دولة ٜىٍة٠ ،ما ثمُٜ ً٢اـشة وملى ٟالىمعا
وأإلااهُا مً العُىشة ِلى الىلش اإلاحىىّة في البلذان التي ١اهد ثحد ظُىشتهم.
اهتهد الخشب بمآسخي ٠سحرة ل٢جها أثد بم٣اظش ثحصخى اظحٙادت مجها ألاطُا٥
التي ثلد وفي مٝذمة اإلا٣اظش ،بل أ٠برها وأهما ِلى ؤلاوال :ٛثحشس الٙشد الزي
أـبس ٜادسا ِلى ثحشٍش واٜاثه ؤلاهحاطُة دون الخمىُ لُٝىد العلىات الذًيُة.
مفىٙى أِشاب
مذًىة الخعُمة ـُ2018 ٚ
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ضبيىىسا :في أن إلاوطان الحز هى إلاوطان العلالوي
مصعفى الحطىاوي
ًٝشس دولىص في ٠حابه حى ٥ظبِىىصا بؤهه "ارا ما ا٠حٙد ؤلاثُٝا وألاخال ٛبحؤوٍل
هٙغ اإلابادة ٘ان الٙش ٛبُجهما ٜذ ً٣ىن ظىي هٍشٍا .ل ً٢ظبِىىصا في ١ل
أِماله ً٘ ًِ ٚ٢طر رالرة أهىاُ مً الصخفُات :ؤلاوعان رو دهّٙا ت
الخضٍىة ،ؤلاوعان الزي ٌعحٕل دهّٙا ت الخضٍىة ،ؤلاوعان الزي ٌعحٕل
دهّٙا ت الخضٍىة ثل ٤والزي ًححاض الحها إلسظاص ظلىحه ،وأخحرا ؤلاوعان الزي
ٌؽّش بالخضن ِلى الؽشه ؤلاوعاوي واهّٙا ت ؤلاوعان ِمىما "ًم٢ىه أن ٌسخش
٠ما ًىذد ،وهزل السخشٍة هٙعها ضخ ٤سخيص" .اجها (أي الصخفُات) الّبذ،
اإلاعخبذ وال٣اهً ،السالىذ ألاخالقي"( .)1دهّٙا ت الخضٍىة اِاٜة للىطىد الزي
ًحح ٞٝفي راثه /مماسظحه ١ىطىد ممحلئ بالخُاة ،الخُاة التي ثحما ى والٝىي
ال٣امىة والّٙالة ٘حها٠ ،ما أجها أًما ( :دهّٙا ت) مىلىُ لالظحّما ٥العُاسخي
مً وشٗ ظلىة معخبذة ثحالِش بمؽاِش الىاط وسٔباتهم ،وثمحس أظباب هجاحها
مً اظحٕال ٥الخضن اإلاّمم الزي ً٢بل ألاسوات .أًىما اهخؽش الخضن ا وجؽ٣لد
التربة الخفبة ظحيبات دظخبذاد .ثححاض ألاسوات الخضٍىة للمعخبذ لححماِٚ
وثىخؽش٠ ،ما ًشي دولىص ،وما ًىحذ بُجها هى ٠شاهُة الخُاة وؤلاحعاط بالمُٕىة
اثجاههاً .حٕزي دظخبذاد مً الخضن اإلاىخؽش ّ٠ذوي وظي الخؽىد ،ألن الخشٍة
ثجهن مً طهتها ا ِلى الٙشت الحؤُ٠ذي الّٙا ٥الزي ًجّل ألاسوات محاًسة
للٝىي ال٣امىة واإلاذس٠ة ٘حها .ان الٙشت مً حُص اهحماته لالهّٙا ت الحؤُ٠ذًة
الّٙالةًٙ ،حس الىطىد ِلى ٜىال ال٣امىة ،أي ًٙطخي بىا الى همي وطىد ًىّلً
داخل مادًحه الّٙالة التي ثٙفلىا أبذا ًِ ٜذساثىا وٜىاها ،بل ثشبىىا بها سبىا
ٜىٍاً .ئ٠ذ ظبِىىصا بؤن ؤلاوعان الزي ٌِّؾ و٘ ٞجّالُم الّٝل ً٣ىن "اوعاها
حشا" ،شخفا أ٠ثر ّ٘الُة بؽ٣ل حاظم في ١ل اإلاُادًً واإلاجا ت التي ًىلشه ٘حها،
و ثخعشب الى سوحه أي مً دهّٙا ت دسث٣اظُة العلبُة .هحً،حعش ظبِىىصا،
أظاظا ١اتىات سأبة وّ٘الة ،ل٢ىه ًشي أًما في دٜترات الىاحذ والعححن مً
ال٢حاب الشابْ في "ؤلاثُٝا"( )2بؤن" :سٔبة ثىلذ مً الّٝل ًم ً٢أن ث٣ىن
معش٘ة" .ان الشٔبة ٠ما ثبحن رل ٤البرهىة التي ثلي هزا دٜترات ،جّحبر مىلٝا
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ماهُة ؤلاوعان بالزات ،مً حُص اهىا هحفىسها ٠ما لى أجها محذدة بىشٍٝة ما
للُٝام بصخيص ما ،وثبّا لزل٘ ٤ان سٔبة ثيؽؤ مً الّٝل ،أي ثحللُ٘ ٞىا مً حُص
هحً ّ٘الىن ،ي ماهُة ؤلاوعان أو وبُّحه بالزات ،مً حُص أهىا هحفىسها
مىزوسة للُٝام بصخيص ما ًحم ثفىسل بؽ٣ل مالتم مً خال ٥ماهُة ؤلاوعان وحذها.
ارا ما ١اهد هزل الشٔبة اظشاُ٘ة ٘ان وبُّة ؤلاوعان اإلاىٍىس الحها في راتها
وحذهاٜ ،ذ ًم٢جها أن جعشٗ وثحجاوص حذود هٙعها بىٙعها ،أي بلٕة أخشيٜ ،ذ
جعحىُْ الُٝام بؤ٠ثر مما ثٝذس ِلُه ،وهى ثىاٜن ـشٍس ،وثبّا لزل٘ ٤بجها لً
ث٣ىن ظىي سٔبة معش٘ة .ارا ما ِؽىا في ثىا٘ ٞووتام مْ ٜىاهحن الّٝل،
٘عىِّؾ في اوسجام مْ الىبُّة وهبلٖ دسطة دمحالص ود٠حما .٥ان اإلاحزة الٙاسٜة
للّٝل ووبُّحه هى ثؤمل الّالم ،أي بىشٍٝة صمىُة ،ألن الّٝل ًمحز بحن
اإلااضخي والخالش واإلاعحٝبل وألاؼُاص الشاهىة ثئرش ثماما ٠حل ٤اإلاالُة أو آلاثُة
معحٝبال" .بما أن الشوت ثحفىس ألاؼُاص ثحد امالص الّٝل ٘بجها ثحؤرش أًما ظىاص
جّل ٞألامش ث٢ٙشل ًِ شخيص معحٝبلي أو مالىي ،أو شخيص ساهً" ،هزا ما ثٝىله
ألاوشوحة الساوي والعحىن مً (ؤلاثُٝا) .ه٢زا وّثر في ٜلش ال٢حاب الشابْ ِلى
ثحذًذ لئلوعان الخش باِحباسل رل ٤الزي ثىلذ سٔبحه مً الّٝل ،و ًم٢جها بالحالي
أن ث٘ ْٝشَعة ؤلاظشاًٗ .لفق ظبِىىصا إلاذًس ؤلاوعان الخش في ال٢حاب الشابْ
مً (ؤلاثُٝا) دٜتراحات التي ثمحذ مً السامً والعححن الى السالص والعبّحن(،)3
و ي ِملُا بمسابة ث٣ىًٍ أهىلىجي هاهن ِلى الّٝل والخش ،أي بلٕة أخشي ِلى
الخشٍة ،ألن وحذة الىطىد العبِىىصٍة ثىىشت مً حُص ي ما٠ىة حشٍة حُُٝٝة.
لً ٌّمل ال٢حاب الخامغ ظىي ِلى ثؤُ٠ذ هزا الححى ٥في اإلاىٍىس ،الزي ثم مً
بذاًة ظحروسة ال٢حابة الى جهاًتها ،حُص ظِحؤ٠ذ الححشس اإلاّاػ مً وشٗ الخشٍة
ؤلاوعاهُة .ظخىذٔم الخشٍة ؤلاوعاهُة في ألابذًة ِىذ ظبِىىصا٢ِ ،غ ما رهش
الُه اإلاادًىن الٝذامى مً دًمىٜشٍىغ الى أبُٝىس الزًً سبىىا بىاص الّالم
باألبذًة ،واِحبروا الخشٍة بمسابة ظلى ٟاثُٝي في الخُاة أي ٘فلىا بحن ألابذًة
والخشٍة وهى ما لم ًحبىال لى٠شَغ .جؽُذ الخشٍة داخل ثىىس أهىلىجي ،ثٝىم
بحؤوٍل اظحمشاسٍحه ،داخل اإلاحاًسة اإلاىحجة واإلاىلٝة للخُاة .ه٢زا جؽ٣ل ؤلاثُٝا
الّالم الٙحزًاثي ٜبل أن ثئو ٥الّالم ؤلاوعاوي وثبلٖ الّالم ألاصلي (ث٢خؽ ٚهٙعها
ُ٘ه) .جّاػ ألابذًة ٠حمىس ،وهىا ،أي داخل هزا الخمىس بالزات ،جؽُذ الخشٍة
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ودبح٣اس وؤلاثُٝا وألاهىلىطُا الّالم بؽ٣ل طماعي ،أو باألحشي ٠ما ٜذ ًٝى٥
ظبِىىصا" ،جّمل طاهذة" مً أطل رلً .٤ىشت ظبِىىصا ،داخل هضِحه اإلاادًة،
دبح٣اس ألاهىلىجي باِحباسل أ٘ ٞألابذًة ،ألن اإلاحاًسة اإلاىلٝة ي دًىامُة الخُاة،
وثمىس هزل الخُاة بالزات ٜىتها .ه٢زا ًبذأ الحمحز في دهبجاط داخل محُي
الىطىد ،أو ًبذأ في دوّالن ٠ذًىامُة طماُِة للٕاتُة اإلاادًة .ل ً٢هل ثٙ٢ي
٘حزًاص الشٔبة إلاىس ألابذًة ـىسة الخشٍة؟ً .ىشت ظبِىىصا ،اصاص رل ،٤اإلاحاًسة ٠ؤ٘ٞ
وحُذ محمحز وملمىط للخىاب اإلاادي ،وٍمْ داخلها ٜىة الخُاة وٍئ٠ذ الخشٍة
باِحباسها ظحروسة ثحشسً .حّل ٞألامش بحجاوص ١ل الخىاطض وألاِىاب التي ثحّاسك
مْ الخشٍة وثحى ٥دون ثحٝٝها .سٔم أن الخشٍة ِىذ ظبِىىصا ثيبجي ِبر الشٔبة (في
ملحل ٚالفىس الىبُُّة والسٝاُ٘ة التي ثمسلها) وأن شخيص ٌؽشوها ،ثبّا لزل،٤
ِذا الؽٕ ٚاإلامىىت في ِشٍه٘ ،بجها (:الخشٍة) ثٍل محّلٝة داخل ٘٢شة للعّادة
مئظىشة (بٙحس الىاص) ومجشدة ألن بّن مٍاهش الحّالي اإلاُحا٘حزًٝي وهىُ مً
الخحمُة اإلاشثبىة بٙاهحاصم الجزِة اإلاحّالُة ألاهىلىطُة ،ثٍل ١امىة داخل أٜىي
الٕاتُات اإلاادًةًٝ .ى ٥ظبِىىصا في دٜترات السالص والعححن" :مً ًٝىدل الخىٗ
وٍىجض الخحر لُحٙادي الؽشًٝ ،ىدل الّٝل" .ان ١ل اإلاذس١ات الخعُة اإلاحّلٝة
بالشوت مً حُص ي ٘اِلة ،أي في الّٝل لِعد ظىي مذس١ات الٙشت والشٔبة،
وثبّا لزل٘ ٤ان مً ًٝىدل الخىٗ وٍٝىم بالخحر خؽُة الؽش ًىٝاد للّٝل أبذا.
ان دِاة الؽّىرة الزي ًحٝٙىن أ٠ثر ِلى الحىذًذ بالشراتل أ٠ثر مما ٌّلمىن
الٙماتل ،وَّملىن ِلى ثىطُه الىاط لُٝادة الّٝل بل ؤلابٝاص ِلحهم سجىاص
الخىٗ حتى أجهم ًٙشون مً الؽش بذ ٥أن ٌّؽٝىا الٙماتلً ،شمىن الى شخيص
آخش ٔحر طّل آلاخشًٍ أ٠ثر جّاظة وبئظا مجهم ،ولِغ ارن مسحرا للذهؽة أن ً٣ىهىا
ِمىما (:دِاة الؽّىرة) ظِ حن ،مىٙشًٍ ومش٘ىلحن مً وشٗ الىاط .وحذها
الشٔبة التي ثىلذ مً الّٝل ثذّ٘ىا مباؼشة للبحص ًِ الخحر والهشوب ،بىشٍٝة
ِبر مباؼشة مً الؽش" .هبحص ثحد امشة الّٝل بحن خحرًً ِلى أ٠برهما ،وبحن
مشلحن ِلى أٜلهما" ًٝى ٥دٜترات سٜم ًٝ .)4(56ى ٥ظبِىىصا في البرهىة التي ثحلى
هزا دٜترات( )5بؤن الخحر الزي ًمىّىا مً الحمحْ بلحر أ٠بر مىه ،هى في الخُٝٝة
مجشد ؼش ،وٍىل ٞمٙهىما خحر وؼش بالّٙل ِلى ألاؼُاص ححن هٝاسن في ما بُجها،
وللعبش راثه ٘ان الؽش ألاٜل لشسا هى في الخُٝٝة خحر ،وارن ٘بهىا ححن هىٝاد
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لعلىة الّٝل هشهى داتما الى الخحر ألا٠بر والى الؽش ألاٜل أي أجهما ،بلٕه أخشي ،ما
هبحص ِىه ٢ًٙ.ش ظبِىىصا ما وساص الخحر والؽش ثماما ٠ما ٜاً ٥ىخؽه في الٙفل
ألاو ٥مً (طُيُالىطُا ألاخال" :)ٛما وساص الخحر والؽشٌّ ،جي هزا ِلى ألاٜل ما
وساص الىاْ٘ والماس" ٌ.ؽشت رل ٤دولىص ٜاتال بان الىاْ٘ هى ِىذما ًشبي الجعذ
ِالٜة مباؼشة مْ طعذها ،وٍماِ ،ٚمً خال ٥رل ٤طضصا مً ٜىثه أو ١ل
ٜىثىا( .)6وّلم بؤن دولىص ٌل مسخىسا ومىبهشا أؼذ دهبهاس وؤلاعجاب بٝىلة
ظبِىىصا في (ؤلاثُٝا) ،بؤهىا وّشٗ ما الزي ًٝذس ِلُه الجعذ وما ٌعحىُْ الُٝام
به ،وهزا ما ًزهش الُه ححن ًٝشس في (ظبِىىصا ومعؤلة الحّبحر)(" :)7حتى ه٢ٙش
حٝا و٘ ٞاـىالحات الٝىة ًجش أو وشت اإلاعؤلة الخاـة بالجعذ" .ثىجم
معؤلة الٝىة (أي ما ٌعحىُْ الجعذ الُٝام به وما ًٝذس ِلُه) ،مباؼشة ًِ بيُة
الجعذ الجىاهُة ،وحتى هٙهم وبُّة الٝىة ًلضمىا أو ا٠خؽاٗ البيُة الجىاهُة
للجعذ وث ٤ُ٢ٙوحذثه حعش خىىه ثمٙفله ودخحال٘ات التي ثىا ٥وبُّحه.
ٌؽحر دولىص الى أن بيُة الجعذ ،حعش ظبِىىصا ،ثححذد أو باإلاّادلة الحالُةٜ :ىة
الّٙل والىطىد ثحىا٘/ٞثحّاد ٥مْ ظلىة الحؤرش .ثبذو هزل اإلاّادلة دالة طذا ألن
الجعذ ،مً وطهة هٍش الىشٗ ألاو٘ ٥حها أي ٜىة الّٙل والىطىد ًبذو ٠حلٝاتُة
خاـة ،وثبذو بىِحه لىا ٔاممة ،و٠ىخُجة لزل٘ ٤ان ث٢ٙحرها ُ٘ه  /له ًٍل مّاٜا
ومذجىصا .أما الىشٗ الساوي أي وطهة الىٍش ألاخشي (ظلىة الحؤرش)٘ ،ان الحماًضات
التي ث٣ىن الجعذ ثٍهش بؽ٣ل ١امل ألن "بيُة طعذ ما ،ي جؽ٣ل ِالٜحه
وثشُ٠بها .ما ٌعحىُّه طعذ ما ،ي وبُّة وحذود ٜابلُة الحؤرش لذًه" ( .)8ثحؤظغ
أهىشبىلىطُا ظبِىىصا ِلى ٘٢شة الشٔبة ،ثماما ٠ما هى الخاِ ٥ىذ مُ٢اُ٘لي .ان
ماهُة الىبُّة ؤلاوعاهُة ٜابلة لالختزا١ ٥لها في ٜىة الّٙل ،أي الشٔبة في الخٙاً
ِلى وطىدها وؤلابٝاص ِلُه وـىهه .لِغ ؤلاوعان ارن ١اتىا ًح٢مه الّٝل ،بل ١اتىا
ثٝىدل دهّٙا ت .لزا ًىٌ ٚظبِىىصا سد الّٙل الٙلعٙي حى ٥ؼشوه الىبُّة
ؤلاوعاهُة لبلىسة مؽشوُ اثُٝيٌ ،عتهذٗ ثحُحن الٙمُلة دون دبحّاد أبذا ًِ
الىىاة الىاُّٜة ألاـُلة التي ثحُل ِلى الشٔبة ودهّٙا تً .حىطش بالمشوسة ِلى
ألا٘ ٞالحؤُ٠ذي للعُاظة أن ًؤخز بّحن دِحباس هزل الىاُّٜة ألاـُلة ،ار مً
الىاضر أن العُاظة ًجش أن ث٢ٙش اهىالٜا مً اإلامحزات والخىاؿ الىبُُّة
للىاط ،والحىارش التي ثىبْ ظلى٠هم .ما دامد الٙمُلة ؼِ ا هادسا ٘ٝذ ً٣ىن مً
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ٜبُل الّبص ثلُل ظُاظة ٜابلة لالظحّما ٥مً وشٗ ح٢ماص و٘مالص ٘ٝي.
ه٢زا وعحىِش بالّٙل وبىلىت أًما بؤن ًجهن ثفىس للىبُّة ؤلاوعاهُة ٠هزا،
ِلى ا٘تراك وطىد ِاملحن أرىحن :ـّىبة اظخبا ٛالىحاتج آلاثُة ألّ٘ا ٥الىاط،
وس٘ن ثحىٍل الّٝل الى معحىي مُّاسي ٜادس ِلى الحح٢م في دهّٙا تً .فحر
هزا الّامالن محذدان حُىما ًحّل ٞألامش بححذًذ مّجى ود لة الّٙل العُاسخي
بالزات ،ألن لشوسة العُاظة ثجهن ِلى الشٔبة في ثجاوص وومغ الىـٚ
الىاٜعي للىبُّة ؤلاوعاهُة (ًخبجى رل ٤اإلاذاّ٘ىن ًِ اللُبرالُة ال٢الظُُ٢ة)،
ول٢جها ثجهن ِلى لشوسة ثؤُ٠ذ اإلاممىن الشادً٣الي ١له لهزل الىاُّٜة ودِتراٗ
بهًٝ ُٚ٠ .ىم الىاط ارن بحذبحر الِّؾ اإلاؽتر ٟفي ما بُجهم و٘ ٞاإلاىىٞ
دهّٙالي؟ اهه العئا ٥الزي ثىشحه لشوسة وطىد هزل الىاُّٜة ألاهثربلىطُة،
وثٝىد الُهً .جُش ظبِىىصا ًِ العئا ٥اطابة أ٠ثر سادً٣الُة مً اإلاىىى ٛالزي
ًٙترله٘ ،العُاظة ثحُل ِلى أ٘ ٞالعلم٠ ،ما وشت رل ٤أسظىى ،بل ِلى أ٘ٞ
الخشب والفشاُ ،وٍحم هٝذ اًذًىلىطُة الِّؾ اإلاؽتر( ٟأو الخحر اإلاؽتر )ٟاهىالٜا
مً ٜىاِة ساسخة ،ثحمسل في أن مىى ٞالخشب هى الزي ًبىحن الّالٜات بحن
الىاط ،بحن الخا٠محن واإلاح٣ىمحن وبحن ملحل ٚالىبٝات دطحماُِة داخل
الذولة .ثٝىد هزل ألاوشوحة الى اظحيحاض ًٍل في ولْ ال٢مىن ،وهى أن الِّؾ
(الخحر) اإلاؽترً ٟحىاب ٞمْ لشوسة الخٙاً ،بؤي رمًِ ،لى الّالٜة بحن اإلافالر
الٙشدًة واإلافالر الجماُِة ،وؤلابٝاص ِلى الحىاصن اإلاىلىب بُجها .ان اإلافلخة
ال٢بري التي ًشوم اإلاىاوً في هزل الخالة ،ثحُٝٝها ي أن ٌّمل بحٙان حتى
ثحاَ٘ الذولة ِلى هٙعها .ان اإلافلخة اإلاؽتر٠ة الىحُذة ي ثل ٤التي جعمس
للذولة ببِادة اهحاض هٙعهاِ ،بر اؼشا ٟأ٠بر ِذد مً اإلاىاوىحن في ِملُة البحص
ًِ اإلافالر اإلاؽتر٠ة واإلاحٝاظمة ُ٘ما بُجهم .بهزا اإلاّجى جؽ٣ل اإلافلخة اإلاؽتر٠ة
مُّاسا بّذًا للخ٢م ِلى الّمل العُاسخي وِلى هجاِحه و٘اِلُحه ،و ثمسل في حذ
راتها ثبرًشا ؼ٣لُا وٜبلُا إلاماسظة العلىة.ان الشٔبة في الخحر اإلاؽتر ،ٟثبذو
اهىالٜا مً هزا اإلاىٍىس ٔحر ٜابلة مىلٝا للٙفل ًِ ثؤُ٠ذ الٝىة اإلاؽتر٠ة
للخؽذ ،التي جّبر ًِ هٙعها في البحص ًِ مفالر ثحُل ًِ ؼب٢ة ٠سُٙة
وواُّٜة مً دهّٙا ت الجماُِةً .م ً٢ثفىس الّٝالهُة العُاظُة ظىي مً
حُص ي محّذدة ،و باِحباسها جّبحرا ًِ اإلاحّذد ،ألجها ثحجزس ِمُٝا في ألاهىلىطُا
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الجماُِة للخؽذ ،في طعذل اإلاحّذد واإلاش٠ش الٝادس ِلى اهحاض الٙمُلة (الِّؾ
اإلاؽتر ٟالّٝالوي ٌّحبر هىا أسقى الٙماتل) و الٝىةً .ىلذ ؤلاوعان حشا ول٢ىه
ًفحر ٠زل ،٤ححن ٌعحىِش هزل الّٝالهُة العُاظُة ،وٍىذٔم ٘حها وححن ًىشت
الخشٍة ٠مماسظة ّ٘الة وثؤُ٠ذًة ثىطه الخُاة ،أي ححن ثفحر مماسظة الخشٍة ي
مماسظة الىطىد بالزاتٔ .البا ما ثيبْ الخاطة اإلالخة الى ثبجي الؽّىرة ٠حبرًش
للىطىد و٠مممىن له ،مً عجض الىاط وألا٘شاد ًِ ثىٍُم حُاتهم وِالٜاتهم
ًححاض ألا٘شاد اإلاىذٔمىن في الخُاة
الجماُِة بىشٍٝة واُِة وِٝالهُة.
العُاظُة الّٝالهُة للجىص الى دهّٙا ت الخضٍىة ودسث٣اظُة لحبرًش ظلبُات
وطىدهم وعجضهم ،و ثبرص لذحهم أبذا الخاطة الالهىثُة مً حُص ي هاٌم ٠لي
للخُاة ،ألجهم ًشون في الىطىد و ًحفىسوهه وَِّؽىهه ٠جىاصة وظحروسة معحمشة
وداتمة مً الىٝىط الجىاتضٍة ،و ًىشحىن اإلاىت ٠حٙعحر ٜبلي له .مً ٌِّؾ
و٘ ٞجّالُم الّٝل ً٣ىن "اوعاها حشا" ،شخفا ّ٘ا ظلبُا بؽ٣ل حاظم ،في
١ل اإلاجا ت التي ًىلشه ٘حها .أما وهم حشٍة دخحُاس ٘اهه ًيحج ًِ ادسا١ات ٔحر
مالتمة وملحبعة٘ ،برا ما ثم ٘هم الخشٍة ٘هما مالتما ٘بجها لً ث٣ىن الحللق مً
المشوسة ،بل ٘ٝي الٙهم الصخُس إلاا ًحذذ بالمشوسة وثحذًذا إلاا ًحذذ ححن
هشي الّالم بىشٍٝة -صمىُة ووّحبرل خالّا لٝىاهحن رابحة .هىا بالزات ًىىشت
ثحذًذ ؤلاوعان الخش ِىذ ظبِىىصا ،الزي ًشي ُ٘ه شخفا رابحا ل٢ىه مليص بالٙشت،
و ًحح َٙبؤي أرش مً آراس ال٢آبة الالهىثُةًٝ .ى ٥دٜترات العابْ والعحىن مً
٠حاب الشابْ ٢ًٙ":ش ؤلاوعان بؽ٣ل أٜل في اإلاىت ،وح٢محه ثؤمل في اإلاىت بل في
الخُاة"(ً .)9شثبي الح٢ٙحر في اإلاىت ٔالبا بحفىس ُٜامي ١اسزي للخُاة ،وَعهم في
صسُ الىبات الماس لالهّٙا ت الخضٍىة في ألاطعاد وألاسوات ،وٍتر ٟؤلاوعان ٘شَعة
للذطل و الؽّىرة وٍىّٜه في وحل ال٢آبة الالهىثُة ،ألن مً ث٣ىن الخشٍة ظٙٝه
ومآلُحه ًٝىدل الخىٗ مً اإلاىت و ًحح٢م ُ٘ه وُلة حُاثه ،بل ًىٝاد إلمشة
الّٝل وحذل ،و ًشٔش مباؼشة ظىي في ثح ُٞٝالخحر وفي الّٙل والِّؾ
والخٙاً ِلى وطىدل وُ٠اهه ،في ثىا٘ ٞمْ ألاظاط اإلاحمسل في البحص ِما هى هاْ٘
للزات ِمُٝا ،وثبّا لزل٘ ٤اهه ًىؤي بُّذا ًِ ١ل ث٢ٙحر حضًٍ وِ ٠ش في اإلاىت ار
ثٝحطخي ح٢محه الّٝالهُة ٘ٝي ثؤمل الخُاة  .ثحّلٜ ٞذسة ؤلاوعان ِلى الّٙل
بٝذسثه ِلى الحى٘ش ِلى /دهذٔام في دهّٙا ت الّٙالة دسث٣اظُة وهزا٠ ،ما
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ٌؽحر الُه دولىص ،هى ِم ٞاإلاعؤلة ؤلاثُُٝة ِىذ ظبِىىصا التي ثلٙي هٙعها
مماِٙة ،ار  ُٚ٠هحم ً٢مً اهحاض مذس١ات حعُة ّ٘الة؟ ولٜ ً٢بل رلُٚ٠ ،٤
ظيحم ً٢مً ؤلاحعاط بؤٜصخى ما ًم ً٢مً دهّٙا ت الٙشحة(" .)10لى أن الىاط
ولذوا أحشاسا ٝ٘،ذ ٌؽ٣لىن أي مٙهىم للخحر والؽش ،مذة م٣ىثهم أحشاسا"ًٝ ،ى٥
دٜترات السامً والعحىن مً ال٢حاب الشابْ( .)11مً ًىلذ حشا ًىٝاد ححما لعلىة
الّٝل ،وٍحاَ٘ ِلى حشٍحه و ث٣ىن لذًه ظىي أ٘٣اس مالتمة ،وبالحالي ٘لً
ًخؽ٣ل في رهىه أي مٙهىم للؽش و للخحر أًماًٝ .ىم ؤلاوعان الخش بالخحر وٍحٙادي
الؽش ألهه ًمحل ٤ثفىسا ٜبلُا ِجهما٘ ،الحفىس الٝبلي ِجهما ًٙشك ٘شلا
ِلى اإلاشص ا ألهه ًىلذ في ولْ ِبىدًة وثبُّة ،بل ألن ألامش ًحّل ٞلذًه بىىُ مً
اإلاماسظة ؤلاثُُٝة الّملُة التي ثىحى به مىخى مىاطهة اإلالاوش وثجاوصها ،ودلتزام
بىىُ مً العلى ٟالؽشٍ ٚوالجزًه بؽ٣ل ـاسم ،وهى ما ًئ٠ذل دٜترات الساوي
والعبّىن مً ال٢حاب الشابْ ححن ًٝشس بؤن ":ؤلاوعان الخش ًماسط أبذا الٕؾ
والحذلِغ  ،ألهه ًفذس داتما في ظلى٠ه ًِ حعً الىُة"( .)12وحذل مً ًىطهه
الّٝل ٌعمى اوعاها حشا .هىا بالزات هفل الى معؤلة الّضلة التي ث٣ىن وشٍٝة
في الِّؾ تٝة باإلوعان الخش ومالتمة له ،خفىـا وأن ظبِىىصا ًمْ الّضلة
لمً صوض مٙاهُمي ًحّاسك ُ٘ه مْ الىشٗ ألاخش الزي هى اإلاؽتر .ٟبالشٔم مً
أن ظبِىىصا ولْ ّ٠ىىان لل٢حاب الشابْ مً "دثُٝا"( :في الّبىدًة ؤلاوعاهُة)،
٘اهه في ال٢سحر مً اٜتراحاثه حذًص ًِ ؤلاوعان الخش ،أي الّٝالوي ومذًس له.
ًٝشس دٜترات السالص والعبّىن مً ال٢حاب الشابْ ما ًلي" :ؤلاوعان الزي ًٝىدل
الّٝل ً٣ىن أ٠ثر حشٍة في اإلاذًىة حُص ٌِّؾ و٘ ٞالحىطه اإلاؽتر ، ٟمىه داخل
الّضلة حُص ًلمْ ظىي لىٙعه"( .)13ولْ ظبِىىصا ـُٕة ظُاظُة للمؽترٟ
في ٠حاباثه العُاظُة ،بالشٔم مً أن سإٍحه هاهمة ِلى الؽ ٤ودسثُاب في ِامة
الىاط ،وفي ٜذساتهم ِلى الِّؾ و٘ ٞامالصات الّٝل وثىطحهاثه ،ل٢ىه سٔم رل٤
ٌّترٗ بمشوسة اإلاجحمْ .اهه هىِا ما ً٘ ظُاسخي للِّؾ وظي الجهلة ،ألن
"ؤلاوعان الخش الزي ٌِّؾ وظي الجهلة ٌّمل ما أمِ ً٢لى ثجىش ِىاًاهم".
٠ما ثشي ألاوشوحة العبّىن ( )14مً ال٢حاب الشابًْ .مُ ٚظبِىىصا في حاؼُة
ِلى ألاوشوحة هٙعها(ٜ )15اتال " :سٔم أن الىاط طهلة ٘بجهم ١اتىات اوعاهُة،
ًم ً٢في حالة المشوسة أن ًٝذمىا معاِذة اوعاهُة ي ألاهٙغ مً بحن ال٣ل".
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مّجى هزا أن المشوسة ثجّل مً وطىد ؤلاوعان بجاهش ؤلاوعان آلاخش ،وطىدا
هِٙعا ولشوسٍا ثحما ى ُ٘ه المشوسة الىطىدًة مْ المشوسة العُاظُة ،ثماهُا
ًٝىله بىلىت مٙهىم "اإلاؽتر ،"ٟوحذهم ألا٘شاد ألاحشاس ٌؽّشون بالخاطة
الٝفىي الى الحّاٌؾ اإلاؽتر ٟبُجهم ،أي بالخاطة الى هٍام ظُاسخي ،وهى ما
ٌعاوس أرهان الجهلة الزًً ًخعاوي ١ل شخيص لذحهم الىٍام والٙىضخى ،وبالحالي
بمشوسة الِّؾ و٘ ٞالٝىاهحن التي ًٙشلها "الٝشاس الجماعي" .ثبذو ملخة طذا هزل
الخاطة الى الحّاٌؾ في اواس هٍام ظُاسخي ،ورل ٤بالشٔم مً أن "الىاط ألاحشاس
ً٣ىهىن وحذهم ممحىحن طذا بّمهم اصاص البّن" ٠ما ًشد في (ؤلاثُٝا)(ً .)16شي
ظبِىىصا في ٠حابه (سظالة في العُاظة) بؤن الهذٗ الخُٝٝي ل٣ل هٍام ح٢م ي
الخشٍة .ل٢ىه ٌّجي مٙهىم "الخشٍة" أي دخحُاس الزي ي هىُ مً اإلاعححُل
اإلاُحا٘حزًٝي ،بل ٌؽحر الى ٜذسة الىاط ِلى اهجاص مؽاسَّهم داخل وٝغ العلم،
والحّبحر ًِ أسائهم وثشطمة الىمىحات التي ًملحها الّٝل ِلحهم ،دون ثذخل مً
الذولةً .حؤجى جّىؽه للخشٍة واوؽٕاله بالخشٍة العُاظة مً حزسل مً ِامة
الىاط ،الزًً ًشثاحىن أبذا ارا ما ثبىىا اِحٝاداتِ ،ادات ومؽاسَْ أخشي ٔحر
ثل ٤التي ًمل٣ىجها .ان ً٘ الخ٢م ًشمي ِىذ ظبِىىصا الى طّل هئ ص الىاط مً
الّامةٜ ،ادسًٍ ِلى الٝبى ٥بىٍام ٌعحىُْ ؤلاوعان الخش داخله أن ٌِّؾ في
وتام وثىا٘ ٞثامحن مْ وُِه ولمحرل الخاؿ .لهزا رهش أٔلش مئولي ٘لعٙة
ظبِىىصا العُاظة الى مذًحه وثىطُه الححاًا له  ،باِحباسل مذاّ٘ا ِىُذا ًِ
الذًمٝشاوُة حاو ٥أن ًىـل للىاط اإلا٣لٙحن بالخ٢م الخ٢مة التي ثىٝفهم داتما
.ان العُاظة حعش ظبِىىصا ،ي ً٘ البٝاص ُٜذ الخُاة وظي الجهلة .العُاظة
الىحُذة اإلام٢ىة ِىذ ظبِىىصا لِغ لها ظىي اظم واحذ هى اإلاؽتر ،ٟالزي
ًىىشت ٠ؤهىلىطُا للٝىة ،وثححىِ ٥برها الٝىة ١لها الى ظُاظةِ .بر ًِ رل٤
ٜاتال" :ارا ما ثىا٘ ٞشخفان في ما بُجهما ووحذا ٜىتهما٘ ،عُحفالن ِلى ٜىة
مّا ،وثبّا لزلِ ٤ل ح ٞأِلى مً الىبُّة و أ٠ثر مما ظُ٣ىن ل٣ل واحذ مجهما
ِلى حذة ،و١لما ١ان الىاط الزي ًىحذون ٜىلهم بؽ٣ل مؽتر ٟأ٠ثر ِذدا١ ،لما
حفلىا ِلى حٝى ٛجّادِ ٥ذدهم"(. )17هزا اإلاىخى الزي ثفحر ِبرل الٝىة ظلىة،
ًفىٔه بىشٍٝة أخشي ٜاتال في دظحيحاض الزي ًلي دٜترات العابْ والسماهحن مً
ال٢حاب الشابْ( )18لترطمة هزل اإلاّادلة بحن الٝىة والعُاظة" :حُىما ًبحص ١ل
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اوعان في أٜصخى هٝىة ِما ًىّٙه٣ً ،ىن الىاط أ٠ثر هّٙا بّمهم لبّن .ألهه
١لما بحص ١ل واحذ ِما ًىّٙه ،وِمل بجهذ ِلى الخٙاً ِلى بٝاته١ ،لما اثفٚ
بالٙمُلة .اهه ،بلٕة أخشي ،الصخيص راثه ،ار ١لما ١اهد الٝىة التي ًحى٘ش ِلحها مً
أطل الّٙل وٜ٘ ٞىاهحن وبُّحه أ٠بر ،أي للِّؾ ثحد ُٜادة الّٝل .ل ً٢هىا
حُص ًحالصم الىاط في الىبُّة ِىذ أِلى الىٝاه هى ححن ٌِّؽىن ثحد امشة
الّٝل ،و ارن ٘هىا حُص ظُ٣ىن الىاط أ٠ثر هّٙا لبّمهم البّن ،هى ححن
ًبحص ١ل واحذ ِلى حذة في أِلى هٝىة ِما ًىّٙه" .ان وعي الىاط ظىاص مً
حُص هم أ٘شاد أو مً حُص هم طماِة بؤهمُة اإلاؽترً، ٟؤجي مً ادسا٠هم
دًجابي والّٙا ٥إلاا هى هاْ٘ باليعبة ل٣ل ٘شد ِلى حذة ،أو باليعبة لهم ٠ؤ٘شاد.
ان الىعي باإلاىّٙة اإلاُٙذة ي احذي الٙماتل التي ثمحز ؤلاوعان الخش ،وثل٤
احذي العمات رات الضخم الّٙا ٥والخاظم في معاس (ؤلاثُٝا) والٙلعٙة
العُاظُة الخذًسة ،ار ١لما سمد الّسىس ِلى ما هى هاْ٘ لي ١لما ٠ىد أٜىي ،و١لما
٠ىد أٜىي ١،لما حضت أ٠ثر ما ًم ً٢مً الٙمُلة .ثىىشت الٙمُلة هىا ،لمً
مىٍىس الُٝم اإلاُحا٘حزًُٝة اإلاحّالُة ،بل لمً ثفىس اثُٝي ِملي ظُاسخي ،ألجها
ثحذًذا ما ً٣ىن هاّ٘ا لي ،و١لما ١اهد الٙمُلة أٜىي١ ،لما ١اهد محبادلة أي
مؽتر٠ة .ثجهن دهىلىطُا العبِىىصٍة ارن ِلى السالىذ الحالي ،الزي ًحّزس
الٙفل بحن م٣ىهاثه هٍشا لالسثباه الٝىي في ما بُجها و ي  :اإلاىّٙة  ،الٝىة ،
الجماِة ً.ذّ٘ىا ظبِىىصا للُٝام بلىىة أبّذ مً رل ،٤ححن ًشي بؤهه ١لما ١اهد
الٝىة التي هحى٘ش ِلحها أ٠بر١ ،لما ٠برت ٘مُلحىا أي ـاس ِٝلىا أ٠ثر ٜىة .هىا
ث٢حمل البرهىة العبِىىصٍة أو أجها باألحشي ثىٙحس ِلى هٍام آخش ،مٕاًش للىٍام
الهىذسخي الزي وشحها و٘ ٞثفىس واضر محف ٚبال٢ماً .٥ئظغ ظبِىىصا هىا
٘ماص آخشا سادً٣الُا وطذًذا ١لُة ،داخله ثفحر م٣ىهات العُاسخي ي بالزات
م٣ىهات ألاهىلىجي ،بما الىطىد ًفحر ٘شحا ،ممحل ا ،حشا ،ومححشسا .م٣ان هىا
أبذا ألي ظمات محّالُة اظخبذادًة مشثبىة بىٍام هىجي – ظُاسخي ،مً حُص
هى ( :أي هزا الىٍام بالزات) مُ٣اهحزم مٍلم وجخُمي للمشاٜبة والّٝاب ولححذًذ
ال٣ىهاثىط الخاؿ بىا ،أي لٝىثىا اإلاؽتر٠ة .هىاٝ٘ ٟي اإلاحاًسة اإلامِ ة ليؽاوىا
واؼحٕالىا٠ ،ما حذدها دٜترات العادط والسالرىن مً ال٢حاب الشابْ في (ؤلاثُٝا):
"ان الخحر ألاٍِم ِىذ أول  ٤الزًً ًخبّىن الٙمُلة مؽتر ٟلذي ال٣ل ،وٍم٢جهم
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١لهم بؽ٣ل محّاد ٥أن ٌؽّشوا بالشضخى"( .)19لٝذ وشت أسظىى ،ابان الخىىة
الحذؼُيُة للمُحا٘حزًٝا الٕشبُة ،وطىد ؤلاوعان هٙعه ١اؼحٕا /٥وؽاه٘/اِلُة
حشة و٘شحة أي ٙ٠مُلة٠ ،ما وشت رل ٤في ٠حابه (ألاخال ٛالى هُٝىماخىط)ً" :بذو
بىلىت أن الخُاة واإلاحّة مشثبىان اسثباوا حمُمُا و ًٝبالن أي ٘فل بُجهما
.بذون وؽاه ّ٘ال ،ثحلل ٞأي محّة و١ل وؽاه ًبلٖ دسطة ا٠حماله في اإلاحّة".
ً٢مً اإلاّجى الخُٝٝي ألاِم ٞللمماسظة في الٙشت ،أي في اليؽاه اإلاىا٘ٞ
للٙمُلة ،واهىالٜا مً هزا ًىشت أسظىى د٘ترالات التي ثئظغ للعُاظة
هٙعها ،ار ًىشت ٠ؤظغ للخُاة الجُذة ظىاص باليعبة للٙشد أو للمذن طماُِا،
الّىفش الزي ثفاحبه ٘مُلة ثحى٘ش ِلى وظاتل ١اُ٘ة ثم ً٢ألا٘شاد مً الُٝام
بؤّ٘ا ٥مالتمة للٙمُلة .لم ًحٕحر هزا ألاظاط وُلة ثاسٍخ ألاهىلىطُا العُاظُة
الٕشبُة ،ألهه ٜادس ِلى اخترا١ ٛل حا ت الحىاٜن٘ ،اليؽاه أو دؼحٕا ٥الزي
ًٝىم به ؤلاوعان ،هى الخذ بالزات الزي ٌعمس بح٢ٙحر وثحذًذ وطىدها –هىا
هٙعه ،اهه الخذذ اإلائظغ لىطىدها ٘شدًا وطماُِا .لم ًحٕحر هزا الخذ/اإلابذأ ارن
الى حذود اهبجاط الخذارة الٕشبُة ،أي حتى الىف ٚألاو ٥مً الٝشن العابْ
ِؽش .اهىالٜا مً هزل اللخٍة بالزات اجعّد داتشة هزا الخذ ١لُة وبؽ٣ل
١امل ،بٙمل ظبِىىصا ثحذًذا ،ار ابان الٝشن الزي ِمل ُ٘ه هىبض ودً٣است و ًبجز
ِلى وشت مبذآ اليؽاه (دؼحٕا )٥ألاسظىي باِحباسل الٝلش الىاٌم ل٣ل
أهثربلىطُا ،ظىي ٠ؽهىة١ ،ىهاثىط ،أو سٔبةً ،محل٢ها الجعذ والشوت ،مىحىا
ظبِىىصا مىٍاسا م٢برا أ٠ثر ٜىةٜ ،ادسا ِلى العمات بٝشاصة اليؽاه والىٙار الى
ِمٝه ،اليؽاه الزي بالشٔم مً أهه ً٣ىن وؽاوي و ِالٜة له بآخش ،أي وؽاه
ملحل٘ ،ٚاهه ًٍل محّزسا ث٢ٙحرل٘ ،اسٔا ،لُّٙا وب ِعا دون اظهام آلاخش الزي
ٌٕزًه وٍمىحه ٜىة أ٠بر ،ثضٍذ مً ٔىال ومحاهحه و٘اِلُحه ومً حشٍحه .لً٢
ظبِىىصا ًٍل ًٍٝا وحزسا اصاص هزا اليؽاه  ،ار وطىد ليؽاه أو اؼحٕا٥
محاًذ ،ؼٙاٗ ،بذون مّاسلة٘ ،هى ًيحجض و ًحم ا داخل امحالصات الىطىد
ومً أطل الىطىد١ .ان ظبِىىصا ِلى دسطة ٠بحرة مً الىعي بزل٠ ٤ما ثبحن
دٜتراحات اإلامحذة مً الساوي والسالرحن الى الشابْ والسالرحن مً ال٢حاب الشابْ" :بما
أن الىاط خالّىن لالهّٙا تً ،م ً٢الٝى ٥بؤجهم ًحىا٘ٝىن وبُُّاً ...مً٢
للىاط أن ًلحلٙىا في الىبُّة مً حُص أجهم ٌعٝىىن ٘شَعة مذس١ات حعُة ي
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دهّٙا ت ،وباِحباس أن ١ل اوعان بالزات مؤخىرا لىحذل ً٣ىن محٕحرا ؤحر ٜاس....
بما أن الىاط تهُمً ِلحهم اإلاذس١ات الخعُة التي ي دهّٙا ت ٘ببم٣اجهم أن
ٌّاسك بّمهم البّن آلاخش"(ً .)20ح٣ىن ـُّذ اإلاحاًسة بؽ٣ل مىحذ
وميسجم ،بل مً معحىٍات ملحلٙةً ،حّال ٞبّمها ،وٍشثبي بالبّن آلاخش و٘ٞ
ث٣ىًٍ اخحالفي لُحح١ َٙل م٣ىنِ ،لى حذة بلفىـُاثه وممحزاثهً .ىشت
ظبِىىصا اإلاؽتر٠ ٟبظمىد باساهىي ـلش ،ألهه أو وٜبل ١ل شخيص ًح٣ىن مً ١ل
ما ًٙفل بُيىا .ان اإلاؽتر ٟهى طماُ دخحال٘ات ،و ًحى ٜٚظبِىىصا ٘ٝي ِىذ
هزا بل ًزهش بالخذ بُّذا طذا ما وساص راثه ٠حذًٝ ،لبه وَُّذ جّشٍٙه ،ماهحا
اًال ماهُة وحُاة طذًذثحن .رل ٤ما ًٝىله دٜترات الخامغ والسالرىنً " :حىا٘ٞ
الىاط في ما بُجهم بالمشوسة داتما في الىبُّة  ،ا ٘ٝي ارا ِاؼىا ثحد ُٜادة
الّٝل"( .)21هحً هىا ببصاص أهىلىطُا مٕاًشة واخحالُ٘ة هاهمة ِلى الشٔبة في
الحّبحر وؤلاهحاض بالزات ،أي ِلى الشٔبة ٝ٠ىة .ه٢زا ٌٕل ٞظبِىىصا الذاتشة،
وٍٙحسً/ئظغ لهىذظة وطىدًة أخشي وهٝشأ في دظحيحاض سٜم  1الزي ًلي دٜترات
العاب ٞما ًلي" :لِغ هىا ٟفي وبُّة ألاؼُاص ،ما هى أ٠ثر ثمحزا لئلوعان وأ٠ثر هّٙا
له مً ؤلاوعان الزي ٌِّؾ ثحد ُٜادة الّٝل .ألن ما هى أ٠ثر هّٙا لئلوعان ،هى
ما ًحالصم أ٠ثر مْ وبُّحه ،أي ؤلاوعان"(ً .)22يبػي الٝى ٥بؤن ؤلاوعان الخش هى
الزي ًحح٢م الّٝل في ثىطُه حُاثه هحى ما هى أ٠ثر هّٙا له ،وهى الحّاٌؾ مْ
ال٣اتىات ؤلاوعاهُة ألاخشي ،لمً اإلاؽتر ٟأي الخُاة الجماُِة الّٝالهُة التي
ًبحص داخلها ١ل واحذ ِلى ما هى أ٠ثر هّٙا له ،وِما ًماِٜ ٚىثه ،والٙمُلة
التي ًجهن ِلحها اإلاؽتر ٟلِعد محّالُة أو مُحا٘حزًُٝة ول٢جها ٘مُلة اثُُٝة
وطىدًة ومادًة٘ ،مُلة ِٝالهُة بامحُاص ثٝىد الىاط الى الىعي بما ًجمّهم سٔم
اخحال٘اتهم وبما هى أ٠ثر مىّٙة لهم .ه٢زا ًىّلً دؼحٕا ٥الّٙا ٥للٝىة الىطىدًة
في أٜصخى حذ له وثفحر ألاهىلىطُا ١لها محاًسة ،مىحجة وظُاظُة .مً ٌّمل
طاهذا ِلى الخٙاً ِلى هٙعه وٍبحص ِما هى ـالر له هى الزي ًخعم
بالٙمُلة ،ومً ًحف ٚبالٙمُلة هى بالزات مً ٌِّؾ ثحد امشة الّٝل.
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الدشزيع بين إلاجماع ألاصىلي واملجامع املطكىهيت
(الخفاتق اإلاؽتر٠ة بحن ؤلاطماُ ألاـىلي واإلاجامْ اإلاع٣ىهُة وممحزات ١ل مجهما)

وضيم العشوسي
ثخبىأ الٍاهشة الذًيُة طضصا هاما مً ال٢ٙش ؤلاوعاوي ،وتهُمً ِلى معاحة
واظّة مً حُاثه ظىاص ٠ؤ٘شاد أو طماِات ،حُص ثئوش ملحلِ ٚالٜاثه بٕحرل
وبمحُىه٠ ،ما ثحذخل في ث٣ىًٍ ثفىساثه ًِ الىطىد والٕاًة مىه ،وألاهم مً
رل١ ٤له جؽ٣ل وُِه بىطىد خال ٞمىل ٞالٝذسة حش ؤلاسادة ثجش له الىاِة
ودهُٝاد مً ظاتش اإلاللىٜات.
وِلى مش الحاسٍخ اثلزت ألادًان أؼ٣ا ملحلٙة ثباًيد مً بِ ة الى أخشي،
واخحل ٚمعحىي هطجها مً حماسة الى أخشي ثبّا للمعحىي السٝافي وال٢ٙشي
لؽّىبها ،وِمىما ٘بن ألادًان العماوٍة ثٍل أهطجها مً وطهة هٍش مّحىٝحها ِلى
ألاٜل ،حُص ثحّذد هزل ألادًان بحّذد الخاطة الحها ،وبحّذد الٍشوٗ التي
اٜحمد اهضا٠ ٥حبها واسظا ٥مئظعحها واٜامة دِىتهم الى ثىحُذ هللا بفشٗ الىٍش
ًِ ثفىسها إلاٙهىم الحىحُذ٘ ،مً رم ١ان اثحادها في أـى ٥ومبادة ِذًذة وان
اخحلٙد في ثٙاـُل و٘شوُ ٠سحرة ،ورلٌّ ٤جي بؤي حا ٥وحذة ألادًان والٕاص
الٙىاس ٛبُجها ،و أدعي اربات "ِذم وطىد اخحالٗ بحن ال٢حش العماوٍة في ألاـى٥
وألاظغ والبجى التي اـىلر اإلاح٣لمىن بخعمُتها بؤـى ٥الذًً أي الٝىاِذ الّٝلُة
التي ثيبجي ِلحها طمُْ ألادًان والؽشاثْ العماوٍة٠ 16".ما هى حا ٥البّن.
ّ٘ىذ اإلاٝاسهة بحن مفادس الخؽشَْ في ؤلاظالم واإلاعُحُة ،والىٍش في أـى٥
اظحذ  ٥أثباِها ِلى ألاح٣ام الٙشُِة وجّلُلهم لها ًم ً٢أن هالحَ الحٝاسب
الخاـل بحن بّن الٝماًا ألاظاظُة .ولّل ٘٢شة الىحذة ودطحماُ ِلى ٜشاس
محذد طماِة بّذ الخؽاوس وثباد ٥وطهات الىٍش وثمحُق معخىذ ١ل ٜى ٥أي
ؤلاطماُ حعش مفادس الخؽشَْ ؤلاظالمي واإلاجامْ اإلاع٣ىهُة حعش دـىالت

16دـٍ انـٛض ػؼ انض ٍٚثذغ انؼهٕو ،األهٕل انًلزغكخ نألصٚبٌ ،م .46
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اإلاعُخي مً أ٠ثر ألا٘٣اس التي ثفلر لذساظة أوطه الّالٜة ؤلاظالمُة اإلاعُحُة ِلى
معحىي البيُة الخؽشَُّة.
ولّل مً أبشص الباحسحن الزًً وِىا بالحٝاسب بحن حجُة ؤلاطماُ وظلىة
اإلاجامْ اإلاع٣ىهُة في الّفش الخذًص ُ٘ما وٜٙد ِلُه اإلاعخؽش ٛألٙشٍذ ُٔىم
حُص ًشي أهه "ـاس لئلطماُ ظلىة ٠علىة اإلاجامْ ال٢يعُة ،و١ل مً ًلالٚ
ؤلاطماُ ًشمى بالضهذٜة والمال ٥والٙ٢ش ،حتى ـاس لئلطماُ ظلىة اليسخ والحمً٢
مً ابىا ٥مّٙى ٥هق ٜشآوي أو حذًص هبىي ،17".وبالشٔم مً اإلاى ٜٚالعلبي
أللٙشٍذ ُٔىم مً ؤلاطماُ وحجُحه٘ ،بن ما حهمىا هى اؼاسثه الىاضخة الى الفلة
بحن مبحص ؤلاطماُ واإلاجامْ اإلاع٣ىهُة ِلى ِ٢غ اإلاحٝذمحن مً ألاـىلُحن الزًً
واإلاا ثىشٜىا إلطماُ الحهىد والىفاسي ومذي حجُحه دوهما الحىفُق ِلى هزل
الّالٜة بفُٕة ـشٍحة.
ومً اإلاىا ٜٚألاخشي في الّفش الخذًص التي اهخبه أصخابها الى أهمُة
ؤلاطماُ في ألادًان العماوٍة ومش٠ضٍحه في اإلاىٍىمة الخؽشَُّة والتي وٜٙد ِلحها
مى ٜٚحمادي روٍش حُص ًفشت بؤن "اإلاحؤمل في ألادًان ال٢حابُة ًالحَ أن
ؤلاطماُ لِغ خاـا بذًً دون آخش بل هى مّحمذ في الحهىدًة واإلاعُحُة أًما
بخعمُات ملحلٙةٙ٘ ،ي ألادًان اإلائظعُة ًىٌ ٚسطا ٥الذًً ؤلاطماُ إلٜىاُ
اإلائمىحن بما ًشٍذون ٘شله مً ِٝاتذ أو وٝىط ،ولّل الذلُل ِلى ـالت مبحص
ؤلاطماُ باألدًان ال٢حابُة أن أؼهش حذًص ًسبد ظلىة ؤلاطماُ وهى " ثجحمْ
أمتي ِلى خىؤ" ًز٠ش بمبذأ معُخي لل٢ىِعة ال٣ارىلُُ٢ة الشوماهُة وهى [٠ىِعة
سوما ثشث٢ش ألاخىاص]" 18وبُّذا ًِ أي ح٢م ُٜمي ًحّل ٞبذوس ؤلاطماُ
وثىٌُٙه مً ٜبل سطا ٥الذًً في اإلاجا ٥الخؽشَعي٘ ،بن ألاُ٠ذ هى ١ىن ؤلاطماُ
أـل أـُال في ألادًان الٝاتمة ِلى الىحي ؤلالهي إلاا له مً ثؤرحر في حشُ٠ة الذًً
وحُىٍحه واظخُّابه ملحل ٚالححى ت دطحماُِة والعُاظُة والسٝاُ٘ة.
وظؤحاوُ٘ ٥ما ًلي مً اإلاٝا ٥الٕىؿ أ٠ثر في ِم ٞهزل الّالٜة بحن مبذأ
ؤلاطماُ في ؤلاظالم وٌاهشة اإلاجامْ اإلاع٣ىهُة في اإلاعُحُة ،بالشٔم مً وِحي
17يجهخ انجذٕس اإلؿاليٛخ ،ط  ،31م َ ،284مال ػٍ Alfred Guillaum , islam, p 94-97 .
18دًبص٘ طٔٚت ،جضل األهٕل ٔانٕالغ ،م .287
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بلفىـُة ١ل مجهما ،و١ىجهما مح٣ىمحن بّىامل مّشُ٘ة ثحّل ٞبؤـى ٥و٠حش ١ل
مً الذًاهححن ،وٌشوٗ ثاسٍلُة وظُاظُة ثشثبي باهخؽاس الذًاهة وِالٜتها بالعلىة
العُاظُة ،والى ما ٔحر رل ٤مً ألامىس .ورل ٤مً خال ٥ثحذًذ الخفاتق
اإلاؽتر٠ة بحن ؤلاطماُ واإلاجامْ اإلاع٣ىهُة ،وممحزات ١ل مجهما.
ان ؤلاطماُ باِحباسل مفذسا مً مفادس الخؽشَْ ورالص ألاـى ٥في ؤلاظالم
ٜشٍش مً الحفىس اإلاعُخي للمجامْ اإلاع٣ىهُة باِحباسها مئظعة ٠يعُة لها
ـالحُة الخؽشَْ في الذًً اإلاعُخي مً خال ٥الٝىاهحن التي ثفذسها في جهاًة
طلعاتها محىطة أِمالها التي امحذ بّمها لعىىات مسل مجمْ الٙاثُ٣ان الساوي
الزي ١ان بحن ظيححن  1965-1962م .وثبرص مالمس هزا الحٝاسب مً خال ٥طىاهش
ِذةٔ ،حر أن رلٌّ ٤جي ُٔاب طىاهش أخشي ًحمحز بها أحذهما ًِ الساوي.ولّل
رل ٤ساطْ الى ألاظغ الىٍشٍة واإلابادة الّامة التي ٌعخىذ ِلحها ١ل مجهما ،والى
الىفىؿ التي ٌعحمذان مجها مؽشوُِتهما .ومً رل ٤ما ثٝذم ر٠شل ُ٘ما أؼاس
الُه حمادي دوٍش مً الؽبه الخاـل بحن حذًص [ ثجحمْ أمتي ِلى خىؤ] وبحن
مبذأ ال٢ىِعة ال٣ارىلُُ٢ة [٠ىِعة سوما ثشث٢ش ألاخىاص] ،وألُ ٚالى رل ٤ما
َ َ
ًم ً٢مالحٍحه مً ثٝاسب بحن ما سوال ِبذ هللا بً معّىد ٜاِ [ :٥ان الل َه هٍ َش ِفي
ْ َ َ ْ َ
َ
َ ُُ
ُُ ٜلىب ْالّ َباد َ٘ َى َط َذ َْ ٜل َش ُم َحم ٍذ َ
اـى َُ ٙال
ىب ال ِّب ِاد ٘
ـلى الل ُه َِل ُْ ِه َو َظل َم خ ْح َر ٜل
ِ ِ ِ
ِ
ِل َى ْٙع ِه َ٘ ْاب َح َّ َس ُه بش َظ َال ِح ِه ُرم َه ٍَ َش في ُُ ٜلىب ْال ِّ َب ِاد َب ّْ َذ َْ ٜلش ُم َحم ٍذ َ٘ َى َط َذ ُُ ٜلىبَ
َ ِ
ِ
َ ِ
ِ
َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ نَ
َ ْ َ ُ ُ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ّ ُ َ ُ نَ
َ
َ
أ ْ
ىب ال ِّب ِاد ٘جّلهم وصساص ه ِب ُِ ِه ًٝا ِثلى ِلى ِدً ِى ِه ٘ما سأي اإلاع ِلمى
صخ ِاب ِه خحر ٜل
ِ
َ
َ
َ
َح َع ًىا ٘ ُه َى ِِ ْى َذ الل ِه َح َع ًٌ َو َما َسأ ْوا َظ ِِّ ً ا ٘ ُه َى ِِ ْى َذ الل ِه َظ ِ ّح ٌئ] ،19وبحن ما وسد في
َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُّ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ 18
ً
ُ ُ
ألا ْ
ك ًَ٣ىن َم ْشُبىوا ِفي
الّهذ الجذًذ [ :الخ ٞأٜى ٥ل٢م١ :ل ما ثشِبىىهه ِلى
س
ِ
ُ ً
ُ ُ
20
َ
َ َ ُ ُّ َ َ ُ ُّ َ ُ َ َ َ ْ
ك ًَ٣ىن َم ْحلى ِفي العم ِاص ، ].و٠ال الىفان
العم ِاص ،و١ل ما ثحلىهه ِلى ألاس ِ
ٌسجالن حمىسا ِلى معحىي الحؤظِغ الىٍشي إلاؽشوُِة ١ل مً ؤلاطماُ
واإلاجامْ اإلاع٣ىهُة ،بالشٔم مً أجهما ٌّحبران مً أٜىي ما ًححج به لذي
الذًاهححن.

19يـُض أدًض ،ط  ،6م .84
20يزٗ .18 :18
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وان ١ل محاولة لححذًذ الخفاتق اإلاؽتر٠ة بحن أـل ؤلاطماُ وبحن
اإلاجامْ اإلاع٣ىهُة ،والىٜىٗ ِلى ممحزات ١ل مجهما ألمش مّٝذ وٍىشت أمام الباحص
ثحذًات ِذًذة هٍشا لالخحالٗ الىا ْٜبحن ألاـىلُحن في ما ًحّل ٞبمبحص ؤلاطماُ
ار ً٣اد أن ًللى مً معؤلة خالُ٘ة .و٠زل ٤ألامش باليعبة للمجامْ اإلاع٣ىهُة.
وبّذ دساظتي إلاعاتل ؤلاطماُ وٜىاهحن اإلاجامْ اإلاع٣ىهُة وٜشاساتها أجّشك ُ٘ما ًلي
ألهم الخفاتق اإلاؽتر٠ة بحن ؤلاطماُ واإلاجامْ اإلاع٣ىهُة وأبشص ممحزات ١ل مجهما.
 .1الخصائص املشتركت بين إلاجماع واملجامع املطكىهيت:
ان اإلاحؤمل في الحىٍحر ألاـىلي ألـل ؤلاطماُ ،ومىاٜؽة الّلماص لٝماًال،
وطذدتهم حى ٥اإلالحلُ٘ ٚه مً اإلاعاتل ،وفي ِشك الالهىثُحن للمجامْ
اإلاع٣ىهُة وظلىتها وٌشوٗ اوّٝادها والى ما ٔحر رل ٤مً ألامىس ًم٢ىه أن ٌعحيحج
خفاتق ِذة ثىبْ ٠ال مجهما ،والتي مً أهمها مبذأ الّفمة ومالصمة الفىاب
للجماِة ،واِحمادهما ِلى ٜلة مً أثباُ الذًاهة ظىاص ١اهىا ٘ٝهاص أو أهل الخل
والّٝذ أو أظاٜٙة أو سطا ٥دًً ِمىما.وَّجي رلُ٘ ٤ما ٌّىُه مبذأ الىلبىٍة،
الا٘ة الى الٍشوٗ واإلاالبعات التي أظهمد في وؽؤة ١ل مجهما ٜبل ثؤظِعهما
هٍشٍا .وُ٘ما ًلي ِشك لهزل الخفاتق اإلاؽتر٠ة بحن ؤلاطماُ واإلاجامْ اإلاع٣ىهُة
بصخيص مً الحٙفُل.
أ) مبذأ الّفمة:
ان أبشص خاـُة مؽتر٠ة ًم ً٢للباحص أن ًالحٍها ِىذ دساظحه إلابحص
ؤلاطماُ ِىذ ألاـىلُحن واإلاجامْ اإلاع٣ىهُة في الٝىاهحن ال٢يعُة ،مبذأ
الّفمة حُص مً أهم ألاحادًص التي أظعد لدجُة ؤلاطماُ حذًص [ ثجحمْ
أمتي ِلى الخىؤ]ًٝ .ى ٥الٕضالي" :ثٍاهشت الشواًة ًِ الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم
بؤلٙاً ملحلٙة مْ اثٙا ٛاإلاّجى في ِفمة هزل ألامة مً الخىؤ ،واؼتهش ِلى
لعان اإلاشمىٜحن والسٝات مً الصخابة ّ٠مش وبً معّىد وأبي ظُّذ لخمشي
وأوغ بً مال ٤وبً ِمش وأبي هشٍشة وحزًٙة بً الُمان ؤحرهم ممً ًىى ٥ر٠شل
مً هحى ٜىله ـلى هللا ِلُه وظلم [ :ثجحمْ أمتي ِلى الماللة] [ولم ً ً٢هللا
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لُجمْ أمتي ِلى الماللة] [وظؤلد هللا جّالى أن ًجمْ أمتي ِلى الماللة]،21"...
وٍئ٠ذ الشاصي هزا اإلاّجى بٝىله" :وهزل ألاخباس ١لها مؽتر٠ة في الذ لة ِلى مّجى
واحذ وهى أن ألامة بؤظشها ثحِ ٞٙلى الخىؤ ،وارا اؼتر٠د ألاخباس ال٢سحرة في
الذ لة ِلى شخيص واحذ رم ان ١ل واحذ مً ثل ٤ألاخباس ًشوٍه طمْ ٠سحر ـاس رل٤
اإلاّجى مشوٍا بالحىاثش مً طهة اإلاّجى" 22وهشي في ِباسات الشاصي ثىفُفا ـشٍحا
ِلى معل٢ه في دِحماد ِلى هزل ألاخباس وهى الحىاثش اإلاّىىي .ورل ٤طىاب مىه
ِلى مً ًضِم أهه "لم ًشد في الٝشآن أن اإلائمىحن ًلى ىن ،وأن وشٍٝهم واحذ،
و ٌعحرون في وشٍ ٞالباول والزي وّلمه أن اإلائمىحن ًجىص ِلحهم طمُّا الخىؤ،
23
وٍجىص أن ٌعشوا في وشٍ ٞالباول ٘مً خالٙهم ُ٘ه أرابه هللا".
وٜذ اخحاس بً ثُمُة أن ٌعل ٤معل٣ا ِٝلُا في اربات ِفمة ألامة ًِ
الخىؤ ورل ٤في مّشك دحمه دِاص الؽُّة ِفمة ألاتمة دون ٔحرهم ،حُص
ًٝى ٥في رل" :٤مً اإلاّلىم ان ؤلاطماُ ارا حفل ،حفل له مً الفٙات ما لِغ
لآلحاد لم ًجض أن ًجّل ح٢م الىاحذ لالطحماُ٘ ،بن ١ل واحذ مً اإلالبرًً ًجىص
ِلُه الٕلي وال٢زب ٘برا اهحهى اإلالبرون الى حذ الحىاثش امحىْ ِلُه ال٢زب
والٕلي ،و١ل واحذ مً اللٝم والجشُ وألاٜذات ٌؽبْ و ًشوي و ٌع٢ش٘ ،برا
اطحمْ مً رلِ ٤ذد ٠سحر أؼبْ وأسوي وأظ٢ش ،و١ل واحذ مً الىاط ًٝذس ِلى
ٜحا ٥الّذو٘ ،برا اطحمْ واتٙة ٠سحرة ٜذسوا ِلى الٝحا٘ ،٥ال٢ثرة ثئرش في صٍادة
الٝىة وصٍادة الّلم ؤحرهما ...وهحً وّلم با لىشاس أن ِلم درىحن أ٠ثر مً ِلم
أحذهما ارا اهٙشد٘ ...بجهم في حا ٥دطحماُ ًجحمّىن ِلى ملالٙة ؼشاثْ
24
ؤلاظالم ٠ما ًّٙل الىاحذ ودرىحن"
٠ما جّحبر معؤلة الّفمة مً اإلاعاتل الخالُ٘ة بحن أهل العىة والؽُّة.
٘بِىما ٌّحٝذ الٙشٍ ٞألاو ٥بّفمة ألامة مجحمّة و ًحح ٞٝرل ٤ا في ؤلاطماُ،
٘بن الٙشٍ ٞالساوي ًشي أجها ثحح ٞٝفي ؤلامام اإلاّفىم .وٍىٝل لىا مفىٙى حلمي
21انغؼان ،ٙانًـزوفٗ ،م .139-138
22انغاػ٘ ،انًذوٕل ،ط  ،4م .125
23ػجض انًجٛض انلغف ،ٙاإلؿالو ٔانذضاصخ" ،صاع انزَٕـٛخ نهُلغ 1001 ،و ".م .165
 24رم ٙانض ٍٚأدًض ثٍ ػجض انذهٛى ثٍ رًٛٛخ ،يُٓبط انـُخ انُجٕٚخ فَ ٙمي كالو انلٛؼخ انمضعٚخ ،رذمٛك
يذًض عكبص ؿبنى" ،انغٚبى :جبيؼخ يذًض ثٍ ؿؼٕص اإلؿاليٛخ 1986 ،و ".ط  ،8م .254-252
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ثفىسهم بٝىلهّ٘" :فمة ألاتمة ِىذ الؽُّة معحمذة مً أجهم ٠ما ٌّشٗ الؽُخ
اإلاُٙذ الٝاتمىن مٝام ألاهبُاص ـلىات هللا ِلحهم في ثىُٙز ألاح٣ام واٜامة الخذود
وح َٙالؽشاثْ وثؤدًش ألاهام مّفىمىن ّ٠فمة ألاهبُاص ،وأجهم ًجىص مجهم
ـٕحرة ا ما ٜذمد ر٠ش طىاصل ِلى ألاهبُاص ،وأهه ًجىص مجهم ظهى في شخيص في
الذًً ،وٍبذو أن الؽُخ اإلاُٙذ أ٠ثر اِحذد مً هؽام بً الخ٢م الزي هٝل لىا
ؤلامام ألاؼّشي ادِاصل في ِفمة ألاتمة٘ ،هؽام ًضِم بؤن الىبي ـلى هللا ِلُه
وظلم ًجىص ِلُه مّفُة هللا ألن الىحي ًشدل ًِ الّفُان ُ٘ما لى ّ٘ل ،أما
ألاتمة ٘بجهم مّفىمىن ألجهم ًىحى الحهم و تهبي ِلحهم اإلاالت٢ة لتردهم ًِ
الخىؤ واإلاّفُة٘ ،ال ًجىص ِلحهم الخىؤ و العهى٘ 25".مً رم اثلز ؤلاطماُ ِىذ
الؽُّة مٙهىما ملحلٙا ًِ مٙهىمه ِىذ أهل العىة ٘هى ِىذهم١" :ل اثٙاٛ
26
ٌعح٢ؽ ٚمىه ٜى ٥اإلاّفىم ظىاص أ١ان اثٙا ٛالجمْ أم البّن".
أما الّفمة في ثفىسها العجي ٗ" ثشثبي بصخفُات اإلاجتهذًً راتهم.
بل ثحّل ٞبالعىذ الؽشعي الزي أُٜم ِلُه ؤلاطماُ٘ .اإلاجتهذون مً ألامة
مّفىمىن مً الخىؤ ارا اثٝٙد ١لمتهم ِلى ح٢م معخىذ ِلى ٠حاب أو ظىة أو
ُٜاط ...ومً طهة أخشي ٘بن الّفمة محّلٝة ببطماُ اإلاجمّحن ِلى معؤلة مُّىة
مْ طىاص الخىؤ ِلى أحذهم٘ .الّفمة ثحص ِلى اطماِهم واثٙا ٛسأحهم في هزل
اإلاعؤلة ،ومً الجاتض أًما أن ًسبد الخ٢م إلاجمىُ مً حُص هى طملة مجحمّة و
ًسبد لىاحذ مجهم" 27وهى ما ظب ٞأن أؼاس الُه بً ثُمُة.
وٍللق حلمي الى أهه " أـبس ؤلاطماُ بىاظىة أهل الشأي ودطتهاد ِىذ
أهل العىة مفذسا مً مفادس الخؽشَْ٘ .الّلم و٘ ٞهزل الٝاِذة ًىاه بٝاِذة
ِشٍمة مً اإلاعلمحن ُ٘فبس في مٝذوسهم البحص وا٠خعاب اإلاّاسٗ٢٘ ،ثرتهم
الّذدي مْ اطماِهم ِلى معؤلة مً اإلاعاتل ثجزُ ِجهم اححما ٥الخىؤ وثمٙي
ِلى اطماِهم هُبة الّفمةٔ 28".حر أن البّن ًشي في مبذأ الّفمة خحم ثفذس
 25يوطفٗ دهًَ ،ٙظبو انشالفخ ف ٙانفكغ اإلؿالي" ،ٙثٛغٔد :صاع انكزت انؼهًٛخ 2004 ،و ".م
.296-295
26يذًض يذًٕص فغغه ،ٙدجٛخ اإلجًبع ٔيٕلف انؼهًبء يُّ ،م .56
27يوطفٗ دهًَ ،ٙظبو انشالفخ ف ٙانفكغ اإلؿالي ،ٙم .297
َ28فـّ .م .298
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به ألاح٣ام باظم هللا إل٠عابها ـٙة الحٝذٌغ" ،وه٢زا ٌٕل ٚمبذأ الّفمة
ؤلاطماُ باإلاٝذط مً خال ٥اٜحام هللا ُ٘ه ،واِحباس أهه مً اإلاعححُل أن ٌعمس
بماللة ألامة ،ل ُٚ٠ ً٢هٙعش ارن ظماحه بما طشي مً حشوب بحن الصخابة
وبحن اإلاعلمحن الالحٝحن؟ و ُٚ٠هبرس ثلل ٚاإلاعلمحن واهٝعامهم؟ ا ٌّذ هزا مً
29
ٜبُل الماللة ومْ رل ٤لم ًحذخل ٘حها هللا".
وفي مٝابل الّفمة اإلامىىحة للمجتهذًً اإلاجمّحن مً ألامة ِىذ اإلاعلمحن
العيُحن ،هجذ ِفمة اإلاجامْ ال٢يعُة خاـة اإلاع٣ىهُة مجها وٜشاساتها الفادسة
ِجها ِىذ اإلاعُحُحن وثحذًذا ال٣ارىلُ ٤حُص ٌّحٝذون أن اإلاجامْ اإلاع٣ىهُة
"أِلى ظلىة ٠يعُة وأ٠ثرها سظمُة٘ ،هي ثٙشك ٜىاهحن ثىٍُمُة ِاإلاُة ثبٝى
مّفىمة في ما هى مً ألامىس الّٝاتذًة وألاخالُٜة وجّاد ٥ظلىتها ظلىة البابا
ول٢جها لِعد أِلى مً ظلىحه30".وٍشي اإلائسخ ال٢يسخي اًُٙل أن مىا٘ٝة ال٢شسخي
ثضا ٥لشوسٍة لممان ِفمة ٜشاسات اإلاجامْ٘ .ى٘ٝا للمزهش
الشظىلي
ال٣ارىلُ٣ي ًم ً٢ادِاص هزا الخ ٞا للمجامْ اإلاع٣ىهُة وللٝشاسات اإلاحّلٝة
بالُّٝذة وألاخال ،ٛولِغ إلاا ًحّل ٞباإلاشاظُم الحؤدًبُة اإلاحمة٠ 31.ما أن مّحٝذ
ال٢ىِعة ال٣ارىلُُ٢ة هزا ٌعخىذ ِلى ما وسد في ال٢حاب اإلاٝذط مً أٜىا :٥ثىق
َ
ِلى حمىس سوت الٝذط لهزل اإلاجامْ ٠ما ًحشـها مً اسث٣اب ألاخىاص20[ :أله ُه
ََ َ ُ َ
ََُ َ َُ ُ
َح ُْ ُس َما ْ
اط َح َم َْ ْار َىان َأ ْو َر َال َر ٌة ب ْ
ا ٟأ١ىن ِفي َو ْظ ِى ِه ْم»َ 18[ 32].وأها أٜى ُ ٥ل َ٤
اظ ِمي ٘هى
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َأ ًْ ً
طَ ،و َِ َلى هزل الص ْخ َشة َأ ْبجي َ٠ى َ
ماَ :أ ْه َد ُب ْى ُش ُ
ِع ِتيَ ،وأ ْب َىا ُب ال َج ِخ ُِم ل ًْ َث َْ ٝىي
ِ
ِ
ِِ
َ
َِل ْح َها 33].وهزل الٝىاِة ١اهد حالشة ِىذ الشظل وٍحطر رل ٤مً خال ٥ما وسد في
َ ُ ُ ُ ْ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ َ 28
ط َوه ْح ًُ]" 3534لزا ٘٣ل مً
خالـات مجمْ أوسؼلُم [ ألهه ٜذ سأي الشوت الٝذ
ًىا٘ ٞهزل الُّٝذة ٌّحبر هشوىُٜا وميؽٝا ًِ ال٢ىِعةٝ٘ ،...عىىىحن ال٢بحر
29دًبص٘ طٔٚت ،جضل األهٕل ٔانٕالغ ،م .700
 30يٛلبل أثغم ،ؿهـهخ ربعٚز انًجبيغ انًـكَٕٛخ انكجغٖ :يضسم إنٗ انًجبيغ انًـكَٕٛخ ،م .59
31
" Charles Joseph Hefele, Histoire des conciles d’après les documents
originaux , p 53 .
32يزٗ .20 :18
33يزٗ .18 :16
34أع .28 :15
35
Charles Joseph Hefele, Histoire des conciles d’après les documents
originaux , p (« 53-54.
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اإلال ٤بالزات اِحبر ٜشاسات هُُٝا ١ىـاًة الهُة ،واِحبر الٝذٌغ أرىاظُىط أن ما
ٜشسل هللا في مجمْ هُُٝا ًبٝى الى ألابذ ،وٍىضر البابا وون ال٢بحر أن ٜشاسات
خلُٝذوهُا ٜذ اثلزت بهذي مً سوت الٝذط وأجها ٜشاسات الهُة أ٠ثر مجها
اوعاهُة٘ 36".بهزل الىبزة اإلالحفشة ًِ مّحٝذ ال٢ىِعة ال٣ارىلُُ٢ة هالحَ أجها
حعمد مب٢شا معؤلة ِفمة اإلاجامْ ،ا أهه ًٍل الخعاإ ٥مىشوحا ارا ما ١اهد
هزل الّفمة مىز البذاًة مٝحفشة ِلى ما ًحّل ٞبالّٝاتذ وألاخال ٛأو أجها ١اهد
مىلٝة.
وثجذس ؤلاؼاسة الى أن ال٢ىِعة البروجعحاهخُة وألاسرىدو٠عُة ثش٘ن ٘٢شة
ِفمة اإلاجامْ مً الخىؤ ،بالشٔم مً اِترا٘ها بٝشاسات بّمها خاـة اإلاجامْ
اإلاع٣ىهُة ألاولى التي ١ان لها أ٠بر ألارش في ـُأة الّٝاتذ اإلاعُحُة.
ٔحر أن هزل الّفمة ظىاص اإلاحّل ٞمجها باإلاجتهذًً اإلاجمّحن مً ألامة
ؤلاظالمُة حعش الحفىس العجي ،أو اإلاحّل ٞمجها باإلاجامْ اإلاع٣ىهُة و٘ٝا لل٢ىِعة
ال٣ارىلُُ٢ة ًم ً٢ادِاإها ا ُ٘ما ًشثبي بالؽئون الذًيُة ،وهى ما وِد به
اإلاعُحُة ار ٜفشت الّفمة ِلى ألامىس اإلاحّلٝة بالُّٝذة وألاخال ،ٛبِىما مً
الفّش دٜحىاُ بّفمة ألامة بّذ ثٙشٜها الى مزاهش وؼُْ ،واهٝعام الخال٘ة الى
دو ٥واماسات ،وثٙش ٛاإلاعلمحن في ملحل ٚأـٝاُ اإلاّمىسة ،الا٘ة الى الحذاخل
والحُّٝذ الزي ًىبْ ملحل ٚمجا ت الخُاة اإلاّاـشة.
ب) مبذأ الىلبىٍة:
ان مً الخفاتق اإلاؽتر٠ة بحن ؤلاطماُ في ؤلاظالم واإلاجامْ اإلاع٣ىهُة في
اإلاعُحُة خاـُة الىلبىٍة ،حُص ان اإلاّحبر في ؤلاطماُ هى اثٙا ٛمجتهذي الّفش
٠ما هى رلِ ٤ىذ أٔلش ألاـىلُحن الزًً طاإوا بّذ الؽا٘عي الزي ١ان اإلاّحبر
ِىذل حعش بّن آلاساص اطماُ ألامة ٣٠ل .وحُص"ٌؽحر أو ًٙهم مً ٠المه أن
ؤلاطماُ هى اطماُ ألامة ٣٠ل أو اطماُ طماِة اإلاعلمحن وس٘ن اطماُ اإلاجتهذًً
وحذهم ،هشي مً طاص بّذل مً أثباِه ؤحرهم ٌؽحرون الى ثلفُق ؤلاطماُ
 36يٛلبل أثغم ،ؿهـهخ ربعٚز انًجبيغ انًـكَٕٛخ انكجغٖ :يضسم إنٗ انًجبيغ انًـكَٕٛخ ،م ،59
ٔثٔ ُّٛث ٍٛيب ٔعص ف ٙيٕؿٕػخ ربعٚز انًجبيغ انًـكَٕٛخ نهًؤعر انكُـ ٙكبعل إٚفٛم رلبثّ كجٛغ فهؼهّ
كبٌ ٚزغجى ػُّ.
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باإلاجتهذًً وأجهم هم الدجة وحذهم ،37".وهزا دهض  ٛالزي حفل مً اِحباس
اطماُ ألامة الى اِحباس اطماُ الّلماص اإلاجتهذًً أدي الى اختزا ٥مٙهىم ألامة في
٘ ة ٜلُلة ثىلد ظلىة الخؽشَْ٘ ،لم ً ٚٝألامش ِىذ هزا الخذ واهما اخحل ٚفي
مً له ألاهلُة لُّحبر ٜىله في ؤلاطماُ٘".لئن اخحاس ٘شٍ ٞمً ألاـىلُحن حذ
ؤلاطماُ بؤهه اثٙاِ ٛلماص ألامةٝ٘ ،ذ اخحاس ٘شٍ ٞآخش اؼشا ٟسطا ٥العُاظة
مّهم" ،38ورل ٤اهىالٜا مً جّشٍ ٚؤلاطماُ أهه "ِباسة ًِ اثٙا ٛطملة أهل الخل
39
والّٝذ مً أمة محمذ في ِفش مً ألاِفاس ِلى ح٢م واّٜة مً الىٜاثْ".
ّ٘باسة أهل الخل والّٝذ ثححمل مّان ٠سحرة ومما ًذِ ٥لى رلٜ ٤ى ٥الؽُخ
محمذ ِبذل" :اإلاشاد بؤولي ألامش طماِة أهل الخل والّٝذ مً اإلاعلمحن وهم ألامشاص
والخ٣ام والّلماص وسإظاص الجىذ وظاتش الشإظاص والضِماص الزًً ًشطْ الحهم الىاط
في الخاطات واإلافالر الّامة٘ ،هئ ص ارا اثٝٙىا ِلى أمش أو ح٢م وطش أن ًىاِىا
ُ٘ه بؽشه أن ً٣ىهىا مىا وا ًلالٙىا أمش هللا و ظىة سظىله ـلى هللا ِلُه
وظلم٠ 40".ما ًىٝل لىا حمادي روٍش هزا الحفىس الىلبىي لئلطماُ ورل ٤بّذما
أؼاس الى سأي أبي ب٢ش الباٜالوي الزي هق ِلى صخة اطماُ طمُْ ألامة" :وفي
الف ٚاإلاٝابل لهزا الحُاس الزي ٘هم ؤلاطماُ ٘هما مىظّا ٌعحىِش ١امل ألامة،
ً ٚٝالؽا٘عي الزي اِحبر أن الدجة في اطماُ الّلماص مً الٝٙهاص ...وِلى هزا
ألاظاط اِحبر اإلاجا ٥الذًجي ح٢شا ِلى الٝٙهاص وِلماص الذًً ًٝى ٥الجفاؿ" :
اِحباس بٝى ٥الّامة في ؤلاطماُ الزي ًلحق به الخاـة مً أهل الّلم 41".ومً
معخىذات هزا اإلاى ٜٚؤلاٜفاثي اِحباس الّامة ٔحر مئهلة لىلش الفىاب بح٢م
42
ُٔاب الّٝل لذحها لزل ٤جؽبه بالفبُان واإلاجاهحن في هٝفان آلة الح٢ٙحر".
وبٕن الىٍش ِما هلخٍه هىا مما ظب ٞلي ؤلاؼاسة الُه ،مً أن مٙهىم ؤلاطماُ
ِىذ الؽا٘عي ًححاض الى مضٍذ بحص ودساظة٘ ،الىاضر مما ثٝذم أن اإلاّحبر في
مٙهىم ؤلاطماُ ِىذ اإلاعلمحن العيُحن هم اإلاجتهذون ،وهى ما اِحبرل حمادي دوٍش
37ػْٛغ كفٛك ،صعاؿبد إؿاليٛخ :أثٕ ثكغ انجوبم اإلجًبع ،م .47
38دًبص٘ طٔٚت ،جضل األهٕل ٔانٕالغ ،م .625
39اٜيض٘ ،اإلدكبو ف ٙأهٕل األدكبو ،م .254
40رفـٛغ انًُبع ،ط  ،5م .147
41انجوبم ،انفوٕل ف ٙاألهٕل ،ط  ،3م .285
42دًبص٘ طٔٚت ،اإلجًبع ٔانمٛبؽ ٔانؼغف ػُض األهٕن ٍٛٛدزٗ انمغٌ  .ِ 6م .19-18
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ا٘ترا ٛالحؤـُل الٝٙهي ًِ الىا ْٜالحاسٍذي مً خال ٥ما ٠شظه ؤلاطماُ مً
اٜفاص .ار ًٝى٘" :٥بذاًة مً مٙهىمه دهحٝاثي اإلاٝحفش ِلى اإلاجتهذًً هلمغ هزا
البّذ ًِ الىاط والىا ْٜألن اٜفاص أٔلش ٘ ات اإلاجحمْ مً جّشٍ ٚؤلاطماُ ًذ٥
بىلىت ِلى أن مفالر هزل ال ٙات ومؽألها وومىحها ظُ ْٝاهمالها
وتهمِؽها٘ 43".بن ١ان رل ٤ـىابا حُىا٘ ،بهه خىؤ في أحُان ٠سحرة ار اإلاجتهذون
ٌؽ٣لىن الّفش الىابن لؤلمة ومشآة جّ٢غ همىمها٘ ،ؤما العئا ًِ ٥ارا ما ١ان
هئ ص اإلاجتهذًً ٜذ الىلّىا بذوسهم داتما أو ٘زل ٤مشثبي ب٣ل ٘شد مجهم
ومذي التزامه بؽشُ هللا وحشـه ِلى مفالر ألامة.
وٍحجلى مبذأ الىلبىٍة في اإلاعُحُة في اٜحفاس الذِىة الى حمىس اإلاجامْ
اإلاع٣ىهُة ِلى ألاظاٜٙة والشثش الّلُا مً العل ٤ؤلاً٣لحرً٣ي حُص ًمىس لهم حٞ
الحفىٍد ِلى ٜشاساثه ،والمابي في رل ٤هى "بما أن اإلاجمْ مع٣ىوي وطش أن
ث٣ىن ال٢ىِعة بؤ٠ملها ممسلة ُ٘ه بفشٗ الىٍش ًِ ِذد اإلاؽاس٠حن ُ٘ه ٌّجي أٜله
مىذوبا ًِ بىشٍشُ٠ة ١ل مً البىشٍشُ٠ات ألاسبْ أو رم الخمغ ُ٘ما بّذ :سوما
وأهىاُ٠ا وؤلاظ٢ىذسٍة وأوسؼلُم رم الٝعىىىُيُة ،واإلاّشوٗ أن ألاظً ٚٝمسل
ال٢ىِعة لزا ١ان حمىس ألاظاٜٙة الىىاة السابحة للمجمْ 44".وهى ما لم ًً ً٢شاعى
في اإلاجامْ اإلاع٣ىهُة ألاولى ار "في الىا١ ْٜاهد اإلاجامْ في البذص ملحلٙة و ي
ثىىىي ِلى ألاظاٜٙة وؤلاً٣لحروط و٠باس مىٌٙي الذولة ِلما أن الذِىة التي ١اهد
ثىطه الى اإلاُتروبىلِغ الزي ٌّلم ألاظاٜٙة وأحُاها ١اهد ثىطه الذِىة الى طمُْ
ألاظاٜٙة ،وبُٝد هزل الىشٍٝة في الذِىة حتى الٝشن الحاظْ١ ...ان حمىس
البىاس٠ة أو ِلى ألاٜل مىذوبا ِجهم طىهشٍا دون أن ً٣ىن حفشٍا رم ما لبص ؼِ ا
٘ؽِ ا أن أـبس ؼشوا بذ مىه١ ،ل رل ٤ألن البىاس٠ة في هٍش ال٢ىِعة هم
خلٙاص الشظل وهم ً٣ىهىن مْ البابا أظ ٚٝسوما وبىشٍش ٟالٕشب ال٢ىِعة اإلاّلمة
واإلاذًشة اإلائثمىة ِلى العلىة الّلُا والّفمة الّٝاتذًةٔ 45".حر أن هزا الحفىس
الىٍشي للمجامْ اإلاع٣ىهُة لم ًحفل ا هادسا حُص "لم ًً ً٢مسل الٕشب بؤ٠مله
في هزل الخٝبة ألاولى أي حتى الٝشن الحاظْ ا البابا أو هىاب ِىه٠ ،زل ٤لم ًً٢
َ43فـّ .م .691
 44يٛلبل أثغم ،ؿهـهخ ربعٚز انًجبيغ انًـكَٕٛخ انكجغٖ :يضسم إنٗ انًجبيغ انًـكَٕٛخ ،م .48
َ45فـّ .م .48
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أحذ ًمسل الؽش ٛفي الخٝبة الحالُة هجذ ٘ٝي بّن الؽشُٜحن في مجمعي دثحاد
46
لُىن و٘لىسوعا".
وباإللا٘ة الى ؤلاؼ٣الُات اإلاىشوحة ِلى معحىي الحمسُل الجٕشافي أرحرت
اؼ٣الُات أخشي ثشثبي بمً له ح ٞالحفىٍد ِلى الٝشاسات ،في ححن ًبذو أن هزا
الخ١ ٞان ممىىحا لؤلظاٜٙة خال ٥مجامْ ألالُٙة ألاولى ٘بهه "في مجامْ ألالُٙة
الساهُة ٘شلد ٠ىِعة سوما اؼترا ٟال٢شادلة حتى ٔحر ألاظاٜٙة مْ ح ٞالحفىٍد،
٠ما ظمس أًما للشإظاص الّامحن وسإظاص ألادًاس وللشإظاص ال٢يعُحن الزًً لهم
ظلىة ؼبه أظُٙٝة الى طاهش ألابشؼُة با ؼترا ٟفي مسل هزل اإلاجامْ وحٞ
47
اإلاؽاس٠ة هزا مشثبي بالصخق حُص الحمسُل مم ً٢ل ً٢دون ح ٞالحفىٍد".
٠ما أن الحمسُلُة الّذدًة أراست اؼ٣الُات ِذة في دساظة اإلاجامْ
اإلاع٣ىهُة حُص " ًم٢ىىا دث٣اِ ٥لى ِذد ألاظاٜٙة لحؤُ٠ذ هزل اإلاع٣ىهُة،
٘لٝذ ٜامد مجامْ محلُة أو اٜلُمُة طمّد ِذدا أ٠بر ب٢سحر مً ِذد ألاظاٜٙة
الزًً وطذوا في بّن اإلاجامْ التي جّحبر آلان مع٣ىهُة في ال٢ىِعة ،وطذ في
مجمْ سٍمُجي وهى مجمْ محلي صهاص  400أظ ٚٝبِىما ١ان في مجمْ ا٘عغ وهى
مع٣ىوي  200أظٝ٘ ٚٝي أو  150أظٝ٘ ٚٝي في مجمْ الٝعىىىُيُة ألاو،٥
حتى وان الحمسُل الّالمي ُ٘ه ًٙ٢ي ِحباسل مع٣ىهُا ١ان ألظاٜٙة الؽشٝ٘ ٛي
واِحبر مع٣ىهُا.48".
وبىاص ِلى ما ثٝذم ًم٢ىىا الٝى ٥ان ٘٢شة الىلبىٍة ١اهد حالشة في إلاجامْ
اإلاع٣ىهُة بٝىة ،ار لم ً ً٢مً إلاّٝى ٥أن ث٣ىن ِامةً ،حمشها طمُْ اإلاعُحُحن
ؼشٜا ؤشبا ،وَؽتر١ىن ١لهم في اثلار الٝشاسات .بُذ أن هزل الحمسُلُة الىلبىٍة
١اهد ثلمْ في أحُان ٠سحرة لعلىة البابا وخاـة بّذ اوؽٝا ٛال٢ىاثغ الؽشُٜة
ًِ ال٢ىِعة ال٣ارىلُُ٢ة الٕشبُة حُص "ابحذأ البابا حهُمً ِلى اإلاجمْ ٘هى ًذِى
49
بزاثه الُه ِ٘ؽش ٟفي اإلاجمْ مً ًشٍذ و ًذُ الُه مً ًشٍذ".
َ46فـّ .م .48
47يٛلبل أثغم ،ؿهـهخ ربعٚز انًجبيغ انًـكَٕٛخ انكجغٖ :يضسم إنٗ انًجبيغ انًـكَٕٛخ ،م .48
َ48فـّ .م .68
َ49فـّ .م .52
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ّ٘مىما مً الفّش طذا ٜبى٢٘ ٥شة اطحماُ طمُْ اإلائمىحن ظىاص أ١اهىا
معلمحن أم معُحُحن واثلاراهم الٝشاسات طماِة٘ ،زل ٤لم ًحفل حتى في
اإلاىالُْ الّامة التي تهم طمُْ الىاط ،و ثحىلش ٜذسا ٠بحرا مً اإلاّش٘ةُٚ٢٘ ،
مؽ٣لة جعحىطش امّان الىٍش وبز ٥الجهذ إلًجاد
ًحفىس رل ٤في مىالُْ دًيُة ِ
حلى ٥إلاؽا١ل ،واطابات ألظ لة لم ًشد ٘حها هق في اإلافادس اإلاّحمذة في ١ل دًاهة.
وهزا ًذّ٘ىا في جهاًة اإلاىاٗ الى ؤلاٜشاس بؤهمُة اِحماد ؤلاطماُ واإلاجامْ اإلاع٣ىهُة
ِلى أهل الّلم اإلاحلففحن ورل ٤دون اٜفاص لآلساص ألاخشي ولى ِلى ظبُل
اإلاؽىسة.
ض) ٌشوٗ اليؽؤة والحىىس:
ان أـل ؤلاطماُ واإلاجامْ اإلاع٣ىهُة ٌؽتر١ان أًما باإللا٘ة الى مبذثي
الّفمة والىلبىٍة في ٌشوٗ وؽؤتهما وأظبُٝة اإلاماسظة ِلى الحىٍحر ،حُص ١ل
مجهما ١ان اظحجابة إلاحىلبات اطحماُِة وظُاظُة ،وهخُجة هخؽاس الذًاهة
الجذًذة وثضاًذ مّحىٝحها وثىىُ خلُٙاتهم السٝاُ٘ة٣٘ .اهى بذ مً دطحماُ ِلى
سأي واحذ ،والخٙاً ِلى الىحذة مً خال ٥دطتهاد الجماعي واثلار الٝشاسات بّذ
اإلاؽاوسة وثباد ٥وطهات الىٍش"ٗ .ان الخاطة اإلااظة الى الخ٢م ِلى الٝماًا
الجذًذة في ِفش الصخابة بّذ و٘اة الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم ي التي ١اهد
ظببا في و دة أو وؽىص ٘٢شة ؤلاطماُ ًِ وشٍ ٞدطتهاد الجماعي اححُاوا في الذًً
وثىصَّا للمعئولُة ِلى طماِة اإلاجتهذًً خؽُة جّثر دطتهاد الٙشدي أو وٜىُ
اإلاجتهذ مً الصخابة في الخىؤ٘ ...ؤدي ١ل هزا الخىٗ الى أن ًجمْ الخلُٙة
الشاؼذي ٠باس الصخابة للخؽاوس ُ٘ما لم ًجذ ُ٘ه ح٢ما للخادرة في الٝشآن أو في
العىة الىبىٍة ومً هزل دطحماِات هبخد ٘٢شة ؤلاطماُ ،وأـبس الخ٢م اإلاجمْ
ِلُه محفٙا بفٙة ؤلالضام باليعبة لبُٝة اإلاعلمحن 50".وبزل١" ٤اهد و دة ٘٢شة
ؤلاطماُ في ِهذ الصخابة رات اًحاص وثؤرحر ٠بحر في الىظي ؤلاظالمي ،و١ان اللجىص
لهزل ال٢ٙشة ًحمحز بالخشُ٠ة والٙاِلُة والىمى٣٘ ،لما اظحجذ أمش طمْ أبى ب٢ش ومً
بّذل ِمش سإظاص الىاط واظخؽاسهم وثذاسط مّهم اإلاى ٜٚالزي ًيبػي ِمله اصاص
ْٔ50جخ انؼدٛه ،ٙأهٕل انفمّ اإلؿالي ،ٙم .486
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ٜمُة مً الٝماًا مسل اهحلاب خلُٙة ومحاسبة اإلاشثذًً وِذم ٜعمة ألاساضخي
اإلاٙحىحة٘ ...برا ثم دثٙاِ ٛلى الخ٢م ظاس ِلُه الخا٠م وثبّه اإلاعلمىن ،وارا
و ْٜدخحالٗ في الشأي اظحمش الىٝاػ وطهذت ألا٘٣اس في الىـى ٥الى ما ًٝىْ
51
ودهتهاص الى أمش مبرم ًىّٝذ ِلُه ؤلاطماُ".
وألامش هٙعه هجذل ٜذ حفل في اإلاعُحُة حُص ان ٘٢شة دطحماُ
والخؽاوس إلًجاد حلى ٥إلاعحجذات ابحذأت مْ ثالمزة اإلاعُس ِلُه العالم" ،ار أن
الشظل أهٙعهم ِىذما وطذوا في ـّىبة اطحمّىا ،خفىـا لخل الٝماًا الهامة
١اخحُاس خلٙا لحهىدا مسال أو اهحلاب الؽمامعة العبّة ،و١ان أهم اطحماُ لهم هى
52
الزي أُٜم في أوسؼلُم والزي أـذس ٜشاسا حاظما أرش في معحٝبل ال٢ىِعة".
وهزا الٝشاس ًشثبي بالحللي ًِ الّىاتذ الحهىدًة ١الخحان ؤحرها مْ اٜشاسهم
دمحىاُ ًِ أ١ل ما ربس لؤلـىام واإلالىى ٛوالذم والضوى 53لُحىىس ألامش ُ٘ما بّذ
حُص "ٌهشت في ال٢ىِعة الىاحذة وخاـة في الٝشهحن الساوي والسالص في خمم
آلاساص اإلالحلٙة وبذص مسل هزل الجذدت الٙلعُٙة واإلاىاٜؽات الالهىثُة وُاسات
ِذًذة وهشوٝات ملحلٙة ٘شٜد بحن اإلائمىحن وٜعمد ال٢ىِعة الى بذُ وؼُْ
وطماِات محىاصِة ُ٘ما بُجها٘ ،اهبري الّذًذ مً آلاباص الٝذٌعحن للىما٣٘ ،٥ان
ِلحهم أن ًحاسبىا ِلى طبهححن :طبهة خاسطُة لذ الىريُحن والحهىد ،وأخشي داخلُة
لذ الهشاوٝة واإلابحذِة ،وَؽشحىا الالهىت ألاسرىر٠سخي مشث٢ضًٍ ِلى ال٢حاب
اإلاٝذط والحٝلُذ الشظىلي٠ ،ما جهن ألاظاٜٙة ًذحمىن ١ل لال١ ٥ان ًٍهش في
مىاوٝهم ِبر اإلاجامْ اإلاحلُة وؤلاٜلُمُة و١اهد ال٢ىِعة ِش٘د اإلائظعة اإلاجمُّة
في ثل ٤الّفىس أي في الجضص الساوي مً الٝشن الساوي ،و١ان لهزل اإلائظعة ال٣لمة
الٙفل في ١ل هزل الجزاِات".54
وبّذ اإلاماسظة الّٙلُة ل٢ٙشة دطحماُ في ١ل مً ؤلاظالم واإلاعُحُة الىش
الّلماص الى ثؤـُلها والحؤظِغ لدجُتها "واححاض الّلماص بّذ ارن الى ثؤـُل ١ىن
َ51فـّ .م .477
 52يٛلبل أثغم ،ؿهـهخ ربعٚز انًجبيغ انًـكَٕٛخ :يضسم إنٗ انًجبيغ انًـكَٕٛخ ،م .20
ُٚ53ظغ  :أع .29 :15
54يٛلبل أثغم ،ؿهـهخ ربعٚز انًجبيغ انًـكَٕٛخ ،ط  ،2م .28-27
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ؤلاطماُ مفذسا جؽشَُّا ًلي في الذسطة الٝشآن والعىة 55".وهى ما ًٙعش طضصا مً
وسود مبحص ؤلاطماُ في الشظالة لئلمام الؽا٘عي ملحفشا ،بِىما اجعّد معاححه
وجؽّبد معاتله وثٙشِد ٜماًال مْ مً طاص بّذل مً ألاـىلُحن٠ .ما أن
اإلاجامْ اإلاع٣ىهُة في بذاًتها لم ث ً٢مئوشة و خالّة لٝىاِذ ولىابي محذدة،
و"لم ث ً٢هىا ٟهٍشٍة مجمُّة و هىت مح٢م ًِ اإلاجامْ و هٍم ٜاهىن
محذدة ألن مجامْ ال٢ىِعة في الٝشون السالرة ألاولى الحؤمد ِىذ المشوسة ألهذاٗ
56
خاـة ولٍشوٗ واستة لبحص أمىس مُّىة تهم الجمُْ"
ومً خال ٥ثخبْ مفاس وؽؤة ١ل مً ٘٢شجي ؤلاطماُ واإلاجامْ اإلاع٣ىهُة
ًم ً٢الٝى ٥اجهما ١اهحا اظحجابة لخاطات اطحماُِة وظُاظُة ٘شلتها ٌشوٗ
ثاسٍلُة مُّىة ،ورل ٤لممان حُىٍة الذًاهة وحشُ٠تها ،واظخُّابها إلالحلٚ
اإلاحٕحرات و٘ ٞما أودِه هللا ِض وطل في هاثحن الذًاهححن مً أظباب البٝاص.
 .2مميزاث كل مً إلاجماع واملجامع املطكىهيت:
ٌؽتر ٟأـل ؤلاطماُ في الخؽشَْ ؤلاظالمي مْ اإلاجامْ اإلاع٣ىهُة في
اإلاعُحُة في خفاتق ِذة ر٠شها مجها مبذأ الّفمة واِحٝاد الفىاب ُ٘ما ثٝشسل
الجماِة ومً رم لضوم الّمل به ،ومبذأ الىلبىٍة ار ًماسط ح ٞالخؽشَْ واـذاس
الٝشاسات مً ٜبل أٜلُة ظىاص أ١اهد هزل ألاٜلُة مجتهذًً أم أظاٜٙة أم آباص،
باإللا٘ة الى اؼترا٠هما في ٌشوٗ وؽؤتهما وثىىسهما وأظبُٝة اإلاماسظة ِلى
الحىٍحرٔ .حر أن هزل الخفاتق اإلاؽتر٠ة بُجهما ثلػي وطىد ظمات ًمحز أحذهما
ًِ الساوي .ومً رل ٤اؼتراه ألاـىلُحن لىطىب اوّٝاد ؤلاطماُ ًِ معخىذ،
وـالحُة اإلاجامْ اإلاع٣ىهُة للحٝشٍش في معاتل أٌجها مً ألاـى ،٥ورل ٤مً وطهة
هٍشي ِلى ألاٜل .وِذم اٜحفاسها ِلى الٙشوُ الّملُة واهما ثحجاوصها الى ٜماًا
ِٝاتذًة ،صد ِلى أهه ًم ً٢إلاجمْ مع٣ىوي أن ًلػي أو ًبذٜ ٥شاسات مجمْ
مع٣ىوي ظابِ ،ٞلى ِ٢غ ؤلاطماُ ار ًجىص ملالٙة اطماُ ظاب ،ٞوُ٘ما ًلي
ِشك لهزل اإلاحاوس بصخيص مً الحٙفُل.
ْٔ55جخ انؼدٛه ،ٙأهٕل انفمّ اإلؿالي ،ٙم .486
56جٕعط فهٕعفـك ،ٙانكزبة انًمضؽ ٔانكُٛـخ ٔانزمهٛض ،م .127
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أ) اؼتراه اإلاعخىذ أو الذلُل:
جّذ معؤلة اؼتراه اوّٝاد ؤلاطماُ ًِ معخىذ مً اإلاعاتل الخالُ٘ة بحن
ألاـىلُحن ٠ما ظب ٞلي وؤلاؼاسة الى رل ،٤ا أن حجج مً ٜا ٥بىطىب ؤلاطماُ
ًِ دلُل ظىاص أ١ان ٌىُا أم ٜىُّا ٜىٍا" ،والزًً ٜشسوا ؤلاطماُ ٠مفذس للخؽشَْ
مً أتمة اإلاجتهذًً اهما ١اهىا ًٝفذون أن دلُل ؤلاطماُ مٍهش لخ٢م هللا جّالى
ميصخئ له ألجهم باطتهادهم اهما ًذوسون في ٘ل ٤الىفىؿ التي هض ٥بها الىحي و
ٌعحىُّىن أن ًىٙذوا مً أٜىاس هزا الٙل ،٤بمّجى أهه لِغ مً حٝهم أن ًيؽ ىا
57
ح٢ما أو ًٙترلىا حال مً وحي ِٝىلهم اإلاجشدة ،وارا حاولىا رل ٤لعجضوا".
٘لزل ٤اِحبروا اإلاعخىذ أو الذلُل " س٠ىا مً أس١ان ؤلاطماُ ألهه في هٍشها الى رل٤
أٜشب ،وان ِذل بّن ألاـىلُحن ؼشوا ،وٜذ اث ٞٙال٣ل ِلى أن ألامة ثجمْ
ِلى الخ٢م ا ًِ مؤخز ومعخىذ ًىطش اطحماِها خال٘ا لىاتٙة ؼارة ٘بجهم
ٜالىا بجىاص اوّٝاد ؤلاطماُ ًِ ثىُ٘ ٞثى ُٜٚأي بؤن ًى٘ٝهم هللا جّالى خحُاس
الفىاب مً ٔحر معخىذٝ٘58".ذ "رهش بّن الّلماص الى أهه ٌؽتره وطىد دلُل
ٌعخىذ الُه اإلاجمّىن بل ًٙ٢ي أن ًى٘ ٞالُه اإلاجمّىن خحُاس الفىاب ًِ
وشٍ ٞؤلالهام ،وممً سجر هزا الشأي ؤلامام ٘لش الذًً الشاصي وبً الفالت
والؽُّةٔ ،59".حر أن " ألامش في اإلاعخىذ أمش ًٝبل الؽ٘ ،٤برا ١اهد ألادلة اإلائدًة
لىطىبه ٌؽ٘ ٤٢حها الىٍش الّٝلي٘ ،بن الخ٢م الزي ًفذس ًِ ؤلاطماُ ح٢م ًجش
دلتزام به ،و ًجش دلتزام به ا مً الضام الؽشَّة واِحباس ؤلاطماُ مفذسا
للخؽشَْ ،وفي مٙهىمات الىفىؿ و٘حىاها ًبحص اإلاجمّىن لُٝشسوا الخ٢م وا
١اهىا خاسطحن ِلى الؽشَّة ومحبّحن للهىي ،و ًٝا ٥ان اإلاجمّحن ٜذ ًى٘ٝىن
للخ٢م دون بحص أو اطتهاد في الىفىؿ٘ ،بن هزا الحىُ٘ ٞحتى لى ظلم ٘بهىا
ظىخعاأ ٥بّذ رل ٤هل هزا الخ٢م مىا٘ ٞإلابادة الؽشَّة وٜىاِذها وسوحها
60
ومٝاـذها أو ".

57أدًض دًبص ،اإلجًبع ث ٍٛانُظغٚخ ٔانزطجٛك" ،انكٕٚذ :صاع انمهى 1986 ،و ".م .7-6
َ58فـّ .م .113
59كؼجبٌ يذًض إؿًبػٛم ،صعاؿبد دٕل اإلجًبع ٔانمٛبؽ ،م .95
60أدًض دًبص ،اإلجًبع ث ٍٛانُظغٚخ ٔانزطجٛك ،م .122
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ومً اإلاعاتل الخالُ٘ة اإلاشثبىة بمعخىذ ؤلاطماُ هىا ي :هل ًجش ِلى
اإلاجمّحن أن ًز٠شوا أو ًبِىىا للىاط هزا اإلاعخىذ الزي ثىـلىا الُه دلُال للخ٢م
اإلاجمْ ِلُه ظىاص أ١ان هفا مً الٝشآن ال٢شٍم أم مً العىة الىبىٍة أم اطتهادا
ًِ وشٍ ٞالُٝاط ودظححعان واإلافلخة ؤحرها مً أـى ٥دظحذ  ،٥أو
ًجش ِلحهم رل٤؟ وممً اهحم باإلطابة ًِ هزا العئا ٥في الّفش الخذًص أحمذ
حماد حُص ًٝى" :٥اهه ًجش ٘ٝذ ً٣ىن هزا اإلاعخىذ ُٜاظا أو اظححعاها وهى
أمش ٜذ ًلٙى ِلى ٠سحر مً الىاط ادسا٠ه وثٝىٍمه٘ ،61".ؤٜى ٥ان ١ان ادسا٠ه
وثٝىٍمه مما ًٝذس ِلُه الّامة مً لِغ لهم احاوة بؤـى ٥الٝٙه وٜىاِذ
دطتهاد ٘بن رلً ٤فّش ِلى أهل الحلفق ،وهى ما اهخبه له حُص اظحذسٟ
ٜاتال٘" :بن ِفمة ألامة ثمىّهم ًِ الخعاإ ًِ ٥أظباب هزل الّفمة ٘لمارا
ًح ٞلىا أن هخعاأ ًِ ٥الخ٢م الزي أٜشل ؤلاطماُ واإلاعخىذ الزي اِحمذ ِلُه
هزا الخ٢م ،لُ٣ىن هزا أدعى لىرى ٛدظحجابة وٜىة دلتزام 62".ار ًم ً٢حمل
٠المه ألاوِ ٥لى أهه ًىطش ِلى اإلاجمّحن ر٠ش أو بُان معخىذهم وان ١ان
ٌعححش رل ٤لُ٣ىن الخ٢م أ٠ثر اٜىاِا وأدعى للّمل بهىهى اإلاٙهىم مً ٠المه
الساوي.
بِىما ٌّحٝذ اإلاعُحُىن أن سوت الٝذط ًحمش مجامّهم ،وٍى٘ٝهم الى
اثلار الٝشاسات اإلاىاظبة ٠ما ثٝذم وؤلاؼاسة الُهّ٘ ،لُه ث٣ىن ٜىاهحن اإلاجامْ
اإلاع٣ىهُة مٝشسة ببلهام مً سوت الٝذط ،ورل ٤بىاص ِلى ما ظب ٞر٠شل مً
هفىؿ في الّهذ الجذًذ جؽحر الى حمىس الشوت الٝذط وظي طمّهم 63واظخىادا
ِلى العلىة اإلامىىحة لآلباص وألاظاٜٙة باِحباسهم خلٙاص الشظل لزل ٤هجذ
٠برًاهىط أظٜ ٚٝشواطة "ٌّحبر أجهم ًمسلىن الشظل وأن الشوت الٝذط ًٝىد
الىٝاػ ُ٘ما بُجهم لزا وِلى اإلاسا ٥ألاو ٥مجمْ أوسؼلُم ٌّلً ٜشاس أحذ اإلاجامْ
64
ؤلا٘شٍُٝة  252مِ .لى الؽ٣ل الحالي" :لٝذ حعً لذًىا ببلهام سوت الٝذط أن"...
وهٙغ ألامش هجذل ِىذ آباص الٝشن الشابْ والخامغ حُص "اِحبر الٝذٌغ أرىاظُىط
َ61فـّ .م .118
62أدًض دًبص ،اإلجًبع ث ٍٛانُظغٚخ ٔانزطجٛك ،م .122
ُٚ63ظغ  :يزٗ .18 :18
 64يٛلبل أثغم ،ؿهـهخ ربعٚز انًجبيغ انًـكَٕٛخ انكجغٖ :يضسم إنٗ انًجبيغ انًـكَٕٛخ ،م .25
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أن ما ٜشسل هللا في مجمْ هُُٝا ًبٝى الى ألابذ ،وٍىضر البابا لُىن ال٢بحر أن ٜشاسات
خلُٝذوهُا ٜذ اثلزت بهذي مً سوت الٝذط وأجها ٜشاسات الهُة أ٠ثر مجها
65
اوعاهُة".
ولّل ادِاص اإلاعُحُحن اِحمادهم في اإلاجامْ ال٢يعُة وخاـة اإلاع٣ىهُة
ِلى ؤلالهام في ـُأة ٜىاهُجها ،واظحفذاس الٝشاسات باظم الشوت الٝذط ،هى ما
دْ٘ ألاـىلُىن الى مىاٜؽة ارا ما ١ان ؤلالهام ًفلر أن ً٣ىن دلُال في الؽشُ أو .
٠ما ٌؽحر أبى صهشة مً وشٗ خٙي الى هزا دخحالٗ بحن ؤلاطماُ واإلاجامْ
اإلاع٣ىهُة ار ًٝى " :٥بذ لئلطماُ مً ظىذ ألن أهل ؤلاطماُ ًيؽ ىن ألاح٣ام
٠ما ثىهم بّن الٙشهجة ألن ح ٞاوؽاص الؽشُ هلل جّالى وللىبي الزي ًىحى الُه،
بّذ رل ٤بذ أن ً٣ىن لئلطماُ مً معخىذ ٌّحمذ ِلُه مً ألاـى ٥الّامة للٝٙه
66
ؤلاظالمي".
٘بن ١ان أٔلش ألاـىلُحن مجمّحن ِلى وطىب اوّٝاد ؤلاطماُ ًِ معخىذ
مً الىاحُة الىٍشٍة٘ ،بهه مً الفّش الجضم بحح ٞٝرل ٤في الىا ْٜالخؽشَعي ار
ًحىلش رل ٤مً الباحص اظحٝشاص اإلاعاتل التي و٘ ْٜحها اطماُ للحىـل الى طىاب
بلفىؿ رل٠ ،٤ما أن صِم اإلاعُحُحن أن الشوت الٝذط ًلهم آلاباص اإلاجمّحن
وٍشؼذهم الى اثلار الٝشاسات اإلاىاظبة وان اٜحفش رلِ ٤لى اإلاحّل ٞمجها بالّٝاتذ
وألاخال ٛحعش ما ادِىا ُ٘ه الّفمةً ،جّلىا هخعاأ ًِ ٥طذوي ـالحُة
اإلاجامْ اإلاع٣ىهُة الالحٝة أن ثبذ ٥أو جٕحر أو ثلػي ٜشاسات مجمْ مع٣ىوي ظابٞ
و ي التي اثلزت ببلهام مً الشوت الٝذط؟
ب) ام٣ان جّذًل أو الٕاص ٜىاهحن اإلاجامْ اإلاع٣ىهُة:
ثحمحز اإلاجامْ اإلاع٣ىهُة بعلىتها الخؽشَُّة ،وبفالحُة مجمْ ح ٞجّذًل
أو الٕاص ٜشاسات مجمْ ظاب ،ٞورل ٤و٘ ٞما ثٝحمُه اإلافلخة ،حُص ان "الٝىاهحن
الالهىثُة أو ؤلاداسٍة أو الحٝالُذ اإلاحلُة ًم ً٢جّذًلها ظىاص باإللا٘ة أو الخزٗ أو
بما ًحالصم مْ حاطات ١ل صمان وم٣ان لزلِٝ ٤ذت ال٢ىِعة مجامّها وَعحىُْ
َ65فـّ .م .59
66يذًض أثٕ ػْغح ،أهٕل انفمّ ،م .208
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مجمْ مع٣ىوي ثا ٥أن ٌّذ ٥وٍبذ ٥مجها ما ولّه مجمْ مع٣ىوي ظاب ٞارا اٜحىْ
آلاباص بلضوم رل ٤ؼشه أن ًفذس بّذ مىاٜؽات حشة ،وباثٙا ٛآساص أِماص اإلاجمْ
خمىِا إلسادة الصخق الىاحذ أو ثُُٝذا بؤوامشل مهما ظمد مجزلحه في ؤلاداسة
ال٢يعُة67".ورل٢ِ ٤غ ما هى مٝشس في ِلم أـى ٥الٝٙه ؤلاظالمي ار ًجىص
ملالٙة ؤلاطماُ إلطماُ ظابًٝ.ٞى ٥الؽُخ أبى صهشة ًِ ارا ما ١ان ًجىص ملالٙة
الخ٢م السابد باإلطماُ ببطماُ آخش؟ "ارا ١ان ؤلاطماُ بّذ ِفش ؤلاطماُ ألاو٥
٘بن طمهىس ِلماص ألاـىًٝ ٥شسون أهه ِبرة باإلطماُ الساوي ألن رلٌّ ٤ذ وسخا
لخ٢م ؤلاطماُ ألاو ،٥و وسخ بّذ ِفش الشظى ٥ـلى هللا ِلُه وظلم .والخ ٞأن
الجمهىس ًشون ُٜام اطماُ بّذ اطماُ ألهه مفادمة لئلطماُ ألاو ،٥ارا ١ان
68
ؤلاطماُ ألاو ٥حجة ًمىْ ألاخز بلال٘ه ٘مال ًِ أن ًجمّىا ِلى خال٘ه".
وأ٠ثر مً رل٘ ٤بهه ًجىص احذاذ ٜى ٥رالص بّذ أن اظحٝش ؤلاطماُ ِلى
ٜىلحن ملحلٙحن ،ار ٜا ٥أًما ِىذ حذًسه ًِ مشاثش ؤلاطماُ" :اإلاشثبة السالسة مً
مشاثش ؤلاطماُ أن ًلحل ٚالٝٙهاص في ِفش مً الّفىس ِلى طملة آساص ٘ال ًصر
أن ًؤجي شخق بشأي ًىاٜن آساصهم طمُّا ،لزا ١ان هىا ٟمْ دخحالٗ اثٙاٛ
ِلى ألاـل١ ،اخحالٗ الٝٙهاص مً الصخابةفي محراذ الجذ مْ ؤلاخىة٘ ،بّمهم
وسذ ؤلاخىة مّه بؽشه أن ًٝل ًِ السلص ،وبّمهم وسثهم بؽشه أن ًٝل
ًِ العذط ،وبّمهم لم ًىسذ ؤلاخىة مّه ٜي ،بزلً ٤خبحن أهه مْ اخحال٘هم
ٜذ اثٝٙىا ِلى ثىسٍسه مْ ؤلاخىة أو اهٙشادل دوجهم ،و ًصر أن ًجيص ُ٘ه ُ٘ٝشس
أهه ًشذ ألهه ً٣ىن ملالٙا لئلطماُ 69".وهزا الزي ٜشسل أٔلش ألاـىلُحن اِحبرل
حمادي روٍش سإٍة مالىٍة ثح٢م ؤلاطماُ ومً وطهة هٍشل أدت الى ـُأة "ِذة
ٜىاِذ أـىلُة ث٢شط ظلىة اإلااضخي مً رل ٤ثٝذًم ؤلاطماُ العاب ًِ ٞالالحٞ
في حا ٥الحّاسك بُجهما ...وألن ١ان ما ًبرس مسل هزا الشأي ِلى سثبة الصخابة
وبعبش ٜشبهم مً الشظى٘ ٥بن خىىسثه أهه اوسخش ِلى الّفىس الالحٝة وثحى٥
اإلااضخي الى ِفش رهبي ،وِلماته الى همارض ًجش اثباِها باِحباس أن الخ ٞالى طاهبها
وفي أٜىالها وأّ٘الها وأن ما حذذ بّذها لِغ ظىي ابحذاُ مزمىم ،وٜذ داْ٘
 67يٛلبل أثغم ،ؿهـهخ ربعٚز انًجبيغ انًـكَٕٛخ انكجغٖ :يضسم إنٗ انًجبيغ انًـكَٕٛخ ،م .31
68يذًض أثٕ ػْغح ،أهٕل انفمّ ،م .211
69يذًض أثٕ ػْغح ،أهٕل انفمّ ،م .207-206
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ألاـىلُىن ًِ هزل الشإٍة التي ثذْ٘ الىاط الى الخل ٚالى ألامام ...وبىاص ِلى
هزا اث ٞٙأٔلش ألاـىلُحن ِلى أهه ارا اث ٞٙالصخابة ِلى ٜىلحن أو وّٜد الىاصلة
في ِفش ٘اخحل ٚالّلماص ٘حها ِلى وطهحن٘ ،ال ًجىص احذاذ ٜى ٥رالص ...وٜذ
ِبرت ٜىاِذ أـىلُة أخشي في مباحص ؤلاطماُ ًِ هٙغ هزا اإلاّجى اإلائدي الى
ث٢شَغ ظلىة اإلااضخي مً أهمها ٜاِذثان هما مىْ ؤلاطماُ بّذ الخالٗ ومىْ وسخ
70
ؤلاطماُ.
٠ما أن ال٢ىِعة ثئ٠ذ ِلى الىابْ اإلائٜد لبّن الٝىاهحن ،وٜابلُتها
للحّذًل والخزٗ و٘ ٞما ثٙشله الٍشوٗ دطحماُِة والعُاظُة حُص "هجذ
ٜىاهحن أخشي ٜذ ولّد لٕشك مئٜد أو لعبش محذد بزاثه٘ ،بن بىل العبش
بىلد مّه الٕاًة مً الٝاهىن ،وان بٝاص الٝاهىن ظاسٍا وبّذ بىالن العبش الزي
ولْ ألطله ٌعبش جؽىَؽا واسبا١ا لل٢ىِعة وما أ٠ثر هزل الٝىاهحن٘ ،مسال الٝاهىن
الخامغ ِؽش مً ٜىاهحن مجمْ هُُٝا ًمىْ ألاظ ٚٝأو الٝغ أو الؽماط مً
دهحٝا ٥مً مذًىة الى أخشي بل ًلضم أن ًبٝى ١ل واحذ في ال٢ىِعة التي سظم
71
لخذمتها
٘هل ٌل هزا الٝاهىن ظاسي اإلاّٙى ٥بالشٔم مً أهه ـادس مً مجمْ
مع٣ىوي جّترٗ به ١ل اإلاع٣ىهة؟ ار مً اإلاّشوٗ أن بّن ألاظاٜٙة الزًً
ؼاس١ىا في مجمْ هُُٝا هٙعه ١اهىا ٜذ ثش١ىا أبشؼُاتهم واهحٝلىا الى ٔحرها ،وفي ظىة
 341م .أـذس مجمْ أهىاُ٠ة في ٜاهىهه الخادي والّؽشًٍ ثؤُ٠ذا لهزا اإلاىْ الزي
أـذسل هجمْ هُُٝا مً ٜبل ،وان ١اهد مفلخة ال٢ىِعة ٜذ دِد لبّن
دظحشىاصات لهزا الٝاهىن ٠ما حذذ مْ الٝذٌغ ًىحىا رهبي الٙم ا أن ث٢شاس
هزل دظحشىاصات ٜذ ظببد أإلاا وحضها للٝذٌغ ٔشَٕىسٍىط الىحزًجزي في ظىة
382م .بعبش اهتها ٟهزا الٝاهىن حتى أهه اِحبر محؤظٙا هزل الؽشَّة و٠ؤجها ٜذ
70دًبص٘ طٔٚت ،جضل األهٕل ٔانٕالغ ،م .695-694
َ 71ن انمبٌَٕ" :إَّ ثـجت انزلٕٚق انؼظٛى ٔانًُبػػبد انؼضٚضح لض الح أٌ رُزؼع ثبنكهٛخ انؼبصح انزٙ
جغد ف ٙثؼي األيبكٍ ٔسالفب نهمبٌَٕ انغؿٕن ٙثذٛش ال ُٚزمم أؿمف أٔ لؾ ٔال كًبؽ يٍ يضُٚخ إنٗ
يضُٚخٔ ،إط ثبكغ أدض ثئجغاء طنك ثؼض رذضٚض انًجًغ انًمضؽ انؼظٛى أٔ رذغٖ نُفـّ أيغا كٓظا فهٛهغٗ
يلغٔػّ ثبنكهٛخ ٔٚغ جغ طنك األؿمف أٔ انمؾ أٔ انلًبؽ إنٗ انكُٛـخ انز ٙؿٛى ػهٓٛب ".ههٛت ؿٕلاير،
صعاؿبد ف ٙانمٕاَ ٍٛانكُـٛخ ،ف ٙػوغ انًجبيغ انكُـٛخ ،م .54
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ـاست في ح٢م اإلالٕاة 72".وَّل ٞـلُش ظىسٍاِ ٥لى هزا الٝاهىن بٝىله" :ان
الّالٜة بحن ؤلاً٣لحرً٣ي و٠ىِعحه التي ظُم ِلحها لخذمتها جؽبه ِٝذ صواض مٝذط
ـاس بُجهما مما ًجحز أي اهٙفاِ ٥جها ،أو اظخبذا ٥بؤخشيٙ٘ ،ي ظىة  341م.
طذد مجمْ أهىاُ٠ة في ٜاهىهه الخادي والّؽشًٍ هزا اإلاىْ الزي ـذس في مجمْ
هُُٝا ،وهٍشا لحّذد اإلالالٙات التي مً هزا الىىُ ألامش الزي دِا الٝذٌغ
73
ٔشَٕىسٍىط الى الٝى ٥ان هزل الؽشَّة ـاست ّ٘ال ٠ؤجها ملٕاة".
وفي اإلاٝابل هجذ مً ألاـىلُحن مً محز بحن ؤلاطماُ الزي معخىذل هق
ظىاص أ١ان مً ٠حاب أم ظىة أو ُٜاط ،وبحن الزي معخىذل اإلافلخة حُص ًجىص
ؤلاطماُ ِلى خالٗ ؤلاطماُ العاب ٞباليعبة للىىُ ألاو ،٥بِىما ًجىص رل ٤باليعبة
للساويًٝ .ى ٥وهبة الضحُلي" :أطاص الٝاتلىن باإلافلخة اإلاشظلة ١ىجها ظىذا ما دام
محفال للمفلخة٘ ،برا ثبذلد اإلافلخة طاصت ملالٙة ؤلاطماُ واحذاذ ح٢م
آخش ًخىاظش مْ اإلافلخة الخادرة74".ولّل ما رهش الُه أبى صهشة مً ثمُحز بحن
ؤلاطماُ ِلى ح٢م جؽشَعي وبحن دثٙاِ ٛلى أمش ِملي مشثبي باإلافلخة ًٙعش
طضصا مً هزا الىابْ اإلاالىي الزي ًم ً٢أن ًلع ٞباإلطماُ ،ار " ًصر أن
ًححج ببطماِهم -الصخابةِ -لى خال٘ة أبي ب٢ش واثٙاٜهم ِلى طمْ الٝشآن ؤحر
رل ٤ألن اخحُاسهم أبا ب٢ش خلُٙة ،واثٙاٜهم ِلى طمْ اإلاصخٌّ ٚذ اطماِا
ِلى ح٢م جؽشَعي واهما هى اثٙاِ ٛلى ثىُٙز أمش ِملي٘ ...بن هزل ثىُٙزات أمىس
ِملُة ولِعد اطماِا ِلى ح٢م جؽشَعي ،و٘ش ٛبحن دثٙاِ ٛلى أمش ِملي ًحّلٞ
ببداسة الذولة وؤلاطماُ ِلى ح٢م جؽشَعي٘ ،بن الخ٢م الخؽشَعي ًمحذ أرشل الى
الزًً ًللٙىجهم ًىب٘ ٞحهم ١األمش في اإلاحراذ ...أما ألامىس الّملُة التي ث٣ىن
مٝفىسة ِلى صمجهم والتي ي واّٜة مادًة ٘ا ثٙاِ ٛلحها ٌعمى اطماِا ِلى
ح٢م جؽشَعي ،75".والىعي بهزا الحمُحز ١ان حالشا ِىذ ألاـىلُحن ومما ٌؽهذ ِلى
رل ٤ما ر٠شل العمشٜىذي وهى مً أهل الٝشن العادط حُص ًٝى ٥في هزل
 72أصُبؿٕٛؽ انًمبع٘ ،يوبصع طمٕؽ انكُٛـخ :لٕاَ ٍٛانًجبيغ انًـكَٕٛخ ٔسالهخ انًجبيغ انًكبَٛخ،
م .20
 73ههٛت ؿٕلاير ،صعاؿبد ف ٙانمٕاَ ٍٛانكُـٛخ :ف ٙػوغ انًجبيغ انكُـٛخ ،م .54
ْٔ74جخ انؼدٛه ،ٙأهٕل انفمّ اإلؿالي ،ٙم .567
75يذًض أثٕ ػْغح ،أهٕل انفمّ ،م .210-209
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اإلاعؤلة" :ان لم ًحٕحر الخا٘ ٥زل٘ ،٤ؤما ارا جٕحر الخاُ٘ ٥جىص لهم اإلالالٙة ألن
أمىس الذهُا مبيُة ِلى اإلافالر الّاطلة ورلً ٤ححمل الضوا ٥ظاِة لعاِة واللهم
أِلمٔ ،76".حر أن الحمُحز بحن ألامىس الّملُة الذهُىٍة وبحن ألامىس الذًيُة لِغ
داتما أمشا هُىا ار ًىطذ ٘اـل بحن ألامشًٍ مما ًجّل مً ـالحُة هزا الشأي
أٜشب الى الحىٍحر مىه الى الحىبُ.ٞ
ض) ثٝشٍش اإلاجامْ اإلاع٣ىهُة ألـى ٥الُّٝذة:
ان دوالُ ِلى طضص مً ثاسٍخ ال٢ىِعة ،والحّشٗ ِلى أبشص اإلاجامْ
اإلاع٣ىهُة وأهم ٜشاساتها ًالحَ مىه أن أرشها ِمُ ٞفي ـُأة الّٝاتذ اإلاعُحُة
وثٝشٍش أـىلها ،ورل ٤بىاص ِلى العلىة الخؽشَُّة التي ثحٍى بها اإلاجامْ
اإلاع٣ىهُة ،وـالحُاتها الىاظّة التي ثحمحْ بها ،وٍٙ٢ي أن أؼحر الى دوس اإلاجامْ
اإلاع٣ىهُة في ثٝشٍش ُِٝذة الحسلُص واربات هىت اإلاعُس باِحباسها ألاـل الزي
بىِد ِلُه اإلاعُحُة ،وألاظاط الزي وسجد ِلُه ال٢ىِعة مّحٝذاتها ،ار ًترثش
ًِ ؤلاًمان بالهىت اإلاعُس الزي هى ألاٜىىم الساوي مً أٜاهُم السالىذ ،دِحٝاد
بحجعذ اإلاعُس وٌهىسل في ـىسة اوعان واثحاد وبُّحه الالهىثُة بالىاظىت
اإلاىلىد مً مشٍم الّزساص ،لُٙ٢ش ًِ البؽشٍة الخىُ ة ألاولى ،ولُٙذحها باإلاىت
مفلىبا ،رم الُٝامة محما ِمله الخالصخي ،وٍىضر البابا ؼىىدة رل ٤باِحباسل
ُِٝذة هىت اإلاعُس ألاظاط الالهىجي إلاىلىُ الخالؿ والٙذاص ٘حري أن
الخىُ ة التي اسث٢بها و ًضاً ٥شث٢بها ؤلاوعان ِفُاها هلل ،وما دامد الخىُ ة
مىطهة الى هللا ،وهللا ٔحر محذود ث٣ىن ارن ٔحر محذودة ،وارا ٙ٠ش ِجها بذ مً
ٙ٠اسة ٔحر محذودة ثٙ٢ي إلإٙشة طمُْ الخىاًا لجمُْ الىاط .وبما أهه ًىطذ ٔحر
محذود ا هللا وحذل ١ان بذ مً أن ًحجعذ وٍفحر ابىا حتى ًم٢ىه أن ًىىب ًِ
ؤلاوعان وٍٝىم بّمل الٙ٢اسة 77.وٜذ ثٝذم أن أؼشت الى أظباب اوّٝاد مجمْ
هُُٝا والتي مً أهمها هشوٝة أسٍىط التي ١ان مىلىِها هىت اإلاعُس حُص ٜذم
ُ٘ه أسٍىط ملخق ما ٌّحٝذل وهى "أن دبً لِغ معاوٍا لآلب في ألاصلُة ولِغ
مً طىهشل ،ان آلاب ١ان في ألاـل وحُذا٘ ،ؤخشض دبً مً الّذم ببسادثه ،وان
76انـًغلُض٘ ،يٛؼاٌ األهٕل ،م .533
ُٚ77ظغ :انجبثب كُٕصح ،الْٕد انًـٛخ ،م .83-82
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دبً اله لخفىله ِلى هىت م٢خعش" 78وهى ما س٘مه أٔلش آلاباص الزًً
حمشوا اإلاجمْ واثلزوا ٜشاسا بحشم أسٍىط وهُٙه٠ ،ما أـذس اإلاجمْ ٜاهىن ؤلاًمان
الزي ٌّحبر أظاط الُّٝذة اإلاعُحُة٠ ،ما ١اهد ُِٝذة الحسلُص لمً ـلش
الىٝاػ الالهىجي في اإلاجامْ الحالُة.
وأما أـل ؤلاطماُ في ؤلاظالم ٕ٘البا ما ًىٌ ٚظحيباه ح٢م خاؿ
بمعؤلة ٘شُِة مشثبىة بحُاة ألا٘شاد أو الجماِة اإلاعلمة .ورل ٤ما ًالحَ ِىذ
الىٍش في اإلاعاتل التي ثز٠شها اإلافىٙات ألاـىلُة" ،ومً أمسلة رل" ٤اثٙاٜهم –
الصخابةِ -لى محاسبة اإلاشثذًً وِلى طمْ الٝشآن ال٢شٍم وِذم ٜعمة ألاساضخي
اإلاٙحىحة في الّشا ٛومفش والؽام ؤحر رل79"...٤حُص ًٝى ٥الباحص ِبذ
ال٢شٍمالذباػٜ" :ذ هبالٖ ارا ٜلىا ان وٌُٙة ؤلاطماُ الٝٙهُة والّٝذًة ي مً
أو٠ذ الىٌات ٚوأ٠ثرها اسثباوا بحُاة الىاط ومماسظتهم الُىمُة للبادات اإلالحلٙة
مسل الفالة والىهاسة والفىم ؤحرها مً الحّبذات التي ٜام ِلحها ؤلاظالم وٍصر
بها ؤلاًمان ِىذ ثلبُة الؽشوه اإلاجمْ ِلحها .هزا الا٘ة ما ثحىلبه لشوسة
دطحماُ البؽشي مً وؽاه اوعاوي وِالت ٞبحن ألا٘شاد اإلا٣ىهحن ليعُج اإلاجحمْ
ؤلاظالمي ،مسل مّامالت الحجاسة والفىاثْ التي جّلٝد بها أح٣ام ؼشُِة مجمْ
ِلحها أو الّالٜات الىاثجة ًِ الضواض التي هٍمد مً خال ٥ؤلاطماُ ِلى وطىهه
الخعىة واإلاؽشوُِة التي بها ثصر ألاوعاب والشوابي الذمىٍة أو ؤلاطماُ ِلى
80
ألاح٣ام اإلاحّلٝة باإلاىاسٍص ووطىل صختها".
٘بالشٔم مً طىاص ثىٌُ ٚؤلاطماُ في مجا ٥الُّٝذة هٍشٍا ا أهه ٜلما ثم
دِحماد ِلُه وهى ما أؼاس الُه الباحص بٝىله " :بذ مً جسجُل اإلاالحٍة الحالُة
و ي أن هزا الّمل ١ان ِعحرا طذا ِلى اإلاح٣لمحن الزًً اثلزوا مً ؤلاطماُ دلُال
لذسص دخحال٘ات في هزل اإلاعاتل ...ان ما إلاعىال في اإلاذوهة ألاـىلُة مً طهذ ٠بحر
بزله ألاـىلُىن في مجادلة اإلاح٣لمحن ٌّ٢غ حُٝٝة و ي أجهم لم ًذس١ىا أن
ؤلاطماُ باِحباسل آلُة في ؤلاربات ًم ً٢دِحماد ِلُه في اإلاعاتل ؤلاًماهُة
78كٛغنؾ األَطَٕ ،ٙػوغ انًجبيغ ،م .104
79كؼجبٌ يذًض إؿًبػٛم ،صعاؿبد ف ٙاإلجًبع ٔانمٛبؽ ،م .13
80ػجض انكغٚى انضثبف ،ؿهطخ اإلجًبع ف ٙانفكغ اإلؿالي ،ٙم .110
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ال٢المُة ألجها معاتل وشٍ ٞارباتها الّٝل في اإلاٝام ألاو 81."٥ومً خال ٥ثخبّه
لحىٌُ ٚؤلاطماُ في معاتل الُّٝذة ورل ٤مً خال ٥اظحٝشاته ألسبّة مً
اإلافىٙات ال٢المُة و ي ؤلاهفاٗ للباٜالوي ودٜحفاد في دِحٝاد للٕضالي وجهاًة
ؤلاٜذام في ِلم ال٢الم للؽهشظحاوي والخبات ٤في أخباس اإلاالت ٤للعُىوي اظحيحج
لّ ٚاِحماد اإلاح٣لمحن ِلى ؤلاطماُ في اربات معاتل الُّٝذة حُص ًٝى" :٥أما
أولى الىحاتج التي ًم ً٢اظحلالـها مً هزا ؤلاحفاص ٘هي ٜلة اِحماد اإلافىٙحن
في ِلم ال٢الم ِلى ؤلاطماُ ِىذ ثىاولهم إلاعاتل الُّٝذة مٝاسهة مْ اِحمادل في
اإلاعاتل الٝٙهُة"82وٍبرس رل ٤بؤن "ؤلاطماُ دلُل ؼشعي في اإلاحعىظات اإلاحفلة
بحُاة ؤلاوعان في ملحل ٚطىاهبها ،ووشٍٝحه دثٙاِ ٛلى سأي لذلُل مً ألادلة
الؽشُِة٘ ،ؤما ِلم ال٢الم ُ٘حّل ٞبالُٕبُات ؤلاًماهُة آلحه الّٝل وهحاتج رمشاثه
الحؤوٍالت اإلالحلٙة في ٘هم ألاـى83"...٥وٍمُ" ٚأما دظحيحاض الساوي الخاـل لىا
مً خال ٥هزا ؤلاحفاص ٘هى خٙىت الٝى ٥باإلطماُ ودِحماد ِلُه في اإلاعاتل
الّٝذًة ولزلً ٤م ً٢أن هٝى ٥ان اِحباس ؤلاطماُ في ثل ٤اإلاعاتل ما اه ٤ٙفي
ثشاطْ ١لما ثٝذمىا في الضمً ،وهى ما ًجّلىا همُل الى اِحباس اإلاح٣لمحن مً
ألاـىلُحن بذأوا ًٝحىّىن بّذم طذوة الحّىٍل ِلى ؤلاطماُ في الذ٘اُ ًِ
84
أوشوحاتهم الّٝذًة العيُة".
وبىاص ِلى ما ثٝذم ًم ً٢الٝى ٥ان ؤلاطماُ لم ًىٌ ٚلخؽشَْ أـل مً
أـى ٥الذًً ١الحىحُذ أو اربات البّص والخعاب ...ومْ رل ٤ثٍل هزل اإلاعؤلة
ثححاض الى مضٍذ بحص خاـة في ُٔاب لابي ّ٘لي بحن ما ٌّذ مً ألاـى ٥وبحن ما
ٌّذ مً الٙشوُ ،وبالشٔم مً رلً ٤م ً٢أن هالحَ أن دوس اإلاجامْ اإلاع٣ىهُة في
اإلاعُحُة ١ان لها أرش أ٠بر في حُاة ال٢ىِعة ،وثؤرحر أِم ٞفي ـُأة الّٝاتذ
اإلاعُحُة مما ١ان لئلطماُ في ؤلاظالم.

َ81فـّ .م .119
َ82فـّ .م .120
َ83فـّ .م .120
84ػجض انكغٚى انضثبف ،ؿهطخ اإلجًبع ف ٙانفكغ اإلؿالي ،ٙم .121
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رواد التربيت عبر الخاريخ

ْ
مىه ْ
عني
مً اللزون الىضعى إلى
طىسض مُىىا ()Georges Minois

ثشطمة :محمذ اإلاّضوصي

 .3اللزون الىضعى :الفىىن الليبراليت الطبعت
مً الٝشن الخامغ حتى الٝشن الخامغ ِؽش اإلاُالدًحن لم ثتر ٟلىا الٝشون
الىظىى را٠شة لّفش ٍُِم في ثاسٍخ التربُة .لٝذ ١ان الّالم الٝشوي أمُا بيعبة
 90في اإلااتة ،ميؽٕال باإلاِّؽة الُىمُة وبالذ٘اُ ًِ الىٙغ أ٠ثر مً اوؽٕاله
بح٣ىًٍ ِٝى ٥محىىسة .و١ان طىهش ألاِما ٥التربىٍة خال ٥هزا الّفش مىطهة هحى
ث٣ىًٍ سطا ٥الذًً حُص ١اهد ِلىم الذًً تهُمً ِلى طمُْ اإلاىاد الذساظُة
ألاخشي .ومْ رل٘ ٤بن جّلُم الٙىىن العبّة «اللُبرالُة" السالرُة ( Triviumالىحى،
البالٔة ،الجذلُة) ،والشباُِة ( Quadriviumالجبر ،الهىذظةِ ،لم الٙل ،٤اإلاىظُٝى)
لم ًحىاسي أبذا .وشزملان ( )Charlemagneهٙعه الزي ١اهد أِماله لفالر اإلاذاسط
َ
التي أـبحد همارض ًٝحذي بها١ ،ان "ٌصجْ بؽٕ ٚالٙىىن اللُبرالُةُ ،وَؽ ِشٗ ١ل
اللزًً ًلٝىىجها" حعش ما ٜاله إًجنهارد (١ )Eginhardاثش ظحرثه .وسٔم اٜشاس
اإلا٢ٙشًٍ بحٙىِ ٛلم الالهىت ٘بهه ١ان لذحهم حىحن الى السٝا٘ة الٝذًمة التي ١اهىا
َ
ًبحسىن ِجها وَّملىن ِلى وؽش ممامُجها ألجها جؽ٣ل ث َجل مً عجاتش الّمل
ؤلالهي.
اللىاعذ الىحىيت :حاضىت الفىىن ألاخزي
مىز الّهذ الزي ظمي بالبربشي خال ٥الٙترة الّلُا مً الٝشون الىظىى (ما بحن
الٝشهحن الخامغ والّاؼش اإلاُالدًحن) ١ان الّلماص ًذِىن الى ثذسَغ الٙىىن
اللُبرالُة للؽباب ألاسظحٝشاوي٘ ،الٝىاِذ الىحىٍة باليعبة إلهىد ()Ennode
أظ ٚٝدي بافي ( ،)de Pavieفي الٝشن العادط اإلاُالدي " ،ي أظاط آلاداب
الجمُلة ،وألام اإلاجُذة للٙفاحة والخالىة للٙىىن ألاخشي" .وفي الٝشن العابْ
اإلاُالدي ١ان إلصٍذوس ألاؼبُلي ( )Isidoreبشهامجا خلُٝا باإلوعُحن ل٣ىهه "ًمً٢
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اإلاحّلمحن مً ً٘ الخٝى ،ٛو٘هم الٙلعٙة ،الىش ،الجبر ،اإلاىظُٝى ،الهىذظة
وِلم الٙل ."٤ل ً٢هزا الىمىرض حاسبه سطا ٥الذًً اإلاخؽذدًً الزًً اتهمىل
بمىاـشة السٝا٘ة الىريُة اإلاخعببة في دهحال ٥الخلٝي .وألن الحّلُم ١ان محح٢شا
مً وشٗ ألادًشة ،وحهذٗ ٘ٝي الى ث٣ىًٍ سطل دًً ثٝي ووسُ٘ ،بن الىمىرض لم
ً٢حش له دظحمشاسٍة ا في الٝشن الّاؼش اإلاُالدي .وباليعبة لطان كلىمبان (Saint
ً ،)Colombanجش س٘ن الذساظات الذهُىٍة ألن ١ل شخيص مىطىد في ؤلاهجُل ،أما
الحّلُم السٝافي ُ٘جش حفشل في ثلٝحن الّضٗ ِلى اإلاضامحرً .جش اهحٍاس الٝشن
الخادي ِؽش اإلاُالدي وبفٙة خاـة الٝشن الساوي ِؽش اإلاُالدي ،والحىىس
الّمشاوي إلاّاًىة ثجذًذ ثذسَغ الٙىىن اللُبرالُة٘ .اإلاذن ،التي ي ملحٝى للحجاس
وسطا ٥الذًً وسطا ٥الٝاهىن ،ثى٘ش ؼشوه دلحٝاص والحّاسٗ والحىاٌش .وفي ١ل
مذًىة أظُٙٝة ١ان هىاُ ٟم َؽشُ معئوِ ٥لى ثىٍُم الذساظات اإلاحمحىسة حى٥
السالرُات  Triviumوالشباُِات  .Quadriviumوفي ١ل اإلاذاسط ألاظُٙٝة ١ان الحّلم
ًحم باللٕة الالثُيُة وٍيبجي ِلى الخ َٙوالتردًذ واحترام العلىات وَّحمذ ِلى
مُّىات بُذأىطُة ثٝذم الذ تل واإلاىاهج وألامسلة مسل٠ :حاب الٝٙشاص ،ودلُل
ثٝىُة الحز٠ش لفاحبه جان دو بىفي ( )Jean de Beauvaisو٠حاب اإلاىاد اإلاذسظُة
لفاحبه بىيس ي (  ،)Boéceومُسا ٛالٙىىن اللُبرالُة العبّة لىيكىالص دو ضاليرن
( .)Nicolas de Salerne
الطىط والعصا لترويض العبيعت البشزيت :
١ان العىه والّفا طضصا مً ألادوات البُذأىطُة صٍادة ًِ دوس ألاظاثزة الزًً
هم مً سطا ٥الذًً ،هزا الذوس الزي ١ان ًىحفش في ثشوٍن الىبُّة البؽشٍة
التي ا٘عذتها الخىُ ة ألاـلُة٘ .مىهجُة بزهار دو شارجز ( )chartres Bernard deخحر
مسا ًِ ٥رل٠ .٤حش جان ضاليزبىري ( )Jean Salisburyفي هزا الفذد ما ًلي:
"١الزا٠شة ححن ثحٝىي والز١اص ححن ًضداد همىا بّٙل اإلاماسظة٘ ،بهه ًحىاوى ًِ
جصجُْ البّن ،وفي حالة آخشًٍ ٌعحّمل العىه والّٝىبات لذّ٘هم الى محا١اة
ما ٌعمّىن .و١ل واحذ ِلُه أن ٌعحٍهش في الٕذ ما ظمّه الباسحة" .ابحذاص مً
الٝشن الساوي ِؽش اإلاُالدي ظحفبس الجذلُة أهم اإلاىاد الذساظُة٘ .مْ أظحار
محمحز ٠ؤبُالس ،ظُ٢خؽ ٚاإلاحّلمىن ؤلام٣اهُات الشاثّة للح٢ٙحر الّٝالوي الخش،
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الصخيص الزي ًىاظش رو ٛسطا ٥الذًً اإلاخؽذدًً .ل ً٢مْ مىلْ الٝشن السالص
ِؽش اإلاُالدي ظخححى١ ٥لُات الٙىىن اللُبرالُة الى بئس للمىاٜؽات ال٢ٙشٍة وبجشأة
مزهلة خفىـا خال ٥الحذسٍباتً :لحاس ألاظحار اإلاىلىُ الزي ظُٝذم حىله ١ل
والش الدجج ظىاص باإلاعاهذة أو باإلاّاسلة ،وفي الُىم اإلاىالي ًٝىم اإلاذسط
بالترُ٠ش مٝذما ِشله .وظِحم الحىطه الى أبّذ مً رل ٤أرىاص ثماسًٍ السخشٍة،
٘بّٙىٍة ًٝترت الىلبة اإلاىلىُ الزي ظِؽحٕلىن ِلُه والزي ًم ً٢أن ً٣ىن
ـّباِ ،لى ظبُل اإلاسا" :٥هللا ٔحر مىطىد" أو "الشوت مُحة" ،و١ل دِترالات
معمىت بها ،وفي هزل الخالة ث٣ىن ٘مُلة ألاظحار في امححان ـاسم.
في أواخش الٝشون الىظىى اثجه جّلم الٙىىن اللُبرالُة هحى الحمش٠ض في مئظعات
اِذادًة جعحٝبل ِذدا محذودا مً الحالمُز الٝٙشاص والزًً ًحفلىن ِلى اإلاؤوي
والحٕزًة .هزل اإلائظعات التي ظِعىد ٘حها هٍام ثشبىي ـاسم ،أـبحد جّشٗ
اهخؽاسا متزاًذا لذسطة أجها ثحىلد الى مىا٘غ حُٝٝي ل٣لُات الٙىىن اللُبرالُة.

ْ
مىه ْ
عني
.4

ْ
مىه ْ
ىجي  )1592 -1533( Montaigneحى ٥التربُة في
في ٔالش ألاحىا ٥ما ًحم حفش ٘٢ش
بّن الفُٖ التي جصجش الحّلُم ِبر الخ َٙوجسخش مً الخزلٝة .و ي ـُٖ
مٝبىلة لذًىا وثشلِىا ألجها ثبذو و٠ؤجها ثشوٍس ِلى الىٙغ .ا أن ٜاستا هبحها هىِا ما
ْ
مىهىجي ٌعىش ٘ٝي ِلى ـّىبات التربُة ل٢ىه ٌؽحر أًما
ًالحَ وبعشِة أن
الى ثمىّها .وما ًحٙض اإلاعاس الحّلمي في الىا ْٜي اإلاعا٘ة التي ًللٝها دعجاب
بال٣لمات وألاّ٘ا ٥الجمُلة .هزا ؤلاعجاب ٌعحذعي الشٔبة في اإلاحا١اة التي ثضسُ
في سوت وِٝل اإلاحّلم الىمارض التي ثبهشل والتي ٔالبا ما ثشهبه .و١لما اطتهذ أ٠ثر
لالٜتراب مجها بؽٙاُ٘ة ثجذل أ٠ثر بّذا ِجها.
الظزفيت إلاوطيت:
في ٠حابه "اإلاٝا ت" ،وفي الٙفل الخاؿ "بحّلُم ألاوٙاٜ )1("٥ذم ِشلا ًِ
أـل ١ل الخش١ات الجادة في التربُة :ؤلاحعاط هف ٚطاست وهف ٚمشت ،وٍمً٢
أن ً٣ىن ُم ْع٢شا ،باإلاعا٘ة التي ثٙفلىا ًِ الّٝى ٥التي وعجش بهاٌ .عحّحر
مىهىجي ؼ٣ل الجبل :بٝشاصثه إلائلٜ ٚذًم ً ْٝهٍشل ِلى هق ـّش ل٢ىه مسحر،
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"طشٗ طذ معحُٝم وطذ محٝىْ .....لذسطة ًذّ٘جي للىحران هحى الّالم أ خش".
مً هىا وعى مىهىجي بم٣امً لّٙه الصخيص الزي حٙضل للمطخي ٜذما في دساظحه :
"لٝذ ا٠خؽٙد اإلاعخى ْٝالزي ط د مىه ،طذ مىلٙن وطذ ِمُ ٞحتى أهجي لم
ث ً٢لذي الشٔبة الجامحة للجزو ٥الى أِماٜه" .مً هزا الؽّىس ظخحٙحس لذًه
هضِة اإلاشبي وظِحما ى دوسل مْ مشؼذ الجبل الّالي :اهه ًشبي مشٍذل ِلى أن ًخبْ
مُى ثه الىبُُّة لالسثٝاص الى ألاِلى دون دمحسا ٥لىثحرتها أو اهما ٥للّٝبات التي
وى٥
الىشٍ.ٞ
ِلى
ًىاطهها
٘ٙي الّفش الزي ٠حش ُ٘ه مىهىجي ١ان الحّلُم ًحمحز بالّىدة الى الىفىؿ
الٝذًمة ٠ىمارض للخُاة والٙمُلة وال٢حابة والح٢ٙحر٘ .هى لم ًلال ٚالّادة ل٢ىه
ظىش ِلى ثىاٜن ًم ً٢ـُأحه ١ا جي :ثمش التربُة مً خال ٥جّالُم الٝذماص.
ل ً٢للىـى ٥الى مئلٙات هئ ص ًحىلش ألامش ا٠خعاب مهم وؼا ٛللٕة ؤلأشٍُٝة
والالثُيُة ،الصخيص الزي ٌعتهل٠ ٤مُة محباًىة مً الىاٜة .هزا اإلاجهىد اإلابزو٥
ِىذ "أإلوعُحن" أو "مححزلٝي" الجهمة ًحى ٥دون مٝاسبة ما هى وبُعي وبعُي
ِىذ ؤلأشٍ ٞوالشومان .ان أداة اللٕات الٝذًمة لشوسٍة ول ً٢في هٙغ الىٜد
ِٝبة مىُّة ُ٘ .جش ارن جّلم ؤلأشٍُٝة والالثُيُة للىـى ٥الى الىفىؿ بهذٗ
أن هؤخز مجها ما هى ـالر للخُاة ٠ما ًجش الحللي ِجها بٝذس حماط جّلمها.
وإلاىاطهة هزا الحىاٜن ًحُلىا مىهىجي الى ثشطمات بلىثاس )Plutarque( ٟبالٙشوعُة
مً وشٗ طا ٟأمُىه (  ،)Jacques Amyotالتي جّلم الٝاسة ً ُٚ٠ح٢م ببفحرة ِلى
أِما ٥الٝذماص والىاط بفٙة ِامة ١ .ل ِمل مىهىجي هى "ثجشٍش ح٢مه" ِلى
١ل اإلاىلىِات الشُّ٘ة واإلاحىالّة بلٕة ٘شوعُة وحتى ٔعٝىهُة جعمس بالىلىض
اإلاباؼش الى اإلاىلىُ ُٜذ الخ٢م ِلُه ظىاص جّل ٞألامش بالعلى ٟالزي ًجش ههجه
أمام اإلاىت أو الىشٍٝة اإلاسلى لٕعل ألاظىان .لِعد مهمة التربُة ي ٔشط اإلاّش٘ة
الصخيص الزي ٌصجْ ٘ٝي الٕشوس الُّٝم ،بل ِلحها أن جعمس بخىمُة الخغ ألاخالقي
والحجشٍبي والىٝذي .اجها جعتهذٗ الّلم الزي ًشال مىهىجي ٠ماُ٠اض بل الخُاة
العُّذة  ،حشة و٘اللة.
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فلطفت في مخىاول إلاوطان:
للحم ً٢مً حشٍة ابذاص دح٣ام ًم ً٢للمحّلم ان ً٢حٙي بذساظة الحاسٍخ
والٙلعٙة الٝذًمحن بل ًجش ِلُه الحٕلش ِلى الترهُش الزي ثسحرل ُ٘ه هُبة
الّٝى ٥الٍُّمة في اإلااضخي .ان العبش الشتِسخي في ظمى الٝذماص هى أن "ثاسٍلهم"
وبفٙة ِامة أِمالهم ال٢ٙشٍة ٠حبد في الٕالش مً وشٗ "هٙغ هئ ص اإلاحح٢محن
في ألاؼٕا ٥أو ١اهىا مؽاس٠حن في ُٜادتها أو ِلى ألاٜل ١اهىا محٍىٌحن في ُٜادة
اؼٕا ٥أخشي بىٙغ الؽ٣ل"( .)2ولِعد ي هٙغ الخالة ما بحن اإلاّاـشًٍ حعش
مىهىجي .هل هحً متهمىن بٝلة الز١اص ٘ىس خشوطىا مً ولُّة ظُاظُة وأخالُٜة
ححن ١اهد ألاٜىأ ٥حر مىٙفلة ًِ ألاّ٘ا ٥و١اهد الىِىد ثىاب ٞألاِما ٥و٠ما
ًم ً٢الٝى١ ٥اهد مشهىهة بها؟ حى ٥هزل الىٝىة ًٝىم مىهىجي باوّىاٗ حاظم.
بذاًة ًٍهش هىِا مً الشٍش في اهفاٗ مّاـشٍه والحؤؼحر لهم ب٣ىجهم "أهبل الىاط"
الزًً ِش٘هم مؽحرا الى أن مً بحن الؽّشاص هىا ٟسووعاس ( )Ronsardوطىاُ٠م دو
بُالي ( )Joachim du Bellayاللزًً ١اها ٔبر بُّذًً ًِ ِلى ؼؤن الٝذماصِ ،لى ألاٜل
في طضص مً أِمالهما الؽّشٍة( .)3ل٢ىه ؼذد بؽ٣ل خاؿ ِلى أن ١ل حُاة هاجخة
ثذعي ألاِما ٥الٍُّمة لُٝفش أو ٠ضٍىى٘ىن (" :)César, Xenophonأهمُة الٙلعٙة
ألاخالُٜة سهُىة بالخُاة الؽّبُة بىٙغ بٝذس ما ث٣ىن الخُاة الٕىُة سهُىة
باألؼُاص١ :ل اوعان حامل للٝمُة البؽشٍة"( ،)4وهزا ٌّجي أن ١ل البؽش هم
ظىاظُة و١ل الخُىاة ؼشٍٙة ،ل١ ً٢ل حُاة مّاؼة ًُ ُ
ىٍش الحها بؽ٣ل ت ٞثى٘ش
الٙشـة واإلاادة إلاماسظة ظلعة مً أؼ٣ا ٥الحمُحز والخ٢م ؤلاوعاوي.
Montaigne : Essais. livre 1, ch. 26 .imprimerie nationale 1998
Op cit. livre 2. Ch. 10
Op cit. livre 2. ch 17
Op cit. livre 2, ch. 2

1234-

املزجع:
Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, n°45, Les grands penseurs de
l’éducation, décembre 2016, janvier- février 2017.

يجهخ انذغٚخ ػضص 127| 5

مجـلــة فـكـريــة مغـربيـــة

فصلية

العدد  – 4خريف  - 2018الثمن 30 :درهما

مواد هذا العدد:












CTP & Impression : Imprimerie Rabat Net Maroc



تمفصالت بنية منظومة التكوين المهني بالمغرب و توجهاتها :واقع وآفاق
()2/2
د .عبد الوهاب الصافي
سجون بالدي قبل وبعد المصالحة :هل تتشابه الحكايات؟
خديجة رياضي
من هو مدرس الفلسفة؟
عائشة أنوس
عولمة اإلرهاب وتناقض السياسات الدولية (داعش)2016-2014 :
الدكتور محمد سالم شكري
مقدمات للتفكير في العنف المدرسي
عزيز لزرق
الله والشر :األديان الثنوية
جيوفاني فيلورامو ،ترجمة :محمد المسكيني
التحرر الديني في أوروبا :التضحيات والمكتسبات
د .مصطفى أعراب
سبينوزا :في أن اإلنسان الحر هو اإلنسان العقالني
مصطفى الحسناوي
التشريع بين اإلجماع األصولي والمجامع المسكونية
وسيم العزوزي
ْ
رواد التربية عبر التاريخ من القرون الوسطى إلى مون ْ
طني
جورج مينوا ،ترجمة :محمد المعزوزي

