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حنوامدرسةاأهرثوتوموحِةازلرلسةالجملمتؼات ا
يفالمليعلةالمؼرتَة ا
ا

س خلدم اُذٍ الموركة احماوةل افكرًة امٌعولة امنا
لمولكعالشلياهؼُضَايفالمليعلةالمؼرتَة،ادونالمفعلا
لو اجالتخؼاد اغن الميظرًة اجالهرثوتوموحِة المؼومَةا
لمسائدة ايف اُذل الحللل الملؼريف ،اوػدم اغزلا
لجملمتؼات المؼرتَة اخبعوظَة افرًدة امٌؼزةل اغنا
لمرتلث اجالهرثوتومويج المؼومي اوجالوساين المؼاملي،ا
تل الغعاء الزللرسني اولمحاحثني اجالهرثوتوموحِنيا
لمؼرب امساحات الرحة ايف المخؼح ر اومٌاكضةا
ودرلسة اكضااي امِا اخعوظَة اغرتَة اانتؼة امنا
جالرث المخارخيي اولزلًين اوجالوساين الشلي اثؼُضةا
لمليعلة امبخخوف امكوانهتا الميت اػربت اغهنا ازلافةا
ُذلاجالكومي .ا

ا

Abstract :
This paper will present an
intellectual attempt based on the
reality in which we live in the Arab
region, without separating or
departing from the prevailing
anthropological theory in this field
of knowledge, and not isolating the
Arab societies in a unique and
isolated sense of the world's
anthropological and anthropological
heritage. In the expression,
discussion and study of issues of
particular Arab origin stemming
from the historical heritage,
religious and humanitarian, which
inhabit the region with various
components expressed by the culture
of this region.

ا

ملدمة :ا
أهاخجت المؼدًد امن المححوث اولزلرلسات اجالهرثوتوموحِة ايف المليعلة المؼرتَة ا اولميتا
ّ
لجتاُاتالمححرالميتاجضّكتايفامرلكزاجالحباثا
لسدٌدتايفامؼظمِاالىلالظراومٌاجهااو
ولزلرلساتالمـرتَةا،اوكدالغمتدتايفاكث رامناجالحِاناػىلالنوـاتالمـرتَةايفاثلدمياوهللا
لملادةالمؼومَةالملخؼولةاابجملمتعاولمثلافةاولمِوًةايفالمليعلةالمؼرتَةالمـيَةاابمثلافاتاجالوساهَة،ا
اكدولتاميللالملؼرفة انومجمتؼاتاللخرىاؿ رالمؼريب،احِراًعورالهَاثوخداص حَاكعَؼةا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئرااااااااااا79ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة
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لملوخط  :ا

أادَ .لداسواميناص ياقا-اخامؼةالم رموك-اأرتد-اللردن ا
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تني اجالهرثوتوموحِني المؼرب اوجممتؼاهتم ،افِم اًدرسون اوايخذون اغن الجملمتؼات المؼرتَةا
رشكولاأتياءالجملمتعايفالمخؼرفاػىلامااًًذجامهنماوغهنما
وزلافاتاُذٍالجملمتؼاتاادونالن ا’ٌ ِ
منافكراوزلافةاوظورثدضلكايفاأذُان اللآخر،اوكناجالهرثوتوموحِااوخدتامالخراؿ را
جالوسانالمؼريباوؿ رالشلياًؼُشايفالمليعلةالمؼرتَةا .ا
ولسدٌاد ًل الىلاحتوَلاتؼغالزلرلساتاجالوساهَةاذلتالجلذراجالهرثوتومويجالمؼريب ايفا
لمؼعورالموسعى،اوػىلالمرمغامنالناجالهرثوتوموحِاالخذتاُذلالملسمىايفاهناًةالملرنا
لمخاسعاغرشاوتدلًةالملرنالمؼرشٍناومناخاللالمواثئقالمؼرتَة،افلداثحنياأناجالهرثوتوموحِاا
أكدماذمااثؼارفاػوََ،اواكهتاجس خخدماثضلكالهخلايئاكجزءامنالسرتلثَجَاتالحامتغَةاكٌلا
لس خخدرما الجن اخسلون ايف ادرلس خَ انوؼعحَة .اوكذكل الزلرلسات الحلدًثة ايف المحادًةا
ولمؼعحَة[]1اوؿ رُاامنالمظولُرالمليدرشةايفالجملمتؼاتالمحدوًةاولمرًفِةا[]5-2ا .ا
للآن ا اوتؼد الن اظدرت المؼدًد امن المححوث اولزلرلسات اجالهرثوتوموحِة الميت اثُؼىنا
تدرلسةالجملمتؼاتالمؼرتَةامناكدلاابحثنياودلرسنياومذخععنيالهرثوتوموحِنيامناغربا
[ ]14-6الواؿ رمه اا[،]19-15ادرسولاومترسولاػىلافِمالمثلافةالمؼرتَةاوجالسالمِةايفا
خمخوفالمحسللناولملياظقالمؼرتَة،اوثعدّاولاناوكث رامنالملولضَعالملخؼولةاابالوسانالمؼريباوؿ را
لمؼريبا،اذكلاجالوسانالشلياًؼُشامضنالمثلافةاولمليعلةالمؼرتَةامفِمامضالكثَاجالوساهَةا
وظولُرٍ اجالحامتغَة اولملضااي الملخؼولة اجكِيوهخَ اوملومات اوحودٍ ايف الجملمتؼات المؼرتَةا
هلفاجممتؼني،اموضعالاظاراهظرياخاصا
لخملخوفة،الظححامزلم َااػوَيا،اومنالمرضورةامباكنالنا َ ا
ابمليعلةالمؼرتَةاًؼكسالمؼيارصاوجالدولتالملهنجَةامخحدًدامالمحالميظرًةاجالهرثوتوموحِةا
لمؼرتَةالملؼمتدةاػىلالسساػومَةاوموزمةاثرشوطاًيعوقامهنااجالهرثوتوموحِونالزللخوَونا
ولخلارحِونامناأاتياءالمليعلةايفاأاياماكنالواتلؼةاحـرلفِة،اولمثلافاتالمفرغَةالميتاثؼُشا
مضناُذٍالجملمتؼات .ا
ا
ا
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لمخيوعالمثلايفاولمخكٌوموحِاا .ا
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ثؼخرباجالدولتالمخكٌوموحِةالملخوفرةاللآن،اولمفضاءلتالمرمقَةالملمتث ةلاابدولتالمخولظلا
جالحامتغي الخملخوفة اابالضافة اجلدل الميلاصات الملوضوغَة ا امٌعات ارممة امخبسُس ا امٌاخا
فكرياحر،ا اومهنجَةاػومَةاخوَةاثلوماػىلاأاسساولحضة،احتاوراوثدرسالجملمتؼاتالمؼرتَة،ا
وؿ رالمؼرتَةالميتاثؼُشامضنالمليعلة،ادرلسةااأهرثوتوموحِةاذلتاخعوظَةاغرتَةاموزتمةا
هبذٍالملهنجَةالميتاحتددامالمحالمخيظ راوجالدولتالمؼومَةالميتاحكضفاغناخعوظاَةاُذٍا
لجملمتؼاتايفالمليعلة؛ال ّن اجالهرثوتوموحِنيالمؼرباحباخةازلرلساتامؼ ّملةامثلافاهتمالمّكَةا
ولمفرغَةامفِمِااتعورةاولغَةارصحيةا اوحصَحةاميكاحمتكنالمضؼوبامناخاللامؤسساهتاا
لمرساَةاوؿ رالمرسَةامناثلدميامرشوعازلايفاغريبالاوسايناول ِاعاوولحضانسلورالملِماولملياطا
ابحصاباُذٍالمثلافةاالظالعاأاتياءاجالدماولمثلافاتاجالخرىاػوََ،ااكٌلاأه ّياايفالموكتاذلثَ،ا
حنخاجالىلادرلسةازلافاتالمضؼوباللخرى،اولميتاثؼُشامضناُذٍالمليعلة انوخؼرفاػىلا
لمؼيارصاولملركّاحاتالمثلافِةازلهيمايفاثؼزٍزالمخؼاٌشاولملع رالملضرتك .ا
لناُذٍالمخؼددًةالمثلافِةاولملرحؼَاتالمفكرًةالخملخوفةامخاسُسامعوَاتالمخمنَةالمضام ةلا
يفاُذٍالجملمتؼاتا اومخيوعازلايفاوفكريامس خً راكامئاػىلالمخؼددًة،اُوامرح ةلاكادمةانوس را
حنو اهنضة افكرًة اوػومَة اصام ةل اكادارة اػىل امولهجة المخحدايت الخملخوفة الزللخوَة امهناا
ولخلارحِة،اوتياءاحسورالمخؼاونامعالمضؼوباولمثلافاتاجالخرىالحملَعةا[.]22ا ا
ومعالهدضاراجالهرت اهتايفالمؼاملاثضلكاػام،اولمؼاملالمؼريب اثضلكاخاصافلدالظححا
لمخؼاوناسِالايفاص ىتاجماالتالمؼووماجالوساهَةاوثحادلالملؼووماتااولمؼملالملضرتكايفا
لمليعلةالمؼرتَةاحولاالنوثلافاتالمفرغَةايفاثحاٍهنااوجضاهبِاا[،22ا.]21ا ا
الاميكنافِماحِاةاجالفرلدايفاأاياجممتعامنالجملمتؼات،الواأاًةاكضَةالوالاصاكمَةالاوساهَةا
لواظحَؼَة،اجالامناخاللالهمتَزياتنيالمامنذجاولملركحاتاولمؼيارصالميتاثخكونامهناالمثلافة،ا
فامثلافةاثاؼخرباامنالملفاُمياجالساس َةاولملِمةالميتاجساػدايفارمسالظراومناذجاهظرًةاامفِما
ودرلسة الجملمتؼات المؼرتَة اوؿ ر المؼرتَة ا اولميت امِا احضور اومسامهة ايف المحؼد اجالوساين،ا
وثؼرضِا الزلرلسات اجالهرثوتوموحِة انوفكر اجالوساين اكاظحة ،افامفؼل الحلضاري امالوسانا
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لمؼريباُواحزءامنالمفكراولمؼملالالوساينا،اوكداكدارمااجالهرثوتوموحِونايفالمؼاملاولمليعلةا
مفناخاللالمثلافة،اثحنيا
ّا
لمؼرتَةاتعرًلةارممةا اوولغَةازلرلسةالجملمتؼاتالمكد رةاولمعـ رةامهنا،ا
جالهرثوتوموحِااحلِلة اجالوسان اهفسَاومحايقاخًسَامخكضفاهلاظ رورةالجملمتعالشلياًؼُشا
فَِ ،اومجَعاوظائفَاومؤسساثَاولمليظٌلتالميتاثًضب اوثخفاػلامؼَا اوفَِ امالحظ ًا امضاراكًا
خارخ ًاامناذلثَامرلغَ ًاامددأا .]26-22[ Emic-Eticا
س خلدماُذٍالموركةاحماوةلافكرًةامٌعولةامنالمولكعالشلي اهؼُضَايفالمليعلةالمؼرتَة،ا
دونالمفعلالواجالتخؼاداغنالميظرًةاجالهرثوتوموحِةالمؼومَةالمسائدةايفاُذلالحلللالملؼريف،ا
وػدم اغزل الجملمتؼات المؼرتَة اخبعوظَة افرًدة امٌؼزةل اغن المرتلث اجالهرثوتومويج المؼوميا
وجالوساين المؼاملي ايف ازمن المؼوملة الحلمتَة ،اػوٌلً اتبن اجالهظمة المرمقَة اثؼعي الزللرسنيا
ولمحاحثني اجالهرثوتوموحِني المؼرب امساحات اولسؼة ناوخؼح ر اومٌاكضة اودرلسة اكضااي امِاا
خعوظَةاغرتَةاانتؼةامناجالرثالمخارخيياولزلًيناوجالوساينالشلياثؼُضةاُذٍالمليعلةا
مبخخوفامكوانهتاالميتاػربتاغهناازلافةاُذلاجالكومي.ا ا
ّا
وػىل المرمغ امن اُذٍ اجالس مترلرًة المخارخيَة المثاتخة ،اوػىل احنو امذيايم ،اظِرتا
جالهرثوتوموحِا ايف امٌعلذيا المؼرتَة اكؼمل اومِدلن اهظري امت ادخوهل امن اكدل اابحثنيا
ولهرثوتوموحِنياغرباومناأاتياءالمليعلةاتؼدامٌخعفالملرنالمؼرشٍناثلرًح ًاا،ا اوخاو ِّمادرسولا
وثخومذولايفالملدلرسالمـرتَةايفاجرًعاهَااػىلاسخِلالملثال ا-امؼللالميظرًةالموظَفِة-اامثلا
ادرس المفوسف َاة اوحر َاجا
لمحد احامد التوزًد اثومَذ ارلدلكَف اجرلون اولسٌلغَل اكداري الشلي َ ا
تؼغ المكذة ايف اجمال اجالهرثوتوموحِا ايف امرص ،ا اوأاما ايف المؼرلق افلد ااكن اصاكرا
فا َ ا
وأاام ّ َ ا
ثدرتول اػىل الزلرلساتا
مععفى اسومي ا اوػًل الموردي اوكُس الميوري ،امجَؼِم ادرسول او ّا
جالهرثوتوموحِةايفالموالايتالملخحدةاجالمرٍكِةامذبااثّرٍناابمفكراولملدرسةالمحولس َةا(وس حةا
لىلافرلوساتولس)،ا اوأافاكراروثاتيدكتاومارحرًتامِد .ا
لان اُذل المخعور ايف اختعط اجالهرثوتوموحِا ا ّامعق افكرة اُذل المؼمل ا ا اوأاخذتا
جالهرثوتوموحِااثظِراكؼملامذخعطاومس خللايفالملرشقالمؼريباايفالميعفاالمثايناامنا
لملرنالمؼرشٍنامذالزمةامعاأاكساماػملاجالحامتعايفالجلامؼاتالمؼرتَةالواكخخعطافرغيا
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خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئرااااااااااا83ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة

جم ةلالمخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمؼػػػػػػػػػػػددالمثامر

ًؼعى اتؼداس يدنيامنادرلسةالميظرايتاولملدلخلالخملخوفةايفاختعطاػملاجالحامتع ا ،اػو اٌلًا
تباناُذلالمخخعطاووالدةاأاكسامَااكهت اغحارة اغنامعوَةاأاخذتاثدخلامِدلنالمؼووما
جالوساهَة اثضلكاثدرجيي ،اومربرلثيااموهجةالميظراُذٍايها’خ ّال اجالغٌللاولمكذاابتالميتا
اكهتاوالاحزللايفالاظارُاالميظرياتؼَدةاغنالمؼملالحللًلالوالملَدلينا اولشلياجيةاأانا
ًعِر اُذلن الجلاهحان ،اأاي المحَاانت المليخجة امن المؼمل الملَدلين امع الميظرًة احىت اثربزا
َا
نامؼظمالمكذاباجالهرثوتوم اوحِنيا
َا
جالهرثوتوموحِااتوضوحا،اولمضقالمثاينامرمبااأاكرثاوضوحاأا
يفالملرشقالمؼريباملاًيخرظولاابمؼملالملَدليناوملاٌس خخدمولاثلٌَاثَايكاًًذجولاتَاانتاذلتا
مس خوىاػالِاامنالملوضوغَةاولحلَادًةا،اميكناجالرحاكزاػوهياامخؼزٍزالميظرًةاجالهرثوتوموحِةا
،افلدااتثرولاتؼوٌلءاجالحامتعالمؼربالشلٍناوظايولاختعطاػملاجالحامتعايفامؼظمالجلامؼاتا
ولملؼاُداومرلكزاجالحباثاولمخكوٍنايفالمليعلةالمؼرتَة ا،املذفنياأآاثرالمـربايفالمخؼاملامعا
لميظرايتايفاػملاجالحامتعاوثعحَلِااػىلالملضااياولمظولُراجالحامتغَةايفالمليعلةالمؼرتَةا
دوناأاخذاأايالغخحاراخلعوظَةاُذٍالمليعلة،اولخذالفالمثلافةافهيااوجض ّاؼهبا،اوًؼوداجالمرا
لىلاس حخنيالزينيايفاس َعرةاختعطاػملاجالحامتعاػىلاختعطاجالهرثوتوموحِا؛اجالول:ا
اكهتالمليعلةالمؼرتَةاحرزحاحتت اه راجالس خؼٌلرامٌذاتدلًةالملرنالمؼرشٍنا،اويهامِدلنا
خعة ازلرلساهتم اجالهرثوتوموحِة اجالحامتغَة ،اوكد الكرتهت اجالهرثوتوموحِا اابمفكرا
جالس خؼٌلري،اويف احلِلةاجالمراملاٌس خععارولداُذلالمخخعطامنالمـرباختوَعَامنا
لمفكرةالمسائدةاحوهلاػىل اأاهَاجالدلةالميت اٌس خخدرمااجالحٌيبالملس خؼمر انوس َعرةاوثسطا
لميفوذاػىلالملياظقاولجملمتؼاتالميتاًدرسِاا .ا
ولمثاهَة ا :اأانالحلكوماتالمؼرتَةاالاًوخدامِاااتز راأاوادوراخارجاحدودُااكٌلااكنايفا
لمساتقاويفالمؼعورالموسعى ،اجالمر الشليادفعادوةلالملركزاابمؼوٌلءالىلاجالظرفازلرلسةا
وفِم المضؼوب اجالخرى الميت الهظوت احتت ارلًة اجالسالم امخفلِِم اتبامور ادٍهنم اودهَامه،ا
اوجزماهنم،اوجممتؼاهتماولملدلرسالمفكرًةالميتاثخومذولافهياا[,27ا .]28ا
ثـ رلتاذلتا
لانالمخعورالمؼوميايفاجمالاجالهرثوتوموحِاايفالمليعلةالمؼرتَة،اانجتاغنا ّا
مدى اولسع ايف المثلافة اولجملمتع ،ا اولادرلك اأاتياء المليعلة اذمن اختععول اودرسول ايف اجمالا

حنوامدرسةاأهرثوتوموحِةازلرلسةالجملمتؼاتايفالمليعلةالمؼرتَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جالهرثوتوموحِااولمؼووماجالحامتغَةايفاأاناختعطاجالهرثوتوموحِااميكناهلاأاناًلوَاداامادضكِلا
فكراولعاوحراكادراػىلاسربامعقالجملمتؼاتايفالمليعلةالمؼرتَة،ا اومدضخَطاأامهالملضالكا
ولملضااي الميتاثؼرتيالجملمتعاوجالوسان ،ا اونوهنوضاابمفرداجالوسان،اولمخلدماحنواجممتعاًًذجا
ًيظرا
زلافةاومؼرفةارممةاػىلاظؼَدالمفرداولجملمتعاثخالحقامعالمثلافاتاجالخرىايفالمؼامل،ايكا’ َا
لاىل الجملمتؼات اوجالفرلد افهيا اكوحدة امتر اتخـ ر اومنو اظحَؼني ،ا اومن المخس َط اهوػ ًا اما اػىلا
مس خوىاظـ را(اكرًة،اتسلةاظـ رة)،الاىلامدناودولاثدخلاجمالالمخعيَعااػىلامس خوىا
ختخرص ايف امعوَاتالمخـ را
ػالاوكح راومؼالّد ،افامخمنَةاجيةالناثدخلاػاملالمدسشًعاالاأانا’ َا
ًخعور امناخاللامعوَاتالمخدرًةايفالملِنا
ناًخـ ر او َا
َا
جالحامتغيافلط ،افامفرداميكناهلاأا
جياداذلتاحلِلِة.اكٌلا
ِا
ولمخؼوميا،اومناخاللالزلةلالمؼولمقاولمرولسةالخملخوفةايفاخشعَخَا اولا
أاصار اجروهو االثوريف ارتعَ المؼووم اابالهرثوتوموحِا ،اولُامتمَ اابميظرة اجالمربًلِة ايفا
جالهرثوتوموحِاالميتاثلاتلالمخجرًخِةايفالمؼوومالمعحَؼَةا[,29ا.]32افلدااكهتافكرةالمفردا
لملس خللاذلثَااالزمةامفكرةالجملمتع ،افلطاغيدمااًؤسسالمفردالحلرامكلِاساملكاجالص َاء،ا
ثعحح اموضوػ ًا انوخباملا
اثـرز اخذورُا ،ا او َا
ميكن امفكرة الجملمتع اك اوحود امجؼي امالفرلد ايف اأان َا
لمليظام،ا اغيدُا افلط اًظِرالجملمتعاػىلاأاهَاموضوعاأآخذاابمخحسناػىلاحنوامس متر ،اوميكنا
ناًخـ ر الىلا
َا
أاناثؼا َاد اظَاؾخَامَبخذاأصاكالامذلدمة،ا اوُيااميكن انوفردالملس خللالمؼلاليناأا
خدًد اوخمخوف ،ا اوتل احىت اأكرث احلِلِة اوولكؼَة اابمًس حة اميفسَ ،اوتدون اُذل الخلعابا
دورٍ اثضلكاولحضا
ناايخذ ا َا
َا
لمولحضاحولاجالفاكر،افاناموضوعاجالهرثوتوموحِااالاميكناأا
وخًلايفالمليعلةالمؼرتَة.ا ا
لاناموض َاع ا اثباسُسامدرسةاأاوامٌعةافكرًةاثيظ رًةامٌعولةامناخعوظَةالمليعلةا
لمؼرتَة اومن المثلافات الملخؼددة اولملخيوػة افهيا ،اثوزم اجالهرثوتوموحِني المؼم َال اػىل اوضعا
أاسسساهظرًةاوفكرًةاكامئةاػىلالملرحكزلتالالثَةا:اا ا

لمثلافةا:ا ا
وملاالت اكث رة ،اوكد اثعدّاى امِا اػدد اكح ر امنا
ِا
اكخة ا
ملد اأاف ِارد املوضوع المثلافة َا
جالهرثوتوموحِنياودلريسالمؼووماجالحامتغَةاوجالوساهَة،امَضؼولامِااثؼرًف ًا اولحض ًا اصام ًاالا
اخمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئرااااااااااا84ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة
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لمِوًّةا:
ٌلتالخلاظةاثضخع َّاتاللفرلدا
امنالمس
ًؼخرباوحودالمِوًّةارضوريانوخؼح راغناٍلوػ ٍة
ّ
ّ
ورةالميتاثؼكس ازلافذَ،اومـخَ،اوغلِدثَ،اومدًًذَ،ا
اغنالمع
لاتياءاجممتعاحمدد؛الهنّ ّ ُا
ااثؼرب
ّ
ُ
واترخيَ،اوأًض ًا اجُسا ُمه ايفامداظرقالمخولظلاتنياااكفةاللفرلداولجملموػاتاسو ًلء ادلخلا
اػىلالخذالفالنوـة،ا
ِا
جممتؼاهتم،اأوامعالملُجمتؼاتاجالخرىالملُخخوفةاغهنمالخذالف ًاا ُحزئ َّ ًاا ُمؼمتد ًل
أوالمخلافةالوالمفكراأوالخذالف ًا ُالك َّ ًاايفااكفّ ِةالجملاالتادونالس خثٌاء،اوكداُ َاغارفُِاالمؼوٌلءاُاتبهنّ اا
ُ
مخفرداغناؿ رمها
ٍلوػ ٌة امنالمل ُ ّمزيلتالميتاميخوّكِااللفرلد،اوجُسا ُمه
ايفاحؼوِماحيلّلوناظفةال ّ
[،]37-35اوكداحكوناُذٍالمل ُ ّمزيلتا ُمضرتكةاتنياحٌلػ ٍةامنالميّاساسو ًلءامضنالظاارلجملمتع،ا
أوالزلّ وةل،الواجالكومي اومنالمخّؼرًفاتاللخرىاملععو ِح المِوًّةاأهنّ ُ
االك ايش ٍء ا ُمضرتكاتنيا
أفرلدا َمجموػ ٍة ا ُمحدّدة،اأوارشحيةالحامتغ َّةاجُسا ُمه ايفاتيا ِء ا ُمحَطٍاػا ٍم ازلو ٍةل امؼَيةالوالكوميا
ما،اوً ُّمتالمخّ ُ
هتمالخلاظةاهبما.ا ا
ّ
ؼاملامؼِماوفل ًاامِوٍّ
كُاسمتالمِوًّةالىلاػددامناللهولع،اوٌ ُسا ُمه ا ُّ
لك اهو ٍع امهناالىلالاجرلز،اسووكاأوافكر ٍةا
ُمؼ َّية احول اذمارسة اما ،اومن اأ ّمهِا :المِوًة الموظيَة ،اولمِوًةالمثلافِة ،اولمِوًة اجالحامتغَةا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئرااااااااااا85ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة

جم ةلالمخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمؼػػػػػػػػػػػددالمثامر

لك امناوهجةا
ئةاوغرشٍناثؼرًف ًا ا[،]34-31افلدا َاغارفِاا لا
ا
وحمددًال ،اخفرحولاتؼدداًعلالىل اما
هظرةاومنالمزلوًةالميتاحروقاوثوَقامبوضوعاحبثة،ا اومناُيااسوفاالالىزمقايفاموضوعا
لمخؼرًف ،اوثضََقالمولسعاحىتاأامارساصُائ ًا امنالمسوعةاػىلامااًًذجَاأاتياءاُذلاجالكوميا
حاتازلافِةاأااكداأاحزماابهنااالاختخوفاغناابيقالمثلافاتالمؼاملَةاجالخرىايفا
مناغيارصاومراكّ ِا
َا
أامهَهتا،ا اوأاظاههتا،اوثيوغِا،اولرثحاظِاامعالمثلافاتاجالخرى،اوكدارةاحاموهيااػىل اهلوِاامنا
لآخرادوناوخلالواحردداأاواخوفاثسخةا
حِلالىلاحِل،اوكذكلايف اهلوِااوثؼوميِاام ا
ثولائُهتا،اوفرلدةالمكث رامنامكوانهتاا .ا
ُيااًربزادورالمحاحراجالهرثوتومويجايفاحتدًدامالمحاوغيارصاومركحاتاُذٍالمثلافةا
لملمتزيةاولخلعاحةالميتاحيخضهنااجالكوميالمؼريباتخؼدداوثيوعالجملمتؼاتالخملخوفةاولملخؼاٌضةامضيَ،ا
دونالناًخـولاجممتعاػىلاأآخرالوازلافةاػىلاأآخرىالكاٌسِمايفالغعاءاولجرلز اهفائسَا
ومكٌوانثَادوناوخلالواخوفالس خحَاء.ااااا ا

حنوامدرسةاأهرثوتوموحِةازلرلسةالجملمتؼاتايفالمليعلةالمؼرتَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

متارسافهياا
وكداثعرقالمؼوٌلء’اوخاظةايفاجالهرثوتوموحِاامؼددامنالحلاالتالميتا ُ ا
ا
[,38ا.]39ا
ًؼرب اغهنا،امناخاللاحتلِقالمِوًةالشللثَة،الوالمِوًةالملضعرتةاولميتاالاجس خعَعا
لمِوًةاو ُا
واوظائفا
َا
ًوزم’ اظاحهبااػىلاذمارسةاأادولراأا
حتدًداموكعاكاظهنا،اولمِوًةالملضعِدةاولميتا’ َا
ؿ رالميتاٍرؾةاهبا،اولمِوًةالملفكاكةاولميتاًخؼرضاظاحهباالىلاثدفقاُائلامنالمس َعرةا
كادر اػىلاحتدًدامالمحاُوًخَ،افِكوناغرضة انوخجاذباتنيا
ظاحهبااؿ ر ا ِا
َا
ولميت اما اجتؼل’ ا
ٍلوػةامنالملؼاٍرالمثلافِةالميتاكداحكونامذياكضةافامياتُهنا ،اوُيااًربزادورالجملمتعااوثظِرا
معوَاتاجالهامتءاكؼولملامؤثرةايفاتياءاوظَاؿةالمِوايتالمفردًةاولدلؼَةامضناُذلاجالكومياا
اولميت اثخؼاٌشامضنالمليعلةالمؼرتَةامرثحعةاابمؼرباوجالسالماولمِوًة،اولمليعلةا(جالكومي)ا
[.]39ا ا

لمخيظاميتاجالحامتغَة :ا
لمخيظمياُواسةاأاساس َةامناسٌلتالجملمتؼاتالمخلوَدًةاولحلدًثةايفالموكتالحلارضا
أاظححاُذلالمؼرصاٌسمىاتؼرصالمخيظاميت ،اوكداصِدتالجملمتؼاتالميتاثؼُشايفاجالكوميا
لت ا اولميتاأسِمتايفاحدوثامنواوحزلًداثيظميياحدًر،اابالضافةا
لمؼريبالمكث ر امنالمخـ ر ِا
َا
لىل المخيظاميت المخلوَدًة الميت احمتثل اابمخيظاميت الملرلتَة ا -امثل الملدَ ةل اولمؼض رة اوجالرسةا
لملمخدةاوماالىلاذكلامناثيظاميت،الثرتاػىلالجملمتؼاتالميتاكدمتالىلالمليعلةالمؼرتَةالوا
لميتااكهتاموحودةافهياامناؿ رالمؼرتاَةاهبذلالمضلكالمخلوَديامنالمخيظمي ،ا اولشليالغخربٍا
جالهرثوتوموحِونامناخارجالمليعلةالمؼرتَةاػىلاأاهَامزيٌاة اأاساس َ ٌاة امناذمزيلتاُذلاجالكومي،ا
وغيدما اأاظحح المخـَ ر الشلي اأاػرتى الجملمتؼات الميت اثلعن اُذل اجالكومي ،اؿدت المخـ رلتا
لالحامتغَة اوجالكذعادًةاولمس َاس َةالميتاحؼوتامنالمخيظاميتالحلدًثةاأكرثاكدرةاوكفاءةا
ػىلاحتلِقاللُدلفالميتاأوضئتامناأخوِا،اوًؼخربالمخحاٍنالشليالجسمتاتَامظاُرالحلَاةا
لالحامتغَةالخملخوفةاامناأجرزالمخحدايتالميتاثولخَالمخيظاميتالحلدًثةامناحِرالمًضاظاتا
ولموظائفالملس خحدزةالميتااكهتاهخاخ ًاامخؼلاِدالحلَاةالالحامتغَةاوجض ّاؼهبا .ا
ثـ رلتازلافِةامؼحتادورًالاُام ًاايفالحدلثا
وابالضافةالىلاُذٍالمخـ رلتالمحيائَةاُياكا ّا
زورةاثيظميَةاحدًثة،اوملدااكهتاُذٍالمخـ رلتالمثلافِةاولحض ًاةامناخاللاس َعرةاكميازلافِةا
اخمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئرااااااااااا86ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أ.اد.اَلداسواميناص ياقا-اخامؼةالم رموك-اأرتد-اللردن ا

خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئرااااااااااا87ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة

جم ةلالمخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمؼػػػػػػػػػػػددالمثامر

لمخخعط ،اوُذٍ الملمي’ اثاؼخرب امنا
ِا
لمفؼل اولمل اوضوغَ ِاة او
لمِدف او ِا
اوضوح ا ِ ا
َا
حدًثة اثؤِاكّد
خعوظَاتالمخيظاميتالحلدًثة .ا
وكداساػدالهمنوالمخيظميياػىلاظِورالمكث رامنالمؼيارصالالجياتَةاًبيتامناتُهناالمخؼاونا
لشلياًخعوحَالمخيظميامناأخلالمحلاءاوجالس مترلر،اوكداحلاُذلالمخؼاوناحملالالغامتدالشليا
اكهتاثلوماػوََاللصاكلالمخلوَدًة انوخيظاميتاجالحامتغَة،اوُياكامناًيظرالىلالمخيظاميتا
لحلدًثةاتوظفِااأدولتاأواوسائلاثضمناحتلِقاللُدلف،اوأهناالمضلكالمخيظمييالملادر’ا
ػىلالموفاءامبااثخعوحَالجملمتؼاتالحلدًثة.
وٌض رالمخيظميالالحامتغيالىلاٍلوػةااثتخة اوسخِ ًا امنالمؼالكاتالملخحادةلاتنياللحزلءا
واحٌلػات،اوًرتثةاػىلاذكلاأناحكونااهلاخعائطاميكناأنا
ِا
لملكوهةاسولءاأاكهتاأفرلدًالاأ
ثؤديالىلاوحوداتياءالكياكامئاتذلثَ،اوميكنالميظرالىلالجملمتعالكَاابغخحارٍاوسقالكيا اومنوذجا
لومركةامناػددامنالمخيظاميت،افّكٌلازلداػددالمساكنالجسعالمخيظمياوثض ّامناػددًال اكح ا رلًاا
من اجالفرلد اثاخؼدد’ ا اوثادٌوع اوظائفَ’ امع احرلمك ازلافذَ ،اويف اهفس الموكت اغيدما اٍكرب اجحما
لمخيظميالالحامتغياوٍزدلداػددٍاوحزدلداػددالمخيظاميتالميتاثؤدياؾرض ًا اولحد ًل ا احيعلا
تؼغ اوظائف ِاَ،اكٌلاحعلاوحيعلايفالمخيظاميتالمخلوَدًةا
لمخـ رالالحامتغيا اوًفلداجرًلَاَ’ او َ ا
تؼغ اوظائفِا ،ا اوأاظححتا
مثل اللرسة ،اولمؼائ ةل ،اولمؼض رة ،اولملدَ ةل ،الميت افلدت ا َ ا
لملؤسسات اوللهجزة المرسَة اللخرى اثلوم اابالد اولر اولم اوظائف اتدً ًال اغهنا.
وكداغرفالمخيظميالالحامتغيامناكدلادلريسالمؼووماجالحامتغَةاوجالهرثوتوم اوحِا اثضلكا
خاصامكععوحالحامتغي،اٌض رالىلالكاللسامَةاولمعرقالميتاثضفياظاتؼ ًا اهظامِ ًا اػىلا
لمسووكالالوساينامالفرلد،اوُذلالالهخظاماٍرحعالىلالمحُئةالالحامتغَةالحملَعةاتبغضاءالجملمتع،ا
ولميت اثخبمف امن اغيرصٍن امذاكموني اٌُل :اتياء المؼالكات الالحامتغَة الملخحادةل اتني اخمخوفا
لموحدلتالالحامتغَةاولمض اولتطالملوهجة انوسووك،اولمخيظميامبؼياٍالمؼاماوحدةالحامتغَةاأوا
حٌلػةاٍرثحطاأغضاؤُاافامياتُهنماثض حكةاػالكاتاثيظمِااٍلوػةاحمددةامنالملمياولملؼاً را
لالحامتغَة،اوُذلاُوالملفِومالمولسع انوخيظميالشلياٌض رالىلاظائفةامنالمظولُرالالحامتغَةا
ثدٌاول اتعفة اػامة المعرق اولموسائل الميت اًخاخذ امبلذضاُا المسووك الالوساين اظاتؼ ًا امٌظ اٌلًا

حنوامدرسةاأهرثوتوموحِةازلرلسةالجملمتؼاتايفالمليعلةالمؼرتَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مٌخظ اٌلً ،اتُامناٌض رالملؼىنالحملدد انوخيظميالىلالموحدةالالحامتغَةالميتاثلاماتعرًلةاملعودةا
مخحلِقاأُدلفاحمددة،اولمخيظميالالحامتغياكسووكاٍمتزياتؼددامناالخلعائط،اامهنااثلس ميا
لمؼمل ،للدولر ،اولملرلكز،اولملاكهةالالحامتغَةالميتاثربزامناخاللاثلس ميالمؼمل،ا اولملؼاً را
لالحامتغَةالملوهجةانوسووكا(كولػدالمفؼلالالحامتغيالميتاثضحطالمفرداابلدولرالمليوظةاتَ)،ا
ولمخولظل اتني اجالفرلد امخحلِق المـاايت الدلؼّاَة انوخيظمي ،اوجية اأان اٌض مت َال المخيظمي اػىلا
لمسوعةاومتكِهنَاا انولامئنياػىلالمخيظمي ا،اوحتدًدَا ادورالكاخشطامٌاطاتَاُذلالزلورامنا
ناٍكون اأاغضاءالمخيظمياػىلادرخةاػامَةامنالمخولفقا
َا
حِرالحللوقاولمولحدات،اوجيةال
مخحلِقاجالُدلفامناخاللالموسائلالملخحؼةامناكدلالمخيظميا .ا
وًوخداهوػانامنالمخيظاميتا،افِياكالمخيظاميتالميتاثًضااثضلكاثولايئ،اوأخرىاثًضبا
،افِياكاثدرجايفالملرلثةا
ّا
ثضلكاكعديا[،]42اولمخيظميايفالجملمتؼاتالمخلوَدًةاثس َطاخدًال
تني اللفرلد ،اٍكون انوكد ر اتؼغ’ المسوع ِاة ،اوًمت الالثعال اتني الجملموػات اذلت الناو ِّجاتا
لملدضاهبة،اوثخؼاون’ امناأخلاأؾرلضالزلفاعالملض ارتكاأواأدلءالمعلوسالزلًًِة ،اويفالجملمتعا
لملدىلاحكونالحللوقاولمولحداتالميتاحيددُاالمؼرفامبثاتةالملاػدةالحملددةانوسووكاوثوحهيَ،ا
ويهاغكسالجملمتؼاتالملخعورةالميتامتزيُااٍلوػةامنالملولػداللخالكِةاولمدرشًؼَةالضافةا
لىلالمؼرف.
وٌس خخدمامفِومالمخيظمي امالصارةالىلالجملموػاتالمؼموَةااكملعاهعاولميلاابتاولملعارفا
ولدلؼَاتالخملخوفة،اأيالجملموػاتالميتاجسؼىاورلءاأؾرلضامؼَيةااكهخاجالمسوعاأواثوزًؼِا،ا
وُواًدلامناهجةاأخرىاػىلاتؼغالمسوواكتاولمس َاكاتالالحامتغَةالالحامتغَةاكؼموَاتا
ماخيظمياُذٍالمًضاظاتالملخؼددةاولموسائلالمكفِ ةلاتخحلِقاللُدلفالدلاغَةامثلا(لالهــخاجا
ولمخثلِــفاولمخوزًع)،ا اولادماجاخمخوفاللفرلدامضناوحدةامذجاوسة .ا
معوَاتالمس َعرةاولمخمنَة :ا
ملداأاظححتادرلسةالجملمتؼاتالمخرشًةاوابمخحدًد"لمؼاملالميايم"احكدسةاأمهَةامزتلًدةا
زلىالملِمتنيانوخؼرفاػىلامس رةاحتومِااوظحَؼةالملرحلاجالهخلامَةالميتامتراهبااوهوغَةالههنجا
ولمفوسفة اجالكذعادًة اولمس َاس َة اوجالحامتغَة الميت اثحًهتا اُذٍ الجملمتؼات ،اولمعرًق الميتا
اخمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئرااااااااااا88ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أ.اد.اَلداسواميناص ياقا-اخامؼةالم رموك-اأرتد-اللردن ا

لمساكناولحلرلكالمساكينا:
ًحوؽاػدداساكنالملايعلةالمؼرتَة احامَ ّا احوليلا()265اموَوناوسمة ايفاػاما 2223ا امباا
ّ
ٌضلك ا( )%5امن الحٌليل اساكن المؼامل ا[ .]42اوميكن الملول اأن ااكفة اأكعاارُا امدضاهبةا
لاحامتغَ ّا اا اومـو ّاي اودمي اوؾرلفِا،اوًضمامعوماا امؼدالتازولجامرثفؼَ،اوزولجامدكراًوََامحلا
مدارش اوؿ ر امذحاػد ،اذما اٍزًد الرثفاع امؼدالت المزايدة الماساكهَة ،اوزايدة ايف امؼدالتا
لمض حاب،اللمرالشلياًلودالىلازايدةاللغحاءاولمخحؼَةاوجالحاكل،اوص َوعاللماِّةاخاظةاتنيا
لمًساءايفالملايعلةالمؼرتَةا،اولهدضارافلرالزلمالمياجتاغنالذللالملحكراولملخكرر،اوًًذجاغيَاا
هلطايفالحلدًداولمربوثنياامناسوءالمخـذًة،اوُذلاابمخايلاًلودالىلالزدايداوس حةاللمرلضا
تنياللرماتاولملولمَداوللظفالا"مثلاللمرلضاولالظاابتالملخؼولةاابذللاولموالدة" .ا
ّ
هَةايفالموكتالشليامتزيتافَِا
لنامؼدّلالموفِاتاتدأ اابمخياكطاتؼدالحلربالمؼاملَةالمثا
مؼدالتالملولمَداابمرتلحعاتؼداذكلاجكث ر،امعاتؼغالالساخثٌاءلت.اولزلولالمؼرتَةامضناُذلا
جالظار،احِرامؼدالتاله
ّ
منوالمساكينالملرثفؼةاثسخةالمفجوةالملزتلًدةاتنيامؼدالتالملولمَدا
لملرثفؼةاومؼدالتالموفِاتالملخده َّةا.ا ا
ال ّن امؼدالتالاه
ّ
ّ
ناٌضلكا
منواساكيناكِذٍاثفػوقامؼدالتالهمنواجالكذعادي،اوالاتدّ اأ
فهيااله
منوالمساكينالملداسارعاُذلاخعرلً اػىلالملس خوىالملؼُيش ا ّ
ّ
نوساكن ،اللمرالشلياًدفعا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئرااااااااااا89ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة

جم ةلالمخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمؼػػػػػػػػػػػددالمثامر

لحملركةامِذٍالملس رةالمخمنوًةا
ًوظوِااامحووغاأُدلفِاالمخمنوًة ،اوتياءاللدلةالمخيظامياَةالمفاػ ةلاو ّاِ
وجالدلرةامِذٍالجملمتؼاتا[.]41ا
ملداأُمتالمكث رامنالمحاحثنياجالهرثوموحِنياودلريسالمؼووماجالحامتغَةاوجالوساهَةا
تدرلسة امس رة المخحول اجالحامتغي ايف المليعلة المؼرتَة ،امن اخالل ا امسائل المخحولا
جالحامتغيالميتاحمتزيغناتلِةالملفاُميالميتاس َعرتاوتلِتاصائؼةاحىتاوكذيااُذل،ااكمخعورا
اجضلك اهلعةا
ولمخلدم اولمخـَ ر ا ،ا اابغخحار اأن الملضاركة اجالحامتغَة الدلاُ رًة المولسؼة ِ ّ ا
جالرحاكزايفامعوَةالمخحولاجالحامتغيالميتامتثلالملؤسساتاولمخيظٌلتالدلاُ رًةاولمضؼحَةا
اولملٌولتاجالحامتغَةالمرئُس
َةالميتاثيظماأدولراجالفرلدايفالجملمتعاخلوقارأياػامامساهدا
ّا
ومدلفعاوفاػلايفامعوَةالمخحولاجالحامتغيا .ا

حنوامدرسةاأهرثوتوموحِةازلرلسةالجملمتؼاتايفالمليعلةالمؼرتَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ابزلولالمؼرتَة ا ،اوحيّثّ اال ّ
ىلاثخين الملزًدامنالمس َاساتالمساكهَةامناأخلالحدلثالمخولزنا
ّ
لًدالمساكين الملفرط،اووضعاخعطاحمنوًةامس خدلمة،اوحٌلًةاتَئِة،اولحلفاظا
تنياُذلالمزت
ػىلاحاكموَةالكذعادًةاتنيادولاجالكومي؛ايكاحمتكنامنالههنوضاوحت ّملالملِامالمكد رةالملولىا
ػىلاػاثقاظاهؼيالمس َاساتامِذلاجالكوميا .ا

كسماجالهرثوتوموحِاايفاخامؼةالم رموك :ا
أوضئاكسماللهرثوتوموحِاايفالكَةاللآاثراوللهرثوتوموحِاايفاخامؼةالم رموكاػاما.1984ا
وتدأ اُذلالملسماتخدرٌسالمخخعطامعوحةالزل\رسات المؼوَااوكداسارايفاُذلالههنجامٌذا
ةلمخاسُسالىلاػاما2223احِراثوسعالملسماولظححامييحادرحيتالمحاكمورًوساولملاحس خ را
فلدادرستاجالهرثوتوموحِااػىلامس خوىالمحّكورًوساثضّكِاالمؼاماليا
يفاللهرثوتوموحِا .ا ُ
مييحالملخخرجامناُذلالملسمادرخةالمحّكورًوسايفاجالهرثوتوموحِاالمؼامة.اوتليالملسمامييحا
لملاحس خ ر ايف اختعط اجالهرثوتوموحِا ايف اجالهرثوتوموحِا المثلافِة اجالحامتغَة اوأآخر ايفا
مصمتالملساكاتالميتاثدرسايفالملسمامزتودالمعالباابخلربلتا
جالهرثوتوموحِاالمؼضوًة .ا
ّ
لميظرًةاولمؼموَةايفالجلولهةالمثلافِةاوجالحامتغَةا اوللثرًةاولمحَوموحِةامِذلالمخخعطالشليا
ًؼىناتدرلسةالالوساناكاكئناتَومويجاواكئنالحامتغياوفِماازلافذَ.اًددعاكسماللهرثوتوموحِاا
خمخربلت امذخععة ايف ادرلسة الخملوفات المؼظمَة اومؼاجلهتا .اكام الملسم اابجناز المؼدًد امنا
لزلرلساتالملخؼولةاابجملمتعاللرديناوازلافذَ،اكٌلاأجنزالمؼدًدامنالملضارًعالمححثَةاابمخؼاونامعا
مؤسساتاحموَةاوغرتَةاودومَةامثلامؤسسةافورداجالمرٍكِة.اثُميحادرخةالمحاكمورًوسايفا
للهرثوتوموحِااتؼدادرلسةا132اساػةامؼمتدةاامناكدلالمعامة .ا
خرجالملسمالمؼدًدامنالمعوحةاػىلامس خوىالزلرساتالمؼوَااوكداثوزغولايفالمؼاملاا
َ
وًؼموولاوًدرسولايفاخامؼاتاػاملَةامرموكةاابالضافةالىلالمؼملايفالملرلكزالمححثَةالمؼاملَةا
ذلتالمسمؼةالمؼومَةالملرموكةاولملِمةايفاُذلالجملال.اابالضافةالىلالس خلعاباػدداكح رامنا
لمحاحثنياولزللرسنياجالهرثوتوموحِنيالمؼاملَنيالىلالمخدرٌسايفاُذلالملسم،الشليااكناهلما
لثراكح رايفارفعاسوًةاخرجيياُذلالملسم.افلداحرظتالزلكخورةاسدٌاياصايمامٌذالمحدلًةا
لناثخيناػالكاتاحِدةامعاخمخوفامرلكزاجالحباثاولزلرلساتايفامؼظمادولالمؼامل،اومعوتا
اخمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئرااااااااااا90ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة
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ػىلالس خلعابالكرباػددامنالخملخعنياولزللرسنيايفامٌعلةالمرشقاجالوسطامُضّكولا
هلاط اكوة ايف اثدرًة اوثدرٌس المعوحة ،احِر الظححت الجلامؼات اجالموَة اثدٌافس اػىلا
خرجيياُذلالملسماثسخةالمخاَُلاولمخدرًةالمكد راوجالحرتليفالشلياًؼعىاخلرجيياُذلا
لملسم .ا
لنادغوثيااُذٍ،االامتثلالزلغوةالموحِدةالوالملثىلايفادرلسةالجملمتعالمؼريبالملؼارص،اتلا
يهاجمرداحماوةلاكات ةلانوفحطاوجالخذحاراولمربُيةاولميلداولحلذفاولمخؼدًلاولمخجرحياولًضاا
لمرفغ ،افلد اس حلٌا الىل اُذل الملوضوع اػدد اكح ر امن المؼوٌلء المؼرب ايف الملرشق اولملـربا
لمؼريب،امهنم:اجالس خاذالمعَةالمزتًيناواكهتامؼظمامدلخالثَااتخذامٌحىاغريبايفاتياءا
لاظاراهظريازلرلسةالجملمتعاولملضاايالمؼرتَة،اوَلداؿامنالمرمِحيامنالمكوًتاكسوس َومويجا
اوكدالُمتاتؼملاجالحامتعالمثلايف،اوُواجالمساجالخرامالهرثوتوموحِا ا،اوحومي اجراكتالشليا
لمللاالت ايفاُذلالملوضوع،اوحسنيافِمي،ا
ف اػددًال امنالمكذةِا او ِا
درسالجملمتعالمؼريب،ا اوأاام ّ َ ا
وأآخ ارونامنالملرشقالمؼريبامثلاػىلالموردي،اوصاكرامععفىاسومي،اوكُسالميوري،ا
ويفالجلياحاجالخرامنالمليعلةالمؼرتَة ،اًوخداػدداكح رامنالمؼوٌلءالشلٍنالسسولازلرلسةا
لجملمتؼاتالمؼرتَةامثل،اماكلاجناهيب،اوَلدالركون،اوسوميادرهوين،اوفاظمةالملرهُيس.ااا ا

اػًلالمورديا:
اكناًؼرفالموردياػىلالهَاأولاػاملالحامتعاغرليقادرساخشعَةالمفردالمؼرليقاوظحَؼةا
لجملمتع المؼرليق ،اوحاو ّل المظولُر اجالحامتغَة الخلافِة اولمسوواكت المفردًة اولدلؼَة ،اووخاَا
جالُامتمالىلادرلس هتااوحتوَوِااوهلدُا ،اوُواما ادفع امؼظم ادرليس المؼووماجالحامتغَة الىلا
لػادةالميظرايفادرلسةاجالوسانالمؼريباوفكرٍاجالحامتغياولمس َايسامايدركاولكؼيااابجياتَاثَا
وسوحَاثَ .ا
متزيتالحباثاومؤمفاتاػًلالموردياابمعحـةاجالهرثوموحِة،افلداحبرايفاولكعالجملمتعا
لمؼرليقاوػادلثَاوثلامَدٍالملخؼددةامناالمثلافاتاوجالدايناولالزًِاتالملخحاًية،اوكداكدماػددا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئرااااااااااا91ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة
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تؼغالمرولداجالولئلايفاجالهرثوتوموحِاايفالملرشقالمؼريبا:ا) (43ا
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منالمعروحاتالميظرًةالميتاميكنامناخالمِاافِماودرلسةالجملمتؼاتالمؼرتَةاوؿ رالمؼرتَةا
لميتاثؼُشامضناجالكوميا اومهنا :ا"لزدولحِةالمضخعَةاغيد المؼرلكِني"،اوكداكاماتخؼممياُذلا
لمعرحاػىل المفردالمؼريب،اومناًؼُشامضناُذٍالمليعلة امناللآخرٍناؿ رالمؼرب،اولىهتجاا
هنجالجناخسلونايفاظرحةامؼموَاتا"لمخيازشالمثلايف"،اوثومَفَ امعرحاومميال اوخربناغنا
لمفردالمؼرليقاولمؼريباخاظة اغيدمااًخعرقاملساةلالحلرًةاولمخحرر ،اوكدالمفاػددًال امنا
لمكذةاالميتاحزًداػىلاس حؼةاغرشاكخا ًااباوالكرثامنامائةاملاةلامًضورةايفاجمالتاػومي،اا
اوحتخاجاأاغٌلهلالمؼومَةالىلالػادةاكرلءةامخؼزٍزالمفِمانوفردالمؼريب،اولملاظنايفاُذٍالمليعلة .ا
صاكرامععفىاسومي :ا
حعل الزلكخور اصاكر امععفى اسومي اػىل اصِادة الزلكخورلٍ ايف اجالهرثوتوموحِا امنا
خامؼةاميدن،اوُواأولاأس خاذاغرليقاأدخلالخذعاصاجالهرثوتوموحِا الىلاخامؼةاتـدلد،اا
ومهنج ًا ازلرلسة الجملمتع المؼرليق ،اوظاحة اأول امدادرة ايف ادرلسة اجممتع اجالُولر المؼرلكِةا
مِدلهَ ًا،اوظدرالولامعلالهرثوتومويجامِدلينايفاكخاتَاتؼيولن:الجلحاٌشاوُوامؤمف امنا
حزئني ،اظحع اس ية ا ،1957-1956اوهل اػدد اكح ر امن الملؤمفات اولمرتلج ،ا اوتفضل اهجودٍا
أدخلاثدرٌساجالهرثوتوموحِا الول امرةايفالكَةاللآدلب،امثاأظححامادةااثتخةامنامولدا
لزلرلسةايفاخامؼةاتـدلد.ا ا
ًؼخربسوميامنالمضخعَاتالمؼرلكِةاللاكدميَةالميتامؼحتادور ًلاابرز ًلايفالمؼلدالخلامسا
ولمسادسامنالملرنالمؼرشٍنايفاجمالالمححراولميلداجالحامتغي .ا
كُساهؼمةالميوريا :ا
ُوالهرثوتومويجالحامتغيازلايفا( )2215-1929ا ايفالمؼرلق احِرادرساجالكذعاداا
حتولايفااختعطاجالهرثوتوموحِا،ا اوتؼداأناحعلاػىلازماةلا
يفاخامؼةاتـدلدامثامامحراأنا ّ
درلس َةايفالموالايتالملخحدةايفاهناًةالرلس ًَاِاتامنالملرنالملايض ،امثاأمت ادرلس خَ ايفا
لملاحس خ ر اػام ا 1962ا ،اولزلكخورلٍ اػام ا 1964امن اخامؼة اوالًة اولص يعن ا ا اوغيولنا
أظروحذَ :ا"لمرصلع اولالرصلر ايف امعوَة المخثاكف اابمًس حة انوّكدلن المؼرلكِني" ،اػاد الىلا
لمؼرلق ،اومعلايفالمخدرٌساتلسماػملاجالحامتعايفاخامؼةاتـدلد،اوًؼدامناظوَؼةالمرغَلا
اخمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئرااااااااااا92ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة
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خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئرااااااااااا93ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة
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لمثاين اتؼد احِل المرولد المكدار ايف اػمل اجالحامتع ايف المؼرلق اولمؼامل المؼريب ،امث امعل ايفا
لمخدرٌسالجلامؼيايفاخامؼةاظرلتوسايفالميعفاللولامناس حؼًَاِاتالملرنالمؼرشٍن،ا
ويفاكسماجالهرثوتوموحِااخامؼةالم رموكاللردهَةايفامدًيةالرتدامنالمفرتةا( .)2223-1994ا
ميخكلالميورياأفل ًا اػومَ ًا اولسؼ ًا اوحس ًا اسوس َوموحِ ًا امعَل ًا ايفارظداوحتوَلالمظولُرا
لمثلافِةايفالجملمتعا اوأاثرُاايفاتياءالمضخعَة،ا اوثياولاحولهةازلافِةاولحامتغَةاحساسةاذلتا
أثرايفامس رةالمخمنَةاجالحامتغَةايفالمؼاملالمؼريبامثل:الملمياجالحامتغَة،اللرسة،المِامشا
لمرًفي ،اأآفاق المضخعَة المليولمَة المؼرتَة اوؿ رُا امن اكضااي المثلافة اولمضخعَة اوػالكهتاا
ابمخمنَة ،اوكدااكناوفِ ًا ايفاُذلالجلاهةالس خاذٍالزلكخوراػًلالمورديا اولشلياٍكناهلالكا
لحرتلم،اوكداكخةاوورشاغيَايفاأكرثامناحمفلاابمؼرتَةاولالىّكزيًة .ا
ًيظراهلالمكث رامناظوحخَاػىلالهَاخوَفة انسلكخوراػًلالمورديايفامسبةلامتكٌَامنا
لخذعاظَاوكدرثَاػىلالالكٌاعاولمخبز رايفاظوحخَاوحتفزيمهاػىلاجالظالعاولمححراولملياكضةا
وظرقالجلولهةالخلفِةاولمـائحةايفازلافذياالمؼرتَة ،اوًؼوداهلاومزمالئَاجالهرثوتوموحِنيايفا
َا
كسماجالحامتعالمفضلايفاثبسُسافرعاجالهرثوتوموحِاالمخاتعاملسماػملاجالحامتعايفالكَةا
جالدلباخامؼةاتـدلدايفاػام .1982ا
أمفالزلكخوراكُسالميوريامااٍزًداػىلازالزةاغرشاكخا ًااب،اوغرشلتالمححوثالمؼومَةا
لمرظَيةالملًضورةايفالزلورايتالمؼرتَةاولمؼاملَةاومناأمهاكخحَ :اظحَؼةالجملمتعالمخرشيايفا
ضوء اجالهرثوتوموحِا اجالحامتغَة ا ،1972الحلضارة اولمضخعَة ا ،1981امدخل الىل اػملا
لالوسانا(جالهرثوتوموحِا) ا 1982اجالرسةامرشوػااحمنواي ا ،1994الالوساناولمحُئةا،2222اا
لمضخعَةالمؼرتَةا2222ا.اا ا
ا
ا
ا
ا
ا
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