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 2012لظنة  إلاظابقة الشباب العسبيالعلمية زضية ألا 

 الخوف اإلاحقابل: الغسب وؤلاطالم

يقترن ؤلاطالم في الوويي المميوي الغسبوي بمنةوموة موم الحمولالت والذووز الرحنيوة الساضوسر باطوحمساز 

وولوو  ، إذ ثوونع ع روووزث  فووي مسايووا محعوود  ر، فووي وطوواعل ؤلاوووالم وتنوووات جشوو يل مياييوول الووس   العووام

ز وووواكع لسقيقوووة الذووووز بيووود  ن   كثووور موووم مظوووحو      جظوووع  فوووي بنووواق ثذوووو 
ع
"آلاخوووس" ألاكثووور راووووزا

وووول ، فووووي الرحنيووووة الغس يووووة اإلاظوووول  ، ذ  طووووابس ثيظووووي ياختزالووووي بقوووودز مووووا جعموووول ولوووو  إوووووا ر إ حووووا  محيي 

مووم ثووازلع العالتووات بووحن ووواإلاي  ؤلاطووالم جعووو  إلوو  تووسون خلوود ومواتوو  هوواحصر  اتمظووحو   مووم مظووبق

احم فليظووووووود الذووووووووز الساعفوووووووة ووووووووم اإلاظووووووولمحن فوووووووي الغوووووووسب وليووووووودر روووووووساوات الوووووووس   و وزو وووووووا اإلاظووووووويحية

 ثمووودثمحوووان موووم خلفيوووات طياطوووية ومذووو سية ورقافيوووة  توالوووه ذحنيوووةهوووي  وإ موووا، وا ففازاثووو  الداميوووة

ووو فوووي هوووروزحا الخ ابوووات الدينيوووة الشووومولية واإلاظيظوووة وفوووي ، بات ألاروووداذ والذوووساوات الحازلييوووةثسط 

ووووخد و  ثووووصاف فووووي هظوووود رقافحنووووا فوووووي ظووووي ولوهيح  ب اإلاوووو رس يالاطخشووووسا الخ وووواب  فووووي وكووووورل ، التووووخ  و

فيووونع ع ثذوووولس ؤلاطوووالم  اخووول النظووو  ، ثفووواس ؤلاطوووالم واللقافوووة ؤلاطوووالمية روووناوة النةوووسر الغس يوووة

  م يووووووةالاطخ
ع
م بهووووووا ؤلاطووووووالم واإلاظووووووولمون فووووووي معةووووووو  اإلانووووووابس ؤلاوالميوووووووة يقووووووود   شووووووسا ي ال الطووووووييي رووووووووزا

 ةوحندطوو زات الووس   العووام الغسبوويووطوواعا الحواروول المموواححر  ذات الحووارحر النافوور فووي جشوو يل ثذووو  

 تناواث . لوزر اثفاحاث  و مييال  و 

  يبوووووودو ألامووووووس كمووووووا لووووووو  ن
 
   الاطووووووحعماز     طسورووووووات الاطخشووووووساي ال الطووووووييي فووووووي  ووووووق

قامهووووووا فووووووي   مو ثموووووود 

عسفيووووووة روووووووف ؤلاطووووووالم اإلا ووووووة الاطخشووووووساتية ولوووووو  طوووووول  ها ححوووووواف  اإلادو  ل، الغسبووووووي  ووووووعوز المميوووووويال لا

طخشوووساي الا  التوووخ وههووود إلووو  الا حقوووا اتسغ  موووم  ووول ولووو  الووو، واإلاعسفوووة ؤلاطوووالمية فوووي البلووودان الغس يوووة

واإلاعسفووووة الاطخشووووساتية. وحوووورا  مووووس يفوووود ثفظووووحرس فووووي كووووون تهوووواو  القلعووووة الاطخشووووساتية بفعوووول ضووووس ات 

رقوووووو  " فوووووسش ،   ريولوووووة العلووووووم ؤلاتظوووووا ية والاهحماويوووووةوثفووووود   ةمعووووواوف النقووووود موووووا بعووووود ال ولو ياليووووو

 ولوووووو  الدزاطووووووات اللقافيووووووة والظياطووووووية واإلاعاينووووووات 
ع
معسفيووووووة" جعاووووووم بدزاطووووووة وووووووال  ؤلاطووووووالم اوحمووووووا ا

وضووووووومسها  زاطوووووووات خاروووووووة بموووووووا يذووووووو    وليووووووو  "الةووووووواحسر ، اإلاو وغسافيوووووووة و"  ثرو ولوهيوووووووا ؤلاطوووووووالم"

س كلحوور مسهووا بووارزذ الاطخشووسا ي، ؤلاطوالمية" ز مووم طوو وث ف، جشووب  وو، لوو  معمول ولوو  الححووس 
 
   فظوو  و   ل

د ثسكيب ها ومظاز ثحو  وناق إيالق الاححمام الالشم لخشع  
 
 مسهوا ،  تهابات حرس الةاحسر وجعق

ع
رتوم  ن كلحورا
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الحعموووووي    وووووصو   حوووووو موووووس ، معمووووود إلووووو  إبوووووساش الحيوووووازات اإلاح سفوووووة والعنيفوووووة وإ ووووواوة مواتفهوووووا وهها تهوووووا

 
ع
 رينووووووا

ع
 فووووووي  رووووووايحن  خووووووس  ، ثذووووووسلحا

ع
 مووووووا مشوووووومالن وموووووووم بوووووول إن الحعمووووووي  والحنموووووو، وثلميحووووووا

ع
يا غالبووووووا

لووووون اإلاظوووو ولية المماويووووة وووووم هووووساع  يقترفهووووا بعوووو  اإلاحظووووو حن ولوووو ه اإلاظوووولمحن رووووحن   يووووح   إذ ، يحم 

  اطححاووووواز
ع
فحبووووودو ، وووووووال  ؤلاطوووووالم ولووووو  وهووووو  الخذوووووو ، رووووووزر تسوطووووو ية رووووووف الشوووووسي وموموووووا

اإلاواتووس والنفوووذ بووحن وحيقووة ورابحووة ثنغووسض هووروزحا فووي ثووازلع الذووسا  ولوو  ، روووزر ؤلاطووالم هوحسا يووة

ولووووح  اطووووحدواق  وووول الذوووووز النم يووووة اإلاظووووي ة القابعووووة ، ؤلامبراطوزلووووات ؤلاطووووالمية و ةحرتهووووا ألاوزو يووووة

ووووود  ةسلوووووات رووووودامية وإمبرياليوووووة ريووووود ب طوووووها وحشا ووووو ها ، ونووووو  فوووووي الوووووراكسر الحازلييوووووة الغس يوووووة  
لحعا 

 العلميووة و 
و
 لح

 
فوو  إهمووا  اإلاييوواف وثحوواف  ولوو  مفازتووة وميحلفووة ثح Altérité غحريووة  الساهووة إلوو  غوور

 ال سمة الداخلية.

منهميحوووووو  و  وإذا  وووووان الخ وووووواب الاطخشووووووسا ي الحقليووووود  توووووود جعووووووس  رووووووا ر  ةووووووس فووووووي ههووووواشس اإلافوووووواحيمي

، مووم خووالف ثووساك  الدزاطووات والبحوووذ ضوومم ثيوواز مووا بعوود السدارووة و قوود ؤلازذ ال ولو يووالي، العلميووة

ليحول محول ، الشوسي وؤلاطوالم تود  خور اإلابوا زر اليوومفإن زافدا آخس موم زوافود البحول العلموي رووف 

 thingsالمهووود الاطخشوووسا ي الحقليووود . يحملووول حووورا السافووود المديووود فوووي مساكوووص ألابحووواذ والدزاطوووات  

thingsوبووور مفووواحي  ، موووم آليوووة روووناوة الذووووزر الغس يوووة ووووم الشوووسي وؤلاطوووالم ا( التوووخ  روووبحد هوووصق

ومووا  وول رابحووا فووي حوورس    طووسن جظوواح ت روووف مووا جغحوورولميووة هديوودر ثوو  اطووححدا ها  وحووو مووا يوودوو إلوو

 الدينامية العلمية الغس ية منر ؤلاطهامات الاطخشساتية اإلاب سر.

والح بيقوووي الووور  رذووول والتوووراك  النةوووس  ، مقابووول حووورس المهوووو  الغس يوووة فوووي  زاطوووة ؤلاطوووالم والشوووسي 

يالَر  الغيواب ال بحور إلالول ، و ان خل  إ حا   احسر الخوف مم ؤلاطالم  ؤلاطالموفو يا(، رتم اليوم

التوووخ ثن وووه ولووو   زاطوووة الغوووسب وإ حوووا  ثذووووز ولموووي ، حووورس المهوووو  ولووو  الذوووعيد العسبوووي وؤلاطوووالمي

زو وووووا والغوووووسب فوووووي ونووووو . فموووووا وووووودا  وووووحات موووووم اإلاقوووووو ت  وووووب  النم يوووووة والا  باويوووووة اإلاحفستوووووة ووووووم  و 

ييوووحي فوووي رقووول ، دتي  لليلموووةلووو  ي وووم حنوووال ثقليووود ولموووي بووواإلاعام الووو، و ؤلاطوووالميةألا بيوووات العس يةووو

بملل ذل  الحقليد الاطخشسا ي الر  ث وز طيلة  شلد مم تسن وثفوس  إلو  ، الدزاطات اإلاحعلقة بالغسب

 مدازض وثيازات.

يم ووم القووف بووان الغوسب بقووي راضوسا ب سلقووة اطوخب ا ية فووي مفمول ؤلا حاهووات فوي اللقافووة ، وموس ذلو 

وروواز حوورا الساوووز  كثوور بووسوشا مووس م لووس القووسن ، واإلاعارووسرالحقليديووة والسديلووة ، العس يووة ؤلاطووالمية
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ريول  م وم جشو يل ، وندما طسرد تاية السهو  العسبي والحفديد  رناق الارحيال باوزو ا، اإلااض خ

 روزر معينة وم الغسب في الرحنية العس ية وؤلاطالمية.

النذوووو  ألاوف مووووم بيوووود   وووو  إذا  ا وووود ثلوووو  الذوووووزر التووووخ و ظووووها السهاووووولون العووووسب وووووم الغووووسب فووووي 

و خوووف السدارووة والخووسو   بفعوول الجووزو  العسبووي إلوو  اتححووام العذووس، القووسن العشووسلم روووزر مشووستة

التوووخ   حف هوووا موووم خوووالف ألا بيوووات ، فإ ووو  طوووسوان موووا رلووود رووووزر مغوووايسر لووورل  الغوووسب، موووم الازثيووواض

وزر  ن  خوورت د ثلوو  الذوويات مووم القووسن اإلااضوو خ  روو  مووا فح ووالمماوووات الدينيووة منوور مسرلووة الظووحين

ألاموس الور  مظومن لنوا بالسوديل ووم بدايوة ، موس المماووات المها يوة،  بعا ا  خوس   كثور رودر وجشود ا

 تياطا ول  ؤلاطالموفو يا.،  هوز "الغس وفو يا"

 و  وهاحةزل  والساف  ن   بداحة في الحذو  
ع
و ن الذووز النم يوة اإلاحبا لوة موا هوي إ  مفموووة ، م معا

وووومووووم الا  باوووووات  از السووووسوب وطماطووووسر ومنةومووووة مووووم الحموووولالت الرحنيووووة التووووخ ثو وووو  مووووم تبوووول ثف 

وجعميووو  طووووق الفهووو  ال بحووور ، يوووديولوهيات لالطوووخلماز فوووي الخالفوووات والح ظوووه موووم ثووواهي  الجزاوووواتألا 

 بحن الشعوب و"اللقافات".

فوووووإن ،  حوووووو الحعووووواما واإلاحبوووووة والظوووووالميفووووونن معةووووو  الشوووووعوب فوووووي وووووواإلاي  ؤلاطوووووالم والغوووووسب  وووووان وإذا 

 فوووي حووودم روووسون اإلاشوووترل ؤلاتظووواتيحوووريم اإلاح وووسفحن فوووي 
ع
وفوووي ، الفاووواقيم الساوووازلحن   يوووالون ههووودا

مووم ثقودي   موواذ  رووا مة مووم السقود والووبغ  وال ساحيووة. والوا وو   بهوو  ينغسوون فووي بلووو  مبحغوواح  

حووووص ت  والهووووصات الازثدا يووووة العنيفووووة التووووخ، 2001بوووودليل شلووووصاف السووووا   وشووووس مووووم طوووويحمبر ، رووووحن  خووووس

اق ثوووووداويات روووووساوات الشوووووسي ألاوطوووووا ولووووو  ؤلاطوووووالموفو يا  ثنوووووامي و م  وووووس، العوووووال  فوووووي  وقابووووو  هوووووس 

وهوووساق ال لحووور موووم الحووودخالت الال خالتيوووة والنفعيوووة موووم آلاخوووس فوووي العوووال  ؤلاطوووالمي ، اإلانةوموووة الغس يوووة

لووسف  إذ ث شوو  اطووح الوات الووس   ألاخحوورر ثصايوود مشوواوس ا والشووسي ألاوطووا ولوو  وهوو  الخذووو .

ولبودو اإلاظوولمون فووي الغووسب  وكوورل  ثصايوود السنو  وال ساحيووة للغووسب.، للمهواهسلم والخوووف مووم "آلاخوس"

 فوي اإلاييواف ، في تله حرس العارفة الهوهاق التوخ لو  دهود  حوديسحا منور طونوات
ع
إذ رواز ؤلاطوالم مقتر وا

" إ
ع
نةوووس "إطوووالميا لووو   ن ذلووو   خيفوووة المميوووي الغسبوووي بوووالعن  والحعذوووه والح وووسف والحيلووو . و ينموووا يو

وووووم خلوووو  ز   وووووام مسووووووب مووووم "الخ ووووس  رحميووووة  لووووة إوالميووووة ثمووووازض التزولووووس والحاووووليل و  ثحوووووز 

جعحبووووور ف وووووات وسلاوووووة موووووم الغوووووس يحن  ن حووووورس الذووووووزر الظوووووي ة للمظووووولمحن فوووووي اإلافحمعوووووات ، ؤلاطوووووالمي"

ممازطوووات مظوووحدلة ولوو  ذلوو  با مووواي ووويا وثف حوور و ، الغس يووة ليظوود إ  اتعياطوووات طبيعيووة ل روول

ثبوودو ، ر  ووسازر السحوواب مووم ؤلاطووالممووا ثووص ا   وود  فيبعوو  اإلاظوولمحن الغووس يحن مووم " روووف مهوواهسر". و 
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 لدزاطوووة ؤلا ووويالية وفهووو  وميقوووة النمووواذ  الحفظوووحرية للةووواحسر وووواهصر ووووم ثقووودي  مقاز وووة موضوووووية

 وطسن الظبل ال فيلة بمعالم ها. جعقيداتها

الووور  غووودا معوو  اإلاظووولمون ي سروووون الظووو اف  فظووو   إلوو  السووود   ؤلاطوووالموفو ياموهوووات لقوود ثذووواودت 

 ل خ ووووواب الظيا وووو خ واللقوووووافي ألامسليوووووي فوووووي  وقوووواب ألاروووووداذ ؤلاهساميوووووة التوووووخ حوووووص ت 
ع
الوووور  رووووواز ونوا وووووا

هوووود بَ ، "إلاووواذا ي سحو نووووا " 2001 يولووووزل ووا وووون م فوووي السووووا   وشوووس مووووم طوووويحمبر   
لة َرووووو  ومللموووا وه 

ثوووو   العووووصف ولوووو  وثووووس الفوووووازي اللقافيووووة  ونوووودما، ي لهوووورا الخظوووواحف  حووووو ثفظووووحر طوووو   ريسهووووا ألامووووسل يحن

سف  الشوووعوب التوووخ ث وووسس الظياطوووة ألامسل يوووة للقوووي  الغس يوووة ورقووودحا ولووو    مووواي العووويا الوووصو  بوووو 

ملووازلم بي وواب  ياووخ و  وووووووووييحوواز معةوو  اإلاظوولمحن اليوووم، ومظووحولات الحقوودم اإلاحققووة فووي الوودوف الغس يووة

لوووحن "آلاخوووس" الساتووود ولووو    ووواحسرل فوووي مقاز وووة الخيووواز ألابظوووا وألاطوووهمظووويع ووووووووووووووووو  ؤلاطوووالموفو يا محم 

ؤلاطالم واإلاظلمحن مظ ولية ازثفوا  منظووب الارحقوان وثواهي  مشواوس النفووز موم ؤلاطوالم وال ساحيوة 

 
ع
 و  وووود جعقيووووودا

ع
إذ   هووووودو  و  موضوووووووية فوووووي مفابهوووووة ، للمظوووولمحن. والواتوووووس  ن اإلاظوووووالة  كثووووور ثسكيبوووووا

 م يووووووة. واإلافووووووسو  معالمووووووة العواموووووول اليامنووووووة خلوووووو  تشوووووووق  و ثفظووووووحرات  الذوووووووز النم يووووووة بووووووس و 

  ن 
ع
سموووشس وثازليوو  الاطوو هداف اإلاغووس  لالمهوول بارطووالم وؤلاطووالموفو يا وذيووهووا. فووإذا  ووان معلومووا

 ،  حووو  حووورس العوامووول موووم ومعحنقيووو 
 
  خوووس    يخظوووا

ع
م جغيحووور الذووووز النم يوووة اإلاظوووي ة فوووإن رموووة  طوووبابا

وفوي مقودم ها "اخح واف ؤلاطوالم" ، خالف الويي بهوا والعمول ولو  ثفاوشحوا ومعالم هواللمظلمحن إ  مم 

 مم طسف ف ة 
ع
 وف ات ، جظحغل الديم طياطيا

و
وممازطاتها في ثلييود الذووزر  مواتفها  بظه  مح سفة ج

الشوووواعهة ونوووو  فووووي اإلافحمعووووات الغس يووووة. فلووووملن بووووات كبوووواز الظياطوووويحن واإلالقفووووحن الغووووس يحن معلنووووون بووووان 

 ووووودم ، بووووحن ؤلاطووووالم وؤلازحوووواب ميحووووز  ون ولوووو  ضووووسوزر الحب    يووووم لوووو  و شوووود  ؤلازحووووا
ع
فقوووود روووواز ضووووسوزلا

رقيقوووووة  ن الح وووووسف العنيووووو  مع وووووي اليموووووحن اإلاح وووووسف فوووووي الغوووووسب الرز عوووووة إلاوارووووولة رملحووووو  ثفاحووووول 

حوووواب مووووم ؤلاطووووالم وز  وووو  و ظووووه  بقظووووا وافووووس فووووي إذ وووواق  صوووووة الس  ، الشووووعواق ولوووو  ؤلاطووووالم واإلاظوووولمحن

 العن  والح سف في اإلاحييل المميي الغسبي.بالحعذه و 

ا خشووواز  وووواحسر  ثسايوووي الدزاطوووات رووووف حووورس الةوووواحسر هميوووس العوامووول التوووخ   ت إلووو   ن بووود ، ولووورل 

رمووالت اليمووحن اإلاح ووسف و طسوراثوو   و لو يووات ؤلاوووالم  طووواق مووم تبوول، طووالممووم ؤلا  الخوووف اإلاَسضوو خ

قد  و ثصايووود مشووواوس الاوووي  بوووا خس "الغسلوووه"  لموووا ضوووي   اطوووتراثيفياتها و مشووواز س الهيمنوووة و   واياتهووواو 

،  و فووووي خ ابووووات ؤلاطووووالم اإلاحعوووود ر اإلاظيظووووة، ألاشمووووات الاتحذووووا ية ولوووو  "الظوووويان ألارووووليحن" خناتهووووا
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غحور ووم  و ، لذوال  مشواز س  ومولية التخ اخح فد موزورنوا الودياخ ووم تذود، والسطمية، والشعبية

 ثنامي الخ اب اإلاح سف.ورذيلح  مم ، ألطباب ميحلفة تذد

وفووووووي إطوووووواز هوووووواعصر الشووووووباب العسبووووووي التووووووخ   بوووووود ولوووووو  ، مووووووم  هوووووول مقاز ووووووة ولميووووووة للموضووووووو و ، لوووووورل و 

م طظووووة م منووووون بووووال روووودو  للدزاطووووات وألابحوووواذ  ن  ازثووووات، لبووووارلحن الشووووبابفاعوووودر اثيذيذووووها ل

 ، والغس وفو يووووواؤلاطوووووالموفو يا روووووووف  2012لظووووونة يحمحووووووز موضوووووو  اإلاظووووووابقة 
ع
 للمحوووووواوز وذلوووووو  وفقوووووا

 :الحالية

 موفو يا وروزر ؤلاطالم في الغسبؤلاطال : اإلاحوز ألاوف 

 البدايات اإلا طظة لذناوة روزر اإلاظل  في العقل ألاوزوبي -

الذووزر والسطو ( فوي روياغة   وز السسكوة الاطخشوساتية  البحول العلموي النةوس  ووووو البحول اإلايوداتي ووووو -

 ثل  الذوزر.

 ههو  مساكص البحوذ والدزاطات الغس ية في وملية إ حا  الذوز الحقليدية و/ و الق يعة معها. -

 .الغس وفو يا وروزر الغسب في العال  ؤلاطالمي: اإلاحوز اللاتي

 و آلاخس في اللقافة العس ية ؤلاطالمية: اإلاحوز اللاتي

 الخ اب الدياخ والغسب  رس ات ؤلارالن الدياخ و رس ات ؤلاطالم الظيا  خ و السس ات المها ية...( -

 الخ اب ؤلايديولوجي والغسب  الحياز القومي العسبي و الحياز اإلاازكس خ العسبي و السس ات اليظازلة...( -

 :ف الصماخالمدو 

 01/03/2012: آخس  هل  طحالم اطحمازات اإلاشازكة حو  

 التخ وافقد ول ها لمنة الحح ي  بناق ول  ا حقاعها ، آخس  هل للحورل بالبحوذ السهاعية

 01/11/2012: حو، ألاولي مم خالف اطحمازات اإلاشازكة

 11/12/2012: معلم ول   حاع  اإلاظابقة في 

  للمظابقةالبريد ؤلال تروتي :award@mominoun.com 

 


