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الغسب وؤلاطالم :الخوف اإلاحقابل
يقترن ؤلاطالم في الوويي المميوي الغسبوي بمنةوموة موم الحمولالت والذووز الرحنيوة الساضوسر باطوحمساز
فووي وطوواعل ؤلاوووالم وتنوووات جشو يل مياييوول الووس العووام ،إذ ثوونع ع روووزث فووي مسايووا محعوود ر ،وولو
ع
كثوور مووم مظووحو بيوود ن الذوووز ألاكثوور راوووزا جظووع فووي بنوواق ثذوووز ووواكع لسقيقووة "آلاخ ووس"
اإلاظ وول ف ووي الرحني ووة الغس ي ووة ،بق وودز م ووا جعم وول ول و إو ووا ر إ ح ووا محيي وول اختزال ووي ذ ط ووابس ثيظ ووي ي،
مظووحو مووم مظووبقات ومواتو

هوواحصر جعووو إلو تووسون خلوود مووم ثووازلع العالتووات بووحن ووواإلاي ؤلاطووالم

و وزو و ووا اإلاظ و وويحية فليظ و وود الذ و وووز الساعف و ووة و و ووم اإلاظ و وولمحن ف و ووي الغ و ووسب ولي و وودر ر و وساوات ال و ووساحم
وا ففازاث و الداميووة ،وإ مووا هووي توالووه ذحنيووة ثمحووان مووم خلفيووات طياطووية ومذ و سية ورقافيووة ثموود
هووروزحا فووي ثسط وبات ألارووداذ والذ وساوات الحازلييووة ،وفووي الخ ابووات الدينيووة الشوومولية واإلاظيظووة
الت ووخ و ووخد و ثو وصاف ف ووي هظ وود رقافحن ووا ،وك وورل ف ووي الخ وواب الاطخشو وسا ي اإلاو و رس بظ ووي ولوهيح ف ووي
رووناوة النةووسر الغس يووة ثفوواس ؤلاطووالم واللقافووة ؤلاطووالمية ،فيوونع ع ثذووولس ؤلاطووالم اخوول النظ و
ع
الاطخش و وسا ي ال الط و ووييي ر و وووزا م ي و ووة يق و وودم به و ووا ؤلاط و ووالم واإلاظ و وولمون ف و ووي معة و و اإلان و ووابس ؤلاوالمي و ووة
ووطوواعا الحواروول المموواححر ذات الحووارحر النافوور فووي جشو يل ثذوووزات الووس العووام الغسبووي وحندطوة
مييال و لوزر اثفاحاث وتناواث .
يبو وودو ألامو ووس كمو ووا لو ووو ن طسورو ووات الاطخش و وساي ال الطو ووييي فو ووي و ووق الاطو ووحعماز ثمو وود ومقامهو ووا فو ووي
الال و ووعوز المميو ووي الغسب و ووي ،لححو وواف اإلادو و ووة الاطخش و وساتية ول و و طو وول ها اإلاعسفي و ووة رو وووف ؤلاط و ووالم
واإلاعسفووة ؤلاطووالمية فووي البلوودان الغس يووة ،ول و ال وسغ مووم وول الا حقووا ات التووخ وههوود إل و الاطخش وساي
واإلاعسف ووة الاطخش وساتية .وح وورا م ووس يف وود ثفظ ووحرس ف ووي ك ووون ته وواو القلع ووة الاطخش وساتية بفع وول ض ووس ات
مع وواوف النق وود م ووا بع وود ال ولو ياليو وة وثف وود ريول ووة العل وووم ؤلاتظ ووا ية والاهحماوي ووة ،ف ووسش "رق ووو
ع
معسفيو ووة" جعا و ووم بدزاط و ووة و و ووال ؤلاط و ووالم اوحمو ووا ا ول و و الدزاط و ووات اللقافي و ووة والظياط و ووية واإلاعاين و ووات
اإلاو وغسافي و ووة و" ثرو ولوهي و ووا ؤلاط و ووالم" ،وض و وومسها زاط و ووات خار و ووة بم و ووا يذو و و

وليو و و "الة و وواحسر

ؤلاطوالمية" ،جشووبس كلحوور مسهووا بووارزذ الاطخشوسا ي ،فلو معمول ولو الححووسز مووم طو وث  ،و لو فظو
ع
وناق إيالق الاححمام الالشم لخشعبات حرس الةاحسر وجعقد ثسكيب ها ومظاز ثحو تها ،رتوم ن كلحورا مسهوا
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معم وود إلو و إبو وساش الحي ووازات اإلاح سف ووة والعنيف ووة وإ وواوة مواتفه ووا وهها ته ووا ،م ووس ووصو ح ووو الحعم ووي
ع
ع
ع
ع
ثذو ووسلحا رينو ووا ،وثلميحو ووا فو ووي رو ووايحن خو ووس  ،بو وول إن الحعمو ووي والحنم و ويا غالبو ووا مو ووا مشو وومالن ومو وووم
اإلاظ وولمحن ر ووحن يحمل ووون اإلاظ و ولية المماوي ووة و ووم ه وساع يقترفه ووا بع و
ع
اطححا وواز ر وووزر تسوطو و ية ر وووف الش ووسي وموم ووا ،وو ووال ؤلاط ووالم ولو و وهو و الخذ ووو  ،فحب وودو
اإلاحظ ووو حن ول و ه  ،إذ ي ووح

روووزر ؤلاطووالم هوحسا يووة ،وحيقووة ورابحووة ثنغووسض هووروزحا فووي ثووازلع الذوسا ولو اإلاواتووس والنفوووذ بووحن
ؤلامبراطوزل ووات ؤلاط ووالمية و ةحرته ووا ألاوزو ي ووة ،ول ووح اط ووحدواق وول الذ وووز النم ي ووة اإلاظ ووي ة القابع ووة
ونو و ف ووي ال ووراكسر الحازليي ووة الغس ي ووة ،لحعا وود ةسل ووات ر وودامية وإمبريالي ووة ري وود ب ط ووها وحشا و و ها
و
العلميووة ولحغوور الساهووة إلو غحريووة  Altéritéمفازتووة وميحلفووة ثحفو إهمووا اإلاييوواف وثحوواف ولو
ال سمة الداخلية.
وإذا و ووان الخ و وواب الاطخش و وسا ي الحقليو وود تو وود جعو ووس

روو ووا ر ةو ووس فو ووي ههو وواشس اإلافو وواحيمي ومنهميح و و

العلميووة ،مووم خووالف ثوساك الدزاطووات والبحوووذ ضوومم ثيوواز مووا بعوود السدارووة و قوود ؤلازذ ال ولو يووالي،
فإن زافدا آخس موم زوافود البحول العلموي رووف الشوسي وؤلاطوالم تود خور اإلابوا زر اليووم ،ليحول محول
المه وود الاطخش وسا ي الحقلي وود  .يحمل وول ح وورا الساف وود المدي وود ف ووي مساك ووص ألابح وواذ والدزاط ووات

things

 )thingsالتووخ رووبحد هووصقا مووم آليووة رووناوة الذوووزر الغس يووة وووم الشووسي وؤلاطووالم ،وبوور مفوواحي
ولميووة هديوودر ث و اطووححدا ها وحووو مووا يوودوو إل و طووسن جظوواح ت روووف مووا جغحوور ومووا وول رابحووا فووي حوورس
الدينامية العلمية الغس ية منر ؤلاطهامات الاطخشساتية اإلاب سر.
مقابوول حوورس المهووو الغس يووة فووي زاطووة ؤلاطووالم والشووسي ،والت وراك النةووس والح بيقووي الوور رذوول
رتم اليوم ،و ان خل إ حا احسر الخوف مم ؤلاطالم ؤلاطالموفو يا)َ ،
يالر الغيواب ال بحور إلالول
ح وورس المه ووو ول و الذ ووعيد العسب ووي وؤلاط ووالمي ،الت ووخ ثن ووه ول و زاط ووة الغ ووسب وإ ح ووا ثذ وووز ولم ووي
ونو و  .فمو ووا و وودا و ووحات مو ووم اإلاق ووو ت و ووب النم يو ووة والا باوي ووة اإلاحفستو ووة وو ووم وزو ووا والغو ووسب فو ووي
ألا بيووات العس يةو و ؤلاطووالمية ،ل و ي ووم حن ووال ثقلي وود ولمووي ب وواإلاعام ال ودتي لليلم ووة ،ييووحي ف ووي رق وول
الدزاطات اإلاحعلقة بالغسب ،بملل ذل الحقليد الاطخشسا ي الر ث وز طيلة شلد مم تسن وثفوس إلو
مدازض وثيازات.
وموس ذلو  ،يم ووم القووف بووان الغوسب بقووي راضوسا ب سلقووة اطوخب ا ية فووي مفمول ؤلا حاهووات فوي اللقافووة
العس يووة ؤلاطووالمية ،الحقليديووة والسديلووة واإلاعارووسر ،وروواز حوورا الساوووز كثوور بووسوشا مووس م لووس القووسن
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اإلااض خ ،وندما طسرد تاية السهو

العسبي والحفديد رناق الارحيال باوزو ا ،ريول م وم جشو يل

روزر معينة وم الغسب في الرحنية العس ية وؤلاطالمية.
بي وود و إذا ا وود ثل و الذ وووزر الت ووخ و ظ ووها السها ووولون الع ووسب و ووم الغ ووسب ف ووي النذ و

ألاوف م ووم

القووسن العشووسلم روووزر مشووستة ،بفعوول الجووزو العسبووي إلو اتححووام العذووس و خوووف السدارووة والخووسو
مووم الازثيوواض ،فإ و طووسوان مووا رلوود روووزر مغووايسر لوورل الغووسب ،مووم خووالف ألا بيووات التووخ حف هووا
المماوووات الدينيووة منوور مسرلووة الظووحينيات مووم القووسن اإلااضو خ رو مووا فح ود ثلو الذووزر ن خوورت
بعا ا خوس كثور رودر وجشود ا ،موس المماووات المها يوة ،ألاموس الور مظومن لنوا بالسوديل ووم بدايوة
هوز "الغس وفو يا" ،تياطا ول ؤلاطالموفو يا.
ع
والساف ن بداحة في الحذوزلم معا و وهاحة ،و ن الذووز النم يوة اإلاحبا لوة موا هوي إ مفموووة
م ووم الا باو ووات ومنةوم ووة م ووم الحم وولالت الرحني ووة الت ووخ ثو و و

م ووم تب وول ثفو واز الس ووسوب وطماط ووسر

ألايووديولوهيات لالطووخلماز فووي الخالفووات والح ظووه مووم ثوواهي الجزاوووات ،وجعمي و طوووق الفه و ال بحوور
بحن الشعوب و"اللقافات".
وإذا ووان معةو و الش ووعوب ف ووي و وواإلاي ؤلاط ووالم والغ ووسب يف وونن ح ووو الحع وواما واإلاحب ووة والظ ووالم ،ف ووإن
ع
اإلاح ووسفحن ف ووي ح ووريم الفاوواقيم السا ووازلحن ي ووالون ههوودا ف ووي ح وودم رووسون اإلاش ووترل ؤلاتظ وواتي ،وف ووي
ثقودي موواذ رووا مة مووم السقود والووبغ
ر ووحن خ ووس ،ب وودليل شل وصاف الس ووا

وال ساحيووة .والوا و بهو ينغسوون فووي بلووو مبحغوواح مووم

وش ووس م ووم ط وويحمبر  ،2001واله وصات الازثدا ي ووة العنيف ووة الت ووخ ح ووصت

الع ووال ف ووي وقابو و  ،و م ووس ثن ووامي ؤلاط ووالموفو يا ه ووساق ث ووداويات رو وساوات الش ووسي ألاوط ووا ولو و
اإلانةومووة الغس يووة ،وه وساق ال لحوور مووم الحوودخالت الال خالتيووة والنفعيووة مووم آلاخووس فووي العووال ؤلاطووالمي
والشووسي ألاوطووا ول و وه و الخذووو  .إذ ث ش و

اطووح الوات الووس ألاخحوورر ثصايوود مشوواوس الووسف

للمهواهسلم والخوووف مووم "آلاخوس" ،وكوورل ثصايوود السنو وال ساحيووة للغووسب .ولبودو اإلاظوولمون فووي الغووسب
ع
في تله حرس العارفة الهوهاق التوخ لو دهود حوديسحا منور طونوات ،إذ رواز ؤلاطوالم مقتر وا فوي اإلاييواف
ع
المميووي الغسبووي بووالعن والحعذووه والح ووسف والحيل و  .و ينمووا وينةووس "إطووالميا" إل و ن ذل و خيفووة
رحمي ووة ل ووة إوالمي ووة ثم ووازض التزول ووس والحا ووليل و ثح وووز و ووم خل و ز و ووام مسو وووب م ووم "الخ ووس
ؤلاط ووالمي" ،جعحب وور ف ووات وسلا ووة م ووم الغ ووس يحن ن ح وورس الذ وووزر الظ ووي ة للمظ وولمحن ف ووي اإلافحمع ووات
الغس يووة ليظوود إ اتعياطووات طبيعيووة ل روول ،مظووحدلة ول و ذل و با موواي ووويا وثف حوور وممازطووات
بع و

اإلاظوولمحن الغووس يحن مووم " روووف مهوواهسر" .وفيمووا ثووص ا
5

وودر وسازر السحوواب مووم ؤلاطووالم ،ثبوودو

النموواذ الحفظووحرية للةوواحسر ووواهصر وووم ثقوودي مقاز ووة موضووووية وميقووة لدزاطووة ؤلا وويالية وفه و
جعقيداتها وطسن الظبل ال فيلة بمعالم ها.
لقوود ثذوواودت موهووات ؤلاطووالموفو يا إل و السوود الوور غوودا مع و اإلاظوولمون ي سرووون الظ و اف فظ و
ع
ال وور ر وواز ونوا ووا ل خ وواب الظيا و و خ واللق ووافي ألامسلي ووي ف ووي وق وواب ألار ووداذ ؤلاهسامي ووة الت ووخ ح ووصت
يول وووزل ووا وون م ف ووي الس ووا وش ووس م ووم ط وويحمبر " 2001إلا وواذا ي سحو ن ووا " ،ومللم ووا وهه وود َبو َ
ر ولة
ألام ووسل يحن ريسه ووا ح ووو ثفظ ووحر ط و
والووصو ب وسف

ي له وورا الخظ وواحف ،ون وودما ث و الع ووصف ول و وث ووس الف وووازي اللقافي ووة

الشووعوب التووخ ث ووسس الظياطووة ألامسل يووة للقووي الغس يووة ورقوودحا ول و

موواي العوويا

ومظووحولات الحقوودم اإلاحققووة فووي الوودوف الغس يووة ،ييحوواز معةو اإلاظوولمحن اليوووم و و و ملووازلم بي وواب ياووخ
مظوويع و و و و و و الخيوواز ألابظووا وألاطووهل فووي مقاز ووة وواحسر ؤلاطووالموفو يا محملووحن "آلاخووس" الساتوود ول و
ؤلاطالم واإلاظلمحن مظ ولية ازثفوا منظووب الارحقوان وثواهي مشواوس النفووز موم ؤلاطوالم وال ساحيوة
ع
ع
للمظ وولمحن .والوات ووس ن اإلاظ ووالة كث وور ثسكيب ووا و وود جعقي وودا ،إذ ه وودو و موض ووووية ف ووي مفابه ووة
الذو وووز النم يو ووة ب و ووس و و ثفظو ووحرات م ي و ووة .واإلافو ووسو
ع
ؤلاطووالموفو يا وذيووهووا .فووإذا ووان معلومووا ن المهوول بارطووالم والاط و هداف اإلاغووس لسموووشس وثازلي و
ع
ومعحنقي و مووم ح و حوورس العواموول ،فووإن رمووة طووبابا خووس يخظووام جغيحوور الذوووز النم يووة اإلاظووي ة
معالم و ووة العوامو وول اليامن و ووة خل و و

تش و وووق

للمظلمحن إ مم خالف الويي بهوا والعمول ولو ثفاوشحوا ومعالم هوا ،وفوي مقودم ها "اخح واف ؤلاطوالم"
و
ع
مم طسف ف ة جظحغل الديم طياطيا ،وف ات مح سفة جظه بمواتفها وممازطاتها في ثلييود الذووزر
الش وواعهة ونو و ف ووي اإلافحمع ووات الغس ي ووة .فلو وملن ب ووات كب وواز الظياط وويحن واإلالقف ووحن الغ ووس يحن معلن ووون ب ووان
ع
ؤلازح وواب ي ووم ل و و ش وود ون ول و ض ووسوزر الحميح ووز ب ووحن ؤلاط ووالم وؤلازح وواب ،فق وود ر وواز ض ووسوزلا و وودم
ثفاح وول رقيق ووة ن الح ووسف العنيو و

مع ووي اليم ووحن اإلاح ووسف فو ووي الغ ووسب الرز ع ووة إلاوار وولة رملحو و

الش ووعواق ول و ؤلاط ووالم واإلاظ وولمحن ،و ظ ووه بقظ ووا واف ووس ف ووي إذ وواق صو ووة السح وواب م ووم ؤلاط ووالم وز و
بالحعذه والعن

والح سف في اإلاحييل المميي الغسبي.

ول وورل  ،ب وود ن ثساي ووي الدزاط ووات ر وووف ح وورس الة وواحسر همي ووس العوام وول الت ووخ ت إل و ا خش وواز وواحسر
الخوووف َ
اإلاسضو خ مووم ؤلاطووالم ،طووواق مووم تبوول رمووالت اليمووحن اإلاح ووسف و طسوراثو و لو يووات ؤلاوووالم
و واياتهووا و مشوواز س الهيمنووة واطووتراثيفياتها و ثصايوود مشوواوس الاووي بووا خس "الغسلووه" لمووا ضوويقد
ألاشم ووات الاتحذ ووا ية ولو و "الظ وويان ألار ووليحن" خناته ووا ،و ف ووي خ اب ووات ؤلاط ووالم اإلاحع وود ر اإلاظيظ ووة،
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والشعبية ،والسطمية ،التخ اخح فد موزورنوا الودياخ ووم تذود لذوال مشواز س ومولية ،و ووم غحور
تذد ألطباب ميحلفة ،ورذيلح مم ثنامي الخ اب اإلاح سف.
ولو وورل  ،ومو ووم هو وول مقاز و ووة ولميو ووة للموضو ووو  ،وفو ووي إطو وواز هو وواعصر الشو ووباب العسبو ووي التو ووخ بو وود ول و و
ثيذيذ ووها لفاع وودر الب ووارلحن الش ووباب ،ازث ووات م طظ ووة م من ووون ب ووال ر وودو للدزاط ووات وألابح وواذ ن
ع
يحمحو وووز موضو ووو اإلاظو ووابقة لظو وونة  2012رو وووف ؤلاطو ووالموفو يا والغس وفو يو ووا ،وذل و و وفقو ووا للمحو وواوز
الحالية:

اإلاحوز ألاوف :ؤلاطالموفو يا وروزر ؤلاطالم في الغسب
 البدايات اإلا طظة لذناوة روزر اإلاظل في العقل ألاوزوبي وز السسكوة الاطخشوساتية البحول العلموي النةوس و و البحول اإلايوداتي و و الذووزر والسطو ) فوي روياغةثل الذوزر.
 ههو مساكص البحوذ والدزاطات الغس ية في وملية إ حا الذوز الحقليدية و /و الق يعة معها.اإلاحوز اللاتي :الغس وفو يا وروزر الغسب في العال ؤلاطالمي.

اإلاحوز اللاتي :و آلاخس في اللقافة العس ية ؤلاطالمية
 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)...

المدوف الصماخ:
 آخس هل طحالم اطحمازات اإلاشازكة حو2012/03/01 :
 آخس هل للحورل بالبحوذ السهاعية ،التخ وافقد ول ها لمنة الحح ي بناق ول ا حقاعها
ألاولي مم خالف اطحمازات اإلاشازكة ،حو2012/11/01 :
 معلم ول حاع اإلاظابقة في2012/12/11 :
 البريد ؤلال تروتي للمظابقةaward@mominoun.com :
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