
©5102

All rights reserved © 2015 

Mominoun Without Borders 

   

 

 عـام



 

1 

 

٠حىو بالَسعّةي بٌّسٛبزى ٌس١ٖٛؿ "بٌسؿٛالذ بٌم١ّ١د بٌىحىٜ"؟ ِة ؾمٚل ٘هب بٌسٖٛي١ؿ بٌيهٞ ً٘ ضّد ِة 

حال ِية بٌيهٞ ليٚ ِآٌٙية؟ٚ ؾةٌٙية عٍيٝ ٠سىلل عٍٝ ٔطةق ٚبَع، زعح١ىب عٓ ١َةلةذ ِػسّع١د زؿةٚي ئٚيفة  بٌّعٕيٝ

 ِّىٕةزٗ؟زؿ١ً ع١ٍٗ بٌم١ُ ؟ ِٚة ِؿملبذ بٌسؿٛي ٚ

بٌسؿيييٛي بٌم١ّيييٟ  َةَييية و٘ييية، ئٌيييٝ ِييية ٠ط١يييىٖ ِٛٚيييٛ  بٌمييي١ُ ٚسحةبقزُيييسٕم ٘يييهٖ بفَييياٍد ـيييٟ ٜىؾٙييية ٚ

  ٠ٛييية عٍيييٝ ُِيييسٜٛ بٌّمةوجيييدٚ جٕييية  بٌّعطيييٝ بٌَُٛييي١ٌٛٛغٟ،ؤٜ ِسمةٜعيييد، عٍيييٝ ُِيييسٜٛ بٌّفّٙيييد ِٚيييٓ و

ٌعيييً ٚ بقييسالؾ، ـيييٟ ِكسٍييؿ بفُٔيييةق ب ُٔيية١ٔد ٚ قيييالؾٚ ال يبٌيير ِطيييةو ٔمييةِٚ ـييةٌم١ُ وةٔييير ٚبالْييسؽةي 

بوزحةٜةزٙييية ٚ زٛغحٙييية بٌمييي١ُ، ٘يييٟ ِييية ٠حيييىو ٚيييىٚوبذ بٌسفى١يييى ـيييٟ  جعةل٘ييية ٘يييهٖ بٌسعمل٠يييد بٌسفُييي١ى٠د بٌسيييٟ

 بالغسّةع١يييدٚ بٌّػة١ٌيييدٚ جّػّٛعيييد ِيييٓ بٌسؿيييٛالذ بٌسيييٟ زعىـٙييية بٌّػسّعيييةذ، بزٗيييةال جةٌػٛبٔيييث ب١ٌُةَييي١د

 بٌم٠ّٛؼىبـ١د ٚ بٌطمةـ١دٚ

ً بٌسؿيٛالذ بٌم١ّ١يد بالٔسميةي جعيمب ئٌيٝ َيػٚ زُعٝ ٘هٖ بٌٛولد ئٌٝ بَسمعة  ِفِٟٙٛ بٌم١ُ ٚبٌسؿٛي، ،ٌٙهب

بٌسٕةٔ "ٚ "بٌسمبقً بٌمالئٍٟ"عحى بَسطّةو ّٔٝ زفى١ى عالئمٟ، ٠سػةٚي بٌمىب خ بفؾةل٠د بٌٕظىخ، ئٌٝ بَسؿٛةو 

بٌسؿيٛي، ٘يٛ جةٌٛيحٝ ئِىيةْ بْيسؽةي ٚ ـيةٌسفى١ى ََٛي١ٌٛٛغ١ة ـيٟ بٌمي١ُ بٌٛبلع بٌّػسّعٟ  ُ  ُ  بٌهٞ ٠   "بالغسّةعٟ

بٌسٟ زعسًّ ـٟ نبذ بٌٛبلع، ِع بٌسأو١م لِٚة عٍٝ  ْ ٠ّٕٙة، ِٓ بٌٕةؾ١د بٌَُٛي١ٌٛٛغ١د،  عٍٝ وط١ى ِٓ بٌم٠ٕة١ِةذ

 زمج١ى بٌم١ُ ـٟ ١َةق بٌىب٘ٓ  ٚ ـٟ ئٔسةظ le jeu et l'enjeu الرهبنو اللعت٘ٛ 

 بٌّيةيٚ زيمبـع ؾييٛي بٌُيٍطدٚ ـيٟ وييط١ى ِيٓ بٌييؿمٛي بٌّػسّع١يد، ٘يٛ ٖيىب ٚ ئْ بٌٗىب  بٌمبئى ب١ٌيَٛ،

 الِيٓ بٌطح١عيٟ  ٚ ّد زمبـعةذ ُِيسّىخ جٓيأْ ٘يهٖ بٌّىزىيًبذ بٌسيٟ زف١يم ـيٟ جٕية  بٌّىةٔيةذ  ٚ ئٌؽةئٙية،ـط ٚبٌم١ُ 

، ـيمِٚة ٕ٘يةن  ج١ٕيد "ٚبؾم٠يد" بٌّٗيموٚ ٌيٝ ٖي١ػبٌسٕيةـٍ، لِٚية ِىزٕٙية ئٚ ىْٛ بٌمقٛي ـٟ "ٌعحيد" بٌٗيىب ٠

بفلب  ٚ "بٌفعييً ـييٟ زييمج١ى Montage et Bricolage الزرميففكو الزوليفف بَسؿٛييةو  لٗييٝ الَييسىبز١ػ١د 

 مؤسسفففبد يةفففر خ لافففت ث  ب سفففبدبٌػيييٛ٘ى بٌيييهٞ ٠سىطيييؿ ـيييٟ بٌكطةٜيييد بٌسة١ٌيييد  "ٚ "، جةٌٓيييىًالغسّيييةعٟب

 " ياللبد رمليد خو رةو ادو

  ِييال ـييٟ باللسييىبت  وطييى ِييٓ بؾسّييةالذ بٌسؿييٛي بٌم١ّييٟ جييةٌّؽىت، ٔمسييىؼ قّييٍ عسحييةذ لىبئ١ييد، ِّٙييمخ

بٌكسيةَ عٍيٝ ٚ بالِسمبلبذ بٌّّىٕد، ِع بٌسأو١م ـٟ بٌحيم ٚ بٌّفة١ُ٘ بٌّإَُد ُِسفًخ ٌحعٛٙة بٌحعٙ، ٌٍسفى١ى ـٟٚ

 َةَية جسَٛي١ع لٚبئيى بٌٕميةِ ؾيٛي ِٛٚيٛ   ٍ  ػ  ٙ  ٕ  ٌٍفٙيُ ال زيمعٟ ٌٕفُيٙة بالوسّيةي، ز ي ْ بفِى ٠سعٍك جّؿةٌٚد 

 قالـٟ جةِس١ةي، ٠ُسٛغث بٌس١ُٕث ال بٌّطٍم١د 
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 بٌَُٛيي١ٌٛٛغ١د زعح١ييىبذ ِكسٍفييد، ِييٓ  ّ٘ٙيية بٌسؽ١ييى بالغسّييةعٟ ٚبٌسؿييٛي بالغسّييةعٟزييىل ـييٟ بفلج١ييةذ 

بٌؿييييىبن بالغسّييييةعٟ، ئٌييييفٚ
1

ئّٔيييية جّٗييييطٍؿةذ زعىييييٍ وؤٜ ٔظى٠ييييةذ ٚ ،  ئْ بفِييييى ال ٠سعٍييييك جّسىبلـييييةذ

جط١اد زّسم عحى عمٛل  ٚ ؾمث،  ٚ  ٚز١ىخ ِة زٓٙمٖ بٌّػسّعةذ ِٓ زؽ١ىبذٚ عّكٚ ِكسٍفد ٌّٕطك ١ٌََٛٛٛغ١د

بٌعٕيؿ  ٠مسٛيٟ بفِيى ٕ٘ية بٌسأٖي١ً بٌٕظيىٞ ٌٍُّيأٌد، ٘يً ٚ ٠عد زعحيى عيٓ ٔفُيٙة جٛبَيطد بٌسيٛزىٛوبذ َيىزط

 ٠ٓ،  َ ١ّ٠ً ئٌٝ بٌٗىب  ٚبٌسٛزى؟بٌّػسّع ١ّ٠ً، جسىو١حٗ، ئٌٝ بالَسمىبو ٚبٌسٛبيْ بٌُّسّى

 بالقسالؾٚ بٌسمٍثٚ ضّد ِىبلـةذ عمخ زمسىؾٙة ع١ٍٕة بٌمٛب١ٍِ بٌعىج١د ٌٍسؿٛي، جم ب ِٓ بٌسؽ١ى ئٌٝ بٌسحمي

ئْ وةٔير ال زع١ٕيٗ ٚ ـٟ ُِسٜٛ آقى ٕ٘ةن ِيٓ ٠ٛي١ؿ وٍّيةذ  قيىٜ لى٠حيد ِيٓ ِعٕيٝ بٌسؿييييييٛي،ٚ بالٔسمةي،ٚ

 بٌؿىو١د ٚ بٌّٕٛٚ ٖىبؾد، وةٌسطٛو

ِٕيٗ ٔميٛي  ٚ جمٌيٗ،ٚ ؼ١ىٖ زف١م ؾٌٛٗٚ ٚ ٌمم غة  ـٟ ٌُةْ بٌعىت جأْ بٌسؿٛي ٘ٛ "زؽ١ى بٌٟٓ  عٓ ؾةٌٗ،

١ ى بٌم٘ى ٛبٌٗ بٌّسؽ١ىخ" ٞ  ؾ ٚؼ 
2

، ـةٌسؿٛي ٌؽد ٘ٛ بٌسؽ١ى ِٓ ٚٚيع ئٌيٝ ٚٚيع، جّية ٠مسٛي١ٗ ٘يهب بٌسؿيٛي ِيٓ 

 بٌالؾك ٚ بقسالؾ ج١ٓ بٌفةئرٚ بٔسمةي

ٔٗةلـٗ  ٠ٛة ـٟ بٌّسٓ بٌفىُٟٔ، ؾ١ص ٔػم وٍّةذ ِٓ لح١ً   وٍّد زؿٛي، ئْ بٌطىب  بٌٍؽٛٞ بٌهٞ زمةجً جٗ

Mutation ٚChangement ٚTransformation   ِ ٕسمال جٗ ِٓ ٌٍسأ١ْى عٓ ٔٛ  ِٓ بٌسؽ١ى بٌهٞ ٠ُٙ بٌٛبلع، 

ؾةي ئٌٝ ؾةي  قةوظ "ضىب  بٌٍؽد" ٔمٛي جأْ بٌسؿٛي بالغسّةعٟ ٘ٛ ويً زؽ١يى ٠طيى  عٍيٝ ج١ٕيةذ بٌّػسّيع قيالي 

 بفلٚبوٚ  ْيىةي بٌٛايةئؿٚ ـسىخ ِع١ٕد، ـٙٛ ٠ُٙ ويً زؽ١يى ِيةلٞ  ٚ وِيًٞ ٠ؿيمش زحيمالذ ـيٟ  ّٔيةٜ بٌعالليةذ

 بٌسٗٛوبذ ٚ بٌم١ُٚ ىِٛئظةَ بٌٚ

ٌىييٓ ٌٕسُيية ي ـييٟ بٌحييم ، ئْ وةٔيير ٕ٘ييةن ٔظى٠ييد
3
عةِييد ٌٍسؿييٛي بالغسّييةعٟ؟  ٚ  ْ ٕ٘ييةن ـمييٝ جعييٙ  

بغسٙةلبذ ِسفىلد زؿةٚي، جّممبو ِة، باللسىبت ِٓ ؾم١مد بٌسؿٛي، لّٚٔة بلعة  ٌسٕظ١ىٖ؟ بٌػٛبت عٓ ٘هب بٌُإبي 

                                                           
1
 Changement social, mutation sociale, transformation sociale, mobilité social, etc,. 

2
 7301 ٔ، 7991لبو ٖةلو، ج١ىٚذ، بٌطحعد بفٌٚٝ، ، ، بٌػً  بٌطةٟٔلسبن العرةبجٓ ِٕظٛو،  

3
جؿطة عٓ زأ١ًٖ ٔظيىٞ ٌٍسؽ١يى بالغسّيةعٟ ٠مسيىؼ عيمل ِيٓ بٌحيةؾط١ٓ ٚيىٚوخ بٌىغيٛ  ئٌيٝ  عّيةي بجيٓ قٍيمْٚ ٚغيْٛ غيةن وَٚيٛ ٚ ٔط١ٔٛيةْ وٛٔموَي١ٗ  

ٚ ٚغ١ُر وٛٔر ٚ٘ىجىذ َحُٕيى، جةعسحةو٘ية  عّيةال ِّٙيد ِٙيمذ ٌسأَي١ٍ ٔظيىٞ ٌٍسؽ١يى بالغسّيةعٟ، قٖٗٛية ٚ ْ  عّيةٌُٙ بٔٓيؽٍر جسؿم١يث بٌسطيٛوبذ 

 بٌسٟ عىـسٙية بٌّػسّعيةذ بٌحٓيى٠د، ـيةجٓ قٍيمْٚ ٠سؿيمش عيٓ بٌيمٚوخ بٌسةو٠ك١يد ٌٍيمٚي، ٚوَٚيٛ عيٓ بٌسطيٛوبذ بٌسيٟ  ـٛير ئٌيٝ بٌسعةليم بالغسّيةعٟ، بٌىحىٜ

بالغسّةع١يد، ٠ممَ بٌٓىً بٌسةو٠كٟ ٌسطٛو بٌعمً بٌحٓىٞ، ـ١ّة  ٚغ١ُر وٛٔر ٠مبـع عٓ لةْٔٛ بٌؿةالذ بٌطالش ِٕٚطك "بٌيم٠ٕة١ِىة" ٚ"بٌُيسةز١ىة"  ٚوٛٔمو١َٗ

 ـٟ ؾ١ٓ ٔػم ٘ىجىذ َحُٕى ٠ُسع١م ٔظى٠د بالوزمة  بٌمبو١ٕ٠ٚد ِٓحٙة زطٛو ٚزؽ١ى بٌّػسّع جسطٛو بٌىةئٓ بٌعٛٛٞ 

  79 ٔ، 7997،ىٕمو٠د، بٌطحعد بفٌٚٝٔظى  ِؿّم بٌػٛ٘ىٞ، ٔظى٠ةذ بٌسؽ١ى بالغسّةعٟ، بٌمبو بٌعىج١د ٌٍىسةت، ب َب
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ّ٘ية ٠ميٛالْ جأٔيٗ "ِيٓ بٌٗيعث بٌؿيم٠ص عيٓ ٔظى٠يد عةِيد ٚ ،١ٓ١ًِ ـٛويٞٚ ٠ّٕؿٗ ئ٠ةٔة وً ِٓ ٕ٘موٞ ِٕموب

ؾٛي بٌسؿٛي بالغسّةعٟ، ئن ال ٠ّىٕٕة  ْ ٔسٗٛو ٚبؾمخ ِٕٙة، فٔٙة َسىْٛ ٔظى٠د عةِد ـٟ بٌسةو٠ف"
4
  

نٌيه ٚ ِيمقال وئ١ُية ٌُّية ٌد بٌّػسّعيةذ، ١ٓبٌسؿيٛي بالغسّيةع١ٚ ئال  ٔٗ جةٌىؼُ ِٓ نٌه، ـمم ْىً بٌسؽ١ى

بٌسفةع١ٍييد بٌى٠ًِييد   عحييى ٚ بٌٛا١ف١ييدٚ بٌّةووُيي١دٚ د بٌىحييىٜ، جييم ب ِييٓ بٌٛٚييع١دـييٟ ٖييٍث بٌٕمةْييةذ بٌٕظى٠يي

 بٌػّةعةذ ٚ بِسمبلبزٗ، جةٌُٕحد ٌألـىبلٚ ؾمٚلٖٚ ْىٜٚٗٚ بالْسؽةي عٍٝ آ١ٌةذ بٌسؽ١ى

 ِٓ ٚوب  ـسؽ ٘هٖ بٌٕمةْةذ ٘يٛ ئلوبن ٜح١عيد بٌسؿيٛالذ بٌسيٟ زعىـٙية بٌّػسّعيةذ ةٖسؽ١هٞ ٔبٌ ئْ بٌّٕطٍك

زؿيمل ِآالزٙية، ـا١ِيً لٚووٙية٠ُ ِيطال ٠إويم عٍيٝ  ١ّ٘يد بٌّيإضىبذ ٚ ٕةٖيى بفَةَي١د بٌسيٟ زؿُيّٙةبوسٓةؾ بٌعٚ

بالغسّةع١يد بٌكةوغ١د، ـ١ّة ٔػم وةوي ِةووٍ ٠ؿٗى ٘هٖ بٌعٛبِيً ـيٟ بفَيةٌ باللسٗيةلٞ زؿم٠يمب، ـةفٖيٛي 

ٌسؽ١يى بالغسّيةعٟ زسّطيً ـيٟ ل١ُ، جً ئْ ؾيٛبـً بٚ ال زىّٓ ـٟ ِة ٠ؿٍّٗ بٌٕةٌ ِٓ  ـىةو ،بفَة١َد ٌٍسؽ١ى جٕظىٖ

بٌّمةَ بفٚي ـٟ بٌّإضىبذ باللسٗةل٠د، ِإومب جأْ بٌٗىبعةذ ج١ٓ بٌطحمةذ ٟ٘ بٌسٟ زمـع ئٌٝ بٌسطٛو بٌسةو٠كٟ، 

فٔٙة "ِؿىن بٌسةو٠ف"
5
  

قالـة ٌهٌه، ـاْ ِةوٍ ـ١حى ٠عسحى  ْ بٌعٛبًِ باللسٗةل٠د ِّٙد ـيٟ ليىب خ بٌسؽ١يى بالغسّيةعٟ، ئال  ٔٙية ال 

 ى٠ة ِٕطك بٌسفُي١ى، ـميم جي١ٓ ـ١حيى جيأْ ٌٍٗيىب  بٌطحميٟ  ١ّ٘يد  ليً ِّية وآٖ ِيةووٍ، نٌيه  ْ ب٢وب زّسٍه ؾٗ

بٌسؿيييٛي ٚ بفـعيييةي زفيييٛق، ِيييٓ ؾ١يييص بف١ّ٘يييد، بٌعٛبِيييً باللسٗيييةل٠د ـيييٟ زفُييي١ى بٌسؽييييي١ىٚ بٌّعسميييمبذٚ بٌميي١ُٚ

بالغسّةعٟ
6
  

 َةَية ِيع زيةٌىٛذ ٚ بٌٕظى٠يد بٌٛا١ف١يدٚمب عٍٝ ٘يهب بٌفٙيُ بٌّمسٕيع جؿس١ّيد بٌسؽ١يى ـيٟ بٌّػسّعيةذ، ٔػيم 

 بالَييسمىبو، ٌٛييّةْ بَييسّىبو٠د بٌّػسّييع، ـةٌٕظييةَٚ وٚجييىذ ١ِىزييْٛ، زٓييمل عٍييٝ ِطٍييث بٌسييٛبيْٚ جةوَييًٛٔ

بٌسٛبيْ، جةٌُٕحد فٔٗةو ٘هٖ بٌٕظى٠د ٘ٛ بٌؿةٌد بالعس١ةل٠د جُحث ب غّة  بفقالليٟ بٌيهٞ ٠سيٛـى جي١ٓ  عٛية  ٚ

بٌّػسّييع
7
زمٍييً ِييٓ  ١ّ٘ييد بٌسؿييٛي، ِعسحييىخ جييأْ بٌّػسّييع ِةئييً ٚ ٍؽييٟ ـعييً بٌٗييىب ـيياْ بٌٛا١ف١ييد ز ،ع١ٍييٗٚ ،

 بٌسٛبيْ  ٚ جةٌٛىٚوخ ئٌٝ بالَسمىبو

                                                           
4
 Henri Mendras et Michel Forsé, Le Changement social: Tendances et paradigmes, Editions Armand Colin, paris, 

1983, p.7 

5
 99 ٔ، 5331، زىغّد ٚزمم٠ُ  ـة٠ً ب١ٌٗةغ، بٌّٕظّد بٌعىج١د ٌٍسىغّد، ج١ىٚذ، بٌطحعد بفٌٚٝ، يلم االخز بع  ٔسٟٛٔ ؼ١مًٔ، 

6
 17 ٔ، ٔفٍ بٌّىغعُ  ـة٠ً ب١ٌٗةغ، ، زىغّد ٚزمم٠يلم االخز بع ٔسٟٛٔ ؼ١مًٔ،  

7
 Raymond Boudon et Autres, Dictionnaire de Sociologie, Larousse, paris, 2001, p. 125 



 

4 

 

ئْ بالٔٓؽةي جأَاٍد بٌسؽ١ى بالغسّةعٟ ِٓ لبقً ِكسٍؿ ٘هٖ بٌّمسىجيةذ بٌٕظى٠يد، ويةْ ٠سيٛي  جةٌٛيىٚوخ 

 ُِييةوبذ بٌسؽ١ييى؟ ِيية ِعييمالذٚ ذعٍييٝ بٌّٕطٍمييةذ بٌسُييةؤ١ٌد بٌسة١ٌييد  ِيية بٌييهٞ زؽ١ييى  ٚ ٠سؽ١ييى؟ ِيية ٘ييٟ بزػة٘يية

 ِة بٌٓىٜٚ بٌّٛٚٛع١د  ٔسةظ بٌسؽ١ى؟ٚ و١ؿ ٠ؿمش بٌسؽ١ى؟ٚ ُِس٠ٛةذ بٌسؽ١ى؟ ٌّةنبٚ

جؿطة عٓ غٛبت ِّىٓ ٌٓىٜٚ ئٔسةظ بٌسؽ١ى بالغسّةعٟ زمسىؼ ِػّٛعد ِيٓ بٌّمسىجيةذ بٌٕظى٠يد زفُي١ىبذ 

 ةٌعةِيً بٌيم٠ّؽىبـٟ  ٚ بٌعةِيً باللسٗيةلٞ،ِٕٙية ِية ٠ٙيسُ جٚ ِسعملخ بٌّمبقً، ِٕٙة ِية ٠ىويً عٍيٝ عةِيً بٌسم١ٕيد،

ِٕٙة ِة ٠ٕٗىؾ ئٌٝ بٌحعم بٌطمةـٟٚ
8
   

ـةٌعةِييً بٌسىٌٕٛييٛغٟ جةٌُٕييحد فٔٗييةو ٘ييهب بالزػييةٖ عٕٗييى ؾةَييُ ـييٟ ئٔسييةظ بٌسؽ١ييى بالغسّييةعٟ، جييً ئْ 

جةٌُٕيحد ٚ  بٌسؿٛالذ بٌىحىٜ بٌسٟ عىـسٙة بٌّػسّعةذ بٌحٓيى٠د زػيم عٍسٙية بٌّىو٠ًيد ـيٟ بٌُّيسؿمضةذ بٌسم١ٕيييييييد

ٌّٓ ٠ىْٚ ـٟ بٌسؽ١ى عةئمب جةٌٛىٚوخ ئٌٝ بٌعةًِ بٌم٠ّؽىبـٟ، ـّحىوُ٘ ـٟ نٌه ٠سأٍَ عٍٝ ٚغٛل عاللد ل٠ٛيد 

 ٠ىٌٛٛغٟ  بفٚ وً ِة ٌٗ عاللد جةٌحٕة  بالغسّةعٟٚ )ّٔٛ، ؾىو١د، َىةْ، ٘ػىبذ  ( ج١ٓ بٌعٕةٖى بٌم٠ّؽىبـ١د

 َٚييةئًٚ لييٜٛ عٍييٝ زٕحٕييٟ بٌّةووُيي١د، ـأٜىٚؾسييٗجكٗييٛٔ بٌعةِييً باللسٗييةلٞ ِسّييطال ـييٟ بٌٕظى٠ييد 

زؽ١ىٖ، ـّية ٠ؿىيُ بٌسيةو٠ف ٚبٌّػسّيع ـيٟ زؽ١يىٖ ٚ ِة ٠سٛبزى ِٓ ٖىب  ِؿمل ٌسطٛو بٌّػسّعٚ عاللةذ ب ٔسةظ،ٚ

زُيُٙ   ْ زؽ١ى لٜٛ ب ٔسةظ ٠إلٞ ئٌيٝ زؽ١يى عالليةذ ب ٔسيةظ بٌسيٟٚ بالغسّةعٟ ١ٌٍ َٜٛ ٜح١عد بٌمٜٛ بٌّةل٠د،

 اللةذ بالغسّةع١د  جمٚو٘ة ـٟ زؽ١ى بٌع

ِٗةلوٖ)لبق١ٍد  َ قةوغ١د(، ـيأُٙ ٚ  ِة جةٌُٕحد ٌّإ٠مٞ بٌعةًِ بٌطمةـٟ بٌه٠ٓ ٠ٕٓؽٍْٛ  وطى جآ١ٌةذ بٌسؽ١ى

بٌٗيىب  بٌطميةـٟ  ـّيٓ ٚ بالوزحيةٜ بٌطمةـييييييٟٚ ٟ٘ بالٔسٓةو بٌطمةـييييٟٚ ٠سٛيعيييْٛ عٍٝ ضالضد ِمبقً ٔظى٠يييد،

 بفٌّيييةٟٔ غىب٠حيييى، ٔػييم ،بفُٔيييةقٚ عٟ جةالٔسٓييةو بٌطميييةـٟ جيي١ٓ بفغ١يييةي جييىي بٌّيييمبـع١ٓ عييٓ بٌسؽ١يييى بالغسّييية

وىٚج١يىٚ بفِيى٠ى١١ٓ جيٛبٌٚ جيىٞٚ ب ٔػ١٠ً١ٍٓ ئ١ٌٛذ َي١ّرٚ
9

ـياْ آي بالوزحيةٜ بٌطميةـٟ،  ،  ِيٓ غٙيد  قيىٜ

 جىيُ٘ عٍٝ ب ٜالق، ٠عسحىْٚ  ْ بٌعٛبًِ بٌمبق١ٍد ٘يٟ بفَيةٌ ـيٟ ويً زؽ١١يى  بٌه٠ٓ ٠عم بفِى٠ىٟ َٛوٚو١ٓ

 ْ ٕ٘ةن عاللد زىبجٝ َححٟ ج١ٓ وً عٕةٖى ٘هب بٌسؽ١١ىٚ ١ٗ٠ى ؾس١ّة جةٌُٕحد ٌٍّػسّع،
10
   

                                                           
8
 55 ٔ، ، ِىغع َةجكنظر بد الزغير االخز بييِؿّم بٌػٛ٘ىٞ،  

9
 51 ٔ، ، ِىغع َةجكنظر بد الزغير االخز بييِؿّم بٌػٛ٘ىٞ،  

10
 Petrim Sorokin, Les théories sociologiques, Traduit par: René Verrier, Paris, 1938, p. 525 
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جةٌُٕحد ٌّمسىت بٌٗىب  بٌطمةـٟ، ـاْ وبٌؿ لو ٔمٚوؾ،  ؾم ِّط١ٍٗ، ٠ىٜ جأٔٗ وٍّة يبلذ بٌّسٕةلٛةذ ٚ 

بٌطحميةذ، ِية ٚ ـٟ بٌّػسّع وٍّة ٚلع زؽ١١ى، ـهبذ بٌّسٕةلٛيةذ زيإلٞ ئٌيٝ ي٠يةلخ بٌٗيىب  جي١ٓ بٌّٗيةٌؽبٌطمةـ١د 

٠ٌٛم بٌسؽ١١ىٚ ٠إٍَ
11
   

ئْ  ؼٍييث ٘ييهٖ بٌّمسىجييةذ وةٔيير  وطييى "بٔٓييؽةال" جسحى٠ييى ـىٚيي١د بٌُييحث  ٚ بٌعةِييً بٌٛؾ١ييم، ـىييً ِمسييىت 

٘ٛ ِة ال ٠ُسم١ُ ِع ٜح١عد بٌّػسّعيةذ ٚ زُى٠عٗ،ٚ ٠ؿةٚي غة٘مب ب عال  ِٓ ٚغة٘د "عةٍِٗ" ـٟ ئؾمبش بٌسؽ١١ى

بٌسمبقً، وّة  ْ بال٘سّةَ جأؾةل٠د بٌعةًِ بٌسف١ُىٞ ٠ٍؽٟ عيٓ بٌّػسّيع ٚ بٌسعممٚ بٌسٟ زسأٍَ عٍٝ ِٕطك بٌسٓح١ه

 بالٔسّة بذ بٌسٟ ز١ًّ  ٞ ِػسّع ِٓ بٌّػسّعةذ  ٚ بٌسّة٠ً، وّة  ٔٗ ٠ُسحعم زعمل٠د بفجعةلٚ لموزٗ عٍٝ بالقسالؾ

ٖ بٌّؿمٚل٠د بٌسٟ  جةٔر عٕٙية بٌّمسىجيةذ "بٌٛبؾم٠يد بٌسفُي١ى"، غعٍير بفٔظيةو بٌّعىـ١يد زسػيٗ، ئٌيٝ ئْ ٘ه

عٛبٍِيٗ بفؾةل٠يد، ٚ بٌٕمةِ ٠ٜٛال ؾٛي  َة١َةزييييٗ رـــجــئــيــر بزػة٘ةزٗ، جميٚ بٌحؿص  وطى ـٟ ُِةوبذ بٌسؽ١١ى

 زؿم٠يم  ؾٛبٌيٗٚ ِكسٍؿ بٌعٛبِيً ـيٟ ئٔسيةظ بٌسؽ١١يىوّة  ٔٙة لـعر ئٌٝ زحٕٟ بزػة٘ةذ ١ٌّْٛد زأقه جع١ٓ بالعسحةو 

 ِآالزٗ  ٚ

بٌفعة١ٌيد ٚ ئْ ل٠ٕة١ِد بٌسؿيييٛي ال زمسٗى عٍٝ بٌح١ٕد بٌّإَيييي١ُد ـمٝ، جً زّسم ئٌٝ وةـيد  ٌيٛبْ بٌٕٓييييييةٜ

٠مييٛي ؼييٛٞ وْٚييٟ، "٘ييٛ وييً زؿييٛي  وّييةٚ بالغسّةع١ييد بٌسييٟ زعسّييً ـييٟ وؾييةت بٌّػسّييع، ـييةٌسؽ١ى بالغسّييةعٟ،

بٌحٕة  بالغسّةع١١ٓ"ٚ ١َىٚوخ بٌٕظةَٚ ٟ بًٌِةْ، ٠ٍؿك، جطى٠مد ال زىْٛ عةجىخ، ج١ٕدِالؾظ ـ
12
  

ـةٌسؽ١ى بالغسّةعٟ بٌهٞ ٠عسحىٖ وْٟٚ عٍٝ ٘يهٖ بٌموغيد ِيٓ بٌسؿيٛي ٘يٛ "ِية ٠ؽ١يى ُِيةو بفلب   ،جهٌهٚ

َيى٠ع ٚ ٗ عةجىبِة ٠ُٙ بٌحٕة  بالغسّةعٟ لبقً َػً يِٕٟ ِؿمل، ال ٠ىْٛ ِعٚ بٌػّةعةذ،ٚ بالغسّةعٟ ٌألـىبل

بٌييًٚبي"
13

 ب ٔسةغييةذ بٌى٠ًِييدٚ ٠ّىييٓ  ْ ٠ٙييُ بٌك١ييييييىبذ ،  ئْ بٌسؿيييييٛي بالغيييييسّةعٟ ٚـييميييية ٌييييٙهب بٌسييأ١ٜى

بٌح١ٕيةذ بٌسيٟ زإَيٍ ٌٍسفةعيً ٚ بٌييّّييييةوَةذٚ بفلٚبوٚ بٌّةل٠د ٌٍّػسّع، جةٌٓىً بٌهٞ ٠ػعٍٗ ِإضىب ـٟ بٌمي١ُٚ

 بٌػّةعةذ  ٚ ج١ٓ بفـىبل

                                                           
11
 Georges Balandier, Sens et puissance, Les dynamiques sociales, PUF, Paris, 1981, p. 18 

12
 Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale: Le changement social, Tome3, Editions H.M.H, paris, 1968, p. 

22 

13
 Guy Rocher, Introduction à La sociologie générale: le changement social, op.cit., p. 22  
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 لبً  ٜمُي١ة، جيً ئٔيٗ قةٚيع جةٌٛيىٚوخ ٚ ِٓ بالعسىبؾ جأْ ٘هب بٌسؿٛي ال ٠ؿسًّ زفُي١ىب قط١يةئٔٗ ال جم 

 قىٜ غًئ١د، وّة ٠ّىيٓ بٌسفى٠يك جي١ٓ ٚ ْىٜٚ ئٔسةغٗ بف١ٌٚد، ئن ٠ّىٓ بٌس١١ًّ ج١ٓ زؿٛالذ غهو٠د،ٚ ٌّسؽ١ىبزٗ

 غسّةعٟ  ٚؾ١م ٌٍسؿٛي بالٚ  قىٜ جط١اد، ـ١ٍٍ ٕ٘ةن ِٓ ُِةو  ٚ ّٔٝ ٚبؾمٚ زؿٛالذ ِسُةوعد

ـاْ ِّْٛٛ بٌسؿٛي لم ٠طةي بٌّػسّع جىِسٗ، زّةِة وّة ٘ٛ بفِى ـيٟ ؾيةي بٌطيٛوبذ بٌىحيىٜ،  ٚ  ،ع١ٍٗٚ

ٔظةَ بٌم١ُ، وّة  ٔٗ لم ٠ؿمش جٛز١ىخ َى٠عد،  ٚ ٠أقيه ٚ  ّٔةٜ بٌسم٠ٓٚ ِػةالذ جع١ٕٙة وةفَىخٚ  ٔٗ ٠ُٙ ِإَُةذ

 ّةعٟ ٚلسة ٠ٜٛال ـٟ ئؾمبش زؽ١١ىبزٗ عٍٝ ُِسٜٛ بٌحٕة  بالغس

آ١ٌيةذ بٌسؿيٛي، ٘يً زؿيٛي ٚ ٌىٓ ِة ٠ُٙ بٌحةؾص ب١ٌٌَُٛٛٛغٟ ـيٟ ِػيةي "ِىويث" ٘يٛ زؿم٠يم ُِيس٠ٛةذ

بٌح١ٕةذ بالغسّةع١د ١ُ٠ى جٕفٍ زؿٛي بٌعاللةذ ٚبٌّعسممبذ؟  َ  ْ ٘هب بٌسؿيٛي ٠طحعيٗ بٌالزيٛبيْ ئن ٚ بٌّإَُةذ

ّية ال زعيىؾ بٌعالليةذ ٚبٌسّيطالذ ٔفيٍ ٠سُ لحٛي، جيً بَيس١عةت ٚزٍّيه بٌسؿيٛالذ بٌّإَُيةز١د ٚبٌسىٌٕٛٛغ١يد، ج١ٕ

 بٌّٕؿٝ، ئن زًلبل ِمةِٚسٙة ٌٍسؿٛي جى١ف١د ٍِؿٛاد 

بفٚمبل ال زسكه ِعٕة٘ة بٌىةًِ ئال ـٟ اً ٚغٛل٘ة بٌسميةجٍٟ، ـفيٟ بٌٛيم٠د ٔفٙيُ ويً ٜيىؾ، ٚ ئْ بفيٚبظ

ال ٚ ب١ٌُةلخ ال زكسحىٚ ل١ّسٗ ئال ِٓ قالي زػىجد ب االَ،بٌٛٛ  ال زىسٓؿ ٚ ـةٌك١ى ال ٠فُٙ ئال ِٓ قالي بٌٓى،

٠عسىؾ جٙة، ئال جٓىٜ زٛـى بٌعحٛل٠د، ئٔيٗ بٌيساليَ بٌسيةو٠كٟ بٌيهٞ ٠إَيٍ ٌفىيىخ بفيٚبظ، ـٍّيةنب ال زُيسم١ُ ٘يهٖ 

بٌؿم بٌّٖٓٛ"ٚ بفيٚبظ ئال جةٔمُةِٙة عٍٝ ٔؿٛ ٖمبِٟ ِسٛزى ٠سأوغؽ ج١ٓ "بٌؿم بٌىةًِ
14
 ؟

َٛ بٌػمي بٔطاللة ِٓ زمةجيً بفيٚبظ بٌسةو٠ك١يد، ـةٌػيمي وّؿيىن ٌٍٗي١ىٚوخ بٌّسؿٌٛيد ٌمم جٍٛو ١٘ػً ِفٙ

 بٌّٛٚيٛ ، بٌُي١مٚ بٌعمَ، بٌييييهبذٚ بٌػٛ٘ى، بٌٛغٛلٚ بٌيييييٛبلع، بٌظة٘ىٚ ِٓ بٌعاللةذ بٌٗىبع١د ج١ٓ بٌييفىى

بٌعحمٚ
15

 ، ـةٌٟٓ  ال ٠ىْٛ ؾ١ة ـٟ بٌّٕظٛو ب١ٌٙػٍٟ ئال ئنب بْسًّ عٍٝ بٌسٕةلٙ  

بفيٚبظ ِعطييٝ ـمييٝ، جييً ٘ييٟ ِحٕييٝ ٠سعييهو ـ١ييٗ بٌفٗييً جيي١ٓ بٌعٕةٖييى، ئٔٙيية زةو٠ك١ييد ٚ ١ُيير بٌسمييةجالذٌ

بٌييهٞ ٠حييىو وط١ييىب ِييٓ بٌٛٚييع١ةذ بالغسّةع١ييد، ِطٍّيية ٘ييٛ  جةٌٛييىٚوخ، زعحييى عييٓ زييةو٠ف ِييٓ بفلب  بالغسّييةعٟ

                                                           
14
عٕيم غيًو بٌكةٌيمبذ، ٚبٌطيةٟٔ ٠ٕسٙيٟ عٕيم  ٠ٕحٕٟ بٌسٗٛو بٌمم٠ُ ٌٍعةٌُ ـٟ ب١ٌّطٌٌٛٛٛغ١ة ب١ٌٛٔة١ٔد عٍٝ زم١ُُ لةئُ ج١ٓ بٌؿم بٌىةًِ ٚبٌؿم بٌّٖٓٛ، ـةفٚي ٠ٕؿم 

 غًو بٌٛبق ٚبق 

15
 51 ٔ، 7993 ،لبو بٌس٠ٕٛى، ج١ىٚذ، بٌطحعد بٌطة١ٔد ،، زىغّد  ئِةَ عحم بٌفسةؼ ئِةَفلسفخ الروذ١٘ػً،  



 

7 

 

 ِٓيىٚـ١ٓ"ٚ ٕيةن " ْييييىبؾبفِيييى جةٌٕيييُحد ٌمةٌِٛ بٌسىبزيث بٌيهٞ ٠سيأٜى عِّٛية، جيأيٚبظ زمةج١ٍيد، ـيمبئّة ٘

  ٖؽةوُ٘"   ٚ "وحةو بٌمَٛٚ عح١م"ٚ عةِد" ٚ"َةلخٚ "قةٖدٚ " ع١ةْ ٚعٛبَ"ٚ

زفٛي١الذ ٠سيأزٝ عيٓ ٚ ٠ّىٓ بَسؿٛةو ِٛٚٛعد بٌمي١ُ وسعح١يى عيٓ  ؾىيةَ ،ـٟ ١َةق بفيٚبظ بٌسةو٠ك١د

 بٌسييٟ زسييٛـى ٌألـييىبلِػّٛعييد ِييٓ بٌّعيية١٠ى ٚبفؾىييةَ ٜى٠مٙيية بٌؿىييُ عٍييٝ بفْيي١ة ، ـييةٌم١ُ زؿ١ييً عِّٛيية عٍييٝ "

 بٌّٛبلييؿٚ بٌسّييطالذٚ ٚييةجطد ٌٍسٗييٛوبذٚ زٗيي١ى ٔةاّييدٚ بٌكحييىبذ،ٚ بٌسٕٓييادٚ بٌػّةعييةذ، ٔس١ػييد ٌٍسفةعييًٚ

 ِؿمل ٌالَسؿُةْ  ٚ بالَسٙػةْ ٚ ٟ٘ زمي  ٠ٛة عٍٝ ِطً ع١ٍة  ٚ بعسمةل ِٛغٗٚ بٌّّةوَةذ"،ٚ بٌكطةجةذٚ

 Structure structuré et ُمجَْنيِنفففخٚ ُمجَْنيَنفففخو٠ًِييية، زٓيييسؽً وح١ٕيييد ئْ بٌمييي١ُ جةعسحةو٘ييية ؾميييال 

structurante د فٔٙة قةٚعد ٌٓىٜٚ بٌح١ٕد بالغسّةع١د بٌسٟ زىزحٝ جٙييييييية  ٕ١ ٕ ح   ِ ٘يٟ ٚ زسميةٜع ِعٙية،ٚ ـٟٙ 

د ِٓ غٙد ضة١ٔد  ٕ١ ٕ ح  قطةجةذ  قىٜ، ـٟ ئٜةو ٚ ِّةوَةذٚ عالليييييةذٚ فٔٙة زُُٙ ع١ٍّة ـٟ بٔحٕة  ٚٚع١ةذ ،ِ 

 زفةعٍٙة ِع ِعط١ةذ بٌح١ٕد بالغسّةع١د  

٠ّىيٓ  Mode de penser relationnel" رفاير يالئمي ن ط"  ٚ "يمل يالئميٌٙهب زحمٚ بٌؿةغد ئٌٝ "

ِٓ زؿ١ًٍ بٌٛلةئع بالغسّةع١د ـٟ اً ٔٛ  ِٓ "بٌسٓح١ه بٌعالئمٟ"، ؾ١ص ٠سُ ئوغة  وً ْٟ  ئٌيٝ ْيحىد زعمل٠يد 

بٌّعط١ةذ، ِيع بفقيه جعي١ٓ بالعسحيةو،  ْ ويً ؾىويةذ  ٚ َيىٕةذ عٕٗيى ِيٓ ٘يهٖ بٌعٕةٖيى، ئال ٚ ِٓ بٌعٕةٖى

َىٕةزٙة ٘ةزٗ، ال زى٘ٓ بٌؿةٚيى ـميٝ، ٚ زىْٛ ٌٗ زأض١ىبذ ِحةْىخ عٍٝ ِػّٛ  ِىٛٔةذ بٌٓحىد، جً ئْ ؾىوةزٙة

 بٌم٠ةوىٟٚٔ  ٚ زُسٕم  ٠ٛة ئٌٝ بٌّةٟٚ ـٟ ْم١ٗ بٌُةٔىىٟٚٔٚ زؿٌٛٗ،ٚ جً زّسم ئٌٝ بٌّآي ـٟ ضحةزٗ

بٌىَيية١ًِ زسػييةٚي بٌفييىلٞ ئٌييٝ بٌػّعييٟ ـييٟ ٚ بٌطمييٌٛٚ بٌىِييٛيٚ ئْ عاللييةذ بٌّعٕييٝ بٌسييٟ زٕسػٙيية بٌميي١ُ

بٌّىةٔييةذ بٌسييٟ ٠ؿٛي٘يية بٌفييىل لبقييً ٚ بٌُييٍٝٚ بٌسييأض١ى، ـٍٍميي١ُ لٚو جييةوي ـييٟ ئاٙييةو بٌعاللييةذٚ ُِييس٠ٛةذ بٌفعييً

جييهٌه زسؿييٛي بٌٕٙمَييد ٚ بٌسُيي٠ٛةذ،ٚ بٌسٕةـُييةذٚ بٌػّةعييد  ٚ بٌّػييةي، وّيية  ٔٙيية زف١ييم وط١ييىب ـييٟ جٕيية  بٌسييٛزىبذ

 ب ْيةوبذ لٌي١ال ئٌيٝ بوسٓيةؾ ِعٕيٝٚ بفٌمةتٚ بالغسّةع١د  ٚ بٌّػة١ٌد  ٚ بٌعالِةذ بٌُّسعٍّد  ٚ ؾسٝ بٌس١ُّةذ

 ِمٌٌٛٙة بالغسّةعٟ ٚ ِحٕٝ بٌم١ُٚ

زعحى ٚ ٌسٟ زمي ع٠ٗ١ٍسٛبًٖ جّٕظِٛسٗ بٌم١ّ١د، بٚ ٠ٕحٕٟٚ بٌى٠ًِد،ٚ ئْ بٌّػسّع ٠سفةعً جىَة١ٍِٗ بٌّةل٠د

ٍَّٗ بٌم١ّٟ بٌهٞ ٠ؿىُ ِٓ قالٌٗ عٍٝ بف١ْة ،  ٚ جيةفؾىٜ ٌيٗ  يٚبغيٗ ٚ ضمةـسٗ، ـٍىً ِػسّع ل١ّٗٚ عٓ ٠ٛ٘سٗ

بٌؿم بٌّٖٓٛ  ئال  ْ بٌطةجر زةو٠ك١ة ٘ٛ بٌسؽ١ى بٌُّسّى ٌّٕظِٛد بٌم١ُ زحعة ٚ بٌسةو٠ك١د بٌّسأوغؿد ج١ٓ بٌؿم بٌىةًِ

 بغسّةع١يييدٚ ١َةَييي١دٚ ـّييية ٠عىـيييٗ بٌّػسّيييع ِيييٓ زؿيييٛالذ ل٠ّٛؼىبـ١يييد بٌّػسّيييع،ٌٍسؿيييٛالذ بٌسيييٟ ٠عىـٙييية 

 جيهٌه ٔالؾيظ نٌيه بٌسحية٠ٓ ـيٟ بٌسفٛي١الذٚ  ْ زىْٛ ٌٗ آضةوٖ بٌّحةْىخ عٍٝ "ٍَُ بٌمي١ُ"،ٚ زىٌٕٛٛغ١د   ، ال جمٚ
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، لم ال ٠اللٟ  قىٜ الؾمد، ـّة وةْ ِىـٛٚة قالي ضّة١ٕ١ٔةذ بٌمىْ بٌّةٟٚٚ بفؾىةَ ِة ج١ٓ ـسىخ ي١ِٕد َةجمدٚ

 بٌسٛزى ـٟ ِػسّع ب١ٌَٛ، ضّد ز٠ُٛةذ ٚلعر، ـةٌّػسّع ال ٠ٛٚع ـٟ ٖٕمٚق ضٍع ٚ ٔفٍ بٌىـٙ

"ز يييٗةْ" ئال جسيٛـى ٚ زيمعُٚ ٠سٛغث بٌسأو١يم عٍيٝ  ْ ِٕظِٛيد بٌمي١ُ ال ٠ّىيٓ  ْ زىزىيً ،ِٓ غٙد  قىٜ

ييسٕم ـ١ٙيية ئٌييٝ ٚ بٌطمييةـٟ،ٚ باللسييييٗةلٞٚ بٌّٕةـييه، ٠ؿٛييى ـ١ٙيية ب١ٌُةَييٟٚ بَسييييىبز١ػ١ةذ ِسعييملخ بٌّيييييٗةلو  ُ٠

ييسٕػم ـ١ٙيية جةٌّةٚييٟٚ بٌّييمٍٔ،ٚ بٌّمييمٌ بٌّييةلٞ ـييٟ آْ، ِيية ٠حييىو ٚ ٠ عسّييم ـ١ٙيية عٍييٝ بٌىِييًٞٚ بٌؿةٚييى،ٚ ٠ُ 

ِيية ٠ٛغييث  ٠ٛيية بالٔسحييةٖ ئٌييٝ  َيياٍد ٚ "ٖيي١ةٔسٙة"،ٚ بٌسمييةجالذ ـييٟ زييمج١ى بٌّٕظِٛييد بٌم١ّ١ييدٚ ؾٛييٛو٠د بفيٚبظ

 ٛؾد بٌسؿٛي ـٟ ل٠ٕة١ِةزٙة بٌّفس

بٌطميٌٛ زؿم٠يمب زٓيىً  ٌ بٌسفيةعالذ ٚ ـيةٌىِٛي ْ ب ُٔيةْ ٘يٛ ويةئٓ وِيًٞ جةٌٛيىٚوخ ٠ّىٓ بٌمٛي جأ

 ئْيةوبزٗٚ ـيٟ ِكسٍيؿ بٌّػسّعيةذ، ٘يٛ زيةو٠ف وِيٛيٖٚ بٌػّةعةذ، جً ئْ زةو٠ف ب ُٔيةْ،ٚ بالغسّةع١د ٌألـىبل

نٌه ٚ خ و٠ًِد  وطى ِٕٙة ِةل٠د،"٠عحى عٓ ؾىو١سٗ جٗٛو وّة ٠مٛي ١ٌفٟ َسىبٌٚ ٚ ِعة١ٔٗ، وّة  ْ بٌّػسّع،ٚ

بٌّإَُةذ"ٚ بٌطمٌٛٚ عٓ ٜى٠ك بٌعةلبذ
16
  

بٌىِٛي عٍٝ ُِس٠ٛةذ ٚ ئْ بٌّػسّع، جٕة  عٍٝ ٘هب بٌفُٙ، ٘ٛ وً وًِٞ  ٚ ٔظةَ وًِٞ، زٓسؽً ـ١ٗ بٌم١ُ

 ِكسٍييؿٚ بفٌيييييٛبْ،ٚ بٌسفٛيي١الذ، ـةٌٗييٛوٚ جٗيييي١ػ ِسحة٠ٕييد، ِييٓ بٌٍؽييد ئٌييٝ بٌٍحيييييةٌ، ئٌييٝ بفؾىييةَٚ عييمخ،

ِّةوَييد" ِكسىلييد ٌىييً  ج١ٕييد بٌّػسّييع  ٚ بٌسٛبٖييالذ، ِيية ٠ػعييً ِييٓ بٌىِييً "قطةجييةٚ ب ٔسةغييةذٚ بٌسيييييفةعالذ

ْ  ٚ ـةالغسّةعٟ ال ٠ٛغم قيةوظ بٌىِيً، جيً لبقٍيٗ ْ  ـميٝ، جيً جةعسحيةوٖ ِؿيملب ٚ ِيٓ قالٌيٗ، ال جةعسحيةوٖ ِعية ِحية

 ّٚةْ بَسمبِسٗ ٚ ٌٓىٜٚ ئٔسةظ بٌىًِ

ِية زُيسىٖ، ئال ٚ ِية زيِٛإ ئ١ٌيٗٚ ِة زؿػحٗ،ٚ د وح١ىخ ج١ٓ ِة زظٙىٖ بٌىِٛي٠مٛي ١ٓ١ًِ ـٛوٛ جأْ "بٌُّةـ

 بٌمىب خ بٌّٛةلخ،ٚ ـييةٌىًِ ٠ؿسًّ بٌمييىب خ ّىٕد"  ْ نٌه بٌسحةعم ـٟ ؾم نبزٗ، ٘ٛ ِة ٠ػعً عييي١ٍّد بٌسأ٠ًٚ ِيي

ةٌىًِ ٘ييٛ عيييييالِد ٠فييسؽ بٌحييةت  ِييةَ بؾسّييةالذ بٌسأ٠ٚييً، ٔظييىب ٌىٛٔييٗ عالِييد ـييٟ بٌحييم ، زؿسييةظ ئٌييٝ لييىب خ، ـييٚ

زّيطالذ، ـىيً ٚ ِعسميمبذٚ جّية  ٔٙية ويهٌه ـٙيٟ ؾةٍِيد جةفَيةٌ ٌم١ييييُٚ بٖيييطٕةع١د ِكسًٌد بقسًبال زىيييط١ف١ة،

ٌٍّٕظِٛييد بٌم١ّ١ييد ال ٠ٕحؽييٟ  ْ ٚ ـيياْ لىب زٕيية بٌّفسىٚييد ٌٍى٠ًِييةذ ،جييةٌطحعٚ وِييً ٘ييٛ "ؾّييةي  ٚغييٗ" ٌٍّعٕييٝ 

 "بٌسأ٠ٚييً ال ٠ىييْٛ قةٜايية، ئال ئنب وييةْ ٠ عسمييم  ْ بٌسأ٠ٚييً بٌٛؾ١ييم٘ييٛ  ْ ٚ ،زُٕيي١ٕة ِيية عٍّٕيية ئ٠ييةٖ ِييةوزٓ ١٘ييمؼى

 بفٚؾم" ٚ

                                                           
16
 51 ٔ، 5339، زىغّد  ٖحؿٟ ؾم٠مٞ، لبو بٌٍّسمٝ، بٌّؿّم٠د، بٌطحعد بفٌٚٝ، األسطو ح وال عنىوٍٛل ١ٌفٟ َسىبٌٚ،  
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 بٌّّةوَييييييةذٚ بٌكطةجيييييةذٚ بٌميي١ُ، ـييٟ  ٞ ٔظييةَ بغسّييةعٟ، جةٌمالٌييد عٍييٝ بفْيي١ة ٚ ال زىسفييٟ بٌىِييٛي

بفليً  ضيالش ٚايةئؿ عٍيٝ  بٌمي١ُٚ زأَي١ٍ َيٍطسٙة، ـٍٍىِيًٚ ز١١ًّ٘ة، جً ئٔٙة زسعمٜ نٌيه ئٌيٝ ئعيةلخ ئٔسةغٙية،ٚ

 ـيياْ بٌميي١ُ ال ٠ّىٕٙيية، ،جييةٌطحعٚ ِةل٠يية ٚ زىييى٠ٍ َييٍطسٗ و٠ًِييةٚ زّط١ييً بٌٛبلييع و٠ًِيية، ئعييةلخ ئٔسةغييٗ بغسّةع١يية،

زٗى٠ؿ ٘هٖ بٌٛاةئؿ، ـال جم ٌٗ ِٓ زّفٗالذ ِع ؾمٛي  قىٜ، زّٕؿٗ بٌمموخ عٍٝ ئعةلخ ٚ ٌٛؾم٘ة، بَسمِةظٚ

 زحى٠ى ٍَطسٗ ٚ ئٔسةظ بٌٛبلع

عيم  ؾيم  ٚغيٗ ٘يهب بٌمي١ُ زؿم٠يمب زٚ ون ئال ِٓ قالي بٌسعح١يى عٕيٗ و٠ًِية،" ال ٠منص مفزوذئْ بٌّػسّع "

بٌّعة١٠ى بٌسٟ زُ بٌسٛبٚع ع١ٍٙة، ٚ عٍٝ زةو٠ف ِٓ بٌم١ُٚ ـةٌم١ُ ٚبلعد ضمةـ١د زإْى عٍٝ و٠ًِد بٌّػسّع، بٌسعح١ى 

 بٌّىـييٛ٘ٚ ِييٓ قالٌٙيية ٠ّىييٓ زؿم٠ييم بٌّمحييٛيٚ بغسّةع١يية  ِييّٕٝٚ ـحةزيير زُييسعًّ جٓييىً زىييىبوٞ ِٛييحٜٛ

 ١ٖةؼد بٌٛٚع١ةذ بالغسّةع١د ٚ ِإضى ـٟ جٕة ٚ بغسّةع١ة، ـٟ ئْةوخ ئٌٝ "لةْٔٛ بغسّةعٟ" ًٍَِ

٘يٛ جةٌٛيحٝ ِفٙيَٛ ٚ ٠سأٍَ بٌفعً بالغسّةعٟ عٍٝ ِفَٙٛ ِىوًٞ، ٠سٛبزى وط١ىب ـيٟ بٌّػسّيع بٌّؽىجيٟ،

"بٌسطح١ك بٌؿىـيٟ"،  بٌهٞ ٠ؿ١ً عٍٝ غٍّد ِٓ بٌّّةوَةذ بٌسٟ ٠سٛغث بَسعّةٌٙة جٕٛ  ِٓٚ ،"المعيدحو العبدح"

ضمٍٙيية بٌىِييًٞ  ٚ جييةٌطحع ـيياْ ِٕظِٛييد بٌميي١ُ ٕ٘يية زّييةوٌ ئؼىب ٘ييةٚ زأو١ييمب ٌّٕطييك "بٌٗييٛبت بالغسّييةعٟ"،

 بٌسٟ زمي عٍٝ "لةج١ٍد وةٍِد  ٔسةظ اىٚؾ ِٛحٜٛدٚ ـي"بٌمع١مخ" زطةجك ِفَٙٛ بٌعةلخ ٚـمة ٌٍسٗٛو بٌحٛول٠ٛٞ،

ِٕسظّد ِٓ لْٚ  ْ زعيٛل ئٌيٝ ُِيطىبذ ضةجسيد"ٚ
17
ً  ِيٓ  ْ ٠يسُ زحى٠ى٘ية  ٚ  ْ ـٙي ، ي ٟ ِّةوَيد ِع١ةو٠يد ـيٟ ؾ 

زفُى ٚـك ِٕطك ِع١ٓ، ئٔٙة ِػّٛعد زٗيىـةذ ِٕمْٛيد ـيٟ بٌيهبوىخ
18

زمع١يم٘ة ٚ ، ـٙيٟ ِّةوَيةذ زيُ زٕٛي١م٘ة

ِكٖٗٛيد، جةٌٓيىً بٌيهٞ ٚ ٖةوذ، جمٛخ بف١ْة ، زؿ١يً عٍيٝ لٛبعيم غيةً٘خٚ زةو٠ك١ة عٍٝ ٘هب بٌٕؿٛ  ٚ نبن،

 بٌّمحٛي بغسّةع١ة ٠ػعً ِٕٙة  َةٌ بٌفعً 

جةعسحةو٘ية ٔظةِية قف١ية ٠ُيسػ١ث ٌٛيىٚوخ ع١ّميد، زؿيمل ِّىٕيةذ  ،١ٓ٠ى وٚغٟ ٌٜٛٛؤٛ ئٌيٝ "بٌمع١يمخ"

بٌسعةٜٟ ِع بٌٛبلع، "ـانب ِة ؾةٚي بٌّى  زػةٚي بٌمٛبعم بٌّٛحٜٛد ـ١ُؿىُ ع١ٍيٗ ٔظيىبؤٖ،  ٚ جاْيةوخ ٚ بٌٍُٛن

ُِٕٙ   ـةٌىً ٠ّسطً ٌٛبغث بغسّةعٟ ـٟ ؼة٠د بٌسٓمل"
19
 لج١ةزٗ" ِأِْٛ بٌعٛبلث ٚ  ٠ىْٛ بٌكىٚظ عٓ "ِٕطمٗال 

 قٖٗٛة جةٌُٕحد ٌّٓ ٠ٕٗفْٛ ّٚٓ ـاد بفع١ةْ  

                                                           
17

 Pierre Bourdieu, Choses dites, Editions Minuit, Paris, 1987, p. 82 

18
، زىغّيد  ِؿّيم ؾيةزّٟ ٚقةٌيم ْيىىبٚٞ، ِىبغعيد  عحيم بٌيىؾ١ُ جٕؿيةلخ، لبو ٔٓيى بٌفٕيه، بٌيمبو ال لايفخ واسسفالا السيبسفي ففي ال غفرةِؿّم بٌطيٛيٞ،  

 09 ٔ، 5337، ٌح١ٛة ، بٌطحعد بفٌٚٝب

19
 ٔ، 7995، زىغّد  ِؿّم ؾػٟ ِٚؿّيم بفقٛيى، لبو بٌؽىجيٟ ب َيالِٟ، ج١يىٚذ، بٌطحعيد بفٌٚيٝ، بٌػً  بفٚي، ل الح ب خفبس لجوٚغٟ ٌٜٛٛؤٛ،  

550 
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ئْ ويةْ بٌُيإبي عيٓ زيةو٠ف ٚ "ز م عم٘ة"  لبئ١ة،ٚ "بٌمع١مخ" زٕظُ ِكسٍؿ زفة١ًٖ بٌؿ١ةخ ب١ِٛ١ٌد،ٚ ئْ بٌعةلخ

غ١ّيع ٚ  عّيةي بٌؿ١يةخ بٌفىل٠يدبٌحم  ال ٠فٛيٟ لِٚية ئٌيٝ غيٛبت ْيةؾ، ئٔٙية جيى ٞ ٌٜٛٛؤيٛ "زيسؿىُ ـيٟ غ١ّيع 

٘هٖ بٌعةلخ لم ٔٓأذ" ـعال، ٠سعهو بٌمٛي، عٕم بٔعمبَ بٌٛضةئك، ـٟ  ٞ عٙم ٠ّىٓ بعسحةوٚ بٌعاللةذ بالغسّةع١د،
20
  

جّة  ْ بٌعةلخ زىسُث ِع ِىٚو بًٌِٓ لٛخ بٌسأض١ى، ـاْ "بٌكةٚع١ٓ" ٌٙة ٠سعيةٍِْٛ ِعٙية  ؾ١ةٔية جُّيسٜٛ ٚ

ؾ١يص ٠ٕسٗيى بٌطمَٛيٟ عٍيٝ بٌّعسميم، ٚزُيسؿ١ً بٌّّةوَيةذ ؾُةت بٌػيٛ٘ى،  العسحةو ٌٍٓىً عٍْٝىٍٟ، ٠م١ُ ب

ئٜييةو ْييىال١ٔد ِفىٜييد، "ـةٌمع١ييمخ عٕييمِة زىييْٛ جّمييمبو عييةي ِييٓ بٌملييد ٚبٌٗييىبِد، ؼةٌحيية ِيية زىييْٛ  زٓييسؽً ـييٟ

ِطحٛعد جةٌٓى١ٍد"
21
  

بؾسّيةالذ ب لٗية  ِيٓ ٠ط١يى ٚ "بٌمع١مخ" ٠ٙمل ـعال بٌىَة١ًِ بالغسّةع١د،ٚ ئْ ب قالي جُّسًٍِةذ بٌعةلخ

ـةٌسكٍٟ عٓ بؾسىبَ بٌٛبغحةذ بالغسّةع١د ال ٠فُيى ِؿ١ٍية ئال جعيمَ بٌميموخ عٍيٝ زؿّيً  َةَي١ةذ بالٔسّية   َػٍٙة 

بٌسييٟ  Statut ئٌييٝ بٌّػسّييع بٌّؿٍييٟ  ِيية ٠ييمـع "ؾييىبٌ" بٌمع١ييمخ ئٌييٝ َييؿث بعسييىبـُٙ جّىةٔييد بٌفييىل  ئْ بٌّىةٔييد

"، وّية زؿسيةظ ئٌيٝ ؾيم  لٔيٝ الةفيبنخةظ ـٟ وً ؾ١ٓ ئٌٝ ٔٛ  ِيٓ "٠ؿًٗ ع١ٍٙة بٌفىل لبقً غّةعد ِع١ٕد، زؿس

 ئّٔيية جةٌّٕةـُييد ِييع  ـييىبل آقييى٠ٓ، ـةٌّىةٔييد زحٕييٝٚ ـييةٌفىل ال ٠ؿٗييً ع١ٍٙيية "ِػةٔيية"، بٖييفةذ بٌّع١ٕييد ِييٓ بٌّٛ

 ٠سٕةـٍ جٗمل٘ة ٚ زإٍَٚ

بغسّةع١د زسأٜى جُٕك ِٓ عٕمِة ٠ؿسً بٌفىل ِىةٔد ِع١ٕد ـٟ بٌّػسّع، ـأٗ ٠ىْٛ ِٕس١ّة جةفَةٌ ئٌٝ ج١ٕد 

١َةَيي١ة ٠ظٙييى جييٗ ٚع١ٍييٗ ٖييةؾث ٘ييهٖ ٚ ٘ييٛ ِيية ٠فييىي ـييٟ بٌٕٙة٠ييد َييٍٛوة بغسّةع١ييةٚ بٌمييٛب١ٔٓ،ٚ بٌميي١ُٚ بٌّعيية١٠ى

ِ٘ٛة ٠ػعً بٌفىل ـٟ ب١ٌِٟٛ زٗيمو ٚ بذ بٌُٕك بٌّؿمل ٌٍفعً بالغسّةعٟ،جةٌطحع ـاْ ب١ٌِٟٛ ٠سأٜى جهٚ بٌّىةٔد،

بٌمع١يمخ"  ـيّٕٝ عي١ّ ٚ غسّةع١د ٖيةوِد زسكيه ِؽىج١ية ُِيّٝ "بٌعيةلخعٕٗ  ّٔةٜ ٍَٛو١د ِسٕٛعد زٕٛحٝ ٌٕظُ ب

ٖةؾث بٌّىةٔد، ٠ػث  ْ ٠ٕأٜ جٗ عٓ  ّٔةٜ بٌع١ّ بٌٓةئعد، ـةٌسٗىـةذ ب١ِٛ١ٌد بٌّعٙٛلخ ٌمٜ بٌػ١ّع ِؿظٛوخ 

ئنب لةَ جٙة، ـ١ػث  ْ ٠ىْٛ نٌه جطى٠مد ِكسٍفد عُٕٙ زّةَ بالقسالؾ"ٚ ع١ٍٗ،
22
 جٙةـةٌّىةٔد زٕسع ١ِٛ٠ٙة بٌكةٔ  

 بٌّس١ًّ عٓ بٌؽ١ى ٚ

                                                           
20
 939 ٔ، بٌطةٟٔ، ِىغع َةجك، بٌػً  فبس لجل الح ب خوٚغٟ ٌٜٛٛؤٛ،  

21
 973 ٔ، بٌطةٟٔبٌػً   ،، ِىغع َةجكفبس لجل الح ب خوٚغٟ ٌٜٛٛؤٛ،  

22
 Roger Caillois, L'homme et le sacré, Editions Gallimard, Paris, 1950, p. 135 
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يُ جيٗ بٌّػيةيٚ ئْ بٌفىل عحى "١ِٛ٠ٗ" ٠إٍَ ٌػٍّد ِٓ بٌطمٌٛ بٌسٟ ٟ٘ جّطةجد آضيةو ٠سىوٙية قٍيؿ  ٓ  ٠
23

 ،

ـةعيً، ٚ بٌؿٛيٛو ـ١يٗ، ال ٠ىيْٛ "عيةجىب"  ٚ جيال  ضيى، جسعح١يى ِيةـ١ًٌٟٚ، ئٔيٗ ِيىٚو لبيٚ ـةالٔسّة  ئٌٝ ب١ٌِٟٛ

 لٛبعم بغسّةع١د ٖةوِد ٚ " جفعً زأض١ىبذ٠ٛغث  لبً  ِع١ٕة ٠ىْٛ "ِّٕطّةٚ ٠سىن آضةوب،

ٌىٓ ٖىبِد بٌمٛبعم بالغسّةع١د بٌسٟ زإٜى ب١ٌِٟٛ ال زفُٙ لِٚة ِٓ قالي ُِيسٜٛ بٌٛيحٝ ٚب ٌيًبَ، جيً 

جٙيهب بٌّعٕيٝ "٠ّىٕٕية  ْ ٔعسحيى بٌؿ١يةخ ب١ِٛ١ٌيد، ـيٟ غةٔحٙية ٚ بالعس١ةل٠يد،ٚ "األلففخزفُٙ  ٠ٛة ِٓ لبقيً ِمسيىت "

 بٌّٓية٘مٚ  ٌفيد بٌّؿي١ٝٚ بٌٕيةٌٚ  ٞ  ٌفيد بفْي١ة  ة ِسٛبٖيال زٕيسع جةٌسيمو٠ع بفٌفيد غيبٌُىٟٛٔ عٍٝ بفليً، ئلِة

بٌسمة١ٌم"ٚ بٌعةلبذٚ  ٌفد بٌعٛبئمٚ بفِةوٓٚ
24
   

 ٠مٛي ِةـ١ًٌٟٚ جيأْ ٘يهب "بٌٛيحٝ" ٠ّسيم ئٌيٝ بٌٛلير بٌؿيى ٚبٌؿ١يةخ بٌػُٕي١د ٚبٌٍؽيد ٚبالَيسٙالن، ـٍيُ ٠عيم

 ٖيحؽ ٠سعٍيك جيمِع بفـيىبل  عٍيٝ ويً ُِيس٠ٛةذ بٌؿ١يةخ ب١ِٛ١ٌيد، جيً بفِى ِسعٍمة جسؿم١يك ـٛبئيم ؾُيُ ـ١ٙية زّةِية

ئعيةلخ زٓيى١ٍٗ َيٛؾ ٚ ـياْ ٘يهٖ بٌُي١ىٚوخ ِيٓ ٚيحٝ ب١ٌيِٟٛ ،جيةٌطحعٚ .ٚؾ١ةزُٙ ـٟ زٕظ١ُ ِإٜى ِٚػىل لٍي١ال

"  ٚ ـيٟ "بٔم١يةل غّيةعٟ"اخز بييفخ امزثبليفخزيإلٞ ئٌيٝ بالٔكيىبٜ ـيٟ "
25
بٌؿةغيد ئٌيٝ ئلةِيد  بٌسيٟ زعحيى عيٓٚ ،

 سّةع١د  ٚ ئٌٝ بٌسػهو بالغسّةعٟ عاللةذ بغ

بٌػّةعييةذ، ٚ ٘ييٛ ِيية ٠إوييم  ْ بٌّٕظِٛييد بٌم١ّ١ييد ِييإضىخ جمييٛخ ـييٟ زؿم٠ييم بٌحٖٛييٍد بالغسّةع١ييد ٌألـييىبلٚ

ـيةٌم١ُ ٘يٟ بٌسيٟ   ِّىٕةزٗٚ زٛغ١ٙٗ ٔؿٛ ق١ةوبزٗٚ جةعسحةو٘ة بعسمةلبذ ِٛغٙد زعًّ عٍٝ زمع١م بٌفعً بالغسّةعٟ

٠سٛغييث بٌحؿييص  ،ٌٙييهبٚ زؿييمل بٌٕظييىخ ئٌييٝ بٌىييْٛ جسعح١ييى ِييةوٍ ـ١حييى ٚ بالزػة٘ييةذ،ٚ بٌّٛبلييؿٚ زؿييمل بٌسّييطالذ

 ئٚفةئٗ عٍٝ بٌٛبلع ٚ زؿٛالزٙة،  ِال ـٟ ئٔسةظ بٌّعٕٝٚ بٌُّسّى ـٟ زعح١ىبزٙة

 بٌعٗيىٔد،زٕسمً ـٟ ْىٍٙة  ٚ غٛ٘ى٘ة ِطال ِيٓ بٌسم١ٍيم ئٌيٝ ٚ ،بٌّإَُةذ  ؾ١ةٔة زؿٛالذ غٛ٘ى٠دزعىؾ 

 بالْسؽةالذ بٌسٟ زىزحٝ جٙة زظً ع١ٗد عٍٝ بٌسؿيٛي،ٚ بٌىِٛيٚ ِٓ بٌٓكٕٗد ئٌٝ بٌّإَُةز١د، ٌىٓ بٌعاللةذٚ

بٌّعسميمبذ بٌسيٟ زحيمٞ ـيٟ ٚ ـةٌسؿٛي بٌّإَُةزٟ ال ٠ُي١ى جيٕفٍ زؿيٛالذ بٌعالليةذ ِىزٕٙد ئٌٝ  لبئٙة بٌسم١ٍمٞ ٚ

 ث ِمةِٚد  ْم زػةٖ وً ـعً زؿٌٟٛ بٌؽةٌ

                                                           
23
 ٔ، 5373، ، زىغّيد  عحيم ز يبوٚ،  ـى٠م١ية بٌٓيىق، بٌيمبو بٌح١ٛية ، بٌطحعيد بفٌٚيٝفي الحل والزرحبل: يت أشفابل الزيفا ال عبةفرح١ٓ١ًِ ِةـ١ًٌٟٚ،  

90 

24
 99 ٔ، ، ِىغع َةجكال عبةرحفي الحل والزرحبل: يت أشابل الزيا ١ٓ١ًِ ِةـ١ًٌٟٚ،  

25
 Michel Maffesolli, L’ombre de Dionysos, Editions des Méridiens, Paris, 1982, p. 39 
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بَييسؿةٌد  ٚ عٍييٝ ٚ زىٓييؿ بٔحٕيية  بٌسؿييٛي بٌييّييإَُيييييةزٟ رمليداو ففخ العاللففبدو ؤسسففبديةففرنخ ال ئْ 

بالْسؽةي، نٌه  ْ بٌّمةِٚد زُسعى  وطى وٍّية ٚ  َة١ٌث بٌسمج١ىٚ بٌعاللةذٚ بٌم١ُ بفلً ِمةِٚد بٌسؿٛي ـٟ ُِسٜٛ

ِإَُي١ة، ِية ٠ػعيً بٌٓيىً بٌعٗيىٔد ٚ بٌّٗيةٌؽ، ؾ١يص ٠ٕسٗيى بٌسم١ٍيم عالئم١يةٚ وةْ ٕ٘ةن زمةٜع جي١ٓ بٌعالليةذ

 بٌػٛ٘ى ِٕٛحطة ئٌٝ زّطً زم١ٍمٞ  ٚ ة ئٌٝ َػً عٗى١ِٕٞسّ

 "، ٚـمة ٌّة زإَُيٗ بٌّمةوجيةذ بٌُيى١ٔٛد،ةندوق ثلحئْ بٌٛبلع بالغسّةعٟ، ـٟ زةو٠ك١سٗ، ال ٠ٛٚع ـٟ "

ٕظِٛيد ـةٌّ بالغسّيةعٟ  ٕةٖيةذ" بٌؿميً"زٚ ِسفةعً جةٌٛىٚوخ ِيع ِية ٠عسّيً ـيٟ زيةو٠ف بٌّػيةيٚ ٌىٕٗ ِسؽ١ىٚ

ٌُ ٠ىٓ  ٠ٛة ِّىٕة  ْ زسكٍٕ ِيٓ ٚ ٌُ زىٓ ٌسؿةـظ عٍٝ نبذ بٌكٗةئٕ بٌسٟ ١ًِزٙة قالي لىْٚ ـةئسد، بٌم١ّ١د

بٌفُٙ بٌُةٔىىٟٚٔ/ بٌيم٠ةوىٟٚٔ ٚ بٌّآي،ٚ ِسؽ١ى، ٠ؿمل ٜح١عد بٌييؿةيٚ غ١ّع "غ١ٕةزٙة" بف١ٌٚد، لبئّة ٕ٘ةن ضةجر

 ٌسؽ١ى  بٚ ٌٍٛبلع ٘ٛ بٌهٞ ٠ػمٞ  وطى الوسٓةؾ ؾمٚل بٌطحةذ

 ٛبلعيد عٍيٝ لوغيد ع١ٍية ِيٓ بٌسىو١يثو، بٌمي١ُ ٚيىٚوخ ئلوبن ٘ٛ ،٘هب بٌُّسِٜٛة ٠ّىٓ بٌسأو١م ع١ٍٗ ـٟ 

زٙيُ بٌؿيةي ٚ بٌسيٟ زسػيةٚي بٌؿةٚيى ئٌيٝ بٌّةٚيٟ، بٌمٛة٠ةٚ زسىبجٝ ِع غٍّد ِٓ بٌٛلةئعٚ ـٟٙ زسمةٜع بٌسعم١م ٚ

ٌعٍيٗ بٌُيحث ٚ " يفبثرح للسفدالد الثمبفيفخ" ِػسّع١يدبٌىِيًٞ، ئٔٙية "ٚبلعيد" ٚ زسٛي  عٍٝ بٌّيةلٞٚ وّة بٌّآي،

 بِعحيى ةبٌسٕيةٔ بالغسّيةعٟ ٍِّؿي بٌىئ١ٍ بٌهٞ وةْ ٚوب  زحٕٟ ِٕظٛو ِعىـٟ ؼ١يى بقسًبٌيٟ جيةٌّىخ، ٠يىٜ ـيٟ

بٌعٍُ بالغسّةعٟ بٌىٍيٟ ِيمقال ٚ ٠ىٜ وهٌه ـٟ بٌسمبقً بٌسكٟٗٗٚ بالٔسّة بذ،ٚ زعمل٠د بٌُػالذٚ عٓ زمبقً

 بٌسف١ُى  ٚ فُٙلىبئ١ة ٚىٚو٠ة ٌس١ُ١ى َحً بٌ

، ـةٌؿم٠ص بٌسؿٛي بٌم٠ّٟ١عم عسحد لىبئ١د، ٔمسىؾٙة ـٟ بٌحم  ٌٍسفى١ى ـٟ ل٠ٕة١ِد ئْ ِة  ضىٔةٖ ـٟ ٘هٖ بٌعسحد 

 بٌّّةوَيةذ، جّية ٘يٛ جٕية ٚ بٌسٗيٛوبذٚ ٘ٛ جؿص ِّىٓ ـيٟ بٌعالليةذ ٍم١ُبٌّةلٞ" ٌٚ عٓ ٘هب "بٌٕظةَ بٌىًِٞ

بٌُىٕةذ، ِإضىخ ـٟ غ١ّع ٚ " ِعحىخ، زظً ـ١ٙة وً بٌؿىوةذ لعخ شطرنحئٔسةظ ٌٍفعً بالغسّةعٟ، ِٓ لبقً "ٚ

 "  اللعتِآالذ "ٚ ُِس٠ٛةذ

ئعييةلخ ٚ زُيي١ى ـييٟ بزػييةٖ زٛو١ييم ـىٚيي١د بّٔؿيية  بٌّػسّييع بٌّؽىجييٟئْ بٌسؿييٛالذ بالغسّةع١ييد بٌسييٟ عىـٙيية 

 ةوبذ ـىل٠يدوهب زىبغيع ِفةع١يً بٌّإَُيةذ بٌسم١ٍم٠يد ٌٗيةٌؽ ق١يٚ زٓى١ً وط١ى ِٓ بٌعاللةذ ب ٔسةغ١د بٌػّةع١د،

بٌهٞ ؾمش ـٟ  ِى بالٔسمةي ِٓ بٌّكًْ ئٌٝ  le blocage زٛغ١ٙٗ  ـةٌؿٗىٚ عٗى٠د ال زٍُُ ِٓ زأض١ى بٌسم١ٍمٚ

بٌمٌٚد، ِٕس١ٙة ئٌٝ ؾةٌد بٌّكًٔد، ٠سكه ١ٖؽد  قىٜ ِع ضٕةئ١د بٌسم١ٍم ٚبٌعٗىٔد، زٕىٓؿ  ٠ٛة ـيٟ بالٔسميةي ِيٓ 

بٌسؿم٠ص، ٘ٛ بالٔسمةي ِٓ بٌمح١ٍد ئٌٝ بٌّإَُد، ئال  ٔٗ ـٟ بٌؿةٌد  بٌمح١ٍد ئٌٝ بٌمح١ٍد، نٌه  ْ بٌطح١عٟ ـٟ ُِةوبذ

بٌّؽىج١د، ـاْ بٌّىبٕ٘د عٍٝ بَسحمبي بفَةٌ بٌعىلٟ جةفَةٌ بٌسىبجٟ، ٌُ زُُٙ ئال ـٟ ئعةلخ ئٔسةظ ّٔٝ عالئمٟ 

 زّطالذ زم١ٍم٠د  ٚ ز١ُى ـ١ٗ ِإَُةذ عٗى٠د جّّةوَةذٚ ،غم٠م، زسعة٠ّ ـ١ٗ َػالذ ِسعملخ
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بٌيهٞ ٠عّيم ـ١يٗ بٌفةعيً بالغسّيةعٟ ئٌيٝ بَيسمِةظ  Bricolage الزرميفكٚ Montage الزولي ك ئٔٗ ِٕط

بٌّسعيملخ بالٔسّيية بذ ـيٟ ِييسٓ ٚبؾيم، ئٔييٗ ئعيةلخ ئٔسييةظ ِّىٕيد ٌعٗييىٔد  ذبٌكطةجييةٚ بٌّّةوَيةذٚ بٌميي١ُوط١يى ِيٓ 

 ِٓيسؽال ـ١يٗٚ بٌّإَُي١د،زم١ٍم٠د بٌعاللةذ، ؾ١ص ٠حمٚ بٌفةعً ِٕس١ّة ئٌٝ َػً عٗىٞ ِيٓ بٌٕةؾ١يد ٚ بٌّإَُةذ

 عاللةذ زم١ٍم٠د  ٚ زّطالذٚ ِٓ لبقٍٗ جألٚبذٚ

ال ٠ّىيٓ بٌسأويم و١ٍيد ِيٓ ئِىيةْ ٚ بٌّؽىج١يد، بٌّيمْٚ ئْ زفى١ه بٌٕظةَ بٌسم١ٍمٞ ٌُ ٠سأذ جٌُٙٛد ـٟ بٌحٛبلٞ

 بٌعٗيىٔد،لبئّية ٕ٘يةن زيأض١ىبذ ل٠ٛيد ٌٍسم١ٍيم ـيٟ جٕية  ٚ بٌمٛة  ع١ٍٗ، ـيمبئّة ٕ٘يةن زُيىجةذ ضمةـ١يد ٔؿيٛ بٌفةئير،

ـةٌٖٛٛي ئٌٝ ٘هب بٌٛٚع ِٓ بٌٙٓةْد بٌهٞ ٖةوذ ع١ٍٗ بٌّإَُةذ بٌسم١ٍم٠د ٘يٛ ٔسيةظ ِٕطميٟ  ،عٍٝ وً ؾةيٚ

بٌّيٛبل بالَيسٙالو١د ٚ غعٍٙة  وطى زحع١د ٌٍّم٠ٕد ِيٓ ؾ١يص زيمج١ى بٌؿةغيةذٚ ٌىجٝ بٌحةل٠د جّٕٝ ب ٔسةظ بٌى َّةٌٟ،

 بفَة١َد 

بٌٕمييييٛل ئٌييييٝ عةِييييً  َييييةٌ ـييييٟ جٕيييية  ِعييييةلالذ ٘ييييهٖ  زؿييييٛيٚ وّيييية  ْ زٕم١ييييم بٌعاللييييةذ بالغسّةع١ييييد،

بفجٕيية  ٚ ـةاللسٗييةل بٌعييةئٍٟ ِيية عييةل وييهٌه، ىخ، وييةْ َييححة ـييٟ زم٠ٛييد ٘ييهب بٌييىجٝ ٌييٛ لبقييً بفَييٚ بٌعاللييد،

بٌىعيييييٟ ٚ بٌييييه٠ٓ ويييييةٔٛب ٠ٓيييييسؽٍْٛ جةٌّػيييييةْ، ٖيييييةوٚب ٠طيييييةٌحْٛ جيييييأغىخ،  ٚ ٠ىـٛيييييْٛ بٌعّيييييً جةًٌوبعيييييد

 ٓ  قييىٜ  ٘ييهب بٌسٕم١ييم ١َُييُٙ ـييٟ بقسفيية  وط١ييى ِييٓ بٌسٛييةِٕةذبٌعييةئٍٟ، ِفٛيي١ٍٓ بٌعّييً بٌّييأغٛو ـييٟ  ِييةو

بٌسّييييطالذ بٌػّع١ييييد ٌٗييييةٌؽ جييييىٚي ـييييىلٞ ٠ػعييييً ِييييٓ ٚ زؿيييي٠ٛى وط١ييييى ِييييٓ بٌميييي١ُٚ بٌسعةلييييمبذ بٌفالؾ١ييييدٚ

 بٌٍّٗؿد بٌٓك١ٗد  ٠ٌٛٚد بف٠ٌٛٚةذ 

زيمقً ٚ ٔفٛن زًب٠مٚ ئْ بالؾسّة  جةٌمٌٚد/ بٌّكًْ ١َىزفع ع١ٍٗ بٌطٍث بالغسّةعٟ ِع زىبغع  لٚبو بٌمح١ٍد

بٌسٟ وبلر ٌٙة ِمخ ِٓ بًٌِٓ)لحً  ْ زسػٗ ِإقىب ئٌيٝ ِّةوَيةذ ٚ ـةٌٗٛوخ بٌسٟ  ٔسػسٙة بٌمٌٚد ٌٕفُٙة، بٌمٌٚد 

 زٟٓ جّٕطك لٌٚد بٌسكٍٟ ال بٌمٌٚد بٌسمق١ٍد(، ٘هٖ بٌٗٛوخ بٌسٟ زظٙى ـ١ٙة عٍٝ  ٔٙة بٌّعطة ، بٌم٠ٛد، بٌسٟ زّٕيع

ٌد عٓ زم٘ٛو بفٔظّد بٌسم١ٍم٠د  ـةٌفالؼ بٌهٞ وةْ ٠ؿًّ ْىٛبٖ ئٌيٝ زح١ؽ، َٛؾ زىْٛ ِٓ ج١ٓ بفَحةت بٌُّإٚٚ

بٌهٞ ٖةو بفوطى زؿىّة ـيٟ بٌّػيةي ٚ َٛؾ ٌٓ ٠فعً ِع جىٚي ٍَطد بٌمةئم ؼ١ى بٌّسػهو بغسّةع١ة، ،"بغّةعد"

 بٌسىبجٟ بٌمحٍٟ 

 ْ زىؾيً و١ٍية،  بٌسم١ٍم٠د زسٛبوٜ، لْٚ بٌّإَُةز١دٚ َسػعً ِفةع١ً بٌّٕظِٛةذ بٌم١ّ١د ،هٖ بٌعٛبًِوً ٘

ِّةوَيةذ زم١ٍم٠يد، ٚ ئْ وةٔير زيمجى جيمٚو٘ة جعالليةذٚ ِإَُةز١د،ٚ ِإَُةذ  قىٜ زحمٚ عٗى٠دٚ ل١ُ ٌٗةٌؽ

ٌٙهب وٍٗ، وةْ ِٓ بٌطح١عٟ  ْ ٠ىْٛ بالٔسمةي بٌّّىٓ ٘ٛ ِٓ بٌمح١ٍد ئٌٝ بٌمح١ٍد، جٓىً ال ٠عٕٟ ِٛذ بٌمح١ٍد، ٌٚىٓ 

 ِإضىخ ٚ ل١ُ لبٌدٚ زػمل٘ة ـٟ ج١ٕد زٗٛوبذ
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نٌيه ـيٟ ُِييسٜٛ بٌح١ٕيةذ َٚٚييةئً ٚ عٍييٝ  وطيى ِيٓ ٖييع١م، جيٟبٌّػسّيع بٌّؽىئْ بٌسؿيٛالذ بٌسيٟ عىـٙيية 

بٌّإغٍيد، جيم ب ِيٓ  بٌمي١ُ، ـٛيال عيٓ بالٔسميةالذ بٌّّىٕيد  ٚٚ بٌسٗيٛوبذٚ بٌعالليةذٚ بٌىِيًٞٚ ب ٔسةظ بٌّةلٞ

بٌمح١ٍد ئٌٝ بٌمح١ٍد، ئٌٝ ٚبلع بٌعٗىٔد ـٟ ايً بٌسم١ٍيم  ِىٚوب جةالٔسمةي ِٓ ٚ ـةٌّكًٔد ،ٚٚع بٌّكًْ ئٌٝ بٌمٌٚد

٘يٟ ِة زال نٌيه ـيٟ يِيٓ بالَيسمالي، ٚـىً ٘هٖ بٌسؿٛالذ ٟ٘ ٔسةظ ُِسّى ٌّة عىـٗ بٌّؽىت قالي بالَسعّةو ٚ

بالَيسّىبو٠د، ـٙيٟ زسيىبٚؼ لِٚية جي١ٓ ٚ زعٍيٓ بالِسيمبلٚ زؿٛالذ ال زٍٛؼ جطعُ بٌمط١عد ِع بٌفةئير، ئٔٙية زٛيّى

ّٔهغيد بٌٛبليع، ٚ  قىٜ الؾمد، جةٌٓىً بٌيهٞ زٛي١ع ِعيٗ ويً ِؿةٌٚيد ٌٍؿُيُ ـيٟ زىز١يثٚ وبٕ٘دٚ سدَػالذ ـةئ

نٌيه جُيحث ٚ ِإَُيةذ عٗيى٠د  َ زم١ٍم٠يد؟ٚ ـٕؿٓ ال ٔعٟ ـٟ وط١ى ِيٓ بفؾ١يةْ، ٘يً ٠سعٍيك بفِيى جّّةوَيةذ

 بٌسعة٠ّ بٌهٞ ٠فىٚٗ ِٕطك بٌسؿٛي ٘هب ٚ بٌسمبقً

ـفيٟ "بٌّية  بٌسُةؤي بٌّعىـٟ ٚ ئضةوخ ٌالْسحةنٚ فوطى بَسفًبيبب l'entre deux ز١ٗى ِؿطد "بٌّة ج١ٓ"

بٌمطةئع  ـال ٚ ٔعٟ غ١مب ِة زع١ٕٗ بٌفٛبًٖٚ بٌمقٛي ـٟ ب٢ْ، ٔكسحى وً بٌطٕةئ١ةذ بٌّّىٕد،ٚ ج١ٓ" ٔع١ّ بٌكىٚظ

ئ١ٌٙة زعٍيٓ ٖيىبؾد بالٔسّية  ئٌيٝ َيػً عٗيىٞ، وّية  ٔٙية ـيٟ ب٢ْ نبزيٗ ال ٠ّىيٓ  ٔىزىٓٚ بٌم١ُ بٌسٟ ٔٓسؽً جٙة

بٔػىبوبذ ِسٛبٖيٍد ئٌيٝ بٌيىب٘ٓ  ٚ بٌميةلَ، ٚ زىز١حٙة زّةِة ّٚٓ ِسٓ زم١ٍمٞ، ضّد بٔٓمبلبذ ُِسّىخ ئٌٝ بٌفةئر

 بٌّٕهغد ٚ ِة ٠ُحث ٌٕة ـٟ وط١ى ِٓ بفؾ١ةْ عُىب ـٟ بٌس١ٖٛؿ

 ال ٠ّىييٓ بٌٕظييى ئ١ٌٙيية عٍييٝ  ٔٙيية زؿييٛالذ زعسييً جعُييى بٌمط١عييد ،١ّ١ييد  َةَييةبٌمٚ ئْ بٌسؿيٛالذ بالغسّةع١ييد

زٕطحك ع١ٍٙة ٚبلعد "بالٔسمةي بٌّعةق"، ئٔٙة ال زّٙم ٌالٔؽّةو ـٟ ُِةوبذ غم٠مخ ِٓ بٌسؿيٛي ال زّير جأ٠يد ٖيٍد ٚ

ٕطييك بالِسييمبل، زييسُ لبقييً ِٚ بٌمييةئُ َييٍفة ِييٓ بفٚٚيية  ٚبٌّّةوَييةذ، ئٔٙيية زؿييٛالذ ِّٙييٛوخ جػ١ٕييةذ بٌحييم 

 بٌسىى٠ٍ، جً ئٔٙة زٗي١ى  ؾ١ةٔية ِػيىل زؽ١يىبذ عٍيٝ ُِيسٜٛ بٌٓيىً ال بٌّؿسيٜٛ ٚ ئعةلخ ب ٔسةظٚ بالَسّىبو٠د

ِسٕةلٛيد  ؾ١ةٔية لبقيً ٔفيٍ بٌُٕيك، ٚلْٚ  ْ زسُيحث ـيٟ ٚ ِّةوَةذ عمخٚ ٌٙهب ٠فُٙ غ١مب و١ؿ زسعة٠ّ  ّٔةٜٚ

 ئضةوخ  ٞ بوزحةن عٍٝ ُِسٜٛ بالَسّىبو٠د 

بٌسى١ِيك ٠سأَيٍ عٍيٝ ٚ " ٚبليع ِيٓ بٌس١ٌٛيؿرسفييد" عٍيٝ بٌسؽ١١يى ئٌيٝ "ز را  خانزةب  االسٌمم  ـٛٝ "

بالٔسّية  "بٌُيػٍٟ"، ؾ١يص ٠سّيةيظ بٌسم١ٍيمٞ ِيع ٚ ِّةوَيةذ ِسٕةلٛيد ِيٓ ؾ١يص بٌحيم ٚ بَسمقةي ل١ُٚ بَسمِةظ

٠ػيهو جةَيسّىبو ٌكطةٜيد "بٌّإَُيةذ بٌعٗيى٠د ٚ ِٓ ؼ١ى  ْ ٠إضى عٍٝ ـعة١ٌد بٌُٕك، ِية ٠إَيٍٚ بٌعٗىٞ،

 ل١ُ زم١ٍم٠د"  ٚ ً عاللةذـٟ ا
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ِعٙية ِٕظِٛيد بٌمي١ُ، ٌيُ ٚ بٌّػسّع بٌّؽىجيٟ،عىـٙة بٌسٟ ٠ٚ بٌحط١اد  ؾ١ةٔة،ٚ ؾ١ٕة ئْ بٌسؿٛالذ بٌّسُةوعد

ـةالٔسّة  بٌّإَُةزٟ ئٌٝ بٌُػً بٌعٗيىٞ، ال ٠عٕيٟ بالٔسٙية  و١ٍية  ال بٌؿمبضد بٌٓةٍِد ٚ ئٌٝ بٌسؿم٠ص بٌىٍٟزمم ال 

بٌعٗييىٔد، ِيية يبٌيير زؿييمل ٚ َيي١ةلةذ بٌّىبٚؾييد جيي١ٓ بٌسم١ٍييمٚ زم١ٍم٠ييد، ئْ لييٜٛ بٌسم١ٍييم،ليي١ُ ٚ ِييٓ ئٔسييةظ عاللييةذ

 بٌطح١عد بٌّّىٕد ٌٙهٖ بٌسؿٛالذ  

ز١ُى ـٟ بزػةٖ ٚ عسّم ـمٝ عٍٝ ِة ٘ٛ زم١ٍمٞ، جً ئٔٙة زًبٚظ ج١ٓ بٌعٗىٞ ٚبٌسم١ٍمٞ،بْسؽةي بٌم١ُ ال ٠ئْ 

بٌسؿييٛي ِييع ٚ بٌس١ٌٛييؿٚ ػ١ييم ع١ٍّييد بٌسى١ييؿٌفىل ٠ـيية ِىغع١ييةذ زم١ٍم٠ييد ٚ بٌعٗييىٔد، ٌىييٓ جآ١ٌييةذٚ بٌّأَُييد

جٓىً غهوٞ، آضةو ٘هٖ بٌّسؽ١يىبذ، ـيةٌسؽ١ى ـيٟ بٌؽةٌيث ٠ّيٍ بٌٓيىً ال بٌػيٛ٘ى ٚ لْٚ  ْ زطةٌٙة،ٚ بٌّسؽ١ىبذ،

 ئعةلخ ئٔسةظ ِة ٌٗ عاللد جةٌسىبزحةذ بالغسّةع١د ٚ ـٟ ئٔسةظ

بٌسٟ زُيسمعٟ بالْيسؽةي جةٌّسيةؼ ـيٟ زىو١حيٗ " الزرميكو لعجخ الزولي ٠ػ١مْٚ " ـةفـىبل، ـٟ ٘هب ب١ٌُةق،

بالٔسّيية بذ، بالقس١ييةوبذ ٚٚ ٠سأَييٍ عٍييٝ زعييمل ـييٟ بٌّىغع١ييةذ /بٌم١ّٟٚزٕةلٛييٗ، ـّٛييّْٛ بفلب  بالغسّييةعٟ

لبع١ة ئٌٝ ٚ ِمبـعة عٓ بٌسعمل٠د ب١ٌُة١َد،ٚ ِٕكىٜة ـٟ ِإَُةذ بٌمٌٚد بٌعٗى٠د،ٚ زىبٖ ِٕسٗىب ٌٍمح١ٍد، ـةٌفىل

ِّٛىب العسميةل آقيى ـيٟ ٚ ِمجىب ٌٍّمٍٔ، ِعسممب ـٟ بٌعٍُ،ٚ ِؿسىىب ٌٍّممٌ،ٚ مح١ٍد"،بٌس٠ٛٗر ٌٗةٌؽ "ٌٚم بٌ

 بٌس١ٌٛؿ ٚ بٌسٛـ١كٚ وً نٌه ٠سُ ٚـك زعة٠ّ ُِسّى ٠عسّم بٌسفةٚ٘ٚ بٌُؿى٠ةذ،

"١ٌُر  جمب زؽ١ىب غهو٠ة  ٚ ضٛوخ، جً ئٔٙية زيمقً ـيٟ عالليد ٚي١ّٕد ِيع   وّة ٠مٛي غةْ جٛلو٠ةو ـةٌؿمبضد

بٌسىبش ـٟ ئٜةو ٌعحد ضمةـ١د وـ١عد، ٚـٟ ؾيٛبو ٠سيىبجٝ ـ١يٗ بٌعٕٗيىبْ، ٚيّٓ ع١ٍّيد زيمبقً ٚبقيسالٜ ٚزى١يؿ، 

ٚ٘ىهب زسكٍٝ غم١ٌد بٌمط١عد عٓ ِىةٔٙة ٌم٠ٕة١ِد بٌسّةيظ ٚبٌسفةعً"
26
  

بٌعٗىٞ، ـّٓ لبقً بٌّإَُةذ ٚ ج١ٓ بٌؿم٠ص المززاجظٙى  وطى ـٟ ببٌسى١ِك بٌهٞ ٠ٚ ئٔٗ غمي بٌّٛب ِد

 بٌعٗى٠د زسٛبزى بٌّّةوَةذ بٌسم١ٍم٠د، جّة ٠ػعً ِٓ وً ِٓىٚ  زؿم٠طٟ  ٚ ؾسيٝ ؾيمبضٟ، ِػيىل زفى١يه ٌٍح١ٕيةذ

وّة ٠مٛي غةْ جٛلو٠ةو، ـيٟ ايً "بٌسحيةٌ ٚؾٍيٛي َٚيط١د ٚزّةيغيةذ، ـةٌؿمبضيد عحيةوخ عيٓ ٚ زؽ١١ى ٌٙة، ٌىٓ،ٚ

، ـٟٙ ١ٌُر غم١ٌد لبئّة"ِفةولد
27
 بٌؿمبضٟ  ٚ ال زعٕٟ بٌسكٍٕ ِٓ بٌسم١ٍمٞ و١ٍدً ٌٗةٌؽ بٌؿم٠صٚ 

                                                           
26
 Jean Baudrillard, La société de la consommation, Edition Gallimard, Paris.1996, p.17 

27
 Jean Baudrillard, La société de la consommation, op.cit., p. 17 
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ٚـيٟ ٘يهب بٌٗيمل ٠ميٛي بٌّكسيةو بٌٙيىبٌ جأٔيٗ "ئيب  ٘يهب بٌٛبليع ال ٠ػيم بٌّؽىجيٟ ِيٓ َيح١ً  ِةِيٗ، َيٜٛ 

 ٌسم١ٍم٠يد، عيًؾحيً بٌّإَُيةذ بٌمح١ٍيد بٚ بٌٍعث عٍيٝ ؾحٍي١ٓ ـيٟ آْ ٚبؾيم  ؾحيً بٌّإَُيةذ بٌمٚال١ٔيد بٌعٗيى٠د،

عُٝ  ْ ٠ىجؽ ـٟ ٘هب بٌػةٔث ِة قُىٖ ٕ٘ةٌه"ٚ
28
   

ِّةوَيةزٙة لبقيً بٌّػسّيع ٚ ٌعاللةزٙية وفعة١ٌد  َةَي١د ـيٟ زيمج١ى بٌّٕظِٛيد بٌم١ّ١يد بٌسى١ِك،ٚ ئْ بٌس١ٌٛؿ

بٌّؽىجٟ، زظٙى عٍٝ  ٔٙة ِىّٓ الٔحطةق عٛبًِ بٌمط١عد ٚبٌؿٍٛي بٌَٛطٝ جػةٔث عٛبًِ بٌٕظةَ ٚئوَة  بٌسم١ٍيم  

بٌعٗييىٔد، ال ٠عحييى لِٚيية عييٓ ٘ييمؾ ئٌؽييةئٟ ٠ييىبل ِٕييٗ ٚ زٕةـُييةذ جيي١ٓ َييػٍٟ بٌسم١ٍييمٚ ـّيية ٠ؿييمش ِييٓ ٖييىبعةذ

بالٔسٙة  ِٓ َػً ٌٗةٌؽ جىٚي ب٢قى، جممو ِة ٠مي عٍٝ  ٍَٛت زمج١ى ٠ًٚبظ جي١ٓ بٌُيػ١ٍٓ، ٠ٚف١يم ِيٓ  َُيّٙة 

 بالَسّىبو٠د زأ١ٍَ ِٕطك بٌسؽ١ى لبقً ٚ بٌى٠ًِد ـٟ جٕة  بٌٛلةئع بالغسّةع١دٚ ٌّةل٠دب

ئْ بٌطىٚؾةذ بٌٕظى٠د
29
بٌسٟ ؾةٌٚر  ْ زفُٙ ٘هب بٌُّسٜٛ بٌعةٌٟ ِيٓ بٌسىو١يث بٌيهٞ ٠ظٙيى ع١ٍيٗ بفلب   

بالغسّةعٟ بٌّؽىجٟ، زٛيعر ْي١عة ـيٟ بٌسفُي١ى، ٌىٕٙية ٌيُ زؽفيً غ١ّعٙية ب ْيةوخ ئٌيٝ بٌؿٛيٛو بٌّىطيؿ فجعيةل 

 بٌسٛـ١ك ٚ بٌسى١ؿٚ بٌسفةٚ٘ٚ بالِسًبظ

بٌسٟ زسىلل عٍٝ  َٚع ٔطةق، زكسًي بٌطى٠مد بٌسٟ ٠يمجى ٚ "،اللي يندو ثبة واحد هللا  سدو يلياـعحةوخ "

٠ٓيىعٓ ٚ بؼسىبـُٙ ِيٓ َيػالذ ِكسٍفيد، ـيهبذ بٌّطيً ٠حيىوٚ ِسعملخل١ّ١د جٙة بٌّؽةوجد بٔكىبُٜٙ ـٟ ٍُِى١ةذ 

ـيةٌّػسّع بٌيهٞ ٠حيمٚ عٍيٝ  ٌٛ وةٔر ِسٕةلٛيد ٚ بٌسىو١ث، ـال ْٟ  ٠ّٕع ِٓ بٌعًّ جّىغع١ةذ عم٠مخٚ بالِسًبظ

 بٌسىو١ث ٚ لوغد ع١ٍة ِٓ بٌسعم١م، ال ٠ّىٓ ِٛبغٙسٗ ئال جةٌممو نبزٗ ِٓ بٌسعم١م

 ٠ىزيمٞ جهٌيد عٗيى٠د،ٚ  جىبي ٘هب بٌسىو١ث ٠ممَ جٛي جةَىْٛ ِطةال ِعحىب عيٓ "ْيةت ٠ؿّيً ْيٙةلبذ،ٚ

٠ٖٛيٟ جسٓيؽ١ً ـيالْ جةٌفىُٔي١د، ٌٚىٕيٗ  ِيةَ زؿفظيةذ ٚ ٠سٍفٓ ئٌٝ ُِيإٚي ئلبوٞ  ئٔيٗ ٠ٕطيك جىٍّيةذ عىج١يد،ٚ

 ْ بٌعةئٍيد ٚ بٌُّإٚي ٠عةٚل بٌىىخ جطالش ؾػع، ئّٔة جةٌعىج١د ٘هٖ بٌّىخ  ئْ لى٠حة ٌٍٓكٕ بٌّمسىؼ لم ـمم عٍّٗ،

ٌىٕيٗ ٠ٛبغيٗ ـيٟ بفق١يى ٚ جأٔٙية وط١يىخ بٌٌٛيم،ٚ جأٔٙة زٕسّٟ ئٌٝ لح١ٍد ِيٓ َٚيٝ بٌّؽيىت،ٚ  ٖحؿر جمْٚ ِٛول،

عٍٝ بٌمةْٔٛ، ٘هب لْٚ  ْ زىْٛ ِإ٘الذ بٌّىْؽ لم نوىذ" جىـٙ ِحٕٟ
30
  

                                                           
28
 77 ٔ، 7999، ١ٔٛ٠ٛ 11جةٜ،، بٌعمل ، بٌُٕد بٌكةُِد، بٌىمدلخ الوحدحبٌّكسةو بٌٙىبٌ، ِالؾظةذ ؾٛي بٌسم١ٍم ٚبٌسؽ١ى ـٟ بٌّػسّعةذ بٌعىج١د،  

29
١حد بٌىحيىٜ، ٚويهب ِية ٔمٗم جٙهٖ بٌطىٚؾةذ ِة بٔسٙٝ ئ١ٌٗ جٛي جةَىْٛ جٗمل بٌّػسّع بٌّىوث، ِٚة ٔةلٓٗ ِؿّم غٌُٛ ـٟ ْأْ بٌّكًٔد ٚبًٌج١ٔٛد ٚبٌُ 

 ٜىؾٗ عحم ز ؾّٛلٞ ـٟ ب١ٌٓف ٚبٌّى٠م، ـٛال عّة  ْةو ئ١ٌٗ و١ٍفٛول ؼ١ىزً ـٟ بٌّىٚٔد بٌح٠ٛ١ٕد ٚوٚيْ ـٟ آ١ٌةذ بٌسفةٚ٘ ِع بٌٛبلع 

30
 15 ٔ، 7999بٌُٕد بفٌٚٝ،  وسٛجى  ، بٌعمل بٌطةٌص،مدلخ ثيذ الحا خجٛي جةَىْٛ، ِة بٌؽة٠د ِٓ عٍُ بالغسّة  بٌمىٚٞ، زىغّد  ِٗطفٝ بٌؿُٕةٚٞ،  
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١َفٟٛ جٕة ئٌٝ بٌكٍٛٔ ئٌٝ ٚغيٛل عيمل ؼ١يى ٠ُي١ى ِيٓ بٌيم٠ٕة١ِةذ  ،ـةٌسؿ١ًٍ ب١ٌٌَُٛٛٛغٟ ٌٙهب بٌّطةي

ِىويث جسعح١يى جيٛي جةَيىْٛ  ٚ ِسيمبقًٚ بالغسّةع١د بٌسٟ زّسؽ ِٓ  ُٔةق ِكسٍفد، ٌىٕٙة زؿٛيى جٓيىً ِسػيةٚو

ؾ١يص سٗيةو  ـ١ّية ج١ٕٙية ِيٓ  غيً ب١ٌّٕٙيد، زٚ ةذ ال زٕطيىؼ وٛؾيمخ ُِٕيػّد، جيً ئٔٙية زسحيةوٌٜىٓ ٘هٖ بٌم٠ٕة١ِ

عٍٝ بٌىؼُ ِٓ بٌسٕةلٙ بٌٗةوـ بٌهٞ ٠حٗيُ  ،بٌطمةـةذ ِسػةٚوخ ـ١ّة ج١ٕٙةٚ بٌٍُٛنٚ  ّٔةٜ بٌع١ّٚ ز١ٗى بٌم١ُ

ِية ٚ بٌؿيم٠ص،ٚ بٌسم١ٍيمٞٚ بٌعٍّيٟ ٚبٌالعٍّيٟ،ٚ بٌيٛبلعٟ،ٚ بفَيطٛوٞٚ بٌّيمٍٔ،ٚ ضٕةئ١ةزٙة بٌّؿسٍّد، ـةٌّممٌ

لْٚ  ْ ٠ط١يى ٘ييهب ٚ ِيإٜىخ ٌٙية،ٚ ئٌيٝ نٌيه ِيٓ ضٕةئ١ييةذ بٌّػسّيع بٌّي٠ًع زػيم ٔفُييٙة ؾةٚيىخ ـيٟ ٔفيٍ بٌٍؿظييد

بٌؿٛٛو بٌّىوث  ٞ ئْىةي عٍٝ ُِسٜٛ ١َىٚوخ بٌؿ١يةخ بالغسّةع١يد، جيً ئْ ٘يهب بٌسىو١يث ٠ُيسؿ١ً ِيع بٌٛلير 

 ْىٜة ٚغٛل٠ة الَسّىبو٠د بٌّػسّع 

خفوا  زٗي١ى ِحيىوب ٌٍؿٗيٛي عٍيٝ بٌٛا١فيد، جيً ئٔٙية زُيسؿ١ً ٚ ـيٟ  عّيةق ٘يهب بٌٓيةت، ـةٌمح١ٍد زُس١مظ

عٍٝ بٌعٗىٔد ـيٟ وط١يى ِيٓ   نزةرـةٌسم١ٍم  ِة ٠ؿٛيٖ بٌّى  ِٓ ْٙةلبذ ع١ٍّد  ٠فٛق ـٟ لموزٗ بٌسأض١ى٠د مرو 

ي"ٌٚم بٌمح١ٍيد" ـيٟ ـةٌٗٛذ بالٔسكةجٟ ٘ٛ ٌ ئٔسةظ بٌٍُٛن بالٔسكةجٟ جةٌّؽىت  ٘ٛ ِة ٍٔؿظٗ جػال  ـٟٚ بفؾ١ةْ،

 بٌكسةَ ٚ بٌحم 

ٌُ ٠ىٓ ِٓ بٌُّسؽىت  ْ زىْٛ ِىزىًبذ بٌسىبْك ب١ٌُةَٟ جي١ٓ بٌّسٕةـُي١ٓ ـيٟ بالٔسكةجيةذ لةئّيد  ،ٌٚٙهب

عٍٝ ئاٙةو "١ًِخ" بالٔسّة  بٌمحٍٟ، ـٙيهب بالٔسّية  ٠ظيً  ٘يُ "َيالؼ" ٌّٛبغٙيد بٌكٗيَٛ  ـة١ٌُةَيٟ بٌٕيةغؽ ٘يٛ 

٠عييٟ غ١ييمب بٌٍؿظييد بٌؿةَييّد بٌسييٟ ٠ىييْٛ ـ١ٙيية ِييمعٛب ٚ بٌعٗييىٔد،ٚ ٌسم١ٍييمبٌييهٞ ٠عييىؾ و١ييؿ ٠ييمجى بٌعاللييد جيي١ٓ ب

بٌّٕةَحد بفقىٜ بٌسٟ ٠طٍيث ـ١ٙية  ْ ٠ىيْٛ ِٕؿيةيب ئٌيٝ قطيةت بٌعٗيىٔد  ـحيةٌىؼُ ٚ ٌالَسٕػةل جةٔسّةئٗ بٌمحٍٟ،

حٍيٟ ـيٟ ِٓ وً ب غىب بذ بٌسٟ  ـىؼر بٌمح١ٍد ِٓ لٚو٘ة بٌسأ١ٜىٞ، ـاْ نٌيه وٍيٗ ٌيُ ٠يإل ئٌيٝ ِؿيٛ بالٔسّية  بٌم

 بٌّةل٠د ٌٍّػسّع، ـطّد ؾٛٛو ِسػمل ٌٍمح١ٍد وسٗٛو، ٠ٍؽٟ ؼ١ةت بٌمح١ٍد وسٕظ١ُ ٚ بٌح١ٕةذ بٌى٠ًِد

ٌٚٙهب ٠مٛي بٌّكسةو بٌٙىبٌ جأْ "٘هب بٌّةٟٚ بٌمحٍٟ، ٠ّىٓ زٍُّٗ  ٠ٛة ـٟ بَسّىبو بٔٗٙةو بفْكةٔ 

د ُِسمٍد ُِٚإٌٚد قةوظ ئٜةو ّٚٓ بٌعةئٍد  ٚ قٝ بٌُٕث، جؿ١ص ٠ػمْٚ ٖعٛجد وحىٜ ـٟ بزكةن ِٛبلؿ ـىل٠

 ويأْ بٌسىبجطيةذ بالٔمُية١ِد بٌمم٠ّيد، ِية يبٌير ئٌيٝ ب٢ْ ـةعٍيدٚ َٕم٘ة،ٚ لّٚٔة بالعسّةل عٍٝ لعّٙةٚ بٌػّةعد،

ِإضىخ ـٟ بٌعاللةذ بالغسّةع١د"ٚ
31
١ٛ٠ؿ بٌٙىبٌ ِٛٚؿة جأْ "بفجعيةل بٌى٠ًِيد ٌٍمح١ٍيد ِية يبٌير ِسٛبغيمخ ٚ  

بٌػّةعةذ"ٚ بٌمم٠ّد، ِة يبٌر ئٌٝ ؾم ب٢ْ زؿىن بفـىبل وٚؼ بٌؿ١ةخ بٌمح١ٍدٚ ـٟ بفن٘ةْ،
32
  

                                                           
31
 99 ٔ، 7999، ِػٍد بٌّٓىٚ ، بٌعمل بٌُةلٌ، مالحظبد واسزنزبخبد حول رطو  النظبا المجلي في خجبلخبٌّكسةو بٌٙىبٌ،  

32
 593 ٔ، ، ِىغع َةجكالمجيلخالسلطخ وبٌّكسةو بٌٙىبٌ،  
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ُ وط١يىب ِيٓ بٌيم٠ٕة١ِةذ " بٌسيٟ زحٗييسفر االنزمفبلئْ ِة ٠ّىٓ بالٔسٙة  ئ١ٌٗ ـٟ بٌكسةَ، ٠سؿيمل ـيٟ ٚبلعيد "

بٔسٗيةو بٌٓكٗية١ٔد عٍيٝ ٚ ـةالٔسميةي ِيٓ بٌّكيًْ ئٌيٝ بٌمٌٚيد، ٌيُ ٠ميم ئال ئٌيٝ ب٠ًٌّيم ِيٓ بٌّكًٔيد، بٌّػسّع١د 

 عاللةذ زم١ٍم٠د ٚ ئعةلخ ئٔسةظ بٌّكًْ ـٟ ٖٛوخ لٌٚد ؾم٠طد، ٌىٓ جّّةوَةذٚ بٌّإَُةز١د،

وّة  ْ بالٔسمةي ِٓ بفَةٌ بٌعىليٟ ئٌيٝ بفَيةٌ بٌسىبجيٟ ب لبوٞ، ٌيُ ٠ميم جيمٚوٖ ئال ئٌيٝ بَيسحمبي بٌمح١ٍيد 

 بٌُّييٍى١ةذ مل ٌٍسٗييٛوبذ ٚبٌّؿييٚ بَييسّىبو٠د بٌطمييً بالٔسّييةئٟ بٌّييإضى،ٚ ئٌؽيية  بٌفةع١ٍييد بٌسٕظ١ّ١ييدٚ جةٌمح١ٍييد،

ئْ وةْ لم  عٍٓ "ِٛزٙية" وسٕظي١ُ، ـأٙية ٌيُ زٕسيٗ ٚ ؾسٝٚ ـةٌح١ٕةذ بٌسم١ٍم٠د ٌُ زُٕؿث و١ٍة ِٓ بٌٛبلع بالغسّةعٟ،

 ج١ٕد و٠ًِد ـةعٍد ٚ وسٗٛو

"، نٌييه  ْ بٌفةعييً بالغسّييةعٟ بٌييهٞ يسففر المطيعففخ٘ييٛ "ٚ ئْ ٘ييه٠ٓ بٌسكييى٠ػ١ٓ ٠مييٛلبْ ئٌييٝ عُييى آقييى،

٠ؽ١يى ِيٓ ُِيةوبزٙة جؿىيُ ِية زىَيث ٚ ٠إغً بالٔسميةالذٚ بٌسم١ٍمٞ ـٟ آْ،ٚ ٌُػ١ٍٓ بٌعٗى٠ُٞسط١ع بَسعّةي ب

  ْ ٠مجى بٌسؽ١ى جةالَسّىبو٠د ٚ ٠ٜٛال ـٟ ج١ٕةزٗ بٌّىغع١د، ال جم

مؤسسففبد ـةٌكطةٜييد بٌّىو٠ًييد) ِمةِٚييد بٌسؽ١١ييى ٚ ٠ظييً آ١ٌييد ِىو٠ًييد ٌسييمع١ُ بالَييسّىبو٠دئْ بٌس١ٌٛييؿ 

ز١ٌٛفٙيية ِييع بٌعٕةٖييى ٚ ئعييةلخ ٖييٙى٘ةٚ زٓييسؽً ـييٟ اييً زىط١ييؿ بٌعٕةٖييى بٌسم١ٍم٠ييد( ياللففبد رمليد ففخو يةففر خ

بٌعٗيى٠د، جةٌٓيىً بٌيهٞ ٚ بٌّإَُيةذ بٌعمال١ٔيدٚ بٌعٗى٠د، ِية ٠ػعيً بٌُٕيك بٌطميةـٟ بٌسم١ٍيمٞ ٠سّيةيظ ِيع بٌمي١ُ

 بالٔسمةي ٚ ٠إغً بٌمط١عد

زٕحىي زػ١ٍةذ بٌسؽ١ى لبقً ُٔك ِٓ بالَسّىبو٠د، ـال بٌمط١عد  ،بٌٛلةئع بٌّػسّع١دٚ ـفٟ وط١ى ِٓ بٌؿةالذ

زؿٛالذ وحىٜ، ٌىٓ ّٚٓ َيمؿ ِؿيمٚل َيٍفة  ٚ ال بالٔسمةي بٌّىغٛ، زظٙى عالِةزٗ، ـمٝ ٟ٘ زؽ١ىبذٚ زؿمش،

 ِمعّة ٌٙة، ـةٌمٌٚد بٌػم٠مخ ال زعمٚ  ْ زىيْٛ زؽ١١يىب زيمج١ى٠ة ٠ىعيٝٚ ـةٌسؽ١ى بٌٍّؿٛا ١ٗ٠ى ِٕسػة ٌالَسّىبو٠د

ئاٙيةوب جّّةوَيةذ ٚ بٌك١ةوبذ بٌّإَُةز١د بٌعٗى٠د زحمٝ ُِٕٛلخ ئٚيّةوبٚ إٍَ ٌّٕطك بٌّكًْ بٌُّسّى،٠ٚ

 ال زٕمٍث ع١ٍٗ ٚ زم٠ُ بٌسم١ٍم

ئٌيٝ ؾيم وح١يى، عٍيٝ  َيٍٛت بْيسؽةي بٌّٕظِٛيد بٌم١ّ١يد، ـ١ّية بفَيةٌ ٚ ئْ بفَةٌ بٌسم١ٍمٞ ٠ظً ١ِّٕٙة،

"زؽ١ٍيؿ" بٌّىزىيً  ؾةٚيىب  َةَية ِيٓ  غيًٚ ١ّية ٔيهو، جيًبٌعٗىٞ ٠ظً ْيىال١ٔة ؼ١يى ِّسيم ئٌيٝ بٌػيٛ٘ى ئال ـ

بٌٛغيٛل، ـّية ٚ ٘يٛ بٌيهٞ ٠ّيٕؽ بٌٓيىع١دٚ   ـةٌسم١ٍيم ٘يٛ عٗيث بالْيسؽةي،Actuatisation"زؿ١١ٕٗ" ٚ بٌسم١ٍمٞ

 ب وش بٌّكًٔيٟٚ بٌحييييىودٚ  َة١ٔيييم ِسعملخ ِٕٙة ِة ٠ؿ١ً عٍيٝ بٌيييييٓىؾٚ ٠حىو بٌم١ُ ب١ٌُة١َد ِطال ٘ٛ آ١ٌةذ

ِٕٙة ِة ٠ؿ١ً  ٠ٛة عٍٝ بالٔسّية بذ بٌعٗيى٠د ِيٓ لح١يً بالٔٛيٛب  زؿير ٌيٛب  ٚ بٌعاللةذ بًٌج١ٔٛد،ٚ ذبٌٛال بٚ
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ئْ وةٔير ٘يهٖ بفق١يىخ َيٜٛ آ١ٌيةذ ٚ )وّإَُيةذ عٗيى٠د(، لقٛي ؼّيةو بٌّٕةـُيد بالٔسكةج١يدٚ ِإَُد ؾًج١د

 ١ٖةٔسٗ جٓىٜٚ بٌعٗىٔد ٚ ٌسؽه٠د بٌسم١ٍمٞ

بٌسم١ٍمٞ، جً ٚ زسّىٓ جةَسّىبو ِٓ زعحاد وً ِٓ بٌمة١َِٛٓ بٌعٗىٞ ئْ بٌم١ُ ب١ٌُة١َد ٚـمة ٌٙهب بٌسىز١ث،

 بٌظييىؾ بٌييهٞ ٠ُييسػم، ئْ ٕ٘ييةن ُِييةِٚدٚ جاِىةٔٙيية زؽ١١ييى َييػالذ بٌّعٕييٝ زحعيية ٌٍٛٚييع١د بٌسييٟ زٛغييم ع١ٍٙيية،

 بٌسى١ييييؿٚ بٌؿييييم٠ص ـييييٟ  لب  بٌّٕظِٛييييد بٌم١ّ١ييييد، ـيييةٌيييييييسحةلي ُِييييسّىٚ زفةٚٚيييية لبئّيييي١ٓ جيييي١ٓ بٌسم١ٍييييمٞٚ

ا دواخيخ ج١ٗػ ِسعملخ، نٌه  ْ َى بالَسّىبو٠د ٠ّىٓ جةٌٛىٚوخ ـٟ ٚ ( ٚىٚوٞ،Bricolage"بٌسى١ِك")ٚ

  شاالنيخ ال جنىو ال عنى

زؿٛى ـٟ بْسؽةي بٌّٕظِٛد بٌم١ّ١د عٛلخ ُِسّىخ ئٌٝ بٌفةئر، ـفٟ وً ؾ١ٓ ٕ٘يةن بَيسٕػةل جةٌيهٞ ِٛيٝ 

بٌسييٟ زسٛبٖييً ٚ بٌػ١ّييً"، ئْ ٘ييهٖ "بٌعييٛلخ" ٔؿييٛ بٌّةٚييٟ،بٌييمـة  عييٓ  ٜىٚؾييد "بفِييٍ ٚ  ضحييةذ بٌفةول١ييد

ِىو٠ًسٗ ـٟ جٕة  بٌسّطالذ بٌكةٖد جةًٌِٓ، ٚ ج١ٗػ ِكسٍفد، ٌسؿم١ث بٌؿةٚى، زإوم "ضمً بٌّةٟٚ"ٚ جةَسّىبو

 وً ِية ٘يٛ َيٍحٟ ويةِٓ ـيٟ بٌيىب٘ٓٚ بٌك١ّى"،ٚ "يِةْ بٌك١ىٚ ـىً ِة ٘ٛ ئ٠ػةجٟ ِؿٗٛو ـٟ "يِةْ جىىٞ"

 بٌمةلَ ٚ

ٟ٘ ال ٚ "يِةْ وةْ ٚوةْ  "،ٚ ٟ٘ عحةوخ "ٔةٌ يِةْ"ٚ خ  قىٜ ٠ىلل٘ة بٌّؽةوجد جةَسّىبو،ٕ٘ةن عحةو

 بٌىىَٚ بٌٓػةعدٚ زٕفًٗ عٓ ِؿسٜٛ "يِةْ جىىٞ"، ـي"ٔةٌ يِةْ" ال ِط١ً ٌُٙ ب١ٌَٛ، ئُٔٙ ٠ػُمْٚ بٌٗالؼ

ك يِييٓ ِىغعييٟ ال بٌٛـيية   ئٔٙييُ ِييٓ ٔفييٍ بٌييًِٓ بٌحىييىٞ بٌييهٞ ٠إْييى عٍييٝ نبذ بٌميي١ُ بٌٕح١ٍييد، ئْ بفِييى ٠سعٍييٚ

 زةو٠كٟ 

 ئْ يِييةْ جىييىٞ، ٘ييٛ جةٌٛييحٝ، زػىجييد بٌّسؿييمش عٕييٗ، ئٔييٗ ٌيي١ٍ ِييٓ ٖييٕع  ؾييم َييٜٛ ِييٓ ٠سؿييمش عٕييٗ

ـييٟ ِةٚييٟ بٌّسؿييمش  ٚ ـييٟ ِةٚييٟ ٚ ٠ُسٓييٙم جييٗ، جٕييٛ  بٌؿٕيي١ٓ، ـٙييٛ يِييٓ ال ٚغييٛل ٌييٗ ؾسييٝ ـييٟ بٌّةٚييٟ،ٚ

زٗ يط ى   َ ِيًٞ عٍيٝ بٌؿةٚيى  ئْ بفِيى  ْيحٗ ِية زٛيك١ّٗ، ٌسؿم١يك بالٔسٗيةو بٌىٚ بٌػّةعد، ٌٙهب وط١يىب ِية زيسُ   

 قهالٔٗ ٚ ٠ىْٛ جٙػىخ ِٛةلخ ٔؿٛ بٌّةٟٚ ٘ىجة ِٓ عٕؿ بٌٛبلع

عٕمِة ٠سؿمش بٌّؽىجٟ عٓ يِةْ جىىٞ، ـأٗ ٠عّم ئٌٝ ئعيةلخ جٕية  ٘يهب بٌسيةو٠ف، ٚـيك  ْيىةي ِٛيةلخ ٌّية 

بٌسىىبو ٚ ٝ بَسحعةل بٌؿمٚش"بٌؿم بٌّٖٓٛ"، ِع بٌس١ٕٕٗ عٍٚ ٠عسًّ ـٟ بٌىب٘ٓ، جةعسّةل ضٕةئ١د "بٌؿم بٌىةًِ"
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بالعيسالي وٍيٗ ٚ بٌٕمٕٚ بالٔسّة  ئٌٝ ِمٌٛد "جىىٞ"، ؾ١ص بالوسّةي ٠ىْٛ ـٟ نٌه بًٌِٓ "بٌحىىٞ"،ٚ ٌّة ـةذ،

 ٠ىْٛ ـٟ بٌىب٘ٓ 

ِسٕةلٛد، زحيىي  ٕٔية ؾ١يةي  يِٕيد ٚ بٌسٟ ٠ع١ٓٙة بٌّؽةوجد، ٚـك ١ِٛ٠ةذ ِسحة٠ٕد /بٌم١ّ١دئْ بٌسعمل٠د ب١ًٌِٕد

ُ ـيٟ َيػً ٚبؾيم،ٚ بفجعةل، زسعة٠ّٚ بذِسعملخ بالٔسّة  ؼ  ٕ يم  ٌميم بَيسطة  ِيٓ ؼ١يى ئضيةوخ فٞ ِٓيىً جيةٌّىخ  ٚ ز 

ـىٔةٔييم جىٚل٠ييً  ْ ٠سػييةٚي ِفٙييَٛ بٌييًِٓ بٌكطييٟ بٌطةجيير،  ٚ ؾسييٝ بٌييًِٓ بٌى٠ةٚييٟ بٌّمييٕٓ، ٌٗييةٌؽ بفيِٕييد 

  ق١ىخ لٗي١ىخٚ ٚ قىٜ ِسَٛطدبفلب ، ِحىيب جأْ ٕ٘ةن  يِٕد ٠ٍٜٛد ٚ بٌّسعملخ، بٌسٟ زكسٍؿ جةقسالؾ ب ٠مة 

  ـىيً ٘يهٖ بفيِٕيد 33بٌسيةو٠فٚ زسأضى جٓيىٜٟ بٌّػيةيٚ )بًٌِٓ بٌط٠ًٛ، يِٓ بٌظىـ١د، بًٌِٓ بٌم١ٗى(، زسؿمل

 ١ٌُير، جيأٞ ؾيةي ِيٓ بفؾيٛبي، ِػيىل وجةئيمٚ بلسٗيةل٠د ٚضمةـ١يد،ٚ ِػة١ٌيدٚ ٟ٘ ٔسةظ ٚبلعٟ ٌسفةعالذ زةو٠ك١د

 زأو١م بٌؿٛٛو  ت  ٚؾىة٠ة ُٔسى١ٓ ئ١ٌٙة ِٓ  غً زحى٠ى بٌؽ١ةٚ

ِكىغةزيٗ، ـيال ٘يٛ ٠إْيى عٍيٝ ٚ ب٢ْ، ِيٓ ؾ١يص ِمقالزيٗٚ ٌٙهب ٠ظً بًٌِٓ بٌم١ّٟ  وطى زٛزىب ـيٟ بٌٕٙية

ال عٍيٝ بٌؿيم بٌىةِيً ٚيمب عٍيٝ بٌؿيم بٌّٓيٖٛ، ِية ٠ٛغيث بٌسأو١يم ـيٟ ٚ يِٓ بالٔٗالؼ ـٟ ِمةجً يِٓ بالٔفُيةل،

٠عيىؾ زؿيٛالذ وحيىٜ ـيٟ ِػيةالذ ٚ ّعيةذ، عيىؾ ؾٛبي بٌسُةؤي عٍٝ  ْ بٌّػسّع بٌّؽىجٟ وؽ١يىٖ ِيٓ بٌّػس

م  ٚ ْسٝ،  ّ بٌّطٍيٛت ـيٟ ويً ٚ ِيمٜ ٘يهٖ بٌسؿيٛالذ،ٚ ِٓ بٌطح١عٟ  ْ زىْٛ بٌّٕظِٛد بٌم١ّ١د، بفوطى قٛٛعة ٌ 

بالوسّة١ٌد، ـّة ًٔٗ ٚ لّٚٔة بلعة  ٌٍّطٍم١د ،زىللبزٙةٚ ؾ١ٓ ٘ٛ "بٌّىبـمد بٌع١ٍّد" بٌٕمم٠د ٌٙة، الوسٓةؾ  جعةل٘ة

 بٌعٍُ بالغسّةعٟ، ٘ٛ  ؾٛبي بٌسُةؤي ئ١ٌٗ ـٟ 
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