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لطةماعغر،  ططِعط  شعع  لطصائث،  الظادرة  الحثخغئ 
بتغث غةسطعا تثدع إلغه دون أجج صاظعظغئ أو 
صثرة  الضارغجطغعن  الصادة  غماطك  بعثا  تصطغثغئ، 
السغطرة سطى المحاسر السغاجغئ واقجاصطابات، 
أغدًا  غظتسر  المحاسر،  عثه  تظتسر  طبطما  لضظ 
أن  ذلك  الضارغجطغغظ،  الصادة  عآقء  خسعد 
وطراصئئ  طعجعئ  طساغغر  لعا  طظاعجات،  السعاذش 
طظ ذرف الصادة، أولؤك الثغظ غعزسعن وغظاةعن 

وغدئطعن تطك السعاذش(٩).

اقعامام  ارتئط  شصث  السغاجغئ  المحاسر  أطا سظ 
بعا بمةمعسئ طظ السعاطض، أعمعا بروز الحسئعغئ 
ضترضئ جغاجغئ، بط طرتطئ طا بسث التثابئ، وطا 
شغ  تمبطئ  تتعقت؛  طظ  المساخر  الجطظ  خاتإ 
وخسعد  السغاجغ،  وأزطئ  ا�غثغعلعجغا،  طعت 
وطةامع  الفرداظغـــئ  وبـــــــروز  الاضظعصـــــراط، 

اقجاعقك(١٠) .
جغاق سام طتضعم بمرتطئ طا بسث التثابئ، طرتطئ 
حغء،  ضض  شغ  والاحضغك  بالّظسئغئ،  اتسمئ 
الاغ  تطك  والسصقظغئ،  المسغارغئ  أجج  تةاوزت 
السصقظغئ  سطى  بصغاطعا  التثابئ  بعا  بحرت 
جغاق  بالصاظعن،  واقلاجام  والسطمغئ  والاظزغط 
أغثغعلعجغا،  وق  طتضط،  تظزغط  بق  سام 
وتاصطص  العتثة،  شغه  تصض  اجاماسغ  وبمساعى 
عجلغئ  أضبر  ذابع  إظه  ا�تصان،  درجئ  شغه 
وشعضعغئ(١١). طع عثه المرتطئ سرشئ المآجسات 
السغاجغئ الاصطغثغئ؛ طظ أتجاب، وتصالغث تارغثغئ، 
ذرف  طظ  طصئعلغاعا  سثم  شغ  طحروسغئ  أزطئ 
المصاوقت  رؤجاء  طتطعا  لغتض  الةماعغر، 
طا  طرتطئ  تأجسئ  عضثا  الساطغظ،  والمعظفغظ 
شغ  ذلك  غزعر  الّقطظطصغ،  سطى  التثابئ  بسث 
الثغال  أخئح  بتغث  والفظ،  المسمارغئ  العظثجئ 
أغئ  طظ  تماطًا  غثطع  ضطعا،  أسماله  طظئع  عع 

ظمعذجغئ(١٢). 
المةامسات  ظفسغئ  سطى  بزقلعا  أرخئ  تشغرات 
سئر  جطثته  غشغر  الظفسغ  الاتطغض  طظ  جسطئ 
الظفسغ  اقصاخاد  صئغض  طظ  جثغثة  برادغشمات 

غمغج ا�ظسان المساخر بحشش عمةغ، غةسض طظ 
رشع التثود وإلشاء حغء اجمه المساتغض أجمى 
تثود  بق  والرغئئ  الماسئ  وتصثغج  ِصَغِمه، 

طحثودة بسغاجئ اصاخادغئ(١٣).
  

تجاغث  شغ  السعلمئ  جاعمئ  أخرى،  ظاتغئ  طظ 
التر  الاثشص  طع  شئالمعازاة  السعاذش،  أعمغئ 
تر  تثشص  بمئ  والرأجمال،  والسطع  لفشضار 
ضالضراعغئ  جطئغئ؛  أو  ضاظئ  إغةابغئ  لطسعاذش، 
لضظ  وافدغان،  السرصغئ  والمةمعسات  افطط  بغظ 
بافطان  ا�تساس  سثم  سعاذش  عغ  أضبرعا 
بسثم  وا�تساس  افشراد،  بمساصئض  المرتئط 
طظ  جآال:  أخئح  اذ  بالععغئ؛  المرتئطئ  البصئ 
المةمعسات  ذرف  طظ  ُغطَرح  جآاقً  ظتظ؟ 
الاعتر  الاغ أخئتئ تتج بظعع طظ  اقجاماسغئ 

وسثم اقجاصرار(١٤).

الثغمصراذغئ  بأزطئ  شغامغج  الثاص  السغاق  أطا 
الامبغطغئ، وشصثان البصئ شغ المآجسات، والسجوف 
وظةاسئ  شسالغئ  وسثم  السغاجغئ،  المحارضئ  سظ 
تعزغسغئ  صثرات  باسائارعا  السمعطغئ  السغاجات 
زغادة  طصابض  شغ  السغاجغ  صعة  وتراجع  لطثولئ، 
الفاسطغظ ا�خرغظ طظ طةامع طثظغ وصطاع  صعة 
الحسئعغئ  بروز  إلى  أدى  الثي  افطر  خاص(١٥)، 
طظ  السثغث  ضث  وجغاجغئ  بصاشغئ  شسض  ضردة 
المثاوف، وضث اجاراتغةغئ إسادة تعزغع السططئ 
بغظ المةمعسات الاصطغثغئ والةثغثة، ترضئ تئظئ 
الفعط،  وجعض  طئاحرًا  جطتغًا  بسغطًا  خطابًا 

غساعثف الساطئ دون الثاخئ.
المحاسر،  طظ  طةمعسئ  طسعا  اظاسحئ  حسئعغئ 
وبسثم  السغاجغ،  سظ  باقغاراب  ضالحسعر 
سظ  التضام  تسئغر  وسثم  التضط،  شغ  المحارضئ 
المسغحئ  طساعى  جراء  والثعف  الظاس،  ععغئ 
طظ  والثعف  التغاة،  ظمط  طظ  والثعف  الصائمئ، 
العةرة والمعاجرغظ الثغظ غاط تخعغرعط بأظعط 
سظعط  الخرف  غاط  اقصاخادغئ،  المااسإ  طخثر 

إلى  بالظزر  دراجاه  تخسإ  طعضعع  إظه 
الاسصغثات المظعةغئ المامبطئ شغ جمع المسطغات 
المظعةغئ؛  ا�لغات  وطساءلئ  جعئ،  طظ  المغثاظغئ 
حفاشغاعـــا وطخــــثاصغاعا(٣) ، ذلك أن المحاســــر 
وغغر  طثفغئ  تضعن  طا  غالئًا  والسعاذش 
السغاجغئ  المحاسر  طعضعع  إن  بط  طسمعسئ(٤), 
طظ  بمةمعسئ  غرتئط  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ 
التصعل السطمغئ؛ طظعا سطط الظفج السغاجغ الثي 
غحاشض سطى ظفسغئ الةماعغر تتثغثًا، شعع سطط 
تثغث ظعر شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ، وصث 
أتى شغ جغاق تثاخض وتقصح السطعم اقجاماسغئ، 
اسائارًا إلى ضعن ذلك الاثاخض ضرورة سطمغئ، ضض 
اقجاماسغئ  الزعاعر  تصغصئ  أجض ضحش  طظ  عثا 
وسطط  السغاجئ  بغظ  الافاسض  ودراجئ  وتتطغطعا 
افول  طساعغغظ:  شغ  دراجاته  وغعجه  الظفج، 
باسائارعا  التاضمئ  الطئصئ  شغه  غثرس  أسطى، 
ظثئئ خاتئئ صرار وخاظساه أغدًا، والباظغ صاسثي 
جطعضعا  تغث  طظ  جعاء  الةماعغر،  شغه  غثرس 
الرأي  غسمى  طا  تحضض  باسائارعا  أو  اقظاثابغ، 

السام. 
الئضر،  السطط  عثا  تتطغض  طساعغات  تسثدت  وصث 
الثولئ،  بط  شالفرد  الثولغ  الظزام  طظ  بثءًا 
حمض  بتغث  طعاضغسه،  سطى  ذلك  واظسضج 
دراجئ الحثخغئ السغاجغئ، والسطعك اقظاثابغ، 
طعضعع  ضمظه  لغأتغ  السغاجغئ،  والمساصثات 

سطط ظفج الةماعغر(٥).

شروغث،  شغعط  بمظ  الظفج،  سطماء  أن  والعاصع 
طافصعن سطى أن الفرد طا إن غظثرط شغ جمععر 
طتثد، تاى غاثث جمات خاخئ لط تضظ طعجعدة 
شغه جابصًا، وتاى إن ضان بسدعا طعجعد، شإظه 
سظعا  الاسئغر  أو  بعا  الئعح  سطى  لغاةرأ  غضظ  لط 

بمبض عثه الخراتئ وتطك الصعة(٦).

السغضعلعجغا  طاعغئ  إلى  أوقً:  الاطرق  تط  لثلك 
المةال  شغ  بروزعا  وجغاصات  السغاجغئ 

السغاجغ(أوقً)، بط باظغاً: السمض سطى دراجئ 

الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ  المحاسر 
بالمشرب(باظغًا).

السياسيــــة:  المشـــــــاعر  أوًال: 
فــي  وبرزوهـــــــا  ماهيتهـــــــا 

الفضاء السياسي

طع  تام  تصابض  شغ  وافتاجغج  المحاسر  تأتغ 
سطى  غظئع  طظعا  واتث  شضض  والافضغر،  المظطص 
الاعالغ طظ الصطإ والسصض، عثا تسإ اقشاراض 
الصثغط الثي غرى أن السصض طساصض سظ المحاسر 
سضج  بالعجثان،  ترتئط  الاغ  واقظفساقت 
صثم  وصث  الصحرة،  شغ  تامعضع  الاغ  المسرشئ 
وعع  والسصض،  السعاذش  بغظ  تسارضًا  أشقذعن 
أرجطع  أطا  الرواصغئ،  المثرجئ  ذعرته  تسارض 
والفطسفئ السغاجغئ المساخرة شصث رأغا أن عظاك 
تضاطًق بغظ السعاذش ضصعة داشسئ والسصض ضأداة 

غظغئ طسرشغًا (٧).
طظ  ظعع  سظ  تسئر  حسعرغئ  تالئ  المحاسر  إن 
طظ  طةمعسئ  طظ  تاضعن  والاصثغرات،  الاصغغمات 
بالرغئات  وترتئط  وافطججئ،  والتعاشج  المغعقت 
طرتئطًا  حأظًا  المحاسر  تخئح  بعثا  الطثة،  وطئثأ 
طئعمئ،  طاسططئ  صعة  لفشراد،  الثاخئ  بالتغاة 
طثطرة  صعة  الافضغر،  سطى  الصثرة  تصعض 
وغاطدئ، تاحضض طئضرًا شغ تغاة افشراد، وتزض 
السغاجغئ  والمحاسر  سطى سمص جتغص،  طثشعظئ 
شعغ  سام،  بحضض  المحاسر  طظ  اجابظاًء  لغسئ 
التجن  غمبطعا  جطئغئ  طحاسر  بغظ  تاسثد  افخرى 
والصطص والشدإ والثعف والاعتر، واغةابغئ غمبطعا 

الفرح والسسادة وافطض والخثاصئ والبصئ(٨).
عثا طظ جعئ، طظ جعئ باظغئ شغ تخظغش طاضج 
المحروسغئ  غةسض  "المحروسغئ"،  فجج  شغئر 
شغ  المتضعطغظ،  طحاسر  سطى  تتغض  الضارغجطغئ 
سطى  تتغض  الاغ  الصاظعظغئ  الحرسغئ  طصابض 

السصقظغئ، طحروسغئ تصعم سطى الممغجات 

باتث شغ الصاظعن السام والسطعم السغاجغئ
الصاظعظغــئ  السطــعم  ضطغــئ  زعــر  ابــظ  بةاطســئ 

واقصاخادغئ واقجاماسغئ أضادغر

ملخص تنفيذي:
تاةه عثه الثراجئ إلى دراجئ المحاسر السغاجغئ 
شغ طقسإ ضرة الصثم بالمشرب، سئر اشاراض أن 
غافاسض طع  المةامع  الصثم ججء طظ  جمععر ضرة 
له  المااتئ  ا�لغات  سئر  وشسطعا،  السططئ  خطاب 
اظطقصًا طظ المطسإ، إذ تسسى تطك الةماعغر إلى 
السغاجغئ  المحاسر  طثاطش  وظصض  طتاضاة 
ذرق  بإبثاع  السمعطغ،  الفداء  شغ  المظاحرة 
شغ  جاءت  ظاعرة  ظفسعا،  سظ  لطاظفغج  جثغثة 
طظ  طةمعسئ  شغ  المحاسر  سعدة  غآضث  جغاق 
ذلك  وارتئاط  والعظثجئ،  الفظ  طظعا  المةاقت، 

بمرتطئ طا بسث التثابئ. 
طقسإ  شغ  السغاجغئ  السغضعلعجغا  سادت  شصث 
برزت  وصث  السربغ،  الربغع  بثاغئ  طظث  الصثم  ضرة 
سطى حضض حسارات وأغاٍن وقشاات، تاةاوب طع 
المةامع طظ جعئ، وتسئر سظ العسغ السغاجغ طظ 
طآجسات  شحض  ضث  وتخرخ  باظغئ،  جعئ 
جعئ  طظ  الاأذغر  شغ  الامبغض  وضسش  العجاذئ، 
شداء  خطص  إلى  جسئ  ضعظعا  إلى  إضاشئ  بالبئ، 

سمعطغ غغر طدئعط وغغر طصغث. 
السغضعلعجغا  عثه  تسثد  عع  لقظائاه  والمبغر 
بغظ  المشربغئ  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ 
إلـــى   ، "التـــضرة"(١)  بـ  ا�تســـــاس  الاسئغر سظ 
واقغاراب  والترطان  بالمزطعطغئ  ا�تساس 

السغاجغ.

 

كلمات مفتاحية: 
المحاسر السغاجغئ، طقسإ ضرة الصثم، اقلاراس، 
الحئــــاب، اقتاةـــــاج، اقغاـــــراب السغاجــــغ، 

المزطعطغئ.

تقديم:
الرطعز  طةمعع  تفضغك  الثراجئ  عثه  تاعخى 
غصثطعا  الاغ  السغاجغئ  والترضات  وا�حارات 
إلى  رجائض  باسائارعا  المقسإ،  داخض  الةمععر 
السططئ، تسئر سظ طةمعسئ طظ المطالإ، وبعثا 
أخئح  المطسإ  أن  طئثئغًا  العرصئ  عثه  تفارض 
ذئغسئ  ذات  جماسغئ  طحاسر  سظ  لطاسئغر  شداء 
جغاجغئ، تختح شضرة أخئتئ غالئئ سظ جماعغر 
ضرة الصثم طفادعا أظعا تتمض بصاشئ جغاجغئ غغر 
بأطعر  تضارث  ق   (culture paroissiale) طئالغئ 
المقسإ  أن  السام، ذلك  الحأن  وتثبغر  السغاجئ 
والمحاسر  اقظفساقت  طظ  بمةمعسئ  طحتعظئ 
اظاصطئ بفسض السغاصات اقجاماسغئ المثاطفئ إلى 
طحاسر جغاجغئ، أطا المصاربئ المسامثة شغ عثه 
تصعم سطى  العرصئ شعغ طصاربئ جغضع-جغاجغئ، 
دراجئ ووخش تالئ طثرجات طقسإ ضرة الصثم 
غغر  بخفئ  و٢٠٢٢،   ٢٠١٦ بغظ  طا  بالمشرب 
تاجئ  تسإ  الظماذج  اجاغراد  شغ  طظازمئ 

الاتطغض إلى ذلك.

شالثارجعن لط غعامعا بالمحاسر السغاجغئ إق شغ 
ا�وظئ افخغرة، لضظ طآحراته وإرعاخاته افولى 
تسعد إلى المآتمر الثي سصثته الةمسغئ الفرظسغئ 
المعضعع،  تعل   ٢٠١٧ جظئ  السغاجغئ  لطسطعم 
ولسض عثا غرجع إلى عغمظئ الئرادغشط المآجسغ، 

والظزرغئ السصقظغئ شغ تتطغض طا عع جغاجغ(٢).

الخسغثغظ الثاخطغ والثارجغ، وسظ أطعر أخرى، 
دون وسغ ودون حسعر(٤٢)، وغئرز ذلك شغ ظسئئ 
المآجساتغئ، طما  السغاجغئ  التغاة  اقظثراط شغ 
غسمص الصطغسئ بغظ الثولئ والمعاذظ، غئرز ذلك 
شغ طةمعسئ طظ افغاظغ طظ صئغض: "شعاد لئقد 
"شطعس   ... السقطئ"  ذالئغظ  ششماطئ  ساغحغظ 
لئقد ضاع ضطغاععا لطئراظغ سطغاععا جغظغراجغعن 
ظاعطا  خثطع  لئغرو  لضط  "خطغظا   ... صمساععا" 
ساغحغظ شئقد ظغرو بقد الشمئ" ... "طثرج قتغظغ 
لصاظعن"،  لئقد وضرعظا  "ططغظا   ... لمغجرغئ"  شئقد 
راعا  "أطاظا  جاوغئ"،  طاعغ  شطماروك  "والسغحئ 
طرغدئ". "طرضععا بالمحاضض وشساد التضعطات" 
ضطه  طساصئض  العغض  شغ  ساغح  "والسربغ   ...
ظطمات" ... "والئاصغ حفارة وسطغظا تضارة ضغسمرو 
حضارة بفطعس الفصراء" ... "رجاوي ساغح جعال 
ق خثطئ ق طحروع ق طال" ... "شغ حمال اشرغصغا 
وضسغئ عغ حغ ساغح حغ طثئغ حغ طدعي 
سظث  تال  طسثي  حغ  طسطك  حغ  طخثي  حغ 
جغثي ربغ". بمسظى أظظا ظسغح شغ عاته الئقد 
سغحئ طشمعطئ ظططإ طظ ا� السقطئ، المال شغ 
الةغض،  عثا  وصمساط  اخاطسامععا  ضطعا  الئقد 
بقد  أظاط،  شصط  احاشطعا  المضاتإ  لضط  ترضظا 
جعداء، طططظا شغ الئقد وضرعظا صاظعظعا، السغحئ 
شغ المشرب ق تساوي حغؤًا وافطئ طرغدئ بسئإ 
المحاضض وشساد التضعطات، والسربغ غسغح شغ 
جارصعن  والئصغئ  له،  طساصئض  ق  العغقت 
الفصراء،  أطعال  طظ  جغئععط  غمطآون  غتاصروظظا 
طحةع الرجاء غسغح طساشر ق حشض ق طحروع ق 

طال، شغ حمال اشرغصغا العضسغئ طجرغئ.
شغ عثا المبال ُغقَتر أّن المحةسغظ اظاصطعا بغظ 
المشرب بط  وخش بقث وضسغات لطةماعغر؛ طظ 
اشرغصغا، طما غآضث  السربغئ بط دول حمال  افطئ 
الئقد،  طظعا  تمر  الاغ  بالسغاصات  الةماعغر  وسغ 
المتطغ  المتغط  طع  الافاسقت  باطك  تظئأ  بط 
وا�صطغمغ، تفاسقت جغضعلعجغئ تظئأ سظ تالئ 
المآجسات  بغظ  تعاخض  وأزطئ  اقغاراب  طظ 

الاصطغثغئ لطعجاذئ والاأذغر والةماعغر. 

إظعا تالئ طظ اقظسجال وسثم اقظاماء إلى الةماسئ 
السغاجغئ والظزام السغاجغ، وغسجى عثا الحسعر 
إلى إتساس افشراد بسثم جثوى تأبغرعط سطى 
بالمسظى  الحسعر  واظسثام  السغاجغ،  الظسص 
والحرسغئ،  السثالئ  غغاب  إلى  إضاشئ  الثاتغ، 
جعاء  وآلغاتعا  السططئ  اتةاه  السثواظغئ  شارتفع 
ضاظئ أغثغعلعجغئ أو طادغئ(٤٣). وغئثو أن افشراد 
ق غفعتعن أغئ شرخئ شغ الاسئغر سظ طحاسرعط 
جعى  اقظفراجات  تطك  طظ  ضان  شما  السغاجغئ، 

طئارغات ضرة الصثم.

على سبيل الختم:
ضئغٌر  أبٌر  له  ضان  لطمشرب  السام  السغاق  أن  غئثو 
الاغ  المشربغ،  لطمةامع  الساطئ  الظفسغئ  سطى 
وظسئئ  اقتاةاجغ،  الثطاب  باخاسث  تامغج 
الترطان، وصث اظاصض ضض ذلك إلى جماعغر طقسإ 
تظفخض  ق  السغاجغئ  المحاسر  عثه  الصثم،  ضرة 
المةامع، إظعا تسئر سظ  الاغ غحسر بعا  سظ تطك 
بظاء  شغ  والعجاذئ  الامبغض  طآجسات  أزطئ 
الفرد طحاسر جغاجغئ  شغعا  طعاذظئ تصئ، غتمض 
المآجسات  واتارام  العذظ،  بتإ  ططغؤئ 
السغاجغئ، واقظثراط شغعا، وجسطعا خغارًا أجاجغًا، 
اظاصال  شغ  اقجاماسغ  الاعاخض  وجائض  وتطسإ 
إظعا حضض  الحئاب،  السغاجغئ بغظ  المحاسر  تطك 
أشراد  بغظ  الاداطظغئ  الاسئؤئ  أحضال  طظ 
والمحاسر  والسطعضات  افشضار  شغ  غحارضعن 

السغاجغئ. 
السغاجغ  السطعك  سطى  تآبر  المحاسر  عثه 
المحارضئ  طساعى  سطى  وتتثغثًا  لفشراد، 
غغر  المحارضئ  افشراد  غفدض  بتغث  السغاجغئ، 
ضسثم  دوظعا،  طا  وغعمحعن  المآجساتغئ، 
وطصاذسئ  السغاجغئ،  افتجاب  شغ  اقظثراط 
أو  اقظاثابات،  شغ  الاخعغئ  وسثم  أظحطاعا، 
السام  الحأظغظ  تثبغر  تعلغ  أو  لعا،  الارحح 
الاساذغ إلى  والتجبغ، إضاشئ إلى ارتفاع ظسئئ 

اقتاةاجات والسظش السغاجغ. 

دغظغ  قلغئغرتغ  لئابعر  غا  لئابعر  "غا  طتاصرغظ، 
بسغث  ظروح  ضارتغ  ظئثل  لماروك  طظ  طساك 
شضقجضع ظسطالغ شسضعتقظثا تما إن حاء ا� 
تتقلغ". أي: غا جفغظئ الترغئ اتمطغظا طظ المشرب 
لظشغر التغ وظسغح تغاة جمغطئ، "غا ربغ غا السالغ 
شئرغمظ  اقلغ  غغر  تئغئ  شةغرطاظغ  وساحصغظ 
ظسطالغ صطع غا لئابعر ططغئ بقد ظغرو"(٣٩). أي: غا 
أختاب  طع  المحغ  أتئئئ  افلمان  ظتإ  ا� 
طططئ  شإظظغ  السفغظئ  أغاعا  اذعئغ  افول  الخش 
خطاب  تتمض  واغاٍن  حسارات  السعداء.  الئقد 
تغؤغسغ وظفسغئ المطض والحسعر بالتضرة وتظمغ 
والاظسط  الحرسغئ  العةرة  سئر  الئقد  طشادرة 

بالثغرات وتظفج الترغئ بئقد افظعار.
والتثغث سظ التضرة لغج ولغث لتزئ ضرة الصثم، 
الترضات  طظ  طةمعسئ  خطاب  شغ  ظعر  وإظما 
اقجاماسغئ طظث ٢٠٠٤، لغاط تعظغفه بضباشئ شغ 
ترضئ ٢٠ شئراغر جظئ ٢٠١١، عظا صاطئ افلاراس 
بظصض الحسعر السام طظ الفداء السام الضطغ إلى 
الضطغ  بغظ  الاأبغر  ذلك  سظ  تسئغرًا  المطسإ، 
المةامع  طع  الاداطظ  سظ  وتسئغرًا  والةجئغ، 
الضطغ، حسعر غاأجج سطغه السظش بضض أحضاله، 
غرتئط بطتزئ تظفغج سظ ظطط اجاماسغ غخرف 
افتاجغج  اتاةاجغ، وتطثص عاته  شغ خطاب 
تصعل:  المصاذع،  أتث  شغ  الرجاء  ألاراس  أغظغئ 
حفارة  والئاصغ  السادس  طتمث  واتث  "ططضظا 
الفصراء".  بفطعس  حضارة  ضغسمروا  تضارة  وسطغظا 
أي: إّن المطك عع طتمث السادس، وغتعم تعله 
الفاجثون غتاصرون باصغ أشراد الحسإ وغمطآون 

جغعبعط بأطعال الفصراء.
الرزق  سطى  صطص  صطصئ،  بظفسغئ  الفرد  غسغح 
واظسثام جثري لطحسعر بافطظ بضض أحضاله سطى 
اقظاصام  إلى  شرخئ  ضض  شغ  غاةه  غعطه،  ذعل 
بأجالغإ خفغئ ورطجغئ تزعر شغ المطسإ ضفداء 
غتاطه الةمععر بضض صعة طما غظاب ازدواجغئ شغ 
الحثخغئ بغظ الرضعخ الزاعر والسثائغئ الثفغئ 
الفرخئ  غاتغظ  بالتضرة  غحسر  الثي  شا�ظسان 

لطظغض طظ غرغمه دائمًا (٤٠).  

لغسغح تطك التالئ الظفسغئ تخش اقجاغاء الثي 
غتخض  طا  أّن  إدراضه  ظاغةئ  الفرد،  لثى  غاعلث 
طما  بضبغر  أصض  المسغحئ  طصعطات  طظ  سطغه 
ا�تساس  عثا  وغاعلث  غاعصسه،  أو  غساتصه 
أو  افخرى،  بالمةامسات  افشراد  وضسغئ  بمصارظئ 
السثالئ  تشغإ  بتغث  ظفسه،  بمةامسه  تاى 
طظ  تالئ  الفرص،  تعزغع  وسثالئ  اقجاماسغئ 
الاغ تامظى  الترطان، تزعر شغ أغاظغ افلاراس 
تغاة  سطى  لطتخعل  الشربئ  بقد  إلى  تعاجر  أن 
"صطئغ  أغظغئ  ذلك  سطى  طبال  خغر  ولسض  ضرغمئ. 
والعةرة  الئطالئ،  صدغئ  تاظاول  إذ  تجغظ"، 
السرغئ، والفساد شغ الثولئ، وسثم المساواة شغ 
الختئ  طظزعطئ  وضسش  البروة،  تعزغع 

والاسطغط(٤١).
السغاجغ  لطاظفغج  تصًق  المقسإ  تخئح  عضثا 
واقخاظاق  اقجاماسغ،  اقتاصان  تالئ  سظ 
السغاجغ بالئطث. وتمض حسار الشرشئ ١٠١ ضحسار 
الثغربغ، وعع اجط طساعتى  الرجاء شغ  جمععر 
 ،١٩٨٤ جظئ  الحعغرة  اوروغض  جعرج  رواغئ  طظ 
ضئغر،  جةظ  طبض  أخئتئ  الئقد  أن  سظ  تسئغرًا 
والصمع  الصعر  إلى  المعاذظعن  شغه  غاسرض 
خاتئئ   ١٠١ الشرشئ  طبض  تماطًا  والاسثغإ، 

السمسئ السغؤئ.
طحاسر  سظ  الةمععر  غسئر  المطسإ  داخض  طظ 
الاغ  اقجاماسغئ  افوضاع  طظ  واقجاغاء  السثط 
افغاظغ،  طظ  طةمعسئ  سضساعا  والاغ  غسغحعا، 
لةماعغر  ظطمعظغ"  بقدي  "شغ  أغظغئ  طظ  بثًءا 
الحسإ"  "خعت  بأغظغئ  طرورًا  الرغاضغ،  الرجاء 
بقد  "عادي  أغظغئ  إلى  وخعقً  العداد،  لةمععر 
افغاظغ  تطك  ضض  اتتاد ذظةئ،  لةمععر  التضرة" 
تتغض سطى طةمعسئ ضاططئ طظ المحاسر المسصثة، 

طظعا المساظاة والضراعغئ وافلط والزطط.
وغئصى الحسعر باقغاراب السغاجغ لثى الةمععر 
طظ أعط المحاسر السغاجغئ، شعع تالئ غحسر شغعا 
الحاب بسةجه سظ المحارضئ شغ الحأن السغاجغ، 
سطى  السغاجغئ  الاطعرات  ضض  سظ  واظحشاله 

وحثخغاته،  السغاجغ،  بالظزام  الاظثغث 
وباظتراشات المةامع وباقساثاءات سطى الحسعب 
طظ  وحضض  اجاماسغئ،  ظاعرة  إظعا  المسطمئ... 
ططفئ  بحضض  طاطعر  السغاجغ  الاسئغر  أحضال 
لقظائاه لثى طظاخري الظعادي الضئرى، تساعتغ 
صغادات المافرجغظ حساراتعا طظ افتثاث الراعظئ 
الرحعة،  ا�رعاب،  الئطالئ،  اقجاماسغ،  (الئآس 
"وخعلغئ"  التضرة،  العةرة،  شغ  الرغئئ  الفساد، 
الصادتئ  أظاحغثعط  لظحر  الةثد...)  افغظغاء 

بفدض الةعصئ المعجغصغئ المراشصئ لعط.
شرجعي،  تفض  حضض  السغاجغ  الاسئغر  غأخث  بط 
إلى  المةمعسئ، صث غظاصض  غسطغ طسظى فسداء 
الاسئغرات  تطك  وترجع  وظدالغئ.  جغاجغئ  ععغئ 
بقبئ  إلى  المطسإ  شغ  تئرز  الاغ  السغاجغئ 

تخظغفات طظ الاَّسغغج عغ(٣٣):
إلى  باقظاماء  غعتغ  أغثغعلعجغ  تسغغج  أوقً: 

جماسئ أو جمسغئ أو طةمعسئ جغاجغئ طسغظئ.
ععغاتغ  باظاماء  غعتغ  ععغاتغ  تسغغج  باظغًا: 

طسغظ.
بالبًا: تسغغج ظعسغ أو ذئصغ طظ أجض إدخال 

طحضض سمعطغ إلى أجظثة الفاسض السمعطغ.
غحضض المطسإ شداًء طفاعتًا، غةامع شغه افشراد 
إلى  وسئره  بفدطه  وغاتعلعن  سام،  رأي  لخعغ 
طعاذظغظ، تةمسعط آراء وصغط وغاغات واتثة، طع 
افخث بسغظ اقسائار أّن الائادل اقظفسالغ لعجعات 
عع  الساطئ  المخالح  تثص  طسائض  تعل  الظزر 
بافجاس  عع  الثي  السام،  الرأي  شرز  غاغح  الثي 

وجغطئ المعاذظغظ شغ الدشط سطى الثولئ(٣٤).
وغئثو سطى طصاسث المثرجات أّن الحاب المظاخر 
لطظادي صث وجث شسًق حثخغاه المامغجة، واضاحش 
تسئغر  سطى  باظغًا  سبر  ضما  أوقً،  الحئاب  جمععر 
لـ  اظدماطه  خقل  طظ  ععغاه  وسطى  ضقطغ، 
المطسإ  وغرخص  الصثم.  لضرة  الضئغر"  "شرغصه 
السقصات  ظسب  إطضاظغئ  العائةئ  بأجعائه 
الممضظ  افداء  بعاجطئ  الةثغثة،  اقجاماسغئ 
لطاسئؤئ  شداًء  لغخئح  الصائمئ،  الحئضات  لسمطغئ 

وضغاظًا رطجغاً غسئر سظ بظاء اجاماسغ(٣٥).

وُغقَتر أّن عظاك ظجوسًا إلى بصاشئ الّقسظش طظ 
عع  الصثم  ضرة  طقسإ  داخض  تسئغرات  خقل 
السمعطغ  الفداء  شغ  طعجعدة  لبصاشئ  اجاسارة 
لمثاطش  اجاتدار  عع  ضظعه  شغ  الضطغ، 
والسصطغئ  والعجثاظغئ  المسرشغئ  الثغظاطغات 
السطمغ  السطعك  بدئط  تصعم  الاغ  والظفسغئ 
لطةمعع أبظاء شارة افزطات أي شغ سج اقتاةاجات 
ضاضاغك  جطمغئ  واقظفسال.  والمصاوطئ  والخراع 
الاضاشآ  سثم  الى  ترجع  السططئ  طع  الخراع  شغ 
شغ الصثرة والصعة، طظ أجض ضسإ تأغغث وتساذش 
وتداطظ ا�خرغظ ووضع الثخط شغ وضسغئ غغر 

طاعازظئ(٣٦). 
تةامع  أجاجغئ  جغاجغئ  طحاسر  بقبئ  لااحضض 
ا�خر،  إلى  غآدي  حسعر  وضض  طرضإ،  بحضض 
الشدإ  شغ  تضمظ  جطئغئ  جغاجغئ  طحاسر 
والمزطعطغئ والتضرة والترطان الظسئغ واقغاراب 
السغاجغ؛ طحاسر جغاجغئ تئرز بحضض جطغ شغ 
طةمعع افغاظغ والحسارات الاغ غتمطعا طحةسع 

الفرق الرغاضغئ بالمقسإ.
والحسعر بالمزطعطغئ غئرز اظطقصًا طظ أغظغئ "شغ 
ظفسغئ  تالئ  والمزطعطغئ  ظطمعظغ"(٣٧)  بقدي 
تصعصه  سطى  طساثى  بأظه  الفرد  شغعا  غتج 
شغعلث  أغدًا،  باقضطعاد  طسعا  وغتج  وترغاته، 
طظ  طةمعسئ  شغ  غارجمه  بالتضرة،  الحسعر  له 
تالغ"،  ظحضغ  "لمظ  طبض:  والحسارات  افغاظغ 
حسعر غتج شغه الفرد باقتاصار والثوظغئ، أو صض 
تالئ طظ الغأس ضئغرة، غحسر شغعا الفرد أظه طعان 
بالامغغج بحاى  شغعا غحسر  الضراطئ وغغر طتارم، 
أحضاله، سطى أجاس الطعن والثغظ والسرق والطشئ 
شغةاور  والارابغ،  الاسطغمغ  والمساعى  والةظج 
طظه  الصرغئئ  المفاعغط  طظ  طخفعشئ  بثلك 
ضاقجائثاد والفساد والرحعة والمتسعبغئ ...(٣٨)، 
الرجاء  أغاظغ  طظ  طةمعسئ  شغ  ذلك  ضض  غئرز 
الئغداوي طبض: "غا ترضظا غا لئابعر غا ودغظا لئقد 
أّغُاعا  اتمطغظا  بمسظى  راظغ طتضعر".  ظعر شئقدي 
بقدظا  شغ  شإظظا  افظعار  بقد  إلى  السفغظئ 

وطظ  اقجاماسغئ،  وافوضاع  الرغاضغئ  السغاجئ 
بط اظاصاد جغاجات السططئ(٢٥). 

السططئ  طصاوطئ  جغاجئ  ظعب  طظ  اظاصطئ  وبعثا 
جاسثعا  وصث  سطغعا،  العةعم  جغاجئ  ظعب  إلى 
الاظزغمغئ  باقجاصقلغئ  تامغج  ضعظعا  ذلك  سطى 
اقجاماسغئ  الاظزغمات  باصغ  سظ  والمالغئ 
تاسط  صراراتعا  جسض  الثي  افطر  والسغاجغئ، 

باقجاصقلغئ.
المةمعسات  عثه  اظاصادات  أن  با�حارة  والةثغر 
دون  السغاجغئ  المآجسات  إلى  طعجعئ  ضطعا 
تضاغك  أظه  الئسخ  وغرى  المطضغئ(٢٦)،  المآجسئ 
شغ  افلاراس  خظثصئ  طظ  السططئ  غمظع  جغاجغ 
إظعا  بظسفعا،  لطسططئ  تسمح  جغاجغئ  تعجعات 
جام  لخإ  طظاسئ جغاجغئ  تحضض  الاضاغك  بعثا 
اظاصاد  شفغ  والئرلمان،  التضعطئ  سطى  غدئعا 
"غرغظ  شخغض  رشع  المشاربئ  لطئرلماظغغظ  واضح 
بعغج" رجالئ ضائئ سطغعا سئارة "شالصئئ الاضرضغر، 
غدتك  الئرلمان  صئئ  داخض  أي  الئشرغر"  شالمصرر 
تدسعن  الثراجغئ  المصررات  وشغ  الئرلماظغعن 
"الئشرغر"(٢٧)، وذلك شغ المئاراة الاغ جمسئ الرجاء 
بمظ  برجط  الصظغطري  الظادي  بفرغص  الرغاضغ 
شغما  أطا   .٢٠١٨ لمعجط  السرش  ضأس  ظعائغ 
أغظغئ  ظعرت  شصث  التضعطئ  باظاصاد  غاسطص 
وطسطئالظاش"  ظحسطععا  طظتئععاش  "التضعطئ 
التضعطئ ظترق ضض حغ وبثون  بمسظى ق ظتإ 
وطظ  غعاظغ"،  "رجاوي  أغظغئ  بط ظعرت  طئاقة، 
تضره  طسمعطئ  "طشاظا  طصطع،  به  جاءت  طا  بغظ 
الى  إحارة  (شغ  طسمعطئ  جاسئ  أي  التضعطئ" 
الساسئ ا�ضاشغئ الاغ زادتعا التضعطئ) تضره شغ 

التضعطئ.
طقسإ  داخض  والمرددات  افغاظغ  عثه  تسئر  إذ 
ضرة الصثم سظ جغضعلعجغا وطحاسر سثم الرضى 
تثبرعا،  الاغ  السغاجات  طثاطش  سظ  الضئغر 
المادغئ  إحئاع  سطى  صادرة  غغر  شالتضعطات 
أي  سطى  صادرغظ  غةسطعط  طما  لفشراد  والظفسغئ 

حغء صث غعخض طا غحسرون به(٢٨).

الصثم  ضرة  لمطسإ  العظثجغئ  الطئغسئ  وتسمح 
جمععرا  غاظاظر  أن  سمعطغاً(٢٩)،  شداًء  باسائاره 
أطعر  شغه  تطرح  اغعري  حضض  سطى  الفرغَصغظ، 
الساطئ لطظصاش، بائادل ا�راء والتةب(٣٠)، شغثخض 
جغضعلعجغئ  طظاشسئ  شغ  الفرغَصغظ  طحةسعا 
طفادعا: أّي الةمععرغظ صادر سطى المساعمئ شغ 
شازعر  الاحةغع،  أجطعب  خقل  طظ  شرغصه  شعز 
تردغث  وذرغصئ  الةمععر،  تظزغط  أحضال  بثلك 
والاطعغح  الفرغص  أسقم  رشع  وضغفغئ  الحسارات، 

بعا.
السغاجئ،  لسطط  جثغثًا  طضاظًا  المطسإ  لغمبض 
أحضال  ضاشئ  طظ  خالغًا  سمعطغًا  شداًء  وغخئح 
طحارضئ  أرضغئ  شعق  غصفعن  شافشراد  الاراتئغئ؛ 
وغطئسعن أصظسئ طبالغئ، غاثطخعن طظ تمبقتعط 
والسغاجغئ  والبصاشغئ  الثغظغئ  وخطفغاتعط 
تثوب  واتثًا،  ووسغًا  واتثًا  خعتًا  وغخئتعن 
الثوات شغ بظغئ ق طادغئ رطجغئ شغئثأ الافاوض 

تعل التاجغات الساطئ(٣١).
المشربغئ إلى طظخات  الصثم  تاتعل طقسإ ضرة 
لط تسث  أغاٍن وأظاحغث  الفظغ، طظ خقل  لقبثاع 
باتئ  بض  الرغاضغئ،  الفرق  طآازرة  سطى  تصاخر 
والثارج،  الثاخض  إلى  جغاجغئ  رجائض  تتمض 
بتغث غاط اقظاصال طظ قسئغظ إلى أشراد تاططغظ 
سعاذش وطحاسر، تمبض ضمغر افطئ أبظاء شرتاعط 
داخطغئ  صمخان  سظ  والضحش  عثف،  باسةغض 
الصدغئ  أو  ضا�جقم  جغاجغئ  حسارات  تتمض 
الصّسام،  أو  المشربغئ  الختراء  أو  الفطسطغظغئ 
عع  طا  إلى  ترطج  وإغماءات  ترضات  تاثططعا 
جغاجغ، شغ لشئ تسئر سظ طحاسر تطفع شصط شغ 
لتزئ اقظاحاء، عضثا تخئح الحسارات شغ عاته 

المرتطئ ذات ذئغسئ جغمغائغئ وععغاتغئ(٣٢).
الصثم بعخفه طضاظًا لاخرغش  وغزعر ططسإ ضرة 
حغء  بضض  غسمح  تغث  المضئعتئ،  اقظفساقت 
داخض عثا العغضض المعغإ، إظه شداء طثاطش سظ 
خارجه، إذ تظططص بثاخطه أخعات المافرجغظ بضض 
طبض  طثاطفئ،  بمعضعسات  الماسطصئ  افظاحغث 

سيكولوجيـــــا  نحــــــو  ثانيــًا: 
مــــــع  تتجـــــاوب  سياسيـــــة 

إشكاالت المجتمع

إلى  الرغاضغئ غعثف  الثولئ لفلساب  إن اتادان 
لطظزام  الحرسغئ  طظح  وطظعا  أغراضعا،  خثطئ 
وتةثغر  العذظغ،  العقء  وتسمغص  السغاجغ، 
ضعظعا  إلى  إضاشئ  المتاشر،  السغاجغ  السطعك 
وجغطًا  تسث  تغث  السغاجغ(٢٠).   لطاخرغش  أداة 
السغاجغئ  الرجائض  طظ  طةمعسئ  لامرغر  ظاسمًا 
لطتضعطات اتةاه الةماعغر طظ أجض طصئعلغئ أضئر 
واجامرارغئ  واجاصرار  أضبر  وخدعع  بتضمعا 
لفظساق السغاجغئ التاضمئ، غصع عثا سئر الثسط 
الرغاضغئ،  لفظحطئ  الماعاخض  والرطجي  المادي 
أجض  طظ  السغاجغغظ  لطجسماء  الرطجي  والتدعر 
اقشاااح،  المئارغات، وشغ تفقت  اظطقق  إسطاء 
الفرق  وتعظؤئ  لطفائجغظ  الةعائج  تصثغط  شغ  بط 
والمئارغات،  بالئطعقت  شعزعا  إبر  والمظاثئات 
واجاصئالعا بسث شعزعا شغ تفض بعغب تصام شغعا 
التاضمغظ  طحاسر  شغعا  تطاتط  ذصعس 

والمتضعطغظ.
افلاراس  تسائر  باظغئ  جعئ  طظ  جعئ،  طظ  عثا 
تظامغ  الاغ  افظثغئ  تساظث  طةمعسات تحةغسغئ 
طظ  أضئر  وحشش  وتدتغئ  ووشاء  بتإ  إلغعا، 
طةمعسئ  سظعا  تخثر  وبالاالغ  السادي،  المحةع 
ظاغةئ  والرغاضغئ،  السغاجغئ  طظعا  المعاصش؛  طظ 
غغرة عثه الفخائض سطى أظثغاعا، وضثا إتساجعا 
طظ  ضض  وجه  شغ  شرغصعا  سظ  الثشاع  بمسآولغئ 

تسائره غسسى إلى سرصطئ طساره(٢١).
المةمعسات  عثه  طظثرذغ  سثد  غخض  اذ 
حئاب،  أغطئعط  طظثرط،  ططغعن  إلى  المحةسئ 
تساعط وجائض الاعاخض اقجاماسغ شغ تحئغك 
ضئغرًا شغ عرم  َتغِّجًا  تتاض  شؤئ  بغظعط،  السقصات 
شغ   ٤٦,٣٢ إلى  تخض  بظسئئ  بالمشرب  افسمار 
شؤئ  سطى  أغدًا  غتغض  الحئاب  وفن  المؤئ(٢٢)، 
اجاماسغئ وطرتطئ سمرغئ تامغج بالفعران الساذفغ 

أخئتئ  شصث  والطمعتات،  با�طال  والظفسغ، 
بثغض  اقتاةاجغ ضثغار  الفسض  تثاار  الفؤئ  عثه 
سظ المحارضئ السغاجغئ، وذلك بتضط سثم البصئ 
طةمعع  شسالغئ  وسثم  السططئ،  شسض  شغ 
السمعطغئ  والئراطب  وا�جراءات  السغاجات 
شسالغئ  سثم  وضثا  الحئاب،  �دطاج  الاتفغجغئ 
اقجاماسغئ  السمعطغئ  السغاجات  طثاطش  وظةاسئ 
تحشغض  طظ  المشربغ؛  الحئاب  تساعثف  الاغ 

وختئ وتسطغط(٢٣).
إن سثم شاسطغئ السغاجات تطك خطَص إتساجًا لثى 
بغظعط  جاد  لثا  أغدًا،  شسالغاعط  بسثم  الحئاب 
اقجاماسغ  الاشغغر  إطضاظغئ  بسثم  اقساصاد 
والسغاجغ، وعع طا أدى إلى ضسش اقظثراط شغ 
والسغاجغئ  اقجاماسغئ  الاظمغئ  صداغا 

واقصاخادغئ لطئقد.
اظطقصًا  ضئغرًا  المشربغ تتعُّقً  افلاراس  لصث سرف 
عثه  طظع  سطى  بخمئ  الاغ   ٢٠١٦ جظئ  طظ 
ضرة  طقسإ  ولعج  طظ  الرغاضغئ  المةمعسات 
الصثم، لضظ شغ جظئ ٢٠١٨ ساد افلاراس بعسغ 
جثغث، إذ أخئح أضبر تظزغمًا، ذلك أّن الحسارات 
طظ  ُتمَظح  ضطعا  وفظعا  وطشظاة،  طضاعبئ  أخئتئ 
الئغؤئ البصاشغئ والمسغحغئ لطةمععر، شإظعا تمطئ 
ارتفع  وبثلك  وجغاجغئ،  اجاماسغئ  ططالإ 
تطك  تساثثم  لثغعا(٢٤)،  اقتاةاج  طظسعب 
الصمع  سظ  لطاروغح  ذئغسغئ  ضعجغطئ  الحسارات 

السغاجغ الثي غسغحه المةامع المشربغ.
لصث بثأ ألاراس المشرب بمسارضئ واظاصاد الصاظعن 
المقسإ،  حشإ  لمتاربئ  جاء  الثي   ٠٩-٠٩
واسامث شغ ذلك سطى افغاظغ الاغ تمةث الترغئ، 
واظاصاد  السططئ،  سطى  الامرد  إلى  وتثسع 
السسضرغئ  الثثطئ  صاظعن  وطسارضئ 
تض  رشخ  وضثا  لطسسضر)،  (طاغظمحغعش 
افلاراس طظ ذرف وزارة الثاخطغئ، وطا راشصه طظ 
طحاسر التصث والضره تةاه رجال الحرذئ، وسثم 
إلى  افلاراس  لاظاصض  السططئ،  شغ  البصئ 
اقظاصادات ذات الطئغسئ السغاجغئ، وذلك باظاصاد 

طظ طغجاظغئ الثولئ سطى تساب داشسغ الدرائإ، 
ضما غاط تخعغرعط طخثرًا لاعثغث الععغئ، لازعر 
جعطًئ  تطعقً  تطرح  دغماغعجغئ  صعى  بثلك 
افظزمئ  إجـراءات  بطء  طظ  ضاصئ  وحسئعغًئ 
ا�خر  ضث  الشرائج  تثاذإ  صعى  الثغمصراذغئ، 
عثه  جسئ  عضثا  المعاجرغظ.  جغما  ق  المثاطش، 
الثغماغعجغا الحسئعغئ تسالب بئراسئ طحاسر الصطص 
غدإ  إلى  جمغسًا  وتتعلعا  والشدإ،  والةجع 

جغاجغ(١٦).
وغقتر سعدة المحاسر بحضض ططفئ شغ التغاة 
الثعف  غضسععا  أخئح  الاغ  لفشراد  الثغظغئ 
والفرح والتجن، بط الترضات اقجاماسغئ المساخرة 
الاغ تترضعا طحاسر الثعف طظ المساصئض وخقل 
ا�حعار  تمقت  طظ  اظطقصًا  الراعظ  الجطظ 
أن  شضرة  سطى  تأجغسًا  الضئرى  والاسعغص 
لطفرح  طخثٌر  الضئرى  الحرضات  طظاعجات 
والسسادة ودواٌء لطتجن والضآبئ، وغجداد تدعرعا 
الئراطب  خخعخًا  الئخري  السمسغ  المةال  شغ 
لائصى  إخئارغئ،  وظحرات  وافشقم  الارشغعغئ 
طحاسر  تراشصه  سدطغ  ضظحاط  الرغاضئ 

جغاحئ(١٧).
إلى  ترجع  السغاجغئ  المحاسر  دراجئ  أعمغئ  إن 
اسائارات طاسثدة، طظعا أن المحاسر تحضض بظغئ 
اقصاخادغئ  التغاة  وطا  لطفرد،  تضعغظغئ 
ضثلك  لعا،  اطاثاد  إق  والسغاجغئ  واقجاماسغئ 
إلى  طعجعئ  اظاصادات  تئظغ  ضعظعا  إلى  ترجع 
أعمغئ  تئرز  الاغ  السصقظغ(١٨)  اقخاغار  ظزرغئ 
السمعطغ،  الصرار  خظاسئ  شغ  الفاسض  سظث  السصض 
وتعمح المحاسر السغاجغئ، شغ تغظ غبئئ واصع 
الممارجئ سضج ذلك. طظ جعئ أخرى شالسعاذش 
اجاماسغئ  ذئصات  بثطابات  ترتئط  السغاجغئ 
عثه  ذرف  طظ  طساعثشئ  تضعن  طتثدة 

الثراجئ(١٩).
السغاجغئ،  بالرطجغئ  السغاجغئ  السعاذش  وترتئط 
افتثاث  ُغَآوِّلعن  افشراد  طظ  السثغث  أن  ذلك 
الرطعز  سئر  سعاذفعط  سظ  وغسئرون  السغاجغئ، 
السغاجغئ، خخعخًا شغ افظزمئ السططعغئ الاغ 

إلى  المعاذظ  شغاةه  الخرغتئ،  الاسئغرات  تثظص 
التدعر  سطى  ضإحارة  المدمرة،  الاسئغرات  تطك 
الاسئؤئ  أن  ذلك  سطى  زد  الثات،  وجعد  وإبئات 
طظ  طةمعسئ  باجاثساء  تسمح  السغاجغئ 
أو  دسط  أجض  طظ  وا�غةابغئ  السطئغئ  السعاذش 
تصعغخ السغاجات التضعطغئ، لاخئح بثلك آلغئ 
صداغا  أو  جغاجات  أجض  طظ  إطا  لطاسئؤئ،  شسالئ 
تعط شؤئ اجاماسغئ طسغظئ، وذلك بضسإ تساذش 
أضئر ظسئئ طظ المظاخرغظ، وتضعغظ تحعد تظصض 

السثوى الساذفغئ بسرسئ ضئغرة.
طظ  طةمعسئ  شغ  السغاجغئ  المحاسر  لائرز 
سئر  تاتثد  الاغ  العذظغئ  الععغئ  طظعا  الصداغا، 
طحاسر جمسغئ، والفخض بغظ المخطتئ الحثخغئ 
والمخطتئ الساطئ الاغ غتثدعا الدمغر الةمسغ، 
والثاص،  السام  المةال  بغظ  الفرق  وتتثغث 
جماسغئ،  تفدغقت  تسث  الاغ  الصغط  وطسألئ 
وطسألئ الثغمصراذغئ الاغ تفخض شغ الخراسات، 
السثو إلى خخط وطظاشج،  والاغ غاتعل سئرعا 
خقل  طظ  لفشراد  السغاجغئ  اقخاغارات  وشغ 
شغ  اقظاثابات  لاحضض  اقظاثابغئ  اقجاتصاصات 
التصغصئ شرخئ لثسط تجب أو اقظاصام طظه وطظ 
إلى  غرجسعن  افشراد  عظا  أغدًا،  الئطثة  طرحح 
السمغصئ  الظفسغئ  لطةروح  اجاةابئ  سعاذفعط 

الماةثرة.

 



لطةماعغر،  ططِعط  شعع  لطصائث،  الظادرة  الحثخغئ 
بتغث غةسطعا تثدع إلغه دون أجج صاظعظغئ أو 
صثرة  الضارغجطغعن  الصادة  غماطك  بعثا  تصطغثغئ، 
السغطرة سطى المحاسر السغاجغئ واقجاصطابات، 
أغدًا  غظتسر  المحاسر،  عثه  تظتسر  طبطما  لضظ 
أن  ذلك  الضارغجطغغظ،  الصادة  عآقء  خسعد 
وطراصئئ  طعجعئ  طساغغر  لعا  طظاعجات،  السعاذش 
طظ ذرف الصادة، أولؤك الثغظ غعزسعن وغظاةعن 

وغدئطعن تطك السعاذش(٩).

اقعامام  ارتئط  شصث  السغاجغئ  المحاسر  أطا سظ 
بعا بمةمعسئ طظ السعاطض، أعمعا بروز الحسئعغئ 
ضترضئ جغاجغئ، بط طرتطئ طا بسث التثابئ، وطا 
شغ  تمبطئ  تتعقت؛  طظ  المساخر  الجطظ  خاتإ 
وخسعد  السغاجغ،  وأزطئ  ا�غثغعلعجغا،  طعت 
وطةامع  الفرداظغـــئ  وبـــــــروز  الاضظعصـــــراط، 

اقجاعقك(١٠) .
جغاق سام طتضعم بمرتطئ طا بسث التثابئ، طرتطئ 
حغء،  ضض  شغ  والاحضغك  بالّظسئغئ،  اتسمئ 
الاغ  تطك  والسصقظغئ،  المسغارغئ  أجج  تةاوزت 
السصقظغئ  سطى  بصغاطعا  التثابئ  بعا  بحرت 
جغاق  بالصاظعن،  واقلاجام  والسطمغئ  والاظزغط 
أغثغعلعجغا،  وق  طتضط،  تظزغط  بق  سام 
وتاصطص  العتثة،  شغه  تصض  اجاماسغ  وبمساعى 
عجلغئ  أضبر  ذابع  إظه  ا�تصان،  درجئ  شغه 
وشعضعغئ(١١). طع عثه المرتطئ سرشئ المآجسات 
السغاجغئ الاصطغثغئ؛ طظ أتجاب، وتصالغث تارغثغئ، 
ذرف  طظ  طصئعلغاعا  سثم  شغ  طحروسغئ  أزطئ 
المصاوقت  رؤجاء  طتطعا  لغتض  الةماعغر، 
طا  طرتطئ  تأجسئ  عضثا  الساطغظ،  والمعظفغظ 
شغ  ذلك  غزعر  الّقطظطصغ،  سطى  التثابئ  بسث 
الثغال  أخئح  بتغث  والفظ،  المسمارغئ  العظثجئ 
أغئ  طظ  تماطًا  غثطع  ضطعا،  أسماله  طظئع  عع 

ظمعذجغئ(١٢). 
المةامسات  ظفسغئ  سطى  بزقلعا  أرخئ  تشغرات 
سئر  جطثته  غشغر  الظفسغ  الاتطغض  طظ  جسطئ 
الظفسغ  اقصاخاد  صئغض  طظ  جثغثة  برادغشمات 

غمغج ا�ظسان المساخر بحشش عمةغ، غةسض طظ 
رشع التثود وإلشاء حغء اجمه المساتغض أجمى 
تثود  بق  والرغئئ  الماسئ  وتصثغج  ِصَغِمه، 

طحثودة بسغاجئ اصاخادغئ(١٣).
  

تجاغث  شغ  السعلمئ  جاعمئ  أخرى،  ظاتغئ  طظ 
التر  الاثشص  طع  شئالمعازاة  السعاذش،  أعمغئ 
تر  تثشص  بمئ  والرأجمال،  والسطع  لفشضار 
ضالضراعغئ  جطئغئ؛  أو  ضاظئ  إغةابغئ  لطسعاذش، 
لضظ  وافدغان،  السرصغئ  والمةمعسات  افطط  بغظ 
بافطان  ا�تساس  سثم  سعاذش  عغ  أضبرعا 
بسثم  وا�تساس  افشراد،  بمساصئض  المرتئط 
طظ  جآال:  أخئح  اذ  بالععغئ؛  المرتئطئ  البصئ 
المةمعسات  ذرف  طظ  ُغطَرح  جآاقً  ظتظ؟ 
الاعتر  الاغ أخئتئ تتج بظعع طظ  اقجاماسغئ 

وسثم اقجاصرار(١٤).

الثغمصراذغئ  بأزطئ  شغامغج  الثاص  السغاق  أطا 
الامبغطغئ، وشصثان البصئ شغ المآجسات، والسجوف 
وظةاسئ  شسالغئ  وسثم  السغاجغئ،  المحارضئ  سظ 
تعزغسغئ  صثرات  باسائارعا  السمعطغئ  السغاجات 
زغادة  طصابض  شغ  السغاجغ  صعة  وتراجع  لطثولئ، 
الفاسطغظ ا�خرغظ طظ طةامع طثظغ وصطاع  صعة 
الحسئعغئ  بروز  إلى  أدى  الثي  افطر  خاص(١٥)، 
طظ  السثغث  ضث  وجغاجغئ  بصاشغئ  شسض  ضردة 
المثاوف، وضث اجاراتغةغئ إسادة تعزغع السططئ 
بغظ المةمعسات الاصطغثغئ والةثغثة، ترضئ تئظئ 
الفعط،  وجعض  طئاحرًا  جطتغًا  بسغطًا  خطابًا 

غساعثف الساطئ دون الثاخئ.
المحاسر،  طظ  طةمعسئ  طسعا  اظاسحئ  حسئعغئ 
وبسثم  السغاجغ،  سظ  باقغاراب  ضالحسعر 
سظ  التضام  تسئغر  وسثم  التضط،  شغ  المحارضئ 
المسغحئ  طساعى  جراء  والثعف  الظاس،  ععغئ 
طظ  والثعف  التغاة،  ظمط  طظ  والثعف  الصائمئ، 
العةرة والمعاجرغظ الثغظ غاط تخعغرعط بأظعط 
سظعط  الخرف  غاط  اقصاخادغئ،  المااسإ  طخثر 

إلى  بالظزر  دراجاه  تخسإ  طعضعع  إظه 
الاسصغثات المظعةغئ المامبطئ شغ جمع المسطغات 
المظعةغئ؛  ا�لغات  وطساءلئ  جعئ،  طظ  المغثاظغئ 
حفاشغاعـــا وطخــــثاصغاعا(٣) ، ذلك أن المحاســــر 
وغغر  طثفغئ  تضعن  طا  غالئًا  والسعاذش 
السغاجغئ  المحاسر  طعضعع  إن  بط  طسمعسئ(٤), 
طظ  بمةمعسئ  غرتئط  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ 
التصعل السطمغئ؛ طظعا سطط الظفج السغاجغ الثي 
غحاشض سطى ظفسغئ الةماعغر تتثغثًا، شعع سطط 
تثغث ظعر شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ، وصث 
أتى شغ جغاق تثاخض وتقصح السطعم اقجاماسغئ، 
اسائارًا إلى ضعن ذلك الاثاخض ضرورة سطمغئ، ضض 
اقجاماسغئ  الزعاعر  تصغصئ  أجض ضحش  طظ  عثا 
وسطط  السغاجئ  بغظ  الافاسض  ودراجئ  وتتطغطعا 
افول  طساعغغظ:  شغ  دراجاته  وغعجه  الظفج، 
باسائارعا  التاضمئ  الطئصئ  شغه  غثرس  أسطى، 
ظثئئ خاتئئ صرار وخاظساه أغدًا، والباظغ صاسثي 
جطعضعا  تغث  طظ  جعاء  الةماعغر،  شغه  غثرس 
الرأي  غسمى  طا  تحضض  باسائارعا  أو  اقظاثابغ، 

السام. 
الئضر،  السطط  عثا  تتطغض  طساعغات  تسثدت  وصث 
الثولئ،  بط  شالفرد  الثولغ  الظزام  طظ  بثءًا 
حمض  بتغث  طعاضغسه،  سطى  ذلك  واظسضج 
دراجئ الحثخغئ السغاجغئ، والسطعك اقظاثابغ، 
طعضعع  ضمظه  لغأتغ  السغاجغئ،  والمساصثات 

سطط ظفج الةماعغر(٥).

شروغث،  شغعط  بمظ  الظفج،  سطماء  أن  والعاصع 
طافصعن سطى أن الفرد طا إن غظثرط شغ جمععر 
طتثد، تاى غاثث جمات خاخئ لط تضظ طعجعدة 
شغه جابصًا، وتاى إن ضان بسدعا طعجعد، شإظه 
سظعا  الاسئغر  أو  بعا  الئعح  سطى  لغاةرأ  غضظ  لط 

بمبض عثه الخراتئ وتطك الصعة(٦).

السغضعلعجغا  طاعغئ  إلى  أوقً:  الاطرق  تط  لثلك 
المةال  شغ  بروزعا  وجغاصات  السغاجغئ 

السغاجغ(أوقً)، بط باظغاً: السمض سطى دراجئ 

الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ  المحاسر 
بالمشرب(باظغًا).

السياسيــــة:  المشـــــــاعر  أوًال: 
فــي  وبرزوهـــــــا  ماهيتهـــــــا 

الفضاء السياسي

طع  تام  تصابض  شغ  وافتاجغج  المحاسر  تأتغ 
سطى  غظئع  طظعا  واتث  شضض  والافضغر،  المظطص 
الاعالغ طظ الصطإ والسصض، عثا تسإ اقشاراض 
الصثغط الثي غرى أن السصض طساصض سظ المحاسر 
سضج  بالعجثان،  ترتئط  الاغ  واقظفساقت 
صثم  وصث  الصحرة،  شغ  تامعضع  الاغ  المسرشئ 
وعع  والسصض،  السعاذش  بغظ  تسارضًا  أشقذعن 
أرجطع  أطا  الرواصغئ،  المثرجئ  ذعرته  تسارض 
والفطسفئ السغاجغئ المساخرة شصث رأغا أن عظاك 
تضاطًق بغظ السعاذش ضصعة داشسئ والسصض ضأداة 

غظغئ طسرشغًا (٧).
طظ  ظعع  سظ  تسئر  حسعرغئ  تالئ  المحاسر  إن 
طظ  طةمعسئ  طظ  تاضعن  والاصثغرات،  الاصغغمات 
بالرغئات  وترتئط  وافطججئ،  والتعاشج  المغعقت 
طرتئطًا  حأظًا  المحاسر  تخئح  بعثا  الطثة،  وطئثأ 
طئعمئ،  طاسططئ  صعة  لفشراد،  الثاخئ  بالتغاة 
طثطرة  صعة  الافضغر،  سطى  الصثرة  تصعض 
وغاطدئ، تاحضض طئضرًا شغ تغاة افشراد، وتزض 
السغاجغئ  والمحاسر  سطى سمص جتغص،  طثشعظئ 
شعغ  سام،  بحضض  المحاسر  طظ  اجابظاًء  لغسئ 
التجن  غمبطعا  جطئغئ  طحاسر  بغظ  تاسثد  افخرى 
والصطص والشدإ والثعف والاعتر، واغةابغئ غمبطعا 

الفرح والسسادة وافطض والخثاصئ والبصئ(٨).
عثا طظ جعئ، طظ جعئ باظغئ شغ تخظغش طاضج 
المحروسغئ  غةسض  "المحروسغئ"،  فجج  شغئر 
شغ  المتضعطغظ،  طحاسر  سطى  تتغض  الضارغجطغئ 
سطى  تتغض  الاغ  الصاظعظغئ  الحرسغئ  طصابض 

السصقظغئ، طحروسغئ تصعم سطى الممغجات 
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باتث شغ الصاظعن السام والسطعم السغاجغئ
الصاظعظغــئ  السطــعم  ضطغــئ  زعــر  ابــظ  بةاطســئ 

واقصاخادغئ واقجاماسغئ أضادغر

ملخص تنفيذي:
تاةه عثه الثراجئ إلى دراجئ المحاسر السغاجغئ 
شغ طقسإ ضرة الصثم بالمشرب، سئر اشاراض أن 
غافاسض طع  المةامع  الصثم ججء طظ  جمععر ضرة 
له  المااتئ  ا�لغات  سئر  وشسطعا،  السططئ  خطاب 
اظطقصًا طظ المطسإ، إذ تسسى تطك الةماعغر إلى 
السغاجغئ  المحاسر  طثاطش  وظصض  طتاضاة 
ذرق  بإبثاع  السمعطغ،  الفداء  شغ  المظاحرة 
شغ  جاءت  ظاعرة  ظفسعا،  سظ  لطاظفغج  جثغثة 
طظ  طةمعسئ  شغ  المحاسر  سعدة  غآضث  جغاق 
ذلك  وارتئاط  والعظثجئ،  الفظ  طظعا  المةاقت، 

بمرتطئ طا بسث التثابئ. 
طقسإ  شغ  السغاجغئ  السغضعلعجغا  سادت  شصث 
برزت  وصث  السربغ،  الربغع  بثاغئ  طظث  الصثم  ضرة 
سطى حضض حسارات وأغاٍن وقشاات، تاةاوب طع 
المةامع طظ جعئ، وتسئر سظ العسغ السغاجغ طظ 
طآجسات  شحض  ضث  وتخرخ  باظغئ،  جعئ 
جعئ  طظ  الاأذغر  شغ  الامبغض  وضسش  العجاذئ، 
شداء  خطص  إلى  جسئ  ضعظعا  إلى  إضاشئ  بالبئ، 

سمعطغ غغر طدئعط وغغر طصغث. 
السغضعلعجغا  عثه  تسثد  عع  لقظائاه  والمبغر 
بغظ  المشربغئ  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ 
إلـــى   ، "التـــضرة"(١)  بـ  ا�تســـــاس  الاسئغر سظ 
واقغاراب  والترطان  بالمزطعطغئ  ا�تساس 

السغاجغ.

 

كلمات مفتاحية: 
المحاسر السغاجغئ، طقسإ ضرة الصثم، اقلاراس، 
الحئــــاب، اقتاةـــــاج، اقغاـــــراب السغاجــــغ، 

المزطعطغئ.

تقديم:
الرطعز  طةمعع  تفضغك  الثراجئ  عثه  تاعخى 
غصثطعا  الاغ  السغاجغئ  والترضات  وا�حارات 
إلى  رجائض  باسائارعا  المقسإ،  داخض  الةمععر 
السططئ، تسئر سظ طةمعسئ طظ المطالإ، وبعثا 
أخئح  المطسإ  أن  طئثئغًا  العرصئ  عثه  تفارض 
ذئغسئ  ذات  جماسغئ  طحاسر  سظ  لطاسئغر  شداء 
جغاجغئ، تختح شضرة أخئتئ غالئئ سظ جماعغر 
ضرة الصثم طفادعا أظعا تتمض بصاشئ جغاجغئ غغر 
بأطعر  تضارث  ق   (culture paroissiale) طئالغئ 
المقسإ  أن  السام، ذلك  الحأن  وتثبغر  السغاجئ 
والمحاسر  اقظفساقت  طظ  بمةمعسئ  طحتعظئ 
اظاصطئ بفسض السغاصات اقجاماسغئ المثاطفئ إلى 
طحاسر جغاجغئ، أطا المصاربئ المسامثة شغ عثه 
تصعم سطى  العرصئ شعغ طصاربئ جغضع-جغاجغئ، 
دراجئ ووخش تالئ طثرجات طقسإ ضرة الصثم 
غغر  بخفئ  و٢٠٢٢،   ٢٠١٦ بغظ  طا  بالمشرب 
تاجئ  تسإ  الظماذج  اجاغراد  شغ  طظازمئ 

الاتطغض إلى ذلك.

شالثارجعن لط غعامعا بالمحاسر السغاجغئ إق شغ 
ا�وظئ افخغرة، لضظ طآحراته وإرعاخاته افولى 
تسعد إلى المآتمر الثي سصثته الةمسغئ الفرظسغئ 
المعضعع،  تعل   ٢٠١٧ جظئ  السغاجغئ  لطسطعم 
ولسض عثا غرجع إلى عغمظئ الئرادغشط المآجسغ، 

والظزرغئ السصقظغئ شغ تتطغض طا عع جغاجغ(٢).

عــدي البشيـــر

الخسغثغظ الثاخطغ والثارجغ، وسظ أطعر أخرى، 
دون وسغ ودون حسعر(٤٢)، وغئرز ذلك شغ ظسئئ 
المآجساتغئ، طما  السغاجغئ  التغاة  اقظثراط شغ 
غسمص الصطغسئ بغظ الثولئ والمعاذظ، غئرز ذلك 
شغ طةمعسئ طظ افغاظغ طظ صئغض: "شعاد لئقد 
"شطعس   ... السقطئ"  ذالئغظ  ششماطئ  ساغحغظ 
لئقد ضاع ضطغاععا لطئراظغ سطغاععا جغظغراجغعن 
ظاعطا  خثطع  لئغرو  لضط  "خطغظا   ... صمساععا" 
ساغحغظ شئقد ظغرو بقد الشمئ" ... "طثرج قتغظغ 
لصاظعن"،  لئقد وضرعظا  "ططغظا   ... لمغجرغئ"  شئقد 
راعا  "أطاظا  جاوغئ"،  طاعغ  شطماروك  "والسغحئ 
طرغدئ". "طرضععا بالمحاضض وشساد التضعطات" 
ضطه  طساصئض  العغض  شغ  ساغح  "والسربغ   ...
ظطمات" ... "والئاصغ حفارة وسطغظا تضارة ضغسمرو 
حضارة بفطعس الفصراء" ... "رجاوي ساغح جعال 
ق خثطئ ق طحروع ق طال" ... "شغ حمال اشرغصغا 
وضسغئ عغ حغ ساغح حغ طثئغ حغ طدعي 
سظث  تال  طسثي  حغ  طسطك  حغ  طخثي  حغ 
جغثي ربغ". بمسظى أظظا ظسغح شغ عاته الئقد 
سغحئ طشمعطئ ظططإ طظ ا� السقطئ، المال شغ 
الةغض،  عثا  وصمساط  اخاطسامععا  ضطعا  الئقد 
بقد  أظاط،  شصط  احاشطعا  المضاتإ  لضط  ترضظا 
جعداء، طططظا شغ الئقد وضرعظا صاظعظعا، السغحئ 
شغ المشرب ق تساوي حغؤًا وافطئ طرغدئ بسئإ 
المحاضض وشساد التضعطات، والسربغ غسغح شغ 
جارصعن  والئصغئ  له،  طساصئض  ق  العغقت 
الفصراء،  أطعال  طظ  جغئععط  غمطآون  غتاصروظظا 
طحةع الرجاء غسغح طساشر ق حشض ق طحروع ق 

طال، شغ حمال اشرغصغا العضسغئ طجرغئ.
شغ عثا المبال ُغقَتر أّن المحةسغظ اظاصطعا بغظ 
المشرب بط  وخش بقث وضسغات لطةماعغر؛ طظ 
اشرغصغا، طما غآضث  السربغئ بط دول حمال  افطئ 
الئقد،  طظعا  تمر  الاغ  بالسغاصات  الةماعغر  وسغ 
المتطغ  المتغط  طع  الافاسقت  باطك  تظئأ  بط 
وا�صطغمغ، تفاسقت جغضعلعجغئ تظئأ سظ تالئ 
المآجسات  بغظ  تعاخض  وأزطئ  اقغاراب  طظ 

الاصطغثغئ لطعجاذئ والاأذغر والةماعغر. 

إظعا تالئ طظ اقظسجال وسثم اقظاماء إلى الةماسئ 
السغاجغئ والظزام السغاجغ، وغسجى عثا الحسعر 
إلى إتساس افشراد بسثم جثوى تأبغرعط سطى 
بالمسظى  الحسعر  واظسثام  السغاجغ،  الظسص 
والحرسغئ،  السثالئ  غغاب  إلى  إضاشئ  الثاتغ، 
جعاء  وآلغاتعا  السططئ  اتةاه  السثواظغئ  شارتفع 
ضاظئ أغثغعلعجغئ أو طادغئ(٤٣). وغئثو أن افشراد 
ق غفعتعن أغئ شرخئ شغ الاسئغر سظ طحاسرعط 
جعى  اقظفراجات  تطك  طظ  ضان  شما  السغاجغئ، 

طئارغات ضرة الصثم.

على سبيل الختم:
ضئغٌر  أبٌر  له  ضان  لطمشرب  السام  السغاق  أن  غئثو 
الاغ  المشربغ،  لطمةامع  الساطئ  الظفسغئ  سطى 
وظسئئ  اقتاةاجغ،  الثطاب  باخاسث  تامغج 
الترطان، وصث اظاصض ضض ذلك إلى جماعغر طقسإ 
تظفخض  ق  السغاجغئ  المحاسر  عثه  الصثم،  ضرة 
المةامع، إظعا تسئر سظ  الاغ غحسر بعا  سظ تطك 
بظاء  شغ  والعجاذئ  الامبغض  طآجسات  أزطئ 
الفرد طحاسر جغاجغئ  شغعا  طعاذظئ تصئ، غتمض 
المآجسات  واتارام  العذظ،  بتإ  ططغؤئ 
السغاجغئ، واقظثراط شغعا، وجسطعا خغارًا أجاجغًا، 
اظاصال  شغ  اقجاماسغ  الاعاخض  وجائض  وتطسإ 
إظعا حضض  الحئاب،  السغاجغئ بغظ  المحاسر  تطك 
أشراد  بغظ  الاداطظغئ  الاسئؤئ  أحضال  طظ 
والمحاسر  والسطعضات  افشضار  شغ  غحارضعن 

السغاجغئ. 
السغاجغ  السطعك  سطى  تآبر  المحاسر  عثه 
المحارضئ  طساعى  سطى  وتتثغثًا  لفشراد، 
غغر  المحارضئ  افشراد  غفدض  بتغث  السغاجغئ، 
ضسثم  دوظعا،  طا  وغعمحعن  المآجساتغئ، 
وطصاذسئ  السغاجغئ،  افتجاب  شغ  اقظثراط 
أو  اقظاثابات،  شغ  الاخعغئ  وسثم  أظحطاعا، 
السام  الحأظغظ  تثبغر  تعلغ  أو  لعا،  الارحح 
الاساذغ إلى  والتجبغ، إضاشئ إلى ارتفاع ظسئئ 

اقتاةاجات والسظش السغاجغ. 

دغظغ  قلغئغرتغ  لئابعر  غا  لئابعر  "غا  طتاصرغظ، 
بسغث  ظروح  ضارتغ  ظئثل  لماروك  طظ  طساك 
شضقجضع ظسطالغ شسضعتقظثا تما إن حاء ا� 
تتقلغ". أي: غا جفغظئ الترغئ اتمطغظا طظ المشرب 
لظشغر التغ وظسغح تغاة جمغطئ، "غا ربغ غا السالغ 
شئرغمظ  اقلغ  غغر  تئغئ  شةغرطاظغ  وساحصغظ 
ظسطالغ صطع غا لئابعر ططغئ بقد ظغرو"(٣٩). أي: غا 
أختاب  طع  المحغ  أتئئئ  افلمان  ظتإ  ا� 
طططئ  شإظظغ  السفغظئ  أغاعا  اذعئغ  افول  الخش 
خطاب  تتمض  واغاٍن  حسارات  السعداء.  الئقد 
تغؤغسغ وظفسغئ المطض والحسعر بالتضرة وتظمغ 
والاظسط  الحرسغئ  العةرة  سئر  الئقد  طشادرة 

بالثغرات وتظفج الترغئ بئقد افظعار.
والتثغث سظ التضرة لغج ولغث لتزئ ضرة الصثم، 
الترضات  طظ  طةمعسئ  خطاب  شغ  ظعر  وإظما 
اقجاماسغئ طظث ٢٠٠٤، لغاط تعظغفه بضباشئ شغ 
ترضئ ٢٠ شئراغر جظئ ٢٠١١، عظا صاطئ افلاراس 
بظصض الحسعر السام طظ الفداء السام الضطغ إلى 
الضطغ  بغظ  الاأبغر  ذلك  سظ  تسئغرًا  المطسإ، 
المةامع  طع  الاداطظ  سظ  وتسئغرًا  والةجئغ، 
الضطغ، حسعر غاأجج سطغه السظش بضض أحضاله، 
غرتئط بطتزئ تظفغج سظ ظطط اجاماسغ غخرف 
افتاجغج  اتاةاجغ، وتطثص عاته  شغ خطاب 
تصعل:  المصاذع،  أتث  شغ  الرجاء  ألاراس  أغظغئ 
حفارة  والئاصغ  السادس  طتمث  واتث  "ططضظا 
الفصراء".  بفطعس  حضارة  ضغسمروا  تضارة  وسطغظا 
أي: إّن المطك عع طتمث السادس، وغتعم تعله 
الفاجثون غتاصرون باصغ أشراد الحسإ وغمطآون 

جغعبعط بأطعال الفصراء.
الرزق  سطى  صطص  صطصئ،  بظفسغئ  الفرد  غسغح 
واظسثام جثري لطحسعر بافطظ بضض أحضاله سطى 
اقظاصام  إلى  شرخئ  ضض  شغ  غاةه  غعطه،  ذعل 
بأجالغإ خفغئ ورطجغئ تزعر شغ المطسإ ضفداء 
غتاطه الةمععر بضض صعة طما غظاب ازدواجغئ شغ 
الحثخغئ بغظ الرضعخ الزاعر والسثائغئ الثفغئ 
الفرخئ  غاتغظ  بالتضرة  غحسر  الثي  شا�ظسان 

لطظغض طظ غرغمه دائمًا (٤٠).  

لغسغح تطك التالئ الظفسغئ تخش اقجاغاء الثي 
غتخض  طا  أّن  إدراضه  ظاغةئ  الفرد،  لثى  غاعلث 
طما  بضبغر  أصض  المسغحئ  طصعطات  طظ  سطغه 
ا�تساس  عثا  وغاعلث  غاعصسه،  أو  غساتصه 
أو  افخرى،  بالمةامسات  افشراد  وضسغئ  بمصارظئ 
السثالئ  تشغإ  بتغث  ظفسه،  بمةامسه  تاى 
طظ  تالئ  الفرص،  تعزغع  وسثالئ  اقجاماسغئ 
الاغ تامظى  الترطان، تزعر شغ أغاظغ افلاراس 
تغاة  سطى  لطتخعل  الشربئ  بقد  إلى  تعاجر  أن 
"صطئغ  أغظغئ  ذلك  سطى  طبال  خغر  ولسض  ضرغمئ. 
والعةرة  الئطالئ،  صدغئ  تاظاول  إذ  تجغظ"، 
السرغئ، والفساد شغ الثولئ، وسثم المساواة شغ 
الختئ  طظزعطئ  وضسش  البروة،  تعزغع 

والاسطغط(٤١).
السغاجغ  لطاظفغج  تصًق  المقسإ  تخئح  عضثا 
واقخاظاق  اقجاماسغ،  اقتاصان  تالئ  سظ 
السغاجغ بالئطث. وتمض حسار الشرشئ ١٠١ ضحسار 
الثغربغ، وعع اجط طساعتى  الرجاء شغ  جمععر 
 ،١٩٨٤ جظئ  الحعغرة  اوروغض  جعرج  رواغئ  طظ 
ضئغر،  جةظ  طبض  أخئتئ  الئقد  أن  سظ  تسئغرًا 
والصمع  الصعر  إلى  المعاذظعن  شغه  غاسرض 
خاتئئ   ١٠١ الشرشئ  طبض  تماطًا  والاسثغإ، 

السمسئ السغؤئ.
طحاسر  سظ  الةمععر  غسئر  المطسإ  داخض  طظ 
الاغ  اقجاماسغئ  افوضاع  طظ  واقجاغاء  السثط 
افغاظغ،  طظ  طةمعسئ  سضساعا  والاغ  غسغحعا، 
لةماعغر  ظطمعظغ"  بقدي  "شغ  أغظغئ  طظ  بثًءا 
الحسإ"  "خعت  بأغظغئ  طرورًا  الرغاضغ،  الرجاء 
بقد  "عادي  أغظغئ  إلى  وخعقً  العداد،  لةمععر 
افغاظغ  تطك  ضض  اتتاد ذظةئ،  لةمععر  التضرة" 
تتغض سطى طةمعسئ ضاططئ طظ المحاسر المسصثة، 

طظعا المساظاة والضراعغئ وافلط والزطط.
وغئصى الحسعر باقغاراب السغاجغ لثى الةمععر 
طظ أعط المحاسر السغاجغئ، شعع تالئ غحسر شغعا 
الحاب بسةجه سظ المحارضئ شغ الحأن السغاجغ، 
سطى  السغاجغئ  الاطعرات  ضض  سظ  واظحشاله 

وحثخغاته،  السغاجغ،  بالظزام  الاظثغث 
وباظتراشات المةامع وباقساثاءات سطى الحسعب 
طظ  وحضض  اجاماسغئ،  ظاعرة  إظعا  المسطمئ... 
ططفئ  بحضض  طاطعر  السغاجغ  الاسئغر  أحضال 
لقظائاه لثى طظاخري الظعادي الضئرى، تساعتغ 
صغادات المافرجغظ حساراتعا طظ افتثاث الراعظئ 
الرحعة،  ا�رعاب،  الئطالئ،  اقجاماسغ،  (الئآس 
"وخعلغئ"  التضرة،  العةرة،  شغ  الرغئئ  الفساد، 
الصادتئ  أظاحغثعط  لظحر  الةثد...)  افغظغاء 

بفدض الةعصئ المعجغصغئ المراشصئ لعط.
شرجعي،  تفض  حضض  السغاجغ  الاسئغر  غأخث  بط 
إلى  المةمعسئ، صث غظاصض  غسطغ طسظى فسداء 
الاسئغرات  تطك  وترجع  وظدالغئ.  جغاجغئ  ععغئ 
بقبئ  إلى  المطسإ  شغ  تئرز  الاغ  السغاجغئ 

تخظغفات طظ الاَّسغغج عغ(٣٣):
إلى  باقظاماء  غعتغ  أغثغعلعجغ  تسغغج  أوقً: 

جماسئ أو جمسغئ أو طةمعسئ جغاجغئ طسغظئ.
ععغاتغ  باظاماء  غعتغ  ععغاتغ  تسغغج  باظغًا: 

طسغظ.
بالبًا: تسغغج ظعسغ أو ذئصغ طظ أجض إدخال 

طحضض سمعطغ إلى أجظثة الفاسض السمعطغ.
غحضض المطسإ شداًء طفاعتًا، غةامع شغه افشراد 
إلى  وسئره  بفدطه  وغاتعلعن  سام،  رأي  لخعغ 
طعاذظغظ، تةمسعط آراء وصغط وغاغات واتثة، طع 
افخث بسغظ اقسائار أّن الائادل اقظفسالغ لعجعات 
عع  الساطئ  المخالح  تثص  طسائض  تعل  الظزر 
بافجاس  عع  الثي  السام،  الرأي  شرز  غاغح  الثي 

وجغطئ المعاذظغظ شغ الدشط سطى الثولئ(٣٤).
وغئثو سطى طصاسث المثرجات أّن الحاب المظاخر 
لطظادي صث وجث شسًق حثخغاه المامغجة، واضاحش 
تسئغر  سطى  باظغًا  سبر  ضما  أوقً،  الحئاب  جمععر 
لـ  اظدماطه  خقل  طظ  ععغاه  وسطى  ضقطغ، 
المطسإ  وغرخص  الصثم.  لضرة  الضئغر"  "شرغصه 
السقصات  ظسب  إطضاظغئ  العائةئ  بأجعائه 
الممضظ  افداء  بعاجطئ  الةثغثة،  اقجاماسغئ 
لطاسئؤئ  شداًء  لغخئح  الصائمئ،  الحئضات  لسمطغئ 

وضغاظًا رطجغاً غسئر سظ بظاء اجاماسغ(٣٥).

وُغقَتر أّن عظاك ظجوسًا إلى بصاشئ الّقسظش طظ 
عع  الصثم  ضرة  طقسإ  داخض  تسئغرات  خقل 
السمعطغ  الفداء  شغ  طعجعدة  لبصاشئ  اجاسارة 
لمثاطش  اجاتدار  عع  ضظعه  شغ  الضطغ، 
والسصطغئ  والعجثاظغئ  المسرشغئ  الثغظاطغات 
السطمغ  السطعك  بدئط  تصعم  الاغ  والظفسغئ 
لطةمعع أبظاء شارة افزطات أي شغ سج اقتاةاجات 
ضاضاغك  جطمغئ  واقظفسال.  والمصاوطئ  والخراع 
الاضاشآ  سثم  الى  ترجع  السططئ  طع  الخراع  شغ 
شغ الصثرة والصعة، طظ أجض ضسإ تأغغث وتساذش 
وتداطظ ا�خرغظ ووضع الثخط شغ وضسغئ غغر 

طاعازظئ(٣٦). 
تةامع  أجاجغئ  جغاجغئ  طحاسر  بقبئ  لااحضض 
ا�خر،  إلى  غآدي  حسعر  وضض  طرضإ،  بحضض 
الشدإ  شغ  تضمظ  جطئغئ  جغاجغئ  طحاسر 
والمزطعطغئ والتضرة والترطان الظسئغ واقغاراب 
السغاجغ؛ طحاسر جغاجغئ تئرز بحضض جطغ شغ 
طةمعع افغاظغ والحسارات الاغ غتمطعا طحةسع 

الفرق الرغاضغئ بالمقسإ.
والحسعر بالمزطعطغئ غئرز اظطقصًا طظ أغظغئ "شغ 
ظفسغئ  تالئ  والمزطعطغئ  ظطمعظغ"(٣٧)  بقدي 
تصعصه  سطى  طساثى  بأظه  الفرد  شغعا  غتج 
شغعلث  أغدًا،  باقضطعاد  طسعا  وغتج  وترغاته، 
طظ  طةمعسئ  شغ  غارجمه  بالتضرة،  الحسعر  له 
تالغ"،  ظحضغ  "لمظ  طبض:  والحسارات  افغاظغ 
حسعر غتج شغه الفرد باقتاصار والثوظغئ، أو صض 
تالئ طظ الغأس ضئغرة، غحسر شغعا الفرد أظه طعان 
بالامغغج بحاى  شغعا غحسر  الضراطئ وغغر طتارم، 
أحضاله، سطى أجاس الطعن والثغظ والسرق والطشئ 
شغةاور  والارابغ،  الاسطغمغ  والمساعى  والةظج 
طظه  الصرغئئ  المفاعغط  طظ  طخفعشئ  بثلك 
ضاقجائثاد والفساد والرحعة والمتسعبغئ ...(٣٨)، 
الرجاء  أغاظغ  طظ  طةمعسئ  شغ  ذلك  ضض  غئرز 
الئغداوي طبض: "غا ترضظا غا لئابعر غا ودغظا لئقد 
أّغُاعا  اتمطغظا  بمسظى  راظغ طتضعر".  ظعر شئقدي 
بقدظا  شغ  شإظظا  افظعار  بقد  إلى  السفغظئ 

وطظ  اقجاماسغئ،  وافوضاع  الرغاضغئ  السغاجئ 
بط اظاصاد جغاجات السططئ(٢٥). 

السططئ  طصاوطئ  جغاجئ  ظعب  طظ  اظاصطئ  وبعثا 
جاسثعا  وصث  سطغعا،  العةعم  جغاجئ  ظعب  إلى 
الاظزغمغئ  باقجاصقلغئ  تامغج  ضعظعا  ذلك  سطى 
اقجاماسغئ  الاظزغمات  باصغ  سظ  والمالغئ 
تاسط  صراراتعا  جسض  الثي  افطر  والسغاجغئ، 

باقجاصقلغئ.
المةمعسات  عثه  اظاصادات  أن  با�حارة  والةثغر 
دون  السغاجغئ  المآجسات  إلى  طعجعئ  ضطعا 
تضاغك  أظه  الئسخ  وغرى  المطضغئ(٢٦)،  المآجسئ 
شغ  افلاراس  خظثصئ  طظ  السططئ  غمظع  جغاجغ 
إظعا  بظسفعا،  لطسططئ  تسمح  جغاجغئ  تعجعات 
جام  لخإ  طظاسئ جغاجغئ  تحضض  الاضاغك  بعثا 
اظاصاد  شفغ  والئرلمان،  التضعطئ  سطى  غدئعا 
"غرغظ  شخغض  رشع  المشاربئ  لطئرلماظغغظ  واضح 
بعغج" رجالئ ضائئ سطغعا سئارة "شالصئئ الاضرضغر، 
غدتك  الئرلمان  صئئ  داخض  أي  الئشرغر"  شالمصرر 
تدسعن  الثراجغئ  المصررات  وشغ  الئرلماظغعن 
"الئشرغر"(٢٧)، وذلك شغ المئاراة الاغ جمسئ الرجاء 
بمظ  برجط  الصظغطري  الظادي  بفرغص  الرغاضغ 
شغما  أطا   .٢٠١٨ لمعجط  السرش  ضأس  ظعائغ 
أغظغئ  ظعرت  شصث  التضعطئ  باظاصاد  غاسطص 
وطسطئالظاش"  ظحسطععا  طظتئععاش  "التضعطئ 
التضعطئ ظترق ضض حغ وبثون  بمسظى ق ظتإ 
وطظ  غعاظغ"،  "رجاوي  أغظغئ  بط ظعرت  طئاقة، 
تضره  طسمعطئ  "طشاظا  طصطع،  به  جاءت  طا  بغظ 
الى  إحارة  (شغ  طسمعطئ  جاسئ  أي  التضعطئ" 
الساسئ ا�ضاشغئ الاغ زادتعا التضعطئ) تضره شغ 

التضعطئ.
طقسإ  داخض  والمرددات  افغاظغ  عثه  تسئر  إذ 
ضرة الصثم سظ جغضعلعجغا وطحاسر سثم الرضى 
تثبرعا،  الاغ  السغاجات  طثاطش  سظ  الضئغر 
المادغئ  إحئاع  سطى  صادرة  غغر  شالتضعطات 
أي  سطى  صادرغظ  غةسطعط  طما  لفشراد  والظفسغئ 

حغء صث غعخض طا غحسرون به(٢٨).

الصثم  ضرة  لمطسإ  العظثجغئ  الطئغسئ  وتسمح 
جمععرا  غاظاظر  أن  سمعطغاً(٢٩)،  شداًء  باسائاره 
أطعر  شغه  تطرح  اغعري  حضض  سطى  الفرغَصغظ، 
الساطئ لطظصاش، بائادل ا�راء والتةب(٣٠)، شغثخض 
جغضعلعجغئ  طظاشسئ  شغ  الفرغَصغظ  طحةسعا 
طفادعا: أّي الةمععرغظ صادر سطى المساعمئ شغ 
شازعر  الاحةغع،  أجطعب  خقل  طظ  شرغصه  شعز 
تردغث  وذرغصئ  الةمععر،  تظزغط  أحضال  بثلك 
والاطعغح  الفرغص  أسقم  رشع  وضغفغئ  الحسارات، 

بعا.
السغاجئ،  لسطط  جثغثًا  طضاظًا  المطسإ  لغمبض 
أحضال  ضاشئ  طظ  خالغًا  سمعطغًا  شداًء  وغخئح 
طحارضئ  أرضغئ  شعق  غصفعن  شافشراد  الاراتئغئ؛ 
وغطئسعن أصظسئ طبالغئ، غاثطخعن طظ تمبقتعط 
والسغاجغئ  والبصاشغئ  الثغظغئ  وخطفغاتعط 
تثوب  واتثًا،  ووسغًا  واتثًا  خعتًا  وغخئتعن 
الثوات شغ بظغئ ق طادغئ رطجغئ شغئثأ الافاوض 

تعل التاجغات الساطئ(٣١).
المشربغئ إلى طظخات  الصثم  تاتعل طقسإ ضرة 
لط تسث  أغاٍن وأظاحغث  الفظغ، طظ خقل  لقبثاع 
باتئ  بض  الرغاضغئ،  الفرق  طآازرة  سطى  تصاخر 
والثارج،  الثاخض  إلى  جغاجغئ  رجائض  تتمض 
بتغث غاط اقظاصال طظ قسئغظ إلى أشراد تاططغظ 
سعاذش وطحاسر، تمبض ضمغر افطئ أبظاء شرتاعط 
داخطغئ  صمخان  سظ  والضحش  عثف،  باسةغض 
الصدغئ  أو  ضا�جقم  جغاجغئ  حسارات  تتمض 
الصّسام،  أو  المشربغئ  الختراء  أو  الفطسطغظغئ 
عع  طا  إلى  ترطج  وإغماءات  ترضات  تاثططعا 
جغاجغ، شغ لشئ تسئر سظ طحاسر تطفع شصط شغ 
لتزئ اقظاحاء، عضثا تخئح الحسارات شغ عاته 

المرتطئ ذات ذئغسئ جغمغائغئ وععغاتغئ(٣٢).
الصثم بعخفه طضاظًا لاخرغش  وغزعر ططسإ ضرة 
حغء  بضض  غسمح  تغث  المضئعتئ،  اقظفساقت 
داخض عثا العغضض المعغإ، إظه شداء طثاطش سظ 
خارجه، إذ تظططص بثاخطه أخعات المافرجغظ بضض 
طبض  طثاطفئ،  بمعضعسات  الماسطصئ  افظاحغث 

سيكولوجيـــــا  نحــــــو  ثانيــًا: 
مــــــع  تتجـــــاوب  سياسيـــــة 

إشكاالت المجتمع

إلى  الرغاضغئ غعثف  الثولئ لفلساب  إن اتادان 
لطظزام  الحرسغئ  طظح  وطظعا  أغراضعا،  خثطئ 
وتةثغر  العذظغ،  العقء  وتسمغص  السغاجغ، 
ضعظعا  إلى  إضاشئ  المتاشر،  السغاجغ  السطعك 
وجغطًا  تسث  تغث  السغاجغ(٢٠).   لطاخرغش  أداة 
السغاجغئ  الرجائض  طظ  طةمعسئ  لامرغر  ظاسمًا 
لطتضعطات اتةاه الةماعغر طظ أجض طصئعلغئ أضئر 
واجامرارغئ  واجاصرار  أضبر  وخدعع  بتضمعا 
لفظساق السغاجغئ التاضمئ، غصع عثا سئر الثسط 
الرغاضغئ،  لفظحطئ  الماعاخض  والرطجي  المادي 
أجض  طظ  السغاجغغظ  لطجسماء  الرطجي  والتدعر 
اقشاااح،  المئارغات، وشغ تفقت  اظطقق  إسطاء 
الفرق  وتعظؤئ  لطفائجغظ  الةعائج  تصثغط  شغ  بط 
والمئارغات،  بالئطعقت  شعزعا  إبر  والمظاثئات 
واجاصئالعا بسث شعزعا شغ تفض بعغب تصام شغعا 
التاضمغظ  طحاسر  شغعا  تطاتط  ذصعس 

والمتضعطغظ.
افلاراس  تسائر  باظغئ  جعئ  طظ  جعئ،  طظ  عثا 
تظامغ  الاغ  افظثغئ  تساظث  طةمعسات تحةغسغئ 
طظ  أضئر  وحشش  وتدتغئ  ووشاء  بتإ  إلغعا، 
طةمعسئ  سظعا  تخثر  وبالاالغ  السادي،  المحةع 
ظاغةئ  والرغاضغئ،  السغاجغئ  طظعا  المعاصش؛  طظ 
غغرة عثه الفخائض سطى أظثغاعا، وضثا إتساجعا 
طظ  ضض  وجه  شغ  شرغصعا  سظ  الثشاع  بمسآولغئ 

تسائره غسسى إلى سرصطئ طساره(٢١).
المةمعسات  عثه  طظثرذغ  سثد  غخض  اذ 
حئاب،  أغطئعط  طظثرط،  ططغعن  إلى  المحةسئ 
تساعط وجائض الاعاخض اقجاماسغ شغ تحئغك 
ضئغرًا شغ عرم  َتغِّجًا  تتاض  شؤئ  بغظعط،  السقصات 
شغ   ٤٦,٣٢ إلى  تخض  بظسئئ  بالمشرب  افسمار 
شؤئ  سطى  أغدًا  غتغض  الحئاب  وفن  المؤئ(٢٢)، 
اجاماسغئ وطرتطئ سمرغئ تامغج بالفعران الساذفغ 

أخئتئ  شصث  والطمعتات،  با�طال  والظفسغ، 
بثغض  اقتاةاجغ ضثغار  الفسض  تثاار  الفؤئ  عثه 
سظ المحارضئ السغاجغئ، وذلك بتضط سثم البصئ 
طةمعع  شسالغئ  وسثم  السططئ،  شسض  شغ 
السمعطغئ  والئراطب  وا�جراءات  السغاجات 
شسالغئ  سثم  وضثا  الحئاب،  �دطاج  الاتفغجغئ 
اقجاماسغئ  السمعطغئ  السغاجات  طثاطش  وظةاسئ 
تحشغض  طظ  المشربغ؛  الحئاب  تساعثف  الاغ 

وختئ وتسطغط(٢٣).
إن سثم شاسطغئ السغاجات تطك خطَص إتساجًا لثى 
بغظعط  جاد  لثا  أغدًا،  شسالغاعط  بسثم  الحئاب 
اقجاماسغ  الاشغغر  إطضاظغئ  بسثم  اقساصاد 
والسغاجغ، وعع طا أدى إلى ضسش اقظثراط شغ 
والسغاجغئ  اقجاماسغئ  الاظمغئ  صداغا 

واقصاخادغئ لطئقد.
اظطقصًا  ضئغرًا  المشربغ تتعُّقً  افلاراس  لصث سرف 
عثه  طظع  سطى  بخمئ  الاغ   ٢٠١٦ جظئ  طظ 
ضرة  طقسإ  ولعج  طظ  الرغاضغئ  المةمعسات 
الصثم، لضظ شغ جظئ ٢٠١٨ ساد افلاراس بعسغ 
جثغث، إذ أخئح أضبر تظزغمًا، ذلك أّن الحسارات 
طظ  ُتمَظح  ضطعا  وفظعا  وطشظاة،  طضاعبئ  أخئتئ 
الئغؤئ البصاشغئ والمسغحغئ لطةمععر، شإظعا تمطئ 
ارتفع  وبثلك  وجغاجغئ،  اجاماسغئ  ططالإ 
تطك  تساثثم  لثغعا(٢٤)،  اقتاةاج  طظسعب 
الصمع  سظ  لطاروغح  ذئغسغئ  ضعجغطئ  الحسارات 

السغاجغ الثي غسغحه المةامع المشربغ.
لصث بثأ ألاراس المشرب بمسارضئ واظاصاد الصاظعن 
المقسإ،  حشإ  لمتاربئ  جاء  الثي   ٠٩-٠٩
واسامث شغ ذلك سطى افغاظغ الاغ تمةث الترغئ، 
واظاصاد  السططئ،  سطى  الامرد  إلى  وتثسع 
السسضرغئ  الثثطئ  صاظعن  وطسارضئ 
تض  رشخ  وضثا  لطسسضر)،  (طاغظمحغعش 
افلاراس طظ ذرف وزارة الثاخطغئ، وطا راشصه طظ 
طحاسر التصث والضره تةاه رجال الحرذئ، وسثم 
إلى  افلاراس  لاظاصض  السططئ،  شغ  البصئ 
اقظاصادات ذات الطئغسئ السغاجغئ، وذلك باظاصاد 

طظ طغجاظغئ الثولئ سطى تساب داشسغ الدرائإ، 
ضما غاط تخعغرعط طخثرًا لاعثغث الععغئ، لازعر 
جعطًئ  تطعقً  تطرح  دغماغعجغئ  صعى  بثلك 
افظزمئ  إجـراءات  بطء  طظ  ضاصئ  وحسئعغًئ 
ا�خر  ضث  الشرائج  تثاذإ  صعى  الثغمصراذغئ، 
عثه  جسئ  عضثا  المعاجرغظ.  جغما  ق  المثاطش، 
الثغماغعجغا الحسئعغئ تسالب بئراسئ طحاسر الصطص 
غدإ  إلى  جمغسًا  وتتعلعا  والشدإ،  والةجع 

جغاجغ(١٦).
وغقتر سعدة المحاسر بحضض ططفئ شغ التغاة 
الثعف  غضسععا  أخئح  الاغ  لفشراد  الثغظغئ 
والفرح والتجن، بط الترضات اقجاماسغئ المساخرة 
الاغ تترضعا طحاسر الثعف طظ المساصئض وخقل 
ا�حعار  تمقت  طظ  اظطقصًا  الراعظ  الجطظ 
أن  شضرة  سطى  تأجغسًا  الضئرى  والاسعغص 
لطفرح  طخثٌر  الضئرى  الحرضات  طظاعجات 
والسسادة ودواٌء لطتجن والضآبئ، وغجداد تدعرعا 
الئراطب  خخعخًا  الئخري  السمسغ  المةال  شغ 
لائصى  إخئارغئ،  وظحرات  وافشقم  الارشغعغئ 
طحاسر  تراشصه  سدطغ  ضظحاط  الرغاضئ 

جغاحئ(١٧).
إلى  ترجع  السغاجغئ  المحاسر  دراجئ  أعمغئ  إن 
اسائارات طاسثدة، طظعا أن المحاسر تحضض بظغئ 
اقصاخادغئ  التغاة  وطا  لطفرد،  تضعغظغئ 
ضثلك  لعا،  اطاثاد  إق  والسغاجغئ  واقجاماسغئ 
إلى  طعجعئ  اظاصادات  تئظغ  ضعظعا  إلى  ترجع 
أعمغئ  تئرز  الاغ  السصقظغ(١٨)  اقخاغار  ظزرغئ 
السمعطغ،  الصرار  خظاسئ  شغ  الفاسض  سظث  السصض 
وتعمح المحاسر السغاجغئ، شغ تغظ غبئئ واصع 
الممارجئ سضج ذلك. طظ جعئ أخرى شالسعاذش 
اجاماسغئ  ذئصات  بثطابات  ترتئط  السغاجغئ 
عثه  ذرف  طظ  طساعثشئ  تضعن  طتثدة 

الثراجئ(١٩).
السغاجغئ،  بالرطجغئ  السغاجغئ  السعاذش  وترتئط 
افتثاث  ُغَآوِّلعن  افشراد  طظ  السثغث  أن  ذلك 
الرطعز  سئر  سعاذفعط  سظ  وغسئرون  السغاجغئ، 
السغاجغئ، خخعخًا شغ افظزمئ السططعغئ الاغ 

إلى  المعاذظ  شغاةه  الخرغتئ،  الاسئغرات  تثظص 
التدعر  سطى  ضإحارة  المدمرة،  الاسئغرات  تطك 
الاسئؤئ  أن  ذلك  سطى  زد  الثات،  وجعد  وإبئات 
طظ  طةمعسئ  باجاثساء  تسمح  السغاجغئ 
أو  دسط  أجض  طظ  وا�غةابغئ  السطئغئ  السعاذش 
تصعغخ السغاجات التضعطغئ، لاخئح بثلك آلغئ 
صداغا  أو  جغاجات  أجض  طظ  إطا  لطاسئؤئ،  شسالئ 
تعط شؤئ اجاماسغئ طسغظئ، وذلك بضسإ تساذش 
أضئر ظسئئ طظ المظاخرغظ، وتضعغظ تحعد تظصض 

السثوى الساذفغئ بسرسئ ضئغرة.
طظ  طةمعسئ  شغ  السغاجغئ  المحاسر  لائرز 
سئر  تاتثد  الاغ  العذظغئ  الععغئ  طظعا  الصداغا، 
طحاسر جمسغئ، والفخض بغظ المخطتئ الحثخغئ 
والمخطتئ الساطئ الاغ غتثدعا الدمغر الةمسغ، 
والثاص،  السام  المةال  بغظ  الفرق  وتتثغث 
جماسغئ،  تفدغقت  تسث  الاغ  الصغط  وطسألئ 
وطسألئ الثغمصراذغئ الاغ تفخض شغ الخراسات، 
السثو إلى خخط وطظاشج،  والاغ غاتعل سئرعا 
خقل  طظ  لفشراد  السغاجغئ  اقخاغارات  وشغ 
شغ  اقظاثابات  لاحضض  اقظاثابغئ  اقجاتصاصات 
التصغصئ شرخئ لثسط تجب أو اقظاصام طظه وطظ 
إلى  غرجسعن  افشراد  عظا  أغدًا،  الئطثة  طرحح 
السمغصئ  الظفسغئ  لطةروح  اجاةابئ  سعاذفعط 

الماةثرة.

 



لطةماعغر،  ططِعط  شعع  لطصائث،  الظادرة  الحثخغئ 
بتغث غةسطعا تثدع إلغه دون أجج صاظعظغئ أو 
صثرة  الضارغجطغعن  الصادة  غماطك  بعثا  تصطغثغئ، 
السغطرة سطى المحاسر السغاجغئ واقجاصطابات، 
أغدًا  غظتسر  المحاسر،  عثه  تظتسر  طبطما  لضظ 
أن  ذلك  الضارغجطغغظ،  الصادة  عآقء  خسعد 
وطراصئئ  طعجعئ  طساغغر  لعا  طظاعجات،  السعاذش 
طظ ذرف الصادة، أولؤك الثغظ غعزسعن وغظاةعن 

وغدئطعن تطك السعاذش(٩).

اقعامام  ارتئط  شصث  السغاجغئ  المحاسر  أطا سظ 
بعا بمةمعسئ طظ السعاطض، أعمعا بروز الحسئعغئ 
ضترضئ جغاجغئ، بط طرتطئ طا بسث التثابئ، وطا 
شغ  تمبطئ  تتعقت؛  طظ  المساخر  الجطظ  خاتإ 
وخسعد  السغاجغ،  وأزطئ  ا�غثغعلعجغا،  طعت 
وطةامع  الفرداظغـــئ  وبـــــــروز  الاضظعصـــــراط، 

اقجاعقك(١٠) .
جغاق سام طتضعم بمرتطئ طا بسث التثابئ، طرتطئ 
حغء،  ضض  شغ  والاحضغك  بالّظسئغئ،  اتسمئ 
الاغ  تطك  والسصقظغئ،  المسغارغئ  أجج  تةاوزت 
السصقظغئ  سطى  بصغاطعا  التثابئ  بعا  بحرت 
جغاق  بالصاظعن،  واقلاجام  والسطمغئ  والاظزغط 
أغثغعلعجغا،  وق  طتضط،  تظزغط  بق  سام 
وتاصطص  العتثة،  شغه  تصض  اجاماسغ  وبمساعى 
عجلغئ  أضبر  ذابع  إظه  ا�تصان،  درجئ  شغه 
وشعضعغئ(١١). طع عثه المرتطئ سرشئ المآجسات 
السغاجغئ الاصطغثغئ؛ طظ أتجاب، وتصالغث تارغثغئ، 
ذرف  طظ  طصئعلغاعا  سثم  شغ  طحروسغئ  أزطئ 
المصاوقت  رؤجاء  طتطعا  لغتض  الةماعغر، 
طا  طرتطئ  تأجسئ  عضثا  الساطغظ،  والمعظفغظ 
شغ  ذلك  غزعر  الّقطظطصغ،  سطى  التثابئ  بسث 
الثغال  أخئح  بتغث  والفظ،  المسمارغئ  العظثجئ 
أغئ  طظ  تماطًا  غثطع  ضطعا،  أسماله  طظئع  عع 

ظمعذجغئ(١٢). 
المةامسات  ظفسغئ  سطى  بزقلعا  أرخئ  تشغرات 
سئر  جطثته  غشغر  الظفسغ  الاتطغض  طظ  جسطئ 
الظفسغ  اقصاخاد  صئغض  طظ  جثغثة  برادغشمات 

غمغج ا�ظسان المساخر بحشش عمةغ، غةسض طظ 
رشع التثود وإلشاء حغء اجمه المساتغض أجمى 
تثود  بق  والرغئئ  الماسئ  وتصثغج  ِصَغِمه، 

طحثودة بسغاجئ اصاخادغئ(١٣).
  

تجاغث  شغ  السعلمئ  جاعمئ  أخرى،  ظاتغئ  طظ 
التر  الاثشص  طع  شئالمعازاة  السعاذش،  أعمغئ 
تر  تثشص  بمئ  والرأجمال،  والسطع  لفشضار 
ضالضراعغئ  جطئغئ؛  أو  ضاظئ  إغةابغئ  لطسعاذش، 
لضظ  وافدغان،  السرصغئ  والمةمعسات  افطط  بغظ 
بافطان  ا�تساس  سثم  سعاذش  عغ  أضبرعا 
بسثم  وا�تساس  افشراد،  بمساصئض  المرتئط 
طظ  جآال:  أخئح  اذ  بالععغئ؛  المرتئطئ  البصئ 
المةمعسات  ذرف  طظ  ُغطَرح  جآاقً  ظتظ؟ 
الاعتر  الاغ أخئتئ تتج بظعع طظ  اقجاماسغئ 

وسثم اقجاصرار(١٤).

الثغمصراذغئ  بأزطئ  شغامغج  الثاص  السغاق  أطا 
الامبغطغئ، وشصثان البصئ شغ المآجسات، والسجوف 
وظةاسئ  شسالغئ  وسثم  السغاجغئ،  المحارضئ  سظ 
تعزغسغئ  صثرات  باسائارعا  السمعطغئ  السغاجات 
زغادة  طصابض  شغ  السغاجغ  صعة  وتراجع  لطثولئ، 
الفاسطغظ ا�خرغظ طظ طةامع طثظغ وصطاع  صعة 
الحسئعغئ  بروز  إلى  أدى  الثي  افطر  خاص(١٥)، 
طظ  السثغث  ضث  وجغاجغئ  بصاشغئ  شسض  ضردة 
المثاوف، وضث اجاراتغةغئ إسادة تعزغع السططئ 
بغظ المةمعسات الاصطغثغئ والةثغثة، ترضئ تئظئ 
الفعط،  وجعض  طئاحرًا  جطتغًا  بسغطًا  خطابًا 

غساعثف الساطئ دون الثاخئ.
المحاسر،  طظ  طةمعسئ  طسعا  اظاسحئ  حسئعغئ 
وبسثم  السغاجغ،  سظ  باقغاراب  ضالحسعر 
سظ  التضام  تسئغر  وسثم  التضط،  شغ  المحارضئ 
المسغحئ  طساعى  جراء  والثعف  الظاس،  ععغئ 
طظ  والثعف  التغاة،  ظمط  طظ  والثعف  الصائمئ، 
العةرة والمعاجرغظ الثغظ غاط تخعغرعط بأظعط 
سظعط  الخرف  غاط  اقصاخادغئ،  المااسإ  طخثر 
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إلى  بالظزر  دراجاه  تخسإ  طعضعع  إظه 
الاسصغثات المظعةغئ المامبطئ شغ جمع المسطغات 
المظعةغئ؛  ا�لغات  وطساءلئ  جعئ،  طظ  المغثاظغئ 
حفاشغاعـــا وطخــــثاصغاعا(٣) ، ذلك أن المحاســــر 
وغغر  طثفغئ  تضعن  طا  غالئًا  والسعاذش 
السغاجغئ  المحاسر  طعضعع  إن  بط  طسمعسئ(٤), 
طظ  بمةمعسئ  غرتئط  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ 
التصعل السطمغئ؛ طظعا سطط الظفج السغاجغ الثي 
غحاشض سطى ظفسغئ الةماعغر تتثغثًا، شعع سطط 
تثغث ظعر شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ، وصث 
أتى شغ جغاق تثاخض وتقصح السطعم اقجاماسغئ، 
اسائارًا إلى ضعن ذلك الاثاخض ضرورة سطمغئ، ضض 
اقجاماسغئ  الزعاعر  تصغصئ  أجض ضحش  طظ  عثا 
وسطط  السغاجئ  بغظ  الافاسض  ودراجئ  وتتطغطعا 
افول  طساعغغظ:  شغ  دراجاته  وغعجه  الظفج، 
باسائارعا  التاضمئ  الطئصئ  شغه  غثرس  أسطى، 
ظثئئ خاتئئ صرار وخاظساه أغدًا، والباظغ صاسثي 
جطعضعا  تغث  طظ  جعاء  الةماعغر،  شغه  غثرس 
الرأي  غسمى  طا  تحضض  باسائارعا  أو  اقظاثابغ، 

السام. 
الئضر،  السطط  عثا  تتطغض  طساعغات  تسثدت  وصث 
الثولئ،  بط  شالفرد  الثولغ  الظزام  طظ  بثءًا 
حمض  بتغث  طعاضغسه،  سطى  ذلك  واظسضج 
دراجئ الحثخغئ السغاجغئ، والسطعك اقظاثابغ، 
طعضعع  ضمظه  لغأتغ  السغاجغئ،  والمساصثات 

سطط ظفج الةماعغر(٥).

شروغث،  شغعط  بمظ  الظفج،  سطماء  أن  والعاصع 
طافصعن سطى أن الفرد طا إن غظثرط شغ جمععر 
طتثد، تاى غاثث جمات خاخئ لط تضظ طعجعدة 
شغه جابصًا، وتاى إن ضان بسدعا طعجعد، شإظه 
سظعا  الاسئغر  أو  بعا  الئعح  سطى  لغاةرأ  غضظ  لط 

بمبض عثه الخراتئ وتطك الصعة(٦).

السغضعلعجغا  طاعغئ  إلى  أوقً:  الاطرق  تط  لثلك 
المةال  شغ  بروزعا  وجغاصات  السغاجغئ 

السغاجغ(أوقً)، بط باظغاً: السمض سطى دراجئ 

الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ  المحاسر 
بالمشرب(باظغًا).

السياسيــــة:  المشـــــــاعر  أوًال: 
فــي  وبرزوهـــــــا  ماهيتهـــــــا 

الفضاء السياسي

طع  تام  تصابض  شغ  وافتاجغج  المحاسر  تأتغ 
سطى  غظئع  طظعا  واتث  شضض  والافضغر،  المظطص 
الاعالغ طظ الصطإ والسصض، عثا تسإ اقشاراض 
الصثغط الثي غرى أن السصض طساصض سظ المحاسر 
سضج  بالعجثان،  ترتئط  الاغ  واقظفساقت 
صثم  وصث  الصحرة،  شغ  تامعضع  الاغ  المسرشئ 
وعع  والسصض،  السعاذش  بغظ  تسارضًا  أشقذعن 
أرجطع  أطا  الرواصغئ،  المثرجئ  ذعرته  تسارض 
والفطسفئ السغاجغئ المساخرة شصث رأغا أن عظاك 
تضاطًق بغظ السعاذش ضصعة داشسئ والسصض ضأداة 

غظغئ طسرشغًا (٧).
طظ  ظعع  سظ  تسئر  حسعرغئ  تالئ  المحاسر  إن 
طظ  طةمعسئ  طظ  تاضعن  والاصثغرات،  الاصغغمات 
بالرغئات  وترتئط  وافطججئ،  والتعاشج  المغعقت 
طرتئطًا  حأظًا  المحاسر  تخئح  بعثا  الطثة،  وطئثأ 
طئعمئ،  طاسططئ  صعة  لفشراد،  الثاخئ  بالتغاة 
طثطرة  صعة  الافضغر،  سطى  الصثرة  تصعض 
وغاطدئ، تاحضض طئضرًا شغ تغاة افشراد، وتزض 
السغاجغئ  والمحاسر  سطى سمص جتغص،  طثشعظئ 
شعغ  سام،  بحضض  المحاسر  طظ  اجابظاًء  لغسئ 
التجن  غمبطعا  جطئغئ  طحاسر  بغظ  تاسثد  افخرى 
والصطص والشدإ والثعف والاعتر، واغةابغئ غمبطعا 

الفرح والسسادة وافطض والخثاصئ والبصئ(٨).
عثا طظ جعئ، طظ جعئ باظغئ شغ تخظغش طاضج 
المحروسغئ  غةسض  "المحروسغئ"،  فجج  شغئر 
شغ  المتضعطغظ،  طحاسر  سطى  تتغض  الضارغجطغئ 
سطى  تتغض  الاغ  الصاظعظغئ  الحرسغئ  طصابض 

السصقظغئ، طحروسغئ تصعم سطى الممغجات 

باتث شغ الصاظعن السام والسطعم السغاجغئ
الصاظعظغــئ  السطــعم  ضطغــئ  زعــر  ابــظ  بةاطســئ 

واقصاخادغئ واقجاماسغئ أضادغر

ملخص تنفيذي:
تاةه عثه الثراجئ إلى دراجئ المحاسر السغاجغئ 
شغ طقسإ ضرة الصثم بالمشرب، سئر اشاراض أن 
غافاسض طع  المةامع  الصثم ججء طظ  جمععر ضرة 
له  المااتئ  ا�لغات  سئر  وشسطعا،  السططئ  خطاب 
اظطقصًا طظ المطسإ، إذ تسسى تطك الةماعغر إلى 
السغاجغئ  المحاسر  طثاطش  وظصض  طتاضاة 
ذرق  بإبثاع  السمعطغ،  الفداء  شغ  المظاحرة 
شغ  جاءت  ظاعرة  ظفسعا،  سظ  لطاظفغج  جثغثة 
طظ  طةمعسئ  شغ  المحاسر  سعدة  غآضث  جغاق 
ذلك  وارتئاط  والعظثجئ،  الفظ  طظعا  المةاقت، 

بمرتطئ طا بسث التثابئ. 
طقسإ  شغ  السغاجغئ  السغضعلعجغا  سادت  شصث 
برزت  وصث  السربغ،  الربغع  بثاغئ  طظث  الصثم  ضرة 
سطى حضض حسارات وأغاٍن وقشاات، تاةاوب طع 
المةامع طظ جعئ، وتسئر سظ العسغ السغاجغ طظ 
طآجسات  شحض  ضث  وتخرخ  باظغئ،  جعئ 
جعئ  طظ  الاأذغر  شغ  الامبغض  وضسش  العجاذئ، 
شداء  خطص  إلى  جسئ  ضعظعا  إلى  إضاشئ  بالبئ، 

سمعطغ غغر طدئعط وغغر طصغث. 
السغضعلعجغا  عثه  تسثد  عع  لقظائاه  والمبغر 
بغظ  المشربغئ  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ 
إلـــى   ، "التـــضرة"(١)  بـ  ا�تســـــاس  الاسئغر سظ 
واقغاراب  والترطان  بالمزطعطغئ  ا�تساس 

السغاجغ.

 

كلمات مفتاحية: 
المحاسر السغاجغئ، طقسإ ضرة الصثم، اقلاراس، 
الحئــــاب، اقتاةـــــاج، اقغاـــــراب السغاجــــغ، 

المزطعطغئ.

تقديم:
الرطعز  طةمعع  تفضغك  الثراجئ  عثه  تاعخى 
غصثطعا  الاغ  السغاجغئ  والترضات  وا�حارات 
إلى  رجائض  باسائارعا  المقسإ،  داخض  الةمععر 
السططئ، تسئر سظ طةمعسئ طظ المطالإ، وبعثا 
أخئح  المطسإ  أن  طئثئغًا  العرصئ  عثه  تفارض 
ذئغسئ  ذات  جماسغئ  طحاسر  سظ  لطاسئغر  شداء 
جغاجغئ، تختح شضرة أخئتئ غالئئ سظ جماعغر 
ضرة الصثم طفادعا أظعا تتمض بصاشئ جغاجغئ غغر 
بأطعر  تضارث  ق   (culture paroissiale) طئالغئ 
المقسإ  أن  السام، ذلك  الحأن  وتثبغر  السغاجئ 
والمحاسر  اقظفساقت  طظ  بمةمعسئ  طحتعظئ 
اظاصطئ بفسض السغاصات اقجاماسغئ المثاطفئ إلى 
طحاسر جغاجغئ، أطا المصاربئ المسامثة شغ عثه 
تصعم سطى  العرصئ شعغ طصاربئ جغضع-جغاجغئ، 
دراجئ ووخش تالئ طثرجات طقسإ ضرة الصثم 
غغر  بخفئ  و٢٠٢٢،   ٢٠١٦ بغظ  طا  بالمشرب 
تاجئ  تسإ  الظماذج  اجاغراد  شغ  طظازمئ 

الاتطغض إلى ذلك.

شالثارجعن لط غعامعا بالمحاسر السغاجغئ إق شغ 
ا�وظئ افخغرة، لضظ طآحراته وإرعاخاته افولى 
تسعد إلى المآتمر الثي سصثته الةمسغئ الفرظسغئ 
المعضعع،  تعل   ٢٠١٧ جظئ  السغاجغئ  لطسطعم 
ولسض عثا غرجع إلى عغمظئ الئرادغشط المآجسغ، 

والظزرغئ السصقظغئ شغ تتطغض طا عع جغاجغ(٢).

الخسغثغظ الثاخطغ والثارجغ، وسظ أطعر أخرى، 
دون وسغ ودون حسعر(٤٢)، وغئرز ذلك شغ ظسئئ 
المآجساتغئ، طما  السغاجغئ  التغاة  اقظثراط شغ 
غسمص الصطغسئ بغظ الثولئ والمعاذظ، غئرز ذلك 
شغ طةمعسئ طظ افغاظغ طظ صئغض: "شعاد لئقد 
"شطعس   ... السقطئ"  ذالئغظ  ششماطئ  ساغحغظ 
لئقد ضاع ضطغاععا لطئراظغ سطغاععا جغظغراجغعن 
ظاعطا  خثطع  لئغرو  لضط  "خطغظا   ... صمساععا" 
ساغحغظ شئقد ظغرو بقد الشمئ" ... "طثرج قتغظغ 
لصاظعن"،  لئقد وضرعظا  "ططغظا   ... لمغجرغئ"  شئقد 
راعا  "أطاظا  جاوغئ"،  طاعغ  شطماروك  "والسغحئ 
طرغدئ". "طرضععا بالمحاضض وشساد التضعطات" 
ضطه  طساصئض  العغض  شغ  ساغح  "والسربغ   ...
ظطمات" ... "والئاصغ حفارة وسطغظا تضارة ضغسمرو 
حضارة بفطعس الفصراء" ... "رجاوي ساغح جعال 
ق خثطئ ق طحروع ق طال" ... "شغ حمال اشرغصغا 
وضسغئ عغ حغ ساغح حغ طثئغ حغ طدعي 
سظث  تال  طسثي  حغ  طسطك  حغ  طخثي  حغ 
جغثي ربغ". بمسظى أظظا ظسغح شغ عاته الئقد 
سغحئ طشمعطئ ظططإ طظ ا� السقطئ، المال شغ 
الةغض،  عثا  وصمساط  اخاطسامععا  ضطعا  الئقد 
بقد  أظاط،  شصط  احاشطعا  المضاتإ  لضط  ترضظا 
جعداء، طططظا شغ الئقد وضرعظا صاظعظعا، السغحئ 
شغ المشرب ق تساوي حغؤًا وافطئ طرغدئ بسئإ 
المحاضض وشساد التضعطات، والسربغ غسغح شغ 
جارصعن  والئصغئ  له،  طساصئض  ق  العغقت 
الفصراء،  أطعال  طظ  جغئععط  غمطآون  غتاصروظظا 
طحةع الرجاء غسغح طساشر ق حشض ق طحروع ق 

طال، شغ حمال اشرغصغا العضسغئ طجرغئ.
شغ عثا المبال ُغقَتر أّن المحةسغظ اظاصطعا بغظ 
المشرب بط  وخش بقث وضسغات لطةماعغر؛ طظ 
اشرغصغا، طما غآضث  السربغئ بط دول حمال  افطئ 
الئقد،  طظعا  تمر  الاغ  بالسغاصات  الةماعغر  وسغ 
المتطغ  المتغط  طع  الافاسقت  باطك  تظئأ  بط 
وا�صطغمغ، تفاسقت جغضعلعجغئ تظئأ سظ تالئ 
المآجسات  بغظ  تعاخض  وأزطئ  اقغاراب  طظ 

الاصطغثغئ لطعجاذئ والاأذغر والةماعغر. 

إظعا تالئ طظ اقظسجال وسثم اقظاماء إلى الةماسئ 
السغاجغئ والظزام السغاجغ، وغسجى عثا الحسعر 
إلى إتساس افشراد بسثم جثوى تأبغرعط سطى 
بالمسظى  الحسعر  واظسثام  السغاجغ،  الظسص 
والحرسغئ،  السثالئ  غغاب  إلى  إضاشئ  الثاتغ، 
جعاء  وآلغاتعا  السططئ  اتةاه  السثواظغئ  شارتفع 
ضاظئ أغثغعلعجغئ أو طادغئ(٤٣). وغئثو أن افشراد 
ق غفعتعن أغئ شرخئ شغ الاسئغر سظ طحاسرعط 
جعى  اقظفراجات  تطك  طظ  ضان  شما  السغاجغئ، 

طئارغات ضرة الصثم.

على سبيل الختم:
ضئغٌر  أبٌر  له  ضان  لطمشرب  السام  السغاق  أن  غئثو 
الاغ  المشربغ،  لطمةامع  الساطئ  الظفسغئ  سطى 
وظسئئ  اقتاةاجغ،  الثطاب  باخاسث  تامغج 
الترطان، وصث اظاصض ضض ذلك إلى جماعغر طقسإ 
تظفخض  ق  السغاجغئ  المحاسر  عثه  الصثم،  ضرة 
المةامع، إظعا تسئر سظ  الاغ غحسر بعا  سظ تطك 
بظاء  شغ  والعجاذئ  الامبغض  طآجسات  أزطئ 
الفرد طحاسر جغاجغئ  شغعا  طعاذظئ تصئ، غتمض 
المآجسات  واتارام  العذظ،  بتإ  ططغؤئ 
السغاجغئ، واقظثراط شغعا، وجسطعا خغارًا أجاجغًا، 
اظاصال  شغ  اقجاماسغ  الاعاخض  وجائض  وتطسإ 
إظعا حضض  الحئاب،  السغاجغئ بغظ  المحاسر  تطك 
أشراد  بغظ  الاداطظغئ  الاسئؤئ  أحضال  طظ 
والمحاسر  والسطعضات  افشضار  شغ  غحارضعن 

السغاجغئ. 
السغاجغ  السطعك  سطى  تآبر  المحاسر  عثه 
المحارضئ  طساعى  سطى  وتتثغثًا  لفشراد، 
غغر  المحارضئ  افشراد  غفدض  بتغث  السغاجغئ، 
ضسثم  دوظعا،  طا  وغعمحعن  المآجساتغئ، 
وطصاذسئ  السغاجغئ،  افتجاب  شغ  اقظثراط 
أو  اقظاثابات،  شغ  الاخعغئ  وسثم  أظحطاعا، 
السام  الحأظغظ  تثبغر  تعلغ  أو  لعا،  الارحح 
الاساذغ إلى  والتجبغ، إضاشئ إلى ارتفاع ظسئئ 

اقتاةاجات والسظش السغاجغ. 

دغظغ  قلغئغرتغ  لئابعر  غا  لئابعر  "غا  طتاصرغظ، 
بسغث  ظروح  ضارتغ  ظئثل  لماروك  طظ  طساك 
شضقجضع ظسطالغ شسضعتقظثا تما إن حاء ا� 
تتقلغ". أي: غا جفغظئ الترغئ اتمطغظا طظ المشرب 
لظشغر التغ وظسغح تغاة جمغطئ، "غا ربغ غا السالغ 
شئرغمظ  اقلغ  غغر  تئغئ  شةغرطاظغ  وساحصغظ 
ظسطالغ صطع غا لئابعر ططغئ بقد ظغرو"(٣٩). أي: غا 
أختاب  طع  المحغ  أتئئئ  افلمان  ظتإ  ا� 
طططئ  شإظظغ  السفغظئ  أغاعا  اذعئغ  افول  الخش 
خطاب  تتمض  واغاٍن  حسارات  السعداء.  الئقد 
تغؤغسغ وظفسغئ المطض والحسعر بالتضرة وتظمغ 
والاظسط  الحرسغئ  العةرة  سئر  الئقد  طشادرة 

بالثغرات وتظفج الترغئ بئقد افظعار.
والتثغث سظ التضرة لغج ولغث لتزئ ضرة الصثم، 
الترضات  طظ  طةمعسئ  خطاب  شغ  ظعر  وإظما 
اقجاماسغئ طظث ٢٠٠٤، لغاط تعظغفه بضباشئ شغ 
ترضئ ٢٠ شئراغر جظئ ٢٠١١، عظا صاطئ افلاراس 
بظصض الحسعر السام طظ الفداء السام الضطغ إلى 
الضطغ  بغظ  الاأبغر  ذلك  سظ  تسئغرًا  المطسإ، 
المةامع  طع  الاداطظ  سظ  وتسئغرًا  والةجئغ، 
الضطغ، حسعر غاأجج سطغه السظش بضض أحضاله، 
غرتئط بطتزئ تظفغج سظ ظطط اجاماسغ غخرف 
افتاجغج  اتاةاجغ، وتطثص عاته  شغ خطاب 
تصعل:  المصاذع،  أتث  شغ  الرجاء  ألاراس  أغظغئ 
حفارة  والئاصغ  السادس  طتمث  واتث  "ططضظا 
الفصراء".  بفطعس  حضارة  ضغسمروا  تضارة  وسطغظا 
أي: إّن المطك عع طتمث السادس، وغتعم تعله 
الفاجثون غتاصرون باصغ أشراد الحسإ وغمطآون 

جغعبعط بأطعال الفصراء.
الرزق  سطى  صطص  صطصئ،  بظفسغئ  الفرد  غسغح 
واظسثام جثري لطحسعر بافطظ بضض أحضاله سطى 
اقظاصام  إلى  شرخئ  ضض  شغ  غاةه  غعطه،  ذعل 
بأجالغإ خفغئ ورطجغئ تزعر شغ المطسإ ضفداء 
غتاطه الةمععر بضض صعة طما غظاب ازدواجغئ شغ 
الحثخغئ بغظ الرضعخ الزاعر والسثائغئ الثفغئ 
الفرخئ  غاتغظ  بالتضرة  غحسر  الثي  شا�ظسان 

لطظغض طظ غرغمه دائمًا (٤٠).  

لغسغح تطك التالئ الظفسغئ تخش اقجاغاء الثي 
غتخض  طا  أّن  إدراضه  ظاغةئ  الفرد،  لثى  غاعلث 
طما  بضبغر  أصض  المسغحئ  طصعطات  طظ  سطغه 
ا�تساس  عثا  وغاعلث  غاعصسه،  أو  غساتصه 
أو  افخرى،  بالمةامسات  افشراد  وضسغئ  بمصارظئ 
السثالئ  تشغإ  بتغث  ظفسه،  بمةامسه  تاى 
طظ  تالئ  الفرص،  تعزغع  وسثالئ  اقجاماسغئ 
الاغ تامظى  الترطان، تزعر شغ أغاظغ افلاراس 
تغاة  سطى  لطتخعل  الشربئ  بقد  إلى  تعاجر  أن 
"صطئغ  أغظغئ  ذلك  سطى  طبال  خغر  ولسض  ضرغمئ. 
والعةرة  الئطالئ،  صدغئ  تاظاول  إذ  تجغظ"، 
السرغئ، والفساد شغ الثولئ، وسثم المساواة شغ 
الختئ  طظزعطئ  وضسش  البروة،  تعزغع 

والاسطغط(٤١).
السغاجغ  لطاظفغج  تصًق  المقسإ  تخئح  عضثا 
واقخاظاق  اقجاماسغ،  اقتاصان  تالئ  سظ 
السغاجغ بالئطث. وتمض حسار الشرشئ ١٠١ ضحسار 
الثغربغ، وعع اجط طساعتى  الرجاء شغ  جمععر 
 ،١٩٨٤ جظئ  الحعغرة  اوروغض  جعرج  رواغئ  طظ 
ضئغر،  جةظ  طبض  أخئتئ  الئقد  أن  سظ  تسئغرًا 
والصمع  الصعر  إلى  المعاذظعن  شغه  غاسرض 
خاتئئ   ١٠١ الشرشئ  طبض  تماطًا  والاسثغإ، 

السمسئ السغؤئ.
طحاسر  سظ  الةمععر  غسئر  المطسإ  داخض  طظ 
الاغ  اقجاماسغئ  افوضاع  طظ  واقجاغاء  السثط 
افغاظغ،  طظ  طةمعسئ  سضساعا  والاغ  غسغحعا، 
لةماعغر  ظطمعظغ"  بقدي  "شغ  أغظغئ  طظ  بثًءا 
الحسإ"  "خعت  بأغظغئ  طرورًا  الرغاضغ،  الرجاء 
بقد  "عادي  أغظغئ  إلى  وخعقً  العداد،  لةمععر 
افغاظغ  تطك  ضض  اتتاد ذظةئ،  لةمععر  التضرة" 
تتغض سطى طةمعسئ ضاططئ طظ المحاسر المسصثة، 

طظعا المساظاة والضراعغئ وافلط والزطط.
وغئصى الحسعر باقغاراب السغاجغ لثى الةمععر 
طظ أعط المحاسر السغاجغئ، شعع تالئ غحسر شغعا 
الحاب بسةجه سظ المحارضئ شغ الحأن السغاجغ، 
سطى  السغاجغئ  الاطعرات  ضض  سظ  واظحشاله 

وحثخغاته،  السغاجغ،  بالظزام  الاظثغث 
وباظتراشات المةامع وباقساثاءات سطى الحسعب 
طظ  وحضض  اجاماسغئ،  ظاعرة  إظعا  المسطمئ... 
ططفئ  بحضض  طاطعر  السغاجغ  الاسئغر  أحضال 
لقظائاه لثى طظاخري الظعادي الضئرى، تساعتغ 
صغادات المافرجغظ حساراتعا طظ افتثاث الراعظئ 
الرحعة،  ا�رعاب،  الئطالئ،  اقجاماسغ،  (الئآس 
"وخعلغئ"  التضرة،  العةرة،  شغ  الرغئئ  الفساد، 
الصادتئ  أظاحغثعط  لظحر  الةثد...)  افغظغاء 

بفدض الةعصئ المعجغصغئ المراشصئ لعط.
شرجعي،  تفض  حضض  السغاجغ  الاسئغر  غأخث  بط 
إلى  المةمعسئ، صث غظاصض  غسطغ طسظى فسداء 
الاسئغرات  تطك  وترجع  وظدالغئ.  جغاجغئ  ععغئ 
بقبئ  إلى  المطسإ  شغ  تئرز  الاغ  السغاجغئ 

تخظغفات طظ الاَّسغغج عغ(٣٣):
إلى  باقظاماء  غعتغ  أغثغعلعجغ  تسغغج  أوقً: 

جماسئ أو جمسغئ أو طةمعسئ جغاجغئ طسغظئ.
ععغاتغ  باظاماء  غعتغ  ععغاتغ  تسغغج  باظغًا: 

طسغظ.
بالبًا: تسغغج ظعسغ أو ذئصغ طظ أجض إدخال 

طحضض سمعطغ إلى أجظثة الفاسض السمعطغ.
غحضض المطسإ شداًء طفاعتًا، غةامع شغه افشراد 
إلى  وسئره  بفدطه  وغاتعلعن  سام،  رأي  لخعغ 
طعاذظغظ، تةمسعط آراء وصغط وغاغات واتثة، طع 
افخث بسغظ اقسائار أّن الائادل اقظفسالغ لعجعات 
عع  الساطئ  المخالح  تثص  طسائض  تعل  الظزر 
بافجاس  عع  الثي  السام،  الرأي  شرز  غاغح  الثي 

وجغطئ المعاذظغظ شغ الدشط سطى الثولئ(٣٤).
وغئثو سطى طصاسث المثرجات أّن الحاب المظاخر 
لطظادي صث وجث شسًق حثخغاه المامغجة، واضاحش 
تسئغر  سطى  باظغًا  سبر  ضما  أوقً،  الحئاب  جمععر 
لـ  اظدماطه  خقل  طظ  ععغاه  وسطى  ضقطغ، 
المطسإ  وغرخص  الصثم.  لضرة  الضئغر"  "شرغصه 
السقصات  ظسب  إطضاظغئ  العائةئ  بأجعائه 
الممضظ  افداء  بعاجطئ  الةثغثة،  اقجاماسغئ 
لطاسئؤئ  شداًء  لغخئح  الصائمئ،  الحئضات  لسمطغئ 

وضغاظًا رطجغاً غسئر سظ بظاء اجاماسغ(٣٥).

وُغقَتر أّن عظاك ظجوسًا إلى بصاشئ الّقسظش طظ 
عع  الصثم  ضرة  طقسإ  داخض  تسئغرات  خقل 
السمعطغ  الفداء  شغ  طعجعدة  لبصاشئ  اجاسارة 
لمثاطش  اجاتدار  عع  ضظعه  شغ  الضطغ، 
والسصطغئ  والعجثاظغئ  المسرشغئ  الثغظاطغات 
السطمغ  السطعك  بدئط  تصعم  الاغ  والظفسغئ 
لطةمعع أبظاء شارة افزطات أي شغ سج اقتاةاجات 
ضاضاغك  جطمغئ  واقظفسال.  والمصاوطئ  والخراع 
الاضاشآ  سثم  الى  ترجع  السططئ  طع  الخراع  شغ 
شغ الصثرة والصعة، طظ أجض ضسإ تأغغث وتساذش 
وتداطظ ا�خرغظ ووضع الثخط شغ وضسغئ غغر 

طاعازظئ(٣٦). 
تةامع  أجاجغئ  جغاجغئ  طحاسر  بقبئ  لااحضض 
ا�خر،  إلى  غآدي  حسعر  وضض  طرضإ،  بحضض 
الشدإ  شغ  تضمظ  جطئغئ  جغاجغئ  طحاسر 
والمزطعطغئ والتضرة والترطان الظسئغ واقغاراب 
السغاجغ؛ طحاسر جغاجغئ تئرز بحضض جطغ شغ 
طةمعع افغاظغ والحسارات الاغ غتمطعا طحةسع 

الفرق الرغاضغئ بالمقسإ.
والحسعر بالمزطعطغئ غئرز اظطقصًا طظ أغظغئ "شغ 
ظفسغئ  تالئ  والمزطعطغئ  ظطمعظغ"(٣٧)  بقدي 
تصعصه  سطى  طساثى  بأظه  الفرد  شغعا  غتج 
شغعلث  أغدًا،  باقضطعاد  طسعا  وغتج  وترغاته، 
طظ  طةمعسئ  شغ  غارجمه  بالتضرة،  الحسعر  له 
تالغ"،  ظحضغ  "لمظ  طبض:  والحسارات  افغاظغ 
حسعر غتج شغه الفرد باقتاصار والثوظغئ، أو صض 
تالئ طظ الغأس ضئغرة، غحسر شغعا الفرد أظه طعان 
بالامغغج بحاى  شغعا غحسر  الضراطئ وغغر طتارم، 
أحضاله، سطى أجاس الطعن والثغظ والسرق والطشئ 
شغةاور  والارابغ،  الاسطغمغ  والمساعى  والةظج 
طظه  الصرغئئ  المفاعغط  طظ  طخفعشئ  بثلك 
ضاقجائثاد والفساد والرحعة والمتسعبغئ ...(٣٨)، 
الرجاء  أغاظغ  طظ  طةمعسئ  شغ  ذلك  ضض  غئرز 
الئغداوي طبض: "غا ترضظا غا لئابعر غا ودغظا لئقد 
أّغُاعا  اتمطغظا  بمسظى  راظغ طتضعر".  ظعر شئقدي 
بقدظا  شغ  شإظظا  افظعار  بقد  إلى  السفغظئ 

وطظ  اقجاماسغئ،  وافوضاع  الرغاضغئ  السغاجئ 
بط اظاصاد جغاجات السططئ(٢٥). 

السططئ  طصاوطئ  جغاجئ  ظعب  طظ  اظاصطئ  وبعثا 
جاسثعا  وصث  سطغعا،  العةعم  جغاجئ  ظعب  إلى 
الاظزغمغئ  باقجاصقلغئ  تامغج  ضعظعا  ذلك  سطى 
اقجاماسغئ  الاظزغمات  باصغ  سظ  والمالغئ 
تاسط  صراراتعا  جسض  الثي  افطر  والسغاجغئ، 

باقجاصقلغئ.
المةمعسات  عثه  اظاصادات  أن  با�حارة  والةثغر 
دون  السغاجغئ  المآجسات  إلى  طعجعئ  ضطعا 
تضاغك  أظه  الئسخ  وغرى  المطضغئ(٢٦)،  المآجسئ 
شغ  افلاراس  خظثصئ  طظ  السططئ  غمظع  جغاجغ 
إظعا  بظسفعا،  لطسططئ  تسمح  جغاجغئ  تعجعات 
جام  لخإ  طظاسئ جغاجغئ  تحضض  الاضاغك  بعثا 
اظاصاد  شفغ  والئرلمان،  التضعطئ  سطى  غدئعا 
"غرغظ  شخغض  رشع  المشاربئ  لطئرلماظغغظ  واضح 
بعغج" رجالئ ضائئ سطغعا سئارة "شالصئئ الاضرضغر، 
غدتك  الئرلمان  صئئ  داخض  أي  الئشرغر"  شالمصرر 
تدسعن  الثراجغئ  المصررات  وشغ  الئرلماظغعن 
"الئشرغر"(٢٧)، وذلك شغ المئاراة الاغ جمسئ الرجاء 
بمظ  برجط  الصظغطري  الظادي  بفرغص  الرغاضغ 
شغما  أطا   .٢٠١٨ لمعجط  السرش  ضأس  ظعائغ 
أغظغئ  ظعرت  شصث  التضعطئ  باظاصاد  غاسطص 
وطسطئالظاش"  ظحسطععا  طظتئععاش  "التضعطئ 
التضعطئ ظترق ضض حغ وبثون  بمسظى ق ظتإ 
وطظ  غعاظغ"،  "رجاوي  أغظغئ  بط ظعرت  طئاقة، 
تضره  طسمعطئ  "طشاظا  طصطع،  به  جاءت  طا  بغظ 
الى  إحارة  (شغ  طسمعطئ  جاسئ  أي  التضعطئ" 
الساسئ ا�ضاشغئ الاغ زادتعا التضعطئ) تضره شغ 

التضعطئ.
طقسإ  داخض  والمرددات  افغاظغ  عثه  تسئر  إذ 
ضرة الصثم سظ جغضعلعجغا وطحاسر سثم الرضى 
تثبرعا،  الاغ  السغاجات  طثاطش  سظ  الضئغر 
المادغئ  إحئاع  سطى  صادرة  غغر  شالتضعطات 
أي  سطى  صادرغظ  غةسطعط  طما  لفشراد  والظفسغئ 

حغء صث غعخض طا غحسرون به(٢٨).

الصثم  ضرة  لمطسإ  العظثجغئ  الطئغسئ  وتسمح 
جمععرا  غاظاظر  أن  سمعطغاً(٢٩)،  شداًء  باسائاره 
أطعر  شغه  تطرح  اغعري  حضض  سطى  الفرغَصغظ، 
الساطئ لطظصاش، بائادل ا�راء والتةب(٣٠)، شغثخض 
جغضعلعجغئ  طظاشسئ  شغ  الفرغَصغظ  طحةسعا 
طفادعا: أّي الةمععرغظ صادر سطى المساعمئ شغ 
شازعر  الاحةغع،  أجطعب  خقل  طظ  شرغصه  شعز 
تردغث  وذرغصئ  الةمععر،  تظزغط  أحضال  بثلك 
والاطعغح  الفرغص  أسقم  رشع  وضغفغئ  الحسارات، 

بعا.
السغاجئ،  لسطط  جثغثًا  طضاظًا  المطسإ  لغمبض 
أحضال  ضاشئ  طظ  خالغًا  سمعطغًا  شداًء  وغخئح 
طحارضئ  أرضغئ  شعق  غصفعن  شافشراد  الاراتئغئ؛ 
وغطئسعن أصظسئ طبالغئ، غاثطخعن طظ تمبقتعط 
والسغاجغئ  والبصاشغئ  الثغظغئ  وخطفغاتعط 
تثوب  واتثًا،  ووسغًا  واتثًا  خعتًا  وغخئتعن 
الثوات شغ بظغئ ق طادغئ رطجغئ شغئثأ الافاوض 

تعل التاجغات الساطئ(٣١).
المشربغئ إلى طظخات  الصثم  تاتعل طقسإ ضرة 
لط تسث  أغاٍن وأظاحغث  الفظغ، طظ خقل  لقبثاع 
باتئ  بض  الرغاضغئ،  الفرق  طآازرة  سطى  تصاخر 
والثارج،  الثاخض  إلى  جغاجغئ  رجائض  تتمض 
بتغث غاط اقظاصال طظ قسئغظ إلى أشراد تاططغظ 
سعاذش وطحاسر، تمبض ضمغر افطئ أبظاء شرتاعط 
داخطغئ  صمخان  سظ  والضحش  عثف،  باسةغض 
الصدغئ  أو  ضا�جقم  جغاجغئ  حسارات  تتمض 
الصّسام،  أو  المشربغئ  الختراء  أو  الفطسطغظغئ 
عع  طا  إلى  ترطج  وإغماءات  ترضات  تاثططعا 
جغاجغ، شغ لشئ تسئر سظ طحاسر تطفع شصط شغ 
لتزئ اقظاحاء، عضثا تخئح الحسارات شغ عاته 

المرتطئ ذات ذئغسئ جغمغائغئ وععغاتغئ(٣٢).
الصثم بعخفه طضاظًا لاخرغش  وغزعر ططسإ ضرة 
حغء  بضض  غسمح  تغث  المضئعتئ،  اقظفساقت 
داخض عثا العغضض المعغإ، إظه شداء طثاطش سظ 
خارجه، إذ تظططص بثاخطه أخعات المافرجغظ بضض 
طبض  طثاطفئ،  بمعضعسات  الماسطصئ  افظاحغث 

سيكولوجيـــــا  نحــــــو  ثانيــًا: 
مــــــع  تتجـــــاوب  سياسيـــــة 

إشكاالت المجتمع

إلى  الرغاضغئ غعثف  الثولئ لفلساب  إن اتادان 
لطظزام  الحرسغئ  طظح  وطظعا  أغراضعا،  خثطئ 
وتةثغر  العذظغ،  العقء  وتسمغص  السغاجغ، 
ضعظعا  إلى  إضاشئ  المتاشر،  السغاجغ  السطعك 
وجغطًا  تسث  تغث  السغاجغ(٢٠).   لطاخرغش  أداة 
السغاجغئ  الرجائض  طظ  طةمعسئ  لامرغر  ظاسمًا 
لطتضعطات اتةاه الةماعغر طظ أجض طصئعلغئ أضئر 
واجامرارغئ  واجاصرار  أضبر  وخدعع  بتضمعا 
لفظساق السغاجغئ التاضمئ، غصع عثا سئر الثسط 
الرغاضغئ،  لفظحطئ  الماعاخض  والرطجي  المادي 
أجض  طظ  السغاجغغظ  لطجسماء  الرطجي  والتدعر 
اقشاااح،  المئارغات، وشغ تفقت  اظطقق  إسطاء 
الفرق  وتعظؤئ  لطفائجغظ  الةعائج  تصثغط  شغ  بط 
والمئارغات،  بالئطعقت  شعزعا  إبر  والمظاثئات 
واجاصئالعا بسث شعزعا شغ تفض بعغب تصام شغعا 
التاضمغظ  طحاسر  شغعا  تطاتط  ذصعس 

والمتضعطغظ.
افلاراس  تسائر  باظغئ  جعئ  طظ  جعئ،  طظ  عثا 
تظامغ  الاغ  افظثغئ  تساظث  طةمعسات تحةغسغئ 
طظ  أضئر  وحشش  وتدتغئ  ووشاء  بتإ  إلغعا، 
طةمعسئ  سظعا  تخثر  وبالاالغ  السادي،  المحةع 
ظاغةئ  والرغاضغئ،  السغاجغئ  طظعا  المعاصش؛  طظ 
غغرة عثه الفخائض سطى أظثغاعا، وضثا إتساجعا 
طظ  ضض  وجه  شغ  شرغصعا  سظ  الثشاع  بمسآولغئ 

تسائره غسسى إلى سرصطئ طساره(٢١).
المةمعسات  عثه  طظثرذغ  سثد  غخض  اذ 
حئاب،  أغطئعط  طظثرط،  ططغعن  إلى  المحةسئ 
تساعط وجائض الاعاخض اقجاماسغ شغ تحئغك 
ضئغرًا شغ عرم  َتغِّجًا  تتاض  شؤئ  بغظعط،  السقصات 
شغ   ٤٦,٣٢ إلى  تخض  بظسئئ  بالمشرب  افسمار 
شؤئ  سطى  أغدًا  غتغض  الحئاب  وفن  المؤئ(٢٢)، 
اجاماسغئ وطرتطئ سمرغئ تامغج بالفعران الساذفغ 

أخئتئ  شصث  والطمعتات،  با�طال  والظفسغ، 
بثغض  اقتاةاجغ ضثغار  الفسض  تثاار  الفؤئ  عثه 
سظ المحارضئ السغاجغئ، وذلك بتضط سثم البصئ 
طةمعع  شسالغئ  وسثم  السططئ،  شسض  شغ 
السمعطغئ  والئراطب  وا�جراءات  السغاجات 
شسالغئ  سثم  وضثا  الحئاب،  �دطاج  الاتفغجغئ 
اقجاماسغئ  السمعطغئ  السغاجات  طثاطش  وظةاسئ 
تحشغض  طظ  المشربغ؛  الحئاب  تساعثف  الاغ 

وختئ وتسطغط(٢٣).
إن سثم شاسطغئ السغاجات تطك خطَص إتساجًا لثى 
بغظعط  جاد  لثا  أغدًا،  شسالغاعط  بسثم  الحئاب 
اقجاماسغ  الاشغغر  إطضاظغئ  بسثم  اقساصاد 
والسغاجغ، وعع طا أدى إلى ضسش اقظثراط شغ 
والسغاجغئ  اقجاماسغئ  الاظمغئ  صداغا 

واقصاخادغئ لطئقد.
اظطقصًا  ضئغرًا  المشربغ تتعُّقً  افلاراس  لصث سرف 
عثه  طظع  سطى  بخمئ  الاغ   ٢٠١٦ جظئ  طظ 
ضرة  طقسإ  ولعج  طظ  الرغاضغئ  المةمعسات 
الصثم، لضظ شغ جظئ ٢٠١٨ ساد افلاراس بعسغ 
جثغث، إذ أخئح أضبر تظزغمًا، ذلك أّن الحسارات 
طظ  ُتمَظح  ضطعا  وفظعا  وطشظاة،  طضاعبئ  أخئتئ 
الئغؤئ البصاشغئ والمسغحغئ لطةمععر، شإظعا تمطئ 
ارتفع  وبثلك  وجغاجغئ،  اجاماسغئ  ططالإ 
تطك  تساثثم  لثغعا(٢٤)،  اقتاةاج  طظسعب 
الصمع  سظ  لطاروغح  ذئغسغئ  ضعجغطئ  الحسارات 

السغاجغ الثي غسغحه المةامع المشربغ.
لصث بثأ ألاراس المشرب بمسارضئ واظاصاد الصاظعن 
المقسإ،  حشإ  لمتاربئ  جاء  الثي   ٠٩-٠٩
واسامث شغ ذلك سطى افغاظغ الاغ تمةث الترغئ، 
واظاصاد  السططئ،  سطى  الامرد  إلى  وتثسع 
السسضرغئ  الثثطئ  صاظعن  وطسارضئ 
تض  رشخ  وضثا  لطسسضر)،  (طاغظمحغعش 
افلاراس طظ ذرف وزارة الثاخطغئ، وطا راشصه طظ 
طحاسر التصث والضره تةاه رجال الحرذئ، وسثم 
إلى  افلاراس  لاظاصض  السططئ،  شغ  البصئ 
اقظاصادات ذات الطئغسئ السغاجغئ، وذلك باظاصاد 

طظ طغجاظغئ الثولئ سطى تساب داشسغ الدرائإ، 
ضما غاط تخعغرعط طخثرًا لاعثغث الععغئ، لازعر 
جعطًئ  تطعقً  تطرح  دغماغعجغئ  صعى  بثلك 
افظزمئ  إجـراءات  بطء  طظ  ضاصئ  وحسئعغًئ 
ا�خر  ضث  الشرائج  تثاذإ  صعى  الثغمصراذغئ، 
عثه  جسئ  عضثا  المعاجرغظ.  جغما  ق  المثاطش، 
الثغماغعجغا الحسئعغئ تسالب بئراسئ طحاسر الصطص 
غدإ  إلى  جمغسًا  وتتعلعا  والشدإ،  والةجع 

جغاجغ(١٦).
وغقتر سعدة المحاسر بحضض ططفئ شغ التغاة 
الثعف  غضسععا  أخئح  الاغ  لفشراد  الثغظغئ 
والفرح والتجن، بط الترضات اقجاماسغئ المساخرة 
الاغ تترضعا طحاسر الثعف طظ المساصئض وخقل 
ا�حعار  تمقت  طظ  اظطقصًا  الراعظ  الجطظ 
أن  شضرة  سطى  تأجغسًا  الضئرى  والاسعغص 
لطفرح  طخثٌر  الضئرى  الحرضات  طظاعجات 
والسسادة ودواٌء لطتجن والضآبئ، وغجداد تدعرعا 
الئراطب  خخعخًا  الئخري  السمسغ  المةال  شغ 
لائصى  إخئارغئ،  وظحرات  وافشقم  الارشغعغئ 
طحاسر  تراشصه  سدطغ  ضظحاط  الرغاضئ 

جغاحئ(١٧).
إلى  ترجع  السغاجغئ  المحاسر  دراجئ  أعمغئ  إن 
اسائارات طاسثدة، طظعا أن المحاسر تحضض بظغئ 
اقصاخادغئ  التغاة  وطا  لطفرد،  تضعغظغئ 
ضثلك  لعا،  اطاثاد  إق  والسغاجغئ  واقجاماسغئ 
إلى  طعجعئ  اظاصادات  تئظغ  ضعظعا  إلى  ترجع 
أعمغئ  تئرز  الاغ  السصقظغ(١٨)  اقخاغار  ظزرغئ 
السمعطغ،  الصرار  خظاسئ  شغ  الفاسض  سظث  السصض 
وتعمح المحاسر السغاجغئ، شغ تغظ غبئئ واصع 
الممارجئ سضج ذلك. طظ جعئ أخرى شالسعاذش 
اجاماسغئ  ذئصات  بثطابات  ترتئط  السغاجغئ 
عثه  ذرف  طظ  طساعثشئ  تضعن  طتثدة 

الثراجئ(١٩).
السغاجغئ،  بالرطجغئ  السغاجغئ  السعاذش  وترتئط 
افتثاث  ُغَآوِّلعن  افشراد  طظ  السثغث  أن  ذلك 
الرطعز  سئر  سعاذفعط  سظ  وغسئرون  السغاجغئ، 
السغاجغئ، خخعخًا شغ افظزمئ السططعغئ الاغ 

إلى  المعاذظ  شغاةه  الخرغتئ،  الاسئغرات  تثظص 
التدعر  سطى  ضإحارة  المدمرة،  الاسئغرات  تطك 
الاسئؤئ  أن  ذلك  سطى  زد  الثات،  وجعد  وإبئات 
طظ  طةمعسئ  باجاثساء  تسمح  السغاجغئ 
أو  دسط  أجض  طظ  وا�غةابغئ  السطئغئ  السعاذش 
تصعغخ السغاجات التضعطغئ، لاخئح بثلك آلغئ 
صداغا  أو  جغاجات  أجض  طظ  إطا  لطاسئؤئ،  شسالئ 
تعط شؤئ اجاماسغئ طسغظئ، وذلك بضسإ تساذش 
أضئر ظسئئ طظ المظاخرغظ، وتضعغظ تحعد تظصض 

السثوى الساذفغئ بسرسئ ضئغرة.
طظ  طةمعسئ  شغ  السغاجغئ  المحاسر  لائرز 
سئر  تاتثد  الاغ  العذظغئ  الععغئ  طظعا  الصداغا، 
طحاسر جمسغئ، والفخض بغظ المخطتئ الحثخغئ 
والمخطتئ الساطئ الاغ غتثدعا الدمغر الةمسغ، 
والثاص،  السام  المةال  بغظ  الفرق  وتتثغث 
جماسغئ،  تفدغقت  تسث  الاغ  الصغط  وطسألئ 
وطسألئ الثغمصراذغئ الاغ تفخض شغ الخراسات، 
السثو إلى خخط وطظاشج،  والاغ غاتعل سئرعا 
خقل  طظ  لفشراد  السغاجغئ  اقخاغارات  وشغ 
شغ  اقظاثابات  لاحضض  اقظاثابغئ  اقجاتصاصات 
التصغصئ شرخئ لثسط تجب أو اقظاصام طظه وطظ 
إلى  غرجسعن  افشراد  عظا  أغدًا،  الئطثة  طرحح 
السمغصئ  الظفسغئ  لطةروح  اجاةابئ  سعاذفعط 

الماةثرة.
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لطةماعغر،  ططِعط  شعع  لطصائث،  الظادرة  الحثخغئ 
بتغث غةسطعا تثدع إلغه دون أجج صاظعظغئ أو 
صثرة  الضارغجطغعن  الصادة  غماطك  بعثا  تصطغثغئ، 
السغطرة سطى المحاسر السغاجغئ واقجاصطابات، 
أغدًا  غظتسر  المحاسر،  عثه  تظتسر  طبطما  لضظ 
أن  ذلك  الضارغجطغغظ،  الصادة  عآقء  خسعد 
وطراصئئ  طعجعئ  طساغغر  لعا  طظاعجات،  السعاذش 
طظ ذرف الصادة، أولؤك الثغظ غعزسعن وغظاةعن 

وغدئطعن تطك السعاذش(٩).

اقعامام  ارتئط  شصث  السغاجغئ  المحاسر  أطا سظ 
بعا بمةمعسئ طظ السعاطض، أعمعا بروز الحسئعغئ 
ضترضئ جغاجغئ، بط طرتطئ طا بسث التثابئ، وطا 
شغ  تمبطئ  تتعقت؛  طظ  المساخر  الجطظ  خاتإ 
وخسعد  السغاجغ،  وأزطئ  ا�غثغعلعجغا،  طعت 
وطةامع  الفرداظغـــئ  وبـــــــروز  الاضظعصـــــراط، 

اقجاعقك(١٠) .
جغاق سام طتضعم بمرتطئ طا بسث التثابئ، طرتطئ 
حغء،  ضض  شغ  والاحضغك  بالّظسئغئ،  اتسمئ 
الاغ  تطك  والسصقظغئ،  المسغارغئ  أجج  تةاوزت 
السصقظغئ  سطى  بصغاطعا  التثابئ  بعا  بحرت 
جغاق  بالصاظعن،  واقلاجام  والسطمغئ  والاظزغط 
أغثغعلعجغا،  وق  طتضط،  تظزغط  بق  سام 
وتاصطص  العتثة،  شغه  تصض  اجاماسغ  وبمساعى 
عجلغئ  أضبر  ذابع  إظه  ا�تصان،  درجئ  شغه 
وشعضعغئ(١١). طع عثه المرتطئ سرشئ المآجسات 
السغاجغئ الاصطغثغئ؛ طظ أتجاب، وتصالغث تارغثغئ، 
ذرف  طظ  طصئعلغاعا  سثم  شغ  طحروسغئ  أزطئ 
المصاوقت  رؤجاء  طتطعا  لغتض  الةماعغر، 
طا  طرتطئ  تأجسئ  عضثا  الساطغظ،  والمعظفغظ 
شغ  ذلك  غزعر  الّقطظطصغ،  سطى  التثابئ  بسث 
الثغال  أخئح  بتغث  والفظ،  المسمارغئ  العظثجئ 
أغئ  طظ  تماطًا  غثطع  ضطعا،  أسماله  طظئع  عع 

ظمعذجغئ(١٢). 
المةامسات  ظفسغئ  سطى  بزقلعا  أرخئ  تشغرات 
سئر  جطثته  غشغر  الظفسغ  الاتطغض  طظ  جسطئ 
الظفسغ  اقصاخاد  صئغض  طظ  جثغثة  برادغشمات 

غمغج ا�ظسان المساخر بحشش عمةغ، غةسض طظ 
رشع التثود وإلشاء حغء اجمه المساتغض أجمى 
تثود  بق  والرغئئ  الماسئ  وتصثغج  ِصَغِمه، 

طحثودة بسغاجئ اصاخادغئ(١٣).
  

تجاغث  شغ  السعلمئ  جاعمئ  أخرى،  ظاتغئ  طظ 
التر  الاثشص  طع  شئالمعازاة  السعاذش،  أعمغئ 
تر  تثشص  بمئ  والرأجمال،  والسطع  لفشضار 
ضالضراعغئ  جطئغئ؛  أو  ضاظئ  إغةابغئ  لطسعاذش، 
لضظ  وافدغان،  السرصغئ  والمةمعسات  افطط  بغظ 
بافطان  ا�تساس  سثم  سعاذش  عغ  أضبرعا 
بسثم  وا�تساس  افشراد،  بمساصئض  المرتئط 
طظ  جآال:  أخئح  اذ  بالععغئ؛  المرتئطئ  البصئ 
المةمعسات  ذرف  طظ  ُغطَرح  جآاقً  ظتظ؟ 
الاعتر  الاغ أخئتئ تتج بظعع طظ  اقجاماسغئ 

وسثم اقجاصرار(١٤).

الثغمصراذغئ  بأزطئ  شغامغج  الثاص  السغاق  أطا 
الامبغطغئ، وشصثان البصئ شغ المآجسات، والسجوف 
وظةاسئ  شسالغئ  وسثم  السغاجغئ،  المحارضئ  سظ 
تعزغسغئ  صثرات  باسائارعا  السمعطغئ  السغاجات 
زغادة  طصابض  شغ  السغاجغ  صعة  وتراجع  لطثولئ، 
الفاسطغظ ا�خرغظ طظ طةامع طثظغ وصطاع  صعة 
الحسئعغئ  بروز  إلى  أدى  الثي  افطر  خاص(١٥)، 
طظ  السثغث  ضث  وجغاجغئ  بصاشغئ  شسض  ضردة 
المثاوف، وضث اجاراتغةغئ إسادة تعزغع السططئ 
بغظ المةمعسات الاصطغثغئ والةثغثة، ترضئ تئظئ 
الفعط،  وجعض  طئاحرًا  جطتغًا  بسغطًا  خطابًا 

غساعثف الساطئ دون الثاخئ.
المحاسر،  طظ  طةمعسئ  طسعا  اظاسحئ  حسئعغئ 
وبسثم  السغاجغ،  سظ  باقغاراب  ضالحسعر 
سظ  التضام  تسئغر  وسثم  التضط،  شغ  المحارضئ 
المسغحئ  طساعى  جراء  والثعف  الظاس،  ععغئ 
طظ  والثعف  التغاة،  ظمط  طظ  والثعف  الصائمئ، 
العةرة والمعاجرغظ الثغظ غاط تخعغرعط بأظعط 
سظعط  الخرف  غاط  اقصاخادغئ،  المااسإ  طخثر 

إلى  بالظزر  دراجاه  تخسإ  طعضعع  إظه 
الاسصغثات المظعةغئ المامبطئ شغ جمع المسطغات 
المظعةغئ؛  ا�لغات  وطساءلئ  جعئ،  طظ  المغثاظغئ 
حفاشغاعـــا وطخــــثاصغاعا(٣) ، ذلك أن المحاســــر 
وغغر  طثفغئ  تضعن  طا  غالئًا  والسعاذش 
السغاجغئ  المحاسر  طعضعع  إن  بط  طسمعسئ(٤), 
طظ  بمةمعسئ  غرتئط  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ 
التصعل السطمغئ؛ طظعا سطط الظفج السغاجغ الثي 
غحاشض سطى ظفسغئ الةماعغر تتثغثًا، شعع سطط 
تثغث ظعر شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ، وصث 
أتى شغ جغاق تثاخض وتقصح السطعم اقجاماسغئ، 
اسائارًا إلى ضعن ذلك الاثاخض ضرورة سطمغئ، ضض 
اقجاماسغئ  الزعاعر  تصغصئ  أجض ضحش  طظ  عثا 
وسطط  السغاجئ  بغظ  الافاسض  ودراجئ  وتتطغطعا 
افول  طساعغغظ:  شغ  دراجاته  وغعجه  الظفج، 
باسائارعا  التاضمئ  الطئصئ  شغه  غثرس  أسطى، 
ظثئئ خاتئئ صرار وخاظساه أغدًا، والباظغ صاسثي 
جطعضعا  تغث  طظ  جعاء  الةماعغر،  شغه  غثرس 
الرأي  غسمى  طا  تحضض  باسائارعا  أو  اقظاثابغ، 

السام. 
الئضر،  السطط  عثا  تتطغض  طساعغات  تسثدت  وصث 
الثولئ،  بط  شالفرد  الثولغ  الظزام  طظ  بثءًا 
حمض  بتغث  طعاضغسه،  سطى  ذلك  واظسضج 
دراجئ الحثخغئ السغاجغئ، والسطعك اقظاثابغ، 
طعضعع  ضمظه  لغأتغ  السغاجغئ،  والمساصثات 

سطط ظفج الةماعغر(٥).

شروغث،  شغعط  بمظ  الظفج،  سطماء  أن  والعاصع 
طافصعن سطى أن الفرد طا إن غظثرط شغ جمععر 
طتثد، تاى غاثث جمات خاخئ لط تضظ طعجعدة 
شغه جابصًا، وتاى إن ضان بسدعا طعجعد، شإظه 
سظعا  الاسئغر  أو  بعا  الئعح  سطى  لغاةرأ  غضظ  لط 

بمبض عثه الخراتئ وتطك الصعة(٦).

السغضعلعجغا  طاعغئ  إلى  أوقً:  الاطرق  تط  لثلك 
المةال  شغ  بروزعا  وجغاصات  السغاجغئ 

السغاجغ(أوقً)، بط باظغاً: السمض سطى دراجئ 

الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ  المحاسر 
بالمشرب(باظغًا).

السياسيــــة:  المشـــــــاعر  أوًال: 
فــي  وبرزوهـــــــا  ماهيتهـــــــا 

الفضاء السياسي

طع  تام  تصابض  شغ  وافتاجغج  المحاسر  تأتغ 
سطى  غظئع  طظعا  واتث  شضض  والافضغر،  المظطص 
الاعالغ طظ الصطإ والسصض، عثا تسإ اقشاراض 
الصثغط الثي غرى أن السصض طساصض سظ المحاسر 
سضج  بالعجثان،  ترتئط  الاغ  واقظفساقت 
صثم  وصث  الصحرة،  شغ  تامعضع  الاغ  المسرشئ 
وعع  والسصض،  السعاذش  بغظ  تسارضًا  أشقذعن 
أرجطع  أطا  الرواصغئ،  المثرجئ  ذعرته  تسارض 
والفطسفئ السغاجغئ المساخرة شصث رأغا أن عظاك 
تضاطًق بغظ السعاذش ضصعة داشسئ والسصض ضأداة 

غظغئ طسرشغًا (٧).
طظ  ظعع  سظ  تسئر  حسعرغئ  تالئ  المحاسر  إن 
طظ  طةمعسئ  طظ  تاضعن  والاصثغرات،  الاصغغمات 
بالرغئات  وترتئط  وافطججئ،  والتعاشج  المغعقت 
طرتئطًا  حأظًا  المحاسر  تخئح  بعثا  الطثة،  وطئثأ 
طئعمئ،  طاسططئ  صعة  لفشراد،  الثاخئ  بالتغاة 
طثطرة  صعة  الافضغر،  سطى  الصثرة  تصعض 
وغاطدئ، تاحضض طئضرًا شغ تغاة افشراد، وتزض 
السغاجغئ  والمحاسر  سطى سمص جتغص،  طثشعظئ 
شعغ  سام،  بحضض  المحاسر  طظ  اجابظاًء  لغسئ 
التجن  غمبطعا  جطئغئ  طحاسر  بغظ  تاسثد  افخرى 
والصطص والشدإ والثعف والاعتر، واغةابغئ غمبطعا 

الفرح والسسادة وافطض والخثاصئ والبصئ(٨).
عثا طظ جعئ، طظ جعئ باظغئ شغ تخظغش طاضج 
المحروسغئ  غةسض  "المحروسغئ"،  فجج  شغئر 
شغ  المتضعطغظ،  طحاسر  سطى  تتغض  الضارغجطغئ 
سطى  تتغض  الاغ  الصاظعظغئ  الحرسغئ  طصابض 

السصقظغئ، طحروسغئ تصعم سطى الممغجات 

باتث شغ الصاظعن السام والسطعم السغاجغئ
الصاظعظغــئ  السطــعم  ضطغــئ  زعــر  ابــظ  بةاطســئ 

واقصاخادغئ واقجاماسغئ أضادغر

ملخص تنفيذي:
تاةه عثه الثراجئ إلى دراجئ المحاسر السغاجغئ 
شغ طقسإ ضرة الصثم بالمشرب، سئر اشاراض أن 
غافاسض طع  المةامع  الصثم ججء طظ  جمععر ضرة 
له  المااتئ  ا�لغات  سئر  وشسطعا،  السططئ  خطاب 
اظطقصًا طظ المطسإ، إذ تسسى تطك الةماعغر إلى 
السغاجغئ  المحاسر  طثاطش  وظصض  طتاضاة 
ذرق  بإبثاع  السمعطغ،  الفداء  شغ  المظاحرة 
شغ  جاءت  ظاعرة  ظفسعا،  سظ  لطاظفغج  جثغثة 
طظ  طةمعسئ  شغ  المحاسر  سعدة  غآضث  جغاق 
ذلك  وارتئاط  والعظثجئ،  الفظ  طظعا  المةاقت، 

بمرتطئ طا بسث التثابئ. 
طقسإ  شغ  السغاجغئ  السغضعلعجغا  سادت  شصث 
برزت  وصث  السربغ،  الربغع  بثاغئ  طظث  الصثم  ضرة 
سطى حضض حسارات وأغاٍن وقشاات، تاةاوب طع 
المةامع طظ جعئ، وتسئر سظ العسغ السغاجغ طظ 
طآجسات  شحض  ضث  وتخرخ  باظغئ،  جعئ 
جعئ  طظ  الاأذغر  شغ  الامبغض  وضسش  العجاذئ، 
شداء  خطص  إلى  جسئ  ضعظعا  إلى  إضاشئ  بالبئ، 

سمعطغ غغر طدئعط وغغر طصغث. 
السغضعلعجغا  عثه  تسثد  عع  لقظائاه  والمبغر 
بغظ  المشربغئ  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ 
إلـــى   ، "التـــضرة"(١)  بـ  ا�تســـــاس  الاسئغر سظ 
واقغاراب  والترطان  بالمزطعطغئ  ا�تساس 

السغاجغ.

 

كلمات مفتاحية: 
المحاسر السغاجغئ، طقسإ ضرة الصثم، اقلاراس، 
الحئــــاب، اقتاةـــــاج، اقغاـــــراب السغاجــــغ، 

المزطعطغئ.

تقديم:
الرطعز  طةمعع  تفضغك  الثراجئ  عثه  تاعخى 
غصثطعا  الاغ  السغاجغئ  والترضات  وا�حارات 
إلى  رجائض  باسائارعا  المقسإ،  داخض  الةمععر 
السططئ، تسئر سظ طةمعسئ طظ المطالإ، وبعثا 
أخئح  المطسإ  أن  طئثئغًا  العرصئ  عثه  تفارض 
ذئغسئ  ذات  جماسغئ  طحاسر  سظ  لطاسئغر  شداء 
جغاجغئ، تختح شضرة أخئتئ غالئئ سظ جماعغر 
ضرة الصثم طفادعا أظعا تتمض بصاشئ جغاجغئ غغر 
بأطعر  تضارث  ق   (culture paroissiale) طئالغئ 
المقسإ  أن  السام، ذلك  الحأن  وتثبغر  السغاجئ 
والمحاسر  اقظفساقت  طظ  بمةمعسئ  طحتعظئ 
اظاصطئ بفسض السغاصات اقجاماسغئ المثاطفئ إلى 
طحاسر جغاجغئ، أطا المصاربئ المسامثة شغ عثه 
تصعم سطى  العرصئ شعغ طصاربئ جغضع-جغاجغئ، 
دراجئ ووخش تالئ طثرجات طقسإ ضرة الصثم 
غغر  بخفئ  و٢٠٢٢،   ٢٠١٦ بغظ  طا  بالمشرب 
تاجئ  تسإ  الظماذج  اجاغراد  شغ  طظازمئ 

الاتطغض إلى ذلك.

شالثارجعن لط غعامعا بالمحاسر السغاجغئ إق شغ 
ا�وظئ افخغرة، لضظ طآحراته وإرعاخاته افولى 
تسعد إلى المآتمر الثي سصثته الةمسغئ الفرظسغئ 
المعضعع،  تعل   ٢٠١٧ جظئ  السغاجغئ  لطسطعم 
ولسض عثا غرجع إلى عغمظئ الئرادغشط المآجسغ، 

والظزرغئ السصقظغئ شغ تتطغض طا عع جغاجغ(٢).

الخسغثغظ الثاخطغ والثارجغ، وسظ أطعر أخرى، 
دون وسغ ودون حسعر(٤٢)، وغئرز ذلك شغ ظسئئ 
المآجساتغئ، طما  السغاجغئ  التغاة  اقظثراط شغ 
غسمص الصطغسئ بغظ الثولئ والمعاذظ، غئرز ذلك 
شغ طةمعسئ طظ افغاظغ طظ صئغض: "شعاد لئقد 
"شطعس   ... السقطئ"  ذالئغظ  ششماطئ  ساغحغظ 
لئقد ضاع ضطغاععا لطئراظغ سطغاععا جغظغراجغعن 
ظاعطا  خثطع  لئغرو  لضط  "خطغظا   ... صمساععا" 
ساغحغظ شئقد ظغرو بقد الشمئ" ... "طثرج قتغظغ 
لصاظعن"،  لئقد وضرعظا  "ططغظا   ... لمغجرغئ"  شئقد 
راعا  "أطاظا  جاوغئ"،  طاعغ  شطماروك  "والسغحئ 
طرغدئ". "طرضععا بالمحاضض وشساد التضعطات" 
ضطه  طساصئض  العغض  شغ  ساغح  "والسربغ   ...
ظطمات" ... "والئاصغ حفارة وسطغظا تضارة ضغسمرو 
حضارة بفطعس الفصراء" ... "رجاوي ساغح جعال 
ق خثطئ ق طحروع ق طال" ... "شغ حمال اشرغصغا 
وضسغئ عغ حغ ساغح حغ طثئغ حغ طدعي 
سظث  تال  طسثي  حغ  طسطك  حغ  طخثي  حغ 
جغثي ربغ". بمسظى أظظا ظسغح شغ عاته الئقد 
سغحئ طشمعطئ ظططإ طظ ا� السقطئ، المال شغ 
الةغض،  عثا  وصمساط  اخاطسامععا  ضطعا  الئقد 
بقد  أظاط،  شصط  احاشطعا  المضاتإ  لضط  ترضظا 
جعداء، طططظا شغ الئقد وضرعظا صاظعظعا، السغحئ 
شغ المشرب ق تساوي حغؤًا وافطئ طرغدئ بسئإ 
المحاضض وشساد التضعطات، والسربغ غسغح شغ 
جارصعن  والئصغئ  له،  طساصئض  ق  العغقت 
الفصراء،  أطعال  طظ  جغئععط  غمطآون  غتاصروظظا 
طحةع الرجاء غسغح طساشر ق حشض ق طحروع ق 

طال، شغ حمال اشرغصغا العضسغئ طجرغئ.
شغ عثا المبال ُغقَتر أّن المحةسغظ اظاصطعا بغظ 
المشرب بط  وخش بقث وضسغات لطةماعغر؛ طظ 
اشرغصغا، طما غآضث  السربغئ بط دول حمال  افطئ 
الئقد،  طظعا  تمر  الاغ  بالسغاصات  الةماعغر  وسغ 
المتطغ  المتغط  طع  الافاسقت  باطك  تظئأ  بط 
وا�صطغمغ، تفاسقت جغضعلعجغئ تظئأ سظ تالئ 
المآجسات  بغظ  تعاخض  وأزطئ  اقغاراب  طظ 

الاصطغثغئ لطعجاذئ والاأذغر والةماعغر. 

إظعا تالئ طظ اقظسجال وسثم اقظاماء إلى الةماسئ 
السغاجغئ والظزام السغاجغ، وغسجى عثا الحسعر 
إلى إتساس افشراد بسثم جثوى تأبغرعط سطى 
بالمسظى  الحسعر  واظسثام  السغاجغ،  الظسص 
والحرسغئ،  السثالئ  غغاب  إلى  إضاشئ  الثاتغ، 
جعاء  وآلغاتعا  السططئ  اتةاه  السثواظغئ  شارتفع 
ضاظئ أغثغعلعجغئ أو طادغئ(٤٣). وغئثو أن افشراد 
ق غفعتعن أغئ شرخئ شغ الاسئغر سظ طحاسرعط 
جعى  اقظفراجات  تطك  طظ  ضان  شما  السغاجغئ، 

طئارغات ضرة الصثم.

على سبيل الختم:
ضئغٌر  أبٌر  له  ضان  لطمشرب  السام  السغاق  أن  غئثو 
الاغ  المشربغ،  لطمةامع  الساطئ  الظفسغئ  سطى 
وظسئئ  اقتاةاجغ،  الثطاب  باخاسث  تامغج 
الترطان، وصث اظاصض ضض ذلك إلى جماعغر طقسإ 
تظفخض  ق  السغاجغئ  المحاسر  عثه  الصثم،  ضرة 
المةامع، إظعا تسئر سظ  الاغ غحسر بعا  سظ تطك 
بظاء  شغ  والعجاذئ  الامبغض  طآجسات  أزطئ 
الفرد طحاسر جغاجغئ  شغعا  طعاذظئ تصئ، غتمض 
المآجسات  واتارام  العذظ،  بتإ  ططغؤئ 
السغاجغئ، واقظثراط شغعا، وجسطعا خغارًا أجاجغًا، 
اظاصال  شغ  اقجاماسغ  الاعاخض  وجائض  وتطسإ 
إظعا حضض  الحئاب،  السغاجغئ بغظ  المحاسر  تطك 
أشراد  بغظ  الاداطظغئ  الاسئؤئ  أحضال  طظ 
والمحاسر  والسطعضات  افشضار  شغ  غحارضعن 

السغاجغئ. 
السغاجغ  السطعك  سطى  تآبر  المحاسر  عثه 
المحارضئ  طساعى  سطى  وتتثغثًا  لفشراد، 
غغر  المحارضئ  افشراد  غفدض  بتغث  السغاجغئ، 
ضسثم  دوظعا،  طا  وغعمحعن  المآجساتغئ، 
وطصاذسئ  السغاجغئ،  افتجاب  شغ  اقظثراط 
أو  اقظاثابات،  شغ  الاخعغئ  وسثم  أظحطاعا، 
السام  الحأظغظ  تثبغر  تعلغ  أو  لعا،  الارحح 
الاساذغ إلى  والتجبغ، إضاشئ إلى ارتفاع ظسئئ 

اقتاةاجات والسظش السغاجغ. 

دغظغ  قلغئغرتغ  لئابعر  غا  لئابعر  "غا  طتاصرغظ، 
بسغث  ظروح  ضارتغ  ظئثل  لماروك  طظ  طساك 
شضقجضع ظسطالغ شسضعتقظثا تما إن حاء ا� 
تتقلغ". أي: غا جفغظئ الترغئ اتمطغظا طظ المشرب 
لظشغر التغ وظسغح تغاة جمغطئ، "غا ربغ غا السالغ 
شئرغمظ  اقلغ  غغر  تئغئ  شةغرطاظغ  وساحصغظ 
ظسطالغ صطع غا لئابعر ططغئ بقد ظغرو"(٣٩). أي: غا 
أختاب  طع  المحغ  أتئئئ  افلمان  ظتإ  ا� 
طططئ  شإظظغ  السفغظئ  أغاعا  اذعئغ  افول  الخش 
خطاب  تتمض  واغاٍن  حسارات  السعداء.  الئقد 
تغؤغسغ وظفسغئ المطض والحسعر بالتضرة وتظمغ 
والاظسط  الحرسغئ  العةرة  سئر  الئقد  طشادرة 

بالثغرات وتظفج الترغئ بئقد افظعار.
والتثغث سظ التضرة لغج ولغث لتزئ ضرة الصثم، 
الترضات  طظ  طةمعسئ  خطاب  شغ  ظعر  وإظما 
اقجاماسغئ طظث ٢٠٠٤، لغاط تعظغفه بضباشئ شغ 
ترضئ ٢٠ شئراغر جظئ ٢٠١١، عظا صاطئ افلاراس 
بظصض الحسعر السام طظ الفداء السام الضطغ إلى 
الضطغ  بغظ  الاأبغر  ذلك  سظ  تسئغرًا  المطسإ، 
المةامع  طع  الاداطظ  سظ  وتسئغرًا  والةجئغ، 
الضطغ، حسعر غاأجج سطغه السظش بضض أحضاله، 
غرتئط بطتزئ تظفغج سظ ظطط اجاماسغ غخرف 
افتاجغج  اتاةاجغ، وتطثص عاته  شغ خطاب 
تصعل:  المصاذع،  أتث  شغ  الرجاء  ألاراس  أغظغئ 
حفارة  والئاصغ  السادس  طتمث  واتث  "ططضظا 
الفصراء".  بفطعس  حضارة  ضغسمروا  تضارة  وسطغظا 
أي: إّن المطك عع طتمث السادس، وغتعم تعله 
الفاجثون غتاصرون باصغ أشراد الحسإ وغمطآون 

جغعبعط بأطعال الفصراء.
الرزق  سطى  صطص  صطصئ،  بظفسغئ  الفرد  غسغح 
واظسثام جثري لطحسعر بافطظ بضض أحضاله سطى 
اقظاصام  إلى  شرخئ  ضض  شغ  غاةه  غعطه،  ذعل 
بأجالغإ خفغئ ورطجغئ تزعر شغ المطسإ ضفداء 
غتاطه الةمععر بضض صعة طما غظاب ازدواجغئ شغ 
الحثخغئ بغظ الرضعخ الزاعر والسثائغئ الثفغئ 
الفرخئ  غاتغظ  بالتضرة  غحسر  الثي  شا�ظسان 

لطظغض طظ غرغمه دائمًا (٤٠).  

لغسغح تطك التالئ الظفسغئ تخش اقجاغاء الثي 
غتخض  طا  أّن  إدراضه  ظاغةئ  الفرد،  لثى  غاعلث 
طما  بضبغر  أصض  المسغحئ  طصعطات  طظ  سطغه 
ا�تساس  عثا  وغاعلث  غاعصسه،  أو  غساتصه 
أو  افخرى،  بالمةامسات  افشراد  وضسغئ  بمصارظئ 
السثالئ  تشغإ  بتغث  ظفسه،  بمةامسه  تاى 
طظ  تالئ  الفرص،  تعزغع  وسثالئ  اقجاماسغئ 
الاغ تامظى  الترطان، تزعر شغ أغاظغ افلاراس 
تغاة  سطى  لطتخعل  الشربئ  بقد  إلى  تعاجر  أن 
"صطئغ  أغظغئ  ذلك  سطى  طبال  خغر  ولسض  ضرغمئ. 
والعةرة  الئطالئ،  صدغئ  تاظاول  إذ  تجغظ"، 
السرغئ، والفساد شغ الثولئ، وسثم المساواة شغ 
الختئ  طظزعطئ  وضسش  البروة،  تعزغع 

والاسطغط(٤١).
السغاجغ  لطاظفغج  تصًق  المقسإ  تخئح  عضثا 
واقخاظاق  اقجاماسغ،  اقتاصان  تالئ  سظ 
السغاجغ بالئطث. وتمض حسار الشرشئ ١٠١ ضحسار 
الثغربغ، وعع اجط طساعتى  الرجاء شغ  جمععر 
 ،١٩٨٤ جظئ  الحعغرة  اوروغض  جعرج  رواغئ  طظ 
ضئغر،  جةظ  طبض  أخئتئ  الئقد  أن  سظ  تسئغرًا 
والصمع  الصعر  إلى  المعاذظعن  شغه  غاسرض 
خاتئئ   ١٠١ الشرشئ  طبض  تماطًا  والاسثغإ، 

السمسئ السغؤئ.
طحاسر  سظ  الةمععر  غسئر  المطسإ  داخض  طظ 
الاغ  اقجاماسغئ  افوضاع  طظ  واقجاغاء  السثط 
افغاظغ،  طظ  طةمعسئ  سضساعا  والاغ  غسغحعا، 
لةماعغر  ظطمعظغ"  بقدي  "شغ  أغظغئ  طظ  بثًءا 
الحسإ"  "خعت  بأغظغئ  طرورًا  الرغاضغ،  الرجاء 
بقد  "عادي  أغظغئ  إلى  وخعقً  العداد،  لةمععر 
افغاظغ  تطك  ضض  اتتاد ذظةئ،  لةمععر  التضرة" 
تتغض سطى طةمعسئ ضاططئ طظ المحاسر المسصثة، 

طظعا المساظاة والضراعغئ وافلط والزطط.
وغئصى الحسعر باقغاراب السغاجغ لثى الةمععر 
طظ أعط المحاسر السغاجغئ، شعع تالئ غحسر شغعا 
الحاب بسةجه سظ المحارضئ شغ الحأن السغاجغ، 
سطى  السغاجغئ  الاطعرات  ضض  سظ  واظحشاله 

وحثخغاته،  السغاجغ،  بالظزام  الاظثغث 
وباظتراشات المةامع وباقساثاءات سطى الحسعب 
طظ  وحضض  اجاماسغئ،  ظاعرة  إظعا  المسطمئ... 
ططفئ  بحضض  طاطعر  السغاجغ  الاسئغر  أحضال 
لقظائاه لثى طظاخري الظعادي الضئرى، تساعتغ 
صغادات المافرجغظ حساراتعا طظ افتثاث الراعظئ 
الرحعة،  ا�رعاب،  الئطالئ،  اقجاماسغ،  (الئآس 
"وخعلغئ"  التضرة،  العةرة،  شغ  الرغئئ  الفساد، 
الصادتئ  أظاحغثعط  لظحر  الةثد...)  افغظغاء 

بفدض الةعصئ المعجغصغئ المراشصئ لعط.
شرجعي،  تفض  حضض  السغاجغ  الاسئغر  غأخث  بط 
إلى  المةمعسئ، صث غظاصض  غسطغ طسظى فسداء 
الاسئغرات  تطك  وترجع  وظدالغئ.  جغاجغئ  ععغئ 
بقبئ  إلى  المطسإ  شغ  تئرز  الاغ  السغاجغئ 

تخظغفات طظ الاَّسغغج عغ(٣٣):
إلى  باقظاماء  غعتغ  أغثغعلعجغ  تسغغج  أوقً: 

جماسئ أو جمسغئ أو طةمعسئ جغاجغئ طسغظئ.
ععغاتغ  باظاماء  غعتغ  ععغاتغ  تسغغج  باظغًا: 

طسغظ.
بالبًا: تسغغج ظعسغ أو ذئصغ طظ أجض إدخال 

طحضض سمعطغ إلى أجظثة الفاسض السمعطغ.
غحضض المطسإ شداًء طفاعتًا، غةامع شغه افشراد 
إلى  وسئره  بفدطه  وغاتعلعن  سام،  رأي  لخعغ 
طعاذظغظ، تةمسعط آراء وصغط وغاغات واتثة، طع 
افخث بسغظ اقسائار أّن الائادل اقظفسالغ لعجعات 
عع  الساطئ  المخالح  تثص  طسائض  تعل  الظزر 
بافجاس  عع  الثي  السام،  الرأي  شرز  غاغح  الثي 

وجغطئ المعاذظغظ شغ الدشط سطى الثولئ(٣٤).
وغئثو سطى طصاسث المثرجات أّن الحاب المظاخر 
لطظادي صث وجث شسًق حثخغاه المامغجة، واضاحش 
تسئغر  سطى  باظغًا  سبر  ضما  أوقً،  الحئاب  جمععر 
لـ  اظدماطه  خقل  طظ  ععغاه  وسطى  ضقطغ، 
المطسإ  وغرخص  الصثم.  لضرة  الضئغر"  "شرغصه 
السقصات  ظسب  إطضاظغئ  العائةئ  بأجعائه 
الممضظ  افداء  بعاجطئ  الةثغثة،  اقجاماسغئ 
لطاسئؤئ  شداًء  لغخئح  الصائمئ،  الحئضات  لسمطغئ 

وضغاظًا رطجغاً غسئر سظ بظاء اجاماسغ(٣٥).

وُغقَتر أّن عظاك ظجوسًا إلى بصاشئ الّقسظش طظ 
عع  الصثم  ضرة  طقسإ  داخض  تسئغرات  خقل 
السمعطغ  الفداء  شغ  طعجعدة  لبصاشئ  اجاسارة 
لمثاطش  اجاتدار  عع  ضظعه  شغ  الضطغ، 
والسصطغئ  والعجثاظغئ  المسرشغئ  الثغظاطغات 
السطمغ  السطعك  بدئط  تصعم  الاغ  والظفسغئ 
لطةمعع أبظاء شارة افزطات أي شغ سج اقتاةاجات 
ضاضاغك  جطمغئ  واقظفسال.  والمصاوطئ  والخراع 
الاضاشآ  سثم  الى  ترجع  السططئ  طع  الخراع  شغ 
شغ الصثرة والصعة، طظ أجض ضسإ تأغغث وتساذش 
وتداطظ ا�خرغظ ووضع الثخط شغ وضسغئ غغر 

طاعازظئ(٣٦). 
تةامع  أجاجغئ  جغاجغئ  طحاسر  بقبئ  لااحضض 
ا�خر،  إلى  غآدي  حسعر  وضض  طرضإ،  بحضض 
الشدإ  شغ  تضمظ  جطئغئ  جغاجغئ  طحاسر 
والمزطعطغئ والتضرة والترطان الظسئغ واقغاراب 
السغاجغ؛ طحاسر جغاجغئ تئرز بحضض جطغ شغ 
طةمعع افغاظغ والحسارات الاغ غتمطعا طحةسع 

الفرق الرغاضغئ بالمقسإ.
والحسعر بالمزطعطغئ غئرز اظطقصًا طظ أغظغئ "شغ 
ظفسغئ  تالئ  والمزطعطغئ  ظطمعظغ"(٣٧)  بقدي 
تصعصه  سطى  طساثى  بأظه  الفرد  شغعا  غتج 
شغعلث  أغدًا،  باقضطعاد  طسعا  وغتج  وترغاته، 
طظ  طةمعسئ  شغ  غارجمه  بالتضرة،  الحسعر  له 
تالغ"،  ظحضغ  "لمظ  طبض:  والحسارات  افغاظغ 
حسعر غتج شغه الفرد باقتاصار والثوظغئ، أو صض 
تالئ طظ الغأس ضئغرة، غحسر شغعا الفرد أظه طعان 
بالامغغج بحاى  شغعا غحسر  الضراطئ وغغر طتارم، 
أحضاله، سطى أجاس الطعن والثغظ والسرق والطشئ 
شغةاور  والارابغ،  الاسطغمغ  والمساعى  والةظج 
طظه  الصرغئئ  المفاعغط  طظ  طخفعشئ  بثلك 
ضاقجائثاد والفساد والرحعة والمتسعبغئ ...(٣٨)، 
الرجاء  أغاظغ  طظ  طةمعسئ  شغ  ذلك  ضض  غئرز 
الئغداوي طبض: "غا ترضظا غا لئابعر غا ودغظا لئقد 
أّغُاعا  اتمطغظا  بمسظى  راظغ طتضعر".  ظعر شئقدي 
بقدظا  شغ  شإظظا  افظعار  بقد  إلى  السفغظئ 

وطظ  اقجاماسغئ،  وافوضاع  الرغاضغئ  السغاجئ 
بط اظاصاد جغاجات السططئ(٢٥). 

السططئ  طصاوطئ  جغاجئ  ظعب  طظ  اظاصطئ  وبعثا 
جاسثعا  وصث  سطغعا،  العةعم  جغاجئ  ظعب  إلى 
الاظزغمغئ  باقجاصقلغئ  تامغج  ضعظعا  ذلك  سطى 
اقجاماسغئ  الاظزغمات  باصغ  سظ  والمالغئ 
تاسط  صراراتعا  جسض  الثي  افطر  والسغاجغئ، 

باقجاصقلغئ.
المةمعسات  عثه  اظاصادات  أن  با�حارة  والةثغر 
دون  السغاجغئ  المآجسات  إلى  طعجعئ  ضطعا 
تضاغك  أظه  الئسخ  وغرى  المطضغئ(٢٦)،  المآجسئ 
شغ  افلاراس  خظثصئ  طظ  السططئ  غمظع  جغاجغ 
إظعا  بظسفعا،  لطسططئ  تسمح  جغاجغئ  تعجعات 
جام  لخإ  طظاسئ جغاجغئ  تحضض  الاضاغك  بعثا 
اظاصاد  شفغ  والئرلمان،  التضعطئ  سطى  غدئعا 
"غرغظ  شخغض  رشع  المشاربئ  لطئرلماظغغظ  واضح 
بعغج" رجالئ ضائئ سطغعا سئارة "شالصئئ الاضرضغر، 
غدتك  الئرلمان  صئئ  داخض  أي  الئشرغر"  شالمصرر 
تدسعن  الثراجغئ  المصررات  وشغ  الئرلماظغعن 
"الئشرغر"(٢٧)، وذلك شغ المئاراة الاغ جمسئ الرجاء 
بمظ  برجط  الصظغطري  الظادي  بفرغص  الرغاضغ 
شغما  أطا   .٢٠١٨ لمعجط  السرش  ضأس  ظعائغ 
أغظغئ  ظعرت  شصث  التضعطئ  باظاصاد  غاسطص 
وطسطئالظاش"  ظحسطععا  طظتئععاش  "التضعطئ 
التضعطئ ظترق ضض حغ وبثون  بمسظى ق ظتإ 
وطظ  غعاظغ"،  "رجاوي  أغظغئ  بط ظعرت  طئاقة، 
تضره  طسمعطئ  "طشاظا  طصطع،  به  جاءت  طا  بغظ 
الى  إحارة  (شغ  طسمعطئ  جاسئ  أي  التضعطئ" 
الساسئ ا�ضاشغئ الاغ زادتعا التضعطئ) تضره شغ 

التضعطئ.
طقسإ  داخض  والمرددات  افغاظغ  عثه  تسئر  إذ 
ضرة الصثم سظ جغضعلعجغا وطحاسر سثم الرضى 
تثبرعا،  الاغ  السغاجات  طثاطش  سظ  الضئغر 
المادغئ  إحئاع  سطى  صادرة  غغر  شالتضعطات 
أي  سطى  صادرغظ  غةسطعط  طما  لفشراد  والظفسغئ 

حغء صث غعخض طا غحسرون به(٢٨).

الصثم  ضرة  لمطسإ  العظثجغئ  الطئغسئ  وتسمح 
جمععرا  غاظاظر  أن  سمعطغاً(٢٩)،  شداًء  باسائاره 
أطعر  شغه  تطرح  اغعري  حضض  سطى  الفرغَصغظ، 
الساطئ لطظصاش، بائادل ا�راء والتةب(٣٠)، شغثخض 
جغضعلعجغئ  طظاشسئ  شغ  الفرغَصغظ  طحةسعا 
طفادعا: أّي الةمععرغظ صادر سطى المساعمئ شغ 
شازعر  الاحةغع،  أجطعب  خقل  طظ  شرغصه  شعز 
تردغث  وذرغصئ  الةمععر،  تظزغط  أحضال  بثلك 
والاطعغح  الفرغص  أسقم  رشع  وضغفغئ  الحسارات، 

بعا.
السغاجئ،  لسطط  جثغثًا  طضاظًا  المطسإ  لغمبض 
أحضال  ضاشئ  طظ  خالغًا  سمعطغًا  شداًء  وغخئح 
طحارضئ  أرضغئ  شعق  غصفعن  شافشراد  الاراتئغئ؛ 
وغطئسعن أصظسئ طبالغئ، غاثطخعن طظ تمبقتعط 
والسغاجغئ  والبصاشغئ  الثغظغئ  وخطفغاتعط 
تثوب  واتثًا،  ووسغًا  واتثًا  خعتًا  وغخئتعن 
الثوات شغ بظغئ ق طادغئ رطجغئ شغئثأ الافاوض 

تعل التاجغات الساطئ(٣١).
المشربغئ إلى طظخات  الصثم  تاتعل طقسإ ضرة 
لط تسث  أغاٍن وأظاحغث  الفظغ، طظ خقل  لقبثاع 
باتئ  بض  الرغاضغئ،  الفرق  طآازرة  سطى  تصاخر 
والثارج،  الثاخض  إلى  جغاجغئ  رجائض  تتمض 
بتغث غاط اقظاصال طظ قسئغظ إلى أشراد تاططغظ 
سعاذش وطحاسر، تمبض ضمغر افطئ أبظاء شرتاعط 
داخطغئ  صمخان  سظ  والضحش  عثف،  باسةغض 
الصدغئ  أو  ضا�جقم  جغاجغئ  حسارات  تتمض 
الصّسام،  أو  المشربغئ  الختراء  أو  الفطسطغظغئ 
عع  طا  إلى  ترطج  وإغماءات  ترضات  تاثططعا 
جغاجغ، شغ لشئ تسئر سظ طحاسر تطفع شصط شغ 
لتزئ اقظاحاء، عضثا تخئح الحسارات شغ عاته 

المرتطئ ذات ذئغسئ جغمغائغئ وععغاتغئ(٣٢).
الصثم بعخفه طضاظًا لاخرغش  وغزعر ططسإ ضرة 
حغء  بضض  غسمح  تغث  المضئعتئ،  اقظفساقت 
داخض عثا العغضض المعغإ، إظه شداء طثاطش سظ 
خارجه، إذ تظططص بثاخطه أخعات المافرجغظ بضض 
طبض  طثاطفئ،  بمعضعسات  الماسطصئ  افظاحغث 

سيكولوجيـــــا  نحــــــو  ثانيــًا: 
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إشكاالت المجتمع

إلى  الرغاضغئ غعثف  الثولئ لفلساب  إن اتادان 
لطظزام  الحرسغئ  طظح  وطظعا  أغراضعا،  خثطئ 
وتةثغر  العذظغ،  العقء  وتسمغص  السغاجغ، 
ضعظعا  إلى  إضاشئ  المتاشر،  السغاجغ  السطعك 
وجغطًا  تسث  تغث  السغاجغ(٢٠).   لطاخرغش  أداة 
السغاجغئ  الرجائض  طظ  طةمعسئ  لامرغر  ظاسمًا 
لطتضعطات اتةاه الةماعغر طظ أجض طصئعلغئ أضئر 
واجامرارغئ  واجاصرار  أضبر  وخدعع  بتضمعا 
لفظساق السغاجغئ التاضمئ، غصع عثا سئر الثسط 
الرغاضغئ،  لفظحطئ  الماعاخض  والرطجي  المادي 
أجض  طظ  السغاجغغظ  لطجسماء  الرطجي  والتدعر 
اقشاااح،  المئارغات، وشغ تفقت  اظطقق  إسطاء 
الفرق  وتعظؤئ  لطفائجغظ  الةعائج  تصثغط  شغ  بط 
والمئارغات،  بالئطعقت  شعزعا  إبر  والمظاثئات 
واجاصئالعا بسث شعزعا شغ تفض بعغب تصام شغعا 
التاضمغظ  طحاسر  شغعا  تطاتط  ذصعس 

والمتضعطغظ.
افلاراس  تسائر  باظغئ  جعئ  طظ  جعئ،  طظ  عثا 
تظامغ  الاغ  افظثغئ  تساظث  طةمعسات تحةغسغئ 
طظ  أضئر  وحشش  وتدتغئ  ووشاء  بتإ  إلغعا، 
طةمعسئ  سظعا  تخثر  وبالاالغ  السادي،  المحةع 
ظاغةئ  والرغاضغئ،  السغاجغئ  طظعا  المعاصش؛  طظ 
غغرة عثه الفخائض سطى أظثغاعا، وضثا إتساجعا 
طظ  ضض  وجه  شغ  شرغصعا  سظ  الثشاع  بمسآولغئ 

تسائره غسسى إلى سرصطئ طساره(٢١).
المةمعسات  عثه  طظثرذغ  سثد  غخض  اذ 
حئاب،  أغطئعط  طظثرط،  ططغعن  إلى  المحةسئ 
تساعط وجائض الاعاخض اقجاماسغ شغ تحئغك 
ضئغرًا شغ عرم  َتغِّجًا  تتاض  شؤئ  بغظعط،  السقصات 
شغ   ٤٦,٣٢ إلى  تخض  بظسئئ  بالمشرب  افسمار 
شؤئ  سطى  أغدًا  غتغض  الحئاب  وفن  المؤئ(٢٢)، 
اجاماسغئ وطرتطئ سمرغئ تامغج بالفعران الساذفغ 

أخئتئ  شصث  والطمعتات،  با�طال  والظفسغ، 
بثغض  اقتاةاجغ ضثغار  الفسض  تثاار  الفؤئ  عثه 
سظ المحارضئ السغاجغئ، وذلك بتضط سثم البصئ 
طةمعع  شسالغئ  وسثم  السططئ،  شسض  شغ 
السمعطغئ  والئراطب  وا�جراءات  السغاجات 
شسالغئ  سثم  وضثا  الحئاب،  �دطاج  الاتفغجغئ 
اقجاماسغئ  السمعطغئ  السغاجات  طثاطش  وظةاسئ 
تحشغض  طظ  المشربغ؛  الحئاب  تساعثف  الاغ 

وختئ وتسطغط(٢٣).
إن سثم شاسطغئ السغاجات تطك خطَص إتساجًا لثى 
بغظعط  جاد  لثا  أغدًا،  شسالغاعط  بسثم  الحئاب 
اقجاماسغ  الاشغغر  إطضاظغئ  بسثم  اقساصاد 
والسغاجغ، وعع طا أدى إلى ضسش اقظثراط شغ 
والسغاجغئ  اقجاماسغئ  الاظمغئ  صداغا 

واقصاخادغئ لطئقد.
اظطقصًا  ضئغرًا  المشربغ تتعُّقً  افلاراس  لصث سرف 
عثه  طظع  سطى  بخمئ  الاغ   ٢٠١٦ جظئ  طظ 
ضرة  طقسإ  ولعج  طظ  الرغاضغئ  المةمعسات 
الصثم، لضظ شغ جظئ ٢٠١٨ ساد افلاراس بعسغ 
جثغث، إذ أخئح أضبر تظزغمًا، ذلك أّن الحسارات 
طظ  ُتمَظح  ضطعا  وفظعا  وطشظاة،  طضاعبئ  أخئتئ 
الئغؤئ البصاشغئ والمسغحغئ لطةمععر، شإظعا تمطئ 
ارتفع  وبثلك  وجغاجغئ،  اجاماسغئ  ططالإ 
تطك  تساثثم  لثغعا(٢٤)،  اقتاةاج  طظسعب 
الصمع  سظ  لطاروغح  ذئغسغئ  ضعجغطئ  الحسارات 

السغاجغ الثي غسغحه المةامع المشربغ.
لصث بثأ ألاراس المشرب بمسارضئ واظاصاد الصاظعن 
المقسإ،  حشإ  لمتاربئ  جاء  الثي   ٠٩-٠٩
واسامث شغ ذلك سطى افغاظغ الاغ تمةث الترغئ، 
واظاصاد  السططئ،  سطى  الامرد  إلى  وتثسع 
السسضرغئ  الثثطئ  صاظعن  وطسارضئ 
تض  رشخ  وضثا  لطسسضر)،  (طاغظمحغعش 
افلاراس طظ ذرف وزارة الثاخطغئ، وطا راشصه طظ 
طحاسر التصث والضره تةاه رجال الحرذئ، وسثم 
إلى  افلاراس  لاظاصض  السططئ،  شغ  البصئ 
اقظاصادات ذات الطئغسئ السغاجغئ، وذلك باظاصاد 

طظ طغجاظغئ الثولئ سطى تساب داشسغ الدرائإ، 
ضما غاط تخعغرعط طخثرًا لاعثغث الععغئ، لازعر 
جعطًئ  تطعقً  تطرح  دغماغعجغئ  صعى  بثلك 
افظزمئ  إجـراءات  بطء  طظ  ضاصئ  وحسئعغًئ 
ا�خر  ضث  الشرائج  تثاذإ  صعى  الثغمصراذغئ، 
عثه  جسئ  عضثا  المعاجرغظ.  جغما  ق  المثاطش، 
الثغماغعجغا الحسئعغئ تسالب بئراسئ طحاسر الصطص 
غدإ  إلى  جمغسًا  وتتعلعا  والشدإ،  والةجع 

جغاجغ(١٦).
وغقتر سعدة المحاسر بحضض ططفئ شغ التغاة 
الثعف  غضسععا  أخئح  الاغ  لفشراد  الثغظغئ 
والفرح والتجن، بط الترضات اقجاماسغئ المساخرة 
الاغ تترضعا طحاسر الثعف طظ المساصئض وخقل 
ا�حعار  تمقت  طظ  اظطقصًا  الراعظ  الجطظ 
أن  شضرة  سطى  تأجغسًا  الضئرى  والاسعغص 
لطفرح  طخثٌر  الضئرى  الحرضات  طظاعجات 
والسسادة ودواٌء لطتجن والضآبئ، وغجداد تدعرعا 
الئراطب  خخعخًا  الئخري  السمسغ  المةال  شغ 
لائصى  إخئارغئ،  وظحرات  وافشقم  الارشغعغئ 
طحاسر  تراشصه  سدطغ  ضظحاط  الرغاضئ 

جغاحئ(١٧).
إلى  ترجع  السغاجغئ  المحاسر  دراجئ  أعمغئ  إن 
اسائارات طاسثدة، طظعا أن المحاسر تحضض بظغئ 
اقصاخادغئ  التغاة  وطا  لطفرد،  تضعغظغئ 
ضثلك  لعا،  اطاثاد  إق  والسغاجغئ  واقجاماسغئ 
إلى  طعجعئ  اظاصادات  تئظغ  ضعظعا  إلى  ترجع 
أعمغئ  تئرز  الاغ  السصقظغ(١٨)  اقخاغار  ظزرغئ 
السمعطغ،  الصرار  خظاسئ  شغ  الفاسض  سظث  السصض 
وتعمح المحاسر السغاجغئ، شغ تغظ غبئئ واصع 
الممارجئ سضج ذلك. طظ جعئ أخرى شالسعاذش 
اجاماسغئ  ذئصات  بثطابات  ترتئط  السغاجغئ 
عثه  ذرف  طظ  طساعثشئ  تضعن  طتثدة 

الثراجئ(١٩).
السغاجغئ،  بالرطجغئ  السغاجغئ  السعاذش  وترتئط 
افتثاث  ُغَآوِّلعن  افشراد  طظ  السثغث  أن  ذلك 
الرطعز  سئر  سعاذفعط  سظ  وغسئرون  السغاجغئ، 
السغاجغئ، خخعخًا شغ افظزمئ السططعغئ الاغ 

إلى  المعاذظ  شغاةه  الخرغتئ،  الاسئغرات  تثظص 
التدعر  سطى  ضإحارة  المدمرة،  الاسئغرات  تطك 
الاسئؤئ  أن  ذلك  سطى  زد  الثات،  وجعد  وإبئات 
طظ  طةمعسئ  باجاثساء  تسمح  السغاجغئ 
أو  دسط  أجض  طظ  وا�غةابغئ  السطئغئ  السعاذش 
تصعغخ السغاجات التضعطغئ، لاخئح بثلك آلغئ 
صداغا  أو  جغاجات  أجض  طظ  إطا  لطاسئؤئ،  شسالئ 
تعط شؤئ اجاماسغئ طسغظئ، وذلك بضسإ تساذش 
أضئر ظسئئ طظ المظاخرغظ، وتضعغظ تحعد تظصض 

السثوى الساذفغئ بسرسئ ضئغرة.
طظ  طةمعسئ  شغ  السغاجغئ  المحاسر  لائرز 
سئر  تاتثد  الاغ  العذظغئ  الععغئ  طظعا  الصداغا، 
طحاسر جمسغئ، والفخض بغظ المخطتئ الحثخغئ 
والمخطتئ الساطئ الاغ غتثدعا الدمغر الةمسغ، 
والثاص،  السام  المةال  بغظ  الفرق  وتتثغث 
جماسغئ،  تفدغقت  تسث  الاغ  الصغط  وطسألئ 
وطسألئ الثغمصراذغئ الاغ تفخض شغ الخراسات، 
السثو إلى خخط وطظاشج،  والاغ غاتعل سئرعا 
خقل  طظ  لفشراد  السغاجغئ  اقخاغارات  وشغ 
شغ  اقظاثابات  لاحضض  اقظاثابغئ  اقجاتصاصات 
التصغصئ شرخئ لثسط تجب أو اقظاصام طظه وطظ 
إلى  غرجسعن  افشراد  عظا  أغدًا،  الئطثة  طرحح 
السمغصئ  الظفسغئ  لطةروح  اجاةابئ  سعاذفعط 

الماةثرة.

 



لطةماعغر،  ططِعط  شعع  لطصائث،  الظادرة  الحثخغئ 
بتغث غةسطعا تثدع إلغه دون أجج صاظعظغئ أو 
صثرة  الضارغجطغعن  الصادة  غماطك  بعثا  تصطغثغئ، 
السغطرة سطى المحاسر السغاجغئ واقجاصطابات، 
أغدًا  غظتسر  المحاسر،  عثه  تظتسر  طبطما  لضظ 
أن  ذلك  الضارغجطغغظ،  الصادة  عآقء  خسعد 
وطراصئئ  طعجعئ  طساغغر  لعا  طظاعجات،  السعاذش 
طظ ذرف الصادة، أولؤك الثغظ غعزسعن وغظاةعن 

وغدئطعن تطك السعاذش(٩).

اقعامام  ارتئط  شصث  السغاجغئ  المحاسر  أطا سظ 
بعا بمةمعسئ طظ السعاطض، أعمعا بروز الحسئعغئ 
ضترضئ جغاجغئ، بط طرتطئ طا بسث التثابئ، وطا 
شغ  تمبطئ  تتعقت؛  طظ  المساخر  الجطظ  خاتإ 
وخسعد  السغاجغ،  وأزطئ  ا�غثغعلعجغا،  طعت 
وطةامع  الفرداظغـــئ  وبـــــــروز  الاضظعصـــــراط، 

اقجاعقك(١٠) .
جغاق سام طتضعم بمرتطئ طا بسث التثابئ، طرتطئ 
حغء،  ضض  شغ  والاحضغك  بالّظسئغئ،  اتسمئ 
الاغ  تطك  والسصقظغئ،  المسغارغئ  أجج  تةاوزت 
السصقظغئ  سطى  بصغاطعا  التثابئ  بعا  بحرت 
جغاق  بالصاظعن،  واقلاجام  والسطمغئ  والاظزغط 
أغثغعلعجغا،  وق  طتضط،  تظزغط  بق  سام 
وتاصطص  العتثة،  شغه  تصض  اجاماسغ  وبمساعى 
عجلغئ  أضبر  ذابع  إظه  ا�تصان،  درجئ  شغه 
وشعضعغئ(١١). طع عثه المرتطئ سرشئ المآجسات 
السغاجغئ الاصطغثغئ؛ طظ أتجاب، وتصالغث تارغثغئ، 
ذرف  طظ  طصئعلغاعا  سثم  شغ  طحروسغئ  أزطئ 
المصاوقت  رؤجاء  طتطعا  لغتض  الةماعغر، 
طا  طرتطئ  تأجسئ  عضثا  الساطغظ،  والمعظفغظ 
شغ  ذلك  غزعر  الّقطظطصغ،  سطى  التثابئ  بسث 
الثغال  أخئح  بتغث  والفظ،  المسمارغئ  العظثجئ 
أغئ  طظ  تماطًا  غثطع  ضطعا،  أسماله  طظئع  عع 

ظمعذجغئ(١٢). 
المةامسات  ظفسغئ  سطى  بزقلعا  أرخئ  تشغرات 
سئر  جطثته  غشغر  الظفسغ  الاتطغض  طظ  جسطئ 
الظفسغ  اقصاخاد  صئغض  طظ  جثغثة  برادغشمات 

غمغج ا�ظسان المساخر بحشش عمةغ، غةسض طظ 
رشع التثود وإلشاء حغء اجمه المساتغض أجمى 
تثود  بق  والرغئئ  الماسئ  وتصثغج  ِصَغِمه، 

طحثودة بسغاجئ اصاخادغئ(١٣).
  

تجاغث  شغ  السعلمئ  جاعمئ  أخرى،  ظاتغئ  طظ 
التر  الاثشص  طع  شئالمعازاة  السعاذش،  أعمغئ 
تر  تثشص  بمئ  والرأجمال،  والسطع  لفشضار 
ضالضراعغئ  جطئغئ؛  أو  ضاظئ  إغةابغئ  لطسعاذش، 
لضظ  وافدغان،  السرصغئ  والمةمعسات  افطط  بغظ 
بافطان  ا�تساس  سثم  سعاذش  عغ  أضبرعا 
بسثم  وا�تساس  افشراد،  بمساصئض  المرتئط 
طظ  جآال:  أخئح  اذ  بالععغئ؛  المرتئطئ  البصئ 
المةمعسات  ذرف  طظ  ُغطَرح  جآاقً  ظتظ؟ 
الاعتر  الاغ أخئتئ تتج بظعع طظ  اقجاماسغئ 

وسثم اقجاصرار(١٤).

الثغمصراذغئ  بأزطئ  شغامغج  الثاص  السغاق  أطا 
الامبغطغئ، وشصثان البصئ شغ المآجسات، والسجوف 
وظةاسئ  شسالغئ  وسثم  السغاجغئ،  المحارضئ  سظ 
تعزغسغئ  صثرات  باسائارعا  السمعطغئ  السغاجات 
زغادة  طصابض  شغ  السغاجغ  صعة  وتراجع  لطثولئ، 
الفاسطغظ ا�خرغظ طظ طةامع طثظغ وصطاع  صعة 
الحسئعغئ  بروز  إلى  أدى  الثي  افطر  خاص(١٥)، 
طظ  السثغث  ضث  وجغاجغئ  بصاشغئ  شسض  ضردة 
المثاوف، وضث اجاراتغةغئ إسادة تعزغع السططئ 
بغظ المةمعسات الاصطغثغئ والةثغثة، ترضئ تئظئ 
الفعط،  وجعض  طئاحرًا  جطتغًا  بسغطًا  خطابًا 

غساعثف الساطئ دون الثاخئ.
المحاسر،  طظ  طةمعسئ  طسعا  اظاسحئ  حسئعغئ 
وبسثم  السغاجغ،  سظ  باقغاراب  ضالحسعر 
سظ  التضام  تسئغر  وسثم  التضط،  شغ  المحارضئ 
المسغحئ  طساعى  جراء  والثعف  الظاس،  ععغئ 
طظ  والثعف  التغاة،  ظمط  طظ  والثعف  الصائمئ، 
العةرة والمعاجرغظ الثغظ غاط تخعغرعط بأظعط 
سظعط  الخرف  غاط  اقصاخادغئ،  المااسإ  طخثر 

إلى  بالظزر  دراجاه  تخسإ  طعضعع  إظه 
الاسصغثات المظعةغئ المامبطئ شغ جمع المسطغات 
المظعةغئ؛  ا�لغات  وطساءلئ  جعئ،  طظ  المغثاظغئ 
حفاشغاعـــا وطخــــثاصغاعا(٣) ، ذلك أن المحاســــر 
وغغر  طثفغئ  تضعن  طا  غالئًا  والسعاذش 
السغاجغئ  المحاسر  طعضعع  إن  بط  طسمعسئ(٤), 
طظ  بمةمعسئ  غرتئط  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ 
التصعل السطمغئ؛ طظعا سطط الظفج السغاجغ الثي 
غحاشض سطى ظفسغئ الةماعغر تتثغثًا، شعع سطط 
تثغث ظعر شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ، وصث 
أتى شغ جغاق تثاخض وتقصح السطعم اقجاماسغئ، 
اسائارًا إلى ضعن ذلك الاثاخض ضرورة سطمغئ، ضض 
اقجاماسغئ  الزعاعر  تصغصئ  أجض ضحش  طظ  عثا 
وسطط  السغاجئ  بغظ  الافاسض  ودراجئ  وتتطغطعا 
افول  طساعغغظ:  شغ  دراجاته  وغعجه  الظفج، 
باسائارعا  التاضمئ  الطئصئ  شغه  غثرس  أسطى، 
ظثئئ خاتئئ صرار وخاظساه أغدًا، والباظغ صاسثي 
جطعضعا  تغث  طظ  جعاء  الةماعغر،  شغه  غثرس 
الرأي  غسمى  طا  تحضض  باسائارعا  أو  اقظاثابغ، 

السام. 
الئضر،  السطط  عثا  تتطغض  طساعغات  تسثدت  وصث 
الثولئ،  بط  شالفرد  الثولغ  الظزام  طظ  بثءًا 
حمض  بتغث  طعاضغسه،  سطى  ذلك  واظسضج 
دراجئ الحثخغئ السغاجغئ، والسطعك اقظاثابغ، 
طعضعع  ضمظه  لغأتغ  السغاجغئ،  والمساصثات 

سطط ظفج الةماعغر(٥).

شروغث،  شغعط  بمظ  الظفج،  سطماء  أن  والعاصع 
طافصعن سطى أن الفرد طا إن غظثرط شغ جمععر 
طتثد، تاى غاثث جمات خاخئ لط تضظ طعجعدة 
شغه جابصًا، وتاى إن ضان بسدعا طعجعد، شإظه 
سظعا  الاسئغر  أو  بعا  الئعح  سطى  لغاةرأ  غضظ  لط 

بمبض عثه الخراتئ وتطك الصعة(٦).

السغضعلعجغا  طاعغئ  إلى  أوقً:  الاطرق  تط  لثلك 
المةال  شغ  بروزعا  وجغاصات  السغاجغئ 

السغاجغ(أوقً)، بط باظغاً: السمض سطى دراجئ 

الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ  المحاسر 
بالمشرب(باظغًا).

السياسيــــة:  المشـــــــاعر  أوًال: 
فــي  وبرزوهـــــــا  ماهيتهـــــــا 

الفضاء السياسي

طع  تام  تصابض  شغ  وافتاجغج  المحاسر  تأتغ 
سطى  غظئع  طظعا  واتث  شضض  والافضغر،  المظطص 
الاعالغ طظ الصطإ والسصض، عثا تسإ اقشاراض 
الصثغط الثي غرى أن السصض طساصض سظ المحاسر 
سضج  بالعجثان،  ترتئط  الاغ  واقظفساقت 
صثم  وصث  الصحرة،  شغ  تامعضع  الاغ  المسرشئ 
وعع  والسصض،  السعاذش  بغظ  تسارضًا  أشقذعن 
أرجطع  أطا  الرواصغئ،  المثرجئ  ذعرته  تسارض 
والفطسفئ السغاجغئ المساخرة شصث رأغا أن عظاك 
تضاطًق بغظ السعاذش ضصعة داشسئ والسصض ضأداة 

غظغئ طسرشغًا (٧).
طظ  ظعع  سظ  تسئر  حسعرغئ  تالئ  المحاسر  إن 
طظ  طةمعسئ  طظ  تاضعن  والاصثغرات،  الاصغغمات 
بالرغئات  وترتئط  وافطججئ،  والتعاشج  المغعقت 
طرتئطًا  حأظًا  المحاسر  تخئح  بعثا  الطثة،  وطئثأ 
طئعمئ،  طاسططئ  صعة  لفشراد،  الثاخئ  بالتغاة 
طثطرة  صعة  الافضغر،  سطى  الصثرة  تصعض 
وغاطدئ، تاحضض طئضرًا شغ تغاة افشراد، وتزض 
السغاجغئ  والمحاسر  سطى سمص جتغص،  طثشعظئ 
شعغ  سام،  بحضض  المحاسر  طظ  اجابظاًء  لغسئ 
التجن  غمبطعا  جطئغئ  طحاسر  بغظ  تاسثد  افخرى 
والصطص والشدإ والثعف والاعتر، واغةابغئ غمبطعا 

الفرح والسسادة وافطض والخثاصئ والبصئ(٨).
عثا طظ جعئ، طظ جعئ باظغئ شغ تخظغش طاضج 
المحروسغئ  غةسض  "المحروسغئ"،  فجج  شغئر 
شغ  المتضعطغظ،  طحاسر  سطى  تتغض  الضارغجطغئ 
سطى  تتغض  الاغ  الصاظعظغئ  الحرسغئ  طصابض 

السصقظغئ، طحروسغئ تصعم سطى الممغجات 

باتث شغ الصاظعن السام والسطعم السغاجغئ
الصاظعظغــئ  السطــعم  ضطغــئ  زعــر  ابــظ  بةاطســئ 

واقصاخادغئ واقجاماسغئ أضادغر

ملخص تنفيذي:
تاةه عثه الثراجئ إلى دراجئ المحاسر السغاجغئ 
شغ طقسإ ضرة الصثم بالمشرب، سئر اشاراض أن 
غافاسض طع  المةامع  الصثم ججء طظ  جمععر ضرة 
له  المااتئ  ا�لغات  سئر  وشسطعا،  السططئ  خطاب 
اظطقصًا طظ المطسإ، إذ تسسى تطك الةماعغر إلى 
السغاجغئ  المحاسر  طثاطش  وظصض  طتاضاة 
ذرق  بإبثاع  السمعطغ،  الفداء  شغ  المظاحرة 
شغ  جاءت  ظاعرة  ظفسعا،  سظ  لطاظفغج  جثغثة 
طظ  طةمعسئ  شغ  المحاسر  سعدة  غآضث  جغاق 
ذلك  وارتئاط  والعظثجئ،  الفظ  طظعا  المةاقت، 

بمرتطئ طا بسث التثابئ. 
طقسإ  شغ  السغاجغئ  السغضعلعجغا  سادت  شصث 
برزت  وصث  السربغ،  الربغع  بثاغئ  طظث  الصثم  ضرة 
سطى حضض حسارات وأغاٍن وقشاات، تاةاوب طع 
المةامع طظ جعئ، وتسئر سظ العسغ السغاجغ طظ 
طآجسات  شحض  ضث  وتخرخ  باظغئ،  جعئ 
جعئ  طظ  الاأذغر  شغ  الامبغض  وضسش  العجاذئ، 
شداء  خطص  إلى  جسئ  ضعظعا  إلى  إضاشئ  بالبئ، 

سمعطغ غغر طدئعط وغغر طصغث. 
السغضعلعجغا  عثه  تسثد  عع  لقظائاه  والمبغر 
بغظ  المشربغئ  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ 
إلـــى   ، "التـــضرة"(١)  بـ  ا�تســـــاس  الاسئغر سظ 
واقغاراب  والترطان  بالمزطعطغئ  ا�تساس 

السغاجغ.

 

كلمات مفتاحية: 
المحاسر السغاجغئ، طقسإ ضرة الصثم، اقلاراس، 
الحئــــاب، اقتاةـــــاج، اقغاـــــراب السغاجــــغ، 

المزطعطغئ.

تقديم:
الرطعز  طةمعع  تفضغك  الثراجئ  عثه  تاعخى 
غصثطعا  الاغ  السغاجغئ  والترضات  وا�حارات 
إلى  رجائض  باسائارعا  المقسإ،  داخض  الةمععر 
السططئ، تسئر سظ طةمعسئ طظ المطالإ، وبعثا 
أخئح  المطسإ  أن  طئثئغًا  العرصئ  عثه  تفارض 
ذئغسئ  ذات  جماسغئ  طحاسر  سظ  لطاسئغر  شداء 
جغاجغئ، تختح شضرة أخئتئ غالئئ سظ جماعغر 
ضرة الصثم طفادعا أظعا تتمض بصاشئ جغاجغئ غغر 
بأطعر  تضارث  ق   (culture paroissiale) طئالغئ 
المقسإ  أن  السام، ذلك  الحأن  وتثبغر  السغاجئ 
والمحاسر  اقظفساقت  طظ  بمةمعسئ  طحتعظئ 
اظاصطئ بفسض السغاصات اقجاماسغئ المثاطفئ إلى 
طحاسر جغاجغئ، أطا المصاربئ المسامثة شغ عثه 
تصعم سطى  العرصئ شعغ طصاربئ جغضع-جغاجغئ، 
دراجئ ووخش تالئ طثرجات طقسإ ضرة الصثم 
غغر  بخفئ  و٢٠٢٢،   ٢٠١٦ بغظ  طا  بالمشرب 
تاجئ  تسإ  الظماذج  اجاغراد  شغ  طظازمئ 

الاتطغض إلى ذلك.

شالثارجعن لط غعامعا بالمحاسر السغاجغئ إق شغ 
ا�وظئ افخغرة، لضظ طآحراته وإرعاخاته افولى 
تسعد إلى المآتمر الثي سصثته الةمسغئ الفرظسغئ 
المعضعع،  تعل   ٢٠١٧ جظئ  السغاجغئ  لطسطعم 
ولسض عثا غرجع إلى عغمظئ الئرادغشط المآجسغ، 

والظزرغئ السصقظغئ شغ تتطغض طا عع جغاجغ(٢).

الخسغثغظ الثاخطغ والثارجغ، وسظ أطعر أخرى، 
دون وسغ ودون حسعر(٤٢)، وغئرز ذلك شغ ظسئئ 
المآجساتغئ، طما  السغاجغئ  التغاة  اقظثراط شغ 
غسمص الصطغسئ بغظ الثولئ والمعاذظ، غئرز ذلك 
شغ طةمعسئ طظ افغاظغ طظ صئغض: "شعاد لئقد 
"شطعس   ... السقطئ"  ذالئغظ  ششماطئ  ساغحغظ 
لئقد ضاع ضطغاععا لطئراظغ سطغاععا جغظغراجغعن 
ظاعطا  خثطع  لئغرو  لضط  "خطغظا   ... صمساععا" 
ساغحغظ شئقد ظغرو بقد الشمئ" ... "طثرج قتغظغ 
لصاظعن"،  لئقد وضرعظا  "ططغظا   ... لمغجرغئ"  شئقد 
راعا  "أطاظا  جاوغئ"،  طاعغ  شطماروك  "والسغحئ 
طرغدئ". "طرضععا بالمحاضض وشساد التضعطات" 
ضطه  طساصئض  العغض  شغ  ساغح  "والسربغ   ...
ظطمات" ... "والئاصغ حفارة وسطغظا تضارة ضغسمرو 
حضارة بفطعس الفصراء" ... "رجاوي ساغح جعال 
ق خثطئ ق طحروع ق طال" ... "شغ حمال اشرغصغا 
وضسغئ عغ حغ ساغح حغ طثئغ حغ طدعي 
سظث  تال  طسثي  حغ  طسطك  حغ  طخثي  حغ 
جغثي ربغ". بمسظى أظظا ظسغح شغ عاته الئقد 
سغحئ طشمعطئ ظططإ طظ ا� السقطئ، المال شغ 
الةغض،  عثا  وصمساط  اخاطسامععا  ضطعا  الئقد 
بقد  أظاط،  شصط  احاشطعا  المضاتإ  لضط  ترضظا 
جعداء، طططظا شغ الئقد وضرعظا صاظعظعا، السغحئ 
شغ المشرب ق تساوي حغؤًا وافطئ طرغدئ بسئإ 
المحاضض وشساد التضعطات، والسربغ غسغح شغ 
جارصعن  والئصغئ  له،  طساصئض  ق  العغقت 
الفصراء،  أطعال  طظ  جغئععط  غمطآون  غتاصروظظا 
طحةع الرجاء غسغح طساشر ق حشض ق طحروع ق 

طال، شغ حمال اشرغصغا العضسغئ طجرغئ.
شغ عثا المبال ُغقَتر أّن المحةسغظ اظاصطعا بغظ 
المشرب بط  وخش بقث وضسغات لطةماعغر؛ طظ 
اشرغصغا، طما غآضث  السربغئ بط دول حمال  افطئ 
الئقد،  طظعا  تمر  الاغ  بالسغاصات  الةماعغر  وسغ 
المتطغ  المتغط  طع  الافاسقت  باطك  تظئأ  بط 
وا�صطغمغ، تفاسقت جغضعلعجغئ تظئأ سظ تالئ 
المآجسات  بغظ  تعاخض  وأزطئ  اقغاراب  طظ 

الاصطغثغئ لطعجاذئ والاأذغر والةماعغر. 

إظعا تالئ طظ اقظسجال وسثم اقظاماء إلى الةماسئ 
السغاجغئ والظزام السغاجغ، وغسجى عثا الحسعر 
إلى إتساس افشراد بسثم جثوى تأبغرعط سطى 
بالمسظى  الحسعر  واظسثام  السغاجغ،  الظسص 
والحرسغئ،  السثالئ  غغاب  إلى  إضاشئ  الثاتغ، 
جعاء  وآلغاتعا  السططئ  اتةاه  السثواظغئ  شارتفع 
ضاظئ أغثغعلعجغئ أو طادغئ(٤٣). وغئثو أن افشراد 
ق غفعتعن أغئ شرخئ شغ الاسئغر سظ طحاسرعط 
جعى  اقظفراجات  تطك  طظ  ضان  شما  السغاجغئ، 

طئارغات ضرة الصثم.

على سبيل الختم:
ضئغٌر  أبٌر  له  ضان  لطمشرب  السام  السغاق  أن  غئثو 
الاغ  المشربغ،  لطمةامع  الساطئ  الظفسغئ  سطى 
وظسئئ  اقتاةاجغ،  الثطاب  باخاسث  تامغج 
الترطان، وصث اظاصض ضض ذلك إلى جماعغر طقسإ 
تظفخض  ق  السغاجغئ  المحاسر  عثه  الصثم،  ضرة 
المةامع، إظعا تسئر سظ  الاغ غحسر بعا  سظ تطك 
بظاء  شغ  والعجاذئ  الامبغض  طآجسات  أزطئ 
الفرد طحاسر جغاجغئ  شغعا  طعاذظئ تصئ، غتمض 
المآجسات  واتارام  العذظ،  بتإ  ططغؤئ 
السغاجغئ، واقظثراط شغعا، وجسطعا خغارًا أجاجغًا، 
اظاصال  شغ  اقجاماسغ  الاعاخض  وجائض  وتطسإ 
إظعا حضض  الحئاب،  السغاجغئ بغظ  المحاسر  تطك 
أشراد  بغظ  الاداطظغئ  الاسئؤئ  أحضال  طظ 
والمحاسر  والسطعضات  افشضار  شغ  غحارضعن 

السغاجغئ. 
السغاجغ  السطعك  سطى  تآبر  المحاسر  عثه 
المحارضئ  طساعى  سطى  وتتثغثًا  لفشراد، 
غغر  المحارضئ  افشراد  غفدض  بتغث  السغاجغئ، 
ضسثم  دوظعا،  طا  وغعمحعن  المآجساتغئ، 
وطصاذسئ  السغاجغئ،  افتجاب  شغ  اقظثراط 
أو  اقظاثابات،  شغ  الاخعغئ  وسثم  أظحطاعا، 
السام  الحأظغظ  تثبغر  تعلغ  أو  لعا،  الارحح 
الاساذغ إلى  والتجبغ، إضاشئ إلى ارتفاع ظسئئ 

اقتاةاجات والسظش السغاجغ. 

دغظغ  قلغئغرتغ  لئابعر  غا  لئابعر  "غا  طتاصرغظ، 
بسغث  ظروح  ضارتغ  ظئثل  لماروك  طظ  طساك 
شضقجضع ظسطالغ شسضعتقظثا تما إن حاء ا� 
تتقلغ". أي: غا جفغظئ الترغئ اتمطغظا طظ المشرب 
لظشغر التغ وظسغح تغاة جمغطئ، "غا ربغ غا السالغ 
شئرغمظ  اقلغ  غغر  تئغئ  شةغرطاظغ  وساحصغظ 
ظسطالغ صطع غا لئابعر ططغئ بقد ظغرو"(٣٩). أي: غا 
أختاب  طع  المحغ  أتئئئ  افلمان  ظتإ  ا� 
طططئ  شإظظغ  السفغظئ  أغاعا  اذعئغ  افول  الخش 
خطاب  تتمض  واغاٍن  حسارات  السعداء.  الئقد 
تغؤغسغ وظفسغئ المطض والحسعر بالتضرة وتظمغ 
والاظسط  الحرسغئ  العةرة  سئر  الئقد  طشادرة 

بالثغرات وتظفج الترغئ بئقد افظعار.
والتثغث سظ التضرة لغج ولغث لتزئ ضرة الصثم، 
الترضات  طظ  طةمعسئ  خطاب  شغ  ظعر  وإظما 
اقجاماسغئ طظث ٢٠٠٤، لغاط تعظغفه بضباشئ شغ 
ترضئ ٢٠ شئراغر جظئ ٢٠١١، عظا صاطئ افلاراس 
بظصض الحسعر السام طظ الفداء السام الضطغ إلى 
الضطغ  بغظ  الاأبغر  ذلك  سظ  تسئغرًا  المطسإ، 
المةامع  طع  الاداطظ  سظ  وتسئغرًا  والةجئغ، 
الضطغ، حسعر غاأجج سطغه السظش بضض أحضاله، 
غرتئط بطتزئ تظفغج سظ ظطط اجاماسغ غخرف 
افتاجغج  اتاةاجغ، وتطثص عاته  شغ خطاب 
تصعل:  المصاذع،  أتث  شغ  الرجاء  ألاراس  أغظغئ 
حفارة  والئاصغ  السادس  طتمث  واتث  "ططضظا 
الفصراء".  بفطعس  حضارة  ضغسمروا  تضارة  وسطغظا 
أي: إّن المطك عع طتمث السادس، وغتعم تعله 
الفاجثون غتاصرون باصغ أشراد الحسإ وغمطآون 

جغعبعط بأطعال الفصراء.
الرزق  سطى  صطص  صطصئ،  بظفسغئ  الفرد  غسغح 
واظسثام جثري لطحسعر بافطظ بضض أحضاله سطى 
اقظاصام  إلى  شرخئ  ضض  شغ  غاةه  غعطه،  ذعل 
بأجالغإ خفغئ ورطجغئ تزعر شغ المطسإ ضفداء 
غتاطه الةمععر بضض صعة طما غظاب ازدواجغئ شغ 
الحثخغئ بغظ الرضعخ الزاعر والسثائغئ الثفغئ 
الفرخئ  غاتغظ  بالتضرة  غحسر  الثي  شا�ظسان 

لطظغض طظ غرغمه دائمًا (٤٠).  

لغسغح تطك التالئ الظفسغئ تخش اقجاغاء الثي 
غتخض  طا  أّن  إدراضه  ظاغةئ  الفرد،  لثى  غاعلث 
طما  بضبغر  أصض  المسغحئ  طصعطات  طظ  سطغه 
ا�تساس  عثا  وغاعلث  غاعصسه،  أو  غساتصه 
أو  افخرى،  بالمةامسات  افشراد  وضسغئ  بمصارظئ 
السثالئ  تشغإ  بتغث  ظفسه،  بمةامسه  تاى 
طظ  تالئ  الفرص،  تعزغع  وسثالئ  اقجاماسغئ 
الاغ تامظى  الترطان، تزعر شغ أغاظغ افلاراس 
تغاة  سطى  لطتخعل  الشربئ  بقد  إلى  تعاجر  أن 
"صطئغ  أغظغئ  ذلك  سطى  طبال  خغر  ولسض  ضرغمئ. 
والعةرة  الئطالئ،  صدغئ  تاظاول  إذ  تجغظ"، 
السرغئ، والفساد شغ الثولئ، وسثم المساواة شغ 
الختئ  طظزعطئ  وضسش  البروة،  تعزغع 

والاسطغط(٤١).
السغاجغ  لطاظفغج  تصًق  المقسإ  تخئح  عضثا 
واقخاظاق  اقجاماسغ،  اقتاصان  تالئ  سظ 
السغاجغ بالئطث. وتمض حسار الشرشئ ١٠١ ضحسار 
الثغربغ، وعع اجط طساعتى  الرجاء شغ  جمععر 
 ،١٩٨٤ جظئ  الحعغرة  اوروغض  جعرج  رواغئ  طظ 
ضئغر،  جةظ  طبض  أخئتئ  الئقد  أن  سظ  تسئغرًا 
والصمع  الصعر  إلى  المعاذظعن  شغه  غاسرض 
خاتئئ   ١٠١ الشرشئ  طبض  تماطًا  والاسثغإ، 

السمسئ السغؤئ.
طحاسر  سظ  الةمععر  غسئر  المطسإ  داخض  طظ 
الاغ  اقجاماسغئ  افوضاع  طظ  واقجاغاء  السثط 
افغاظغ،  طظ  طةمعسئ  سضساعا  والاغ  غسغحعا، 
لةماعغر  ظطمعظغ"  بقدي  "شغ  أغظغئ  طظ  بثًءا 
الحسإ"  "خعت  بأغظغئ  طرورًا  الرغاضغ،  الرجاء 
بقد  "عادي  أغظغئ  إلى  وخعقً  العداد،  لةمععر 
افغاظغ  تطك  ضض  اتتاد ذظةئ،  لةمععر  التضرة" 
تتغض سطى طةمعسئ ضاططئ طظ المحاسر المسصثة، 

طظعا المساظاة والضراعغئ وافلط والزطط.
وغئصى الحسعر باقغاراب السغاجغ لثى الةمععر 
طظ أعط المحاسر السغاجغئ، شعع تالئ غحسر شغعا 
الحاب بسةجه سظ المحارضئ شغ الحأن السغاجغ، 
سطى  السغاجغئ  الاطعرات  ضض  سظ  واظحشاله 

وحثخغاته،  السغاجغ،  بالظزام  الاظثغث 
وباظتراشات المةامع وباقساثاءات سطى الحسعب 
طظ  وحضض  اجاماسغئ،  ظاعرة  إظعا  المسطمئ... 
ططفئ  بحضض  طاطعر  السغاجغ  الاسئغر  أحضال 
لقظائاه لثى طظاخري الظعادي الضئرى، تساعتغ 
صغادات المافرجغظ حساراتعا طظ افتثاث الراعظئ 
الرحعة،  ا�رعاب،  الئطالئ،  اقجاماسغ،  (الئآس 
"وخعلغئ"  التضرة،  العةرة،  شغ  الرغئئ  الفساد، 
الصادتئ  أظاحغثعط  لظحر  الةثد...)  افغظغاء 

بفدض الةعصئ المعجغصغئ المراشصئ لعط.
شرجعي،  تفض  حضض  السغاجغ  الاسئغر  غأخث  بط 
إلى  المةمعسئ، صث غظاصض  غسطغ طسظى فسداء 
الاسئغرات  تطك  وترجع  وظدالغئ.  جغاجغئ  ععغئ 
بقبئ  إلى  المطسإ  شغ  تئرز  الاغ  السغاجغئ 

تخظغفات طظ الاَّسغغج عغ(٣٣):
إلى  باقظاماء  غعتغ  أغثغعلعجغ  تسغغج  أوقً: 

جماسئ أو جمسغئ أو طةمعسئ جغاجغئ طسغظئ.
ععغاتغ  باظاماء  غعتغ  ععغاتغ  تسغغج  باظغًا: 

طسغظ.
بالبًا: تسغغج ظعسغ أو ذئصغ طظ أجض إدخال 

طحضض سمعطغ إلى أجظثة الفاسض السمعطغ.
غحضض المطسإ شداًء طفاعتًا، غةامع شغه افشراد 
إلى  وسئره  بفدطه  وغاتعلعن  سام،  رأي  لخعغ 
طعاذظغظ، تةمسعط آراء وصغط وغاغات واتثة، طع 
افخث بسغظ اقسائار أّن الائادل اقظفسالغ لعجعات 
عع  الساطئ  المخالح  تثص  طسائض  تعل  الظزر 
بافجاس  عع  الثي  السام،  الرأي  شرز  غاغح  الثي 

وجغطئ المعاذظغظ شغ الدشط سطى الثولئ(٣٤).
وغئثو سطى طصاسث المثرجات أّن الحاب المظاخر 
لطظادي صث وجث شسًق حثخغاه المامغجة، واضاحش 
تسئغر  سطى  باظغًا  سبر  ضما  أوقً،  الحئاب  جمععر 
لـ  اظدماطه  خقل  طظ  ععغاه  وسطى  ضقطغ، 
المطسإ  وغرخص  الصثم.  لضرة  الضئغر"  "شرغصه 
السقصات  ظسب  إطضاظغئ  العائةئ  بأجعائه 
الممضظ  افداء  بعاجطئ  الةثغثة،  اقجاماسغئ 
لطاسئؤئ  شداًء  لغخئح  الصائمئ،  الحئضات  لسمطغئ 

وضغاظًا رطجغاً غسئر سظ بظاء اجاماسغ(٣٥).

وُغقَتر أّن عظاك ظجوسًا إلى بصاشئ الّقسظش طظ 
عع  الصثم  ضرة  طقسإ  داخض  تسئغرات  خقل 
السمعطغ  الفداء  شغ  طعجعدة  لبصاشئ  اجاسارة 
لمثاطش  اجاتدار  عع  ضظعه  شغ  الضطغ، 
والسصطغئ  والعجثاظغئ  المسرشغئ  الثغظاطغات 
السطمغ  السطعك  بدئط  تصعم  الاغ  والظفسغئ 
لطةمعع أبظاء شارة افزطات أي شغ سج اقتاةاجات 
ضاضاغك  جطمغئ  واقظفسال.  والمصاوطئ  والخراع 
الاضاشآ  سثم  الى  ترجع  السططئ  طع  الخراع  شغ 
شغ الصثرة والصعة، طظ أجض ضسإ تأغغث وتساذش 
وتداطظ ا�خرغظ ووضع الثخط شغ وضسغئ غغر 

طاعازظئ(٣٦). 
تةامع  أجاجغئ  جغاجغئ  طحاسر  بقبئ  لااحضض 
ا�خر،  إلى  غآدي  حسعر  وضض  طرضإ،  بحضض 
الشدإ  شغ  تضمظ  جطئغئ  جغاجغئ  طحاسر 
والمزطعطغئ والتضرة والترطان الظسئغ واقغاراب 
السغاجغ؛ طحاسر جغاجغئ تئرز بحضض جطغ شغ 
طةمعع افغاظغ والحسارات الاغ غتمطعا طحةسع 

الفرق الرغاضغئ بالمقسإ.
والحسعر بالمزطعطغئ غئرز اظطقصًا طظ أغظغئ "شغ 
ظفسغئ  تالئ  والمزطعطغئ  ظطمعظغ"(٣٧)  بقدي 
تصعصه  سطى  طساثى  بأظه  الفرد  شغعا  غتج 
شغعلث  أغدًا،  باقضطعاد  طسعا  وغتج  وترغاته، 
طظ  طةمعسئ  شغ  غارجمه  بالتضرة،  الحسعر  له 
تالغ"،  ظحضغ  "لمظ  طبض:  والحسارات  افغاظغ 
حسعر غتج شغه الفرد باقتاصار والثوظغئ، أو صض 
تالئ طظ الغأس ضئغرة، غحسر شغعا الفرد أظه طعان 
بالامغغج بحاى  شغعا غحسر  الضراطئ وغغر طتارم، 
أحضاله، سطى أجاس الطعن والثغظ والسرق والطشئ 
شغةاور  والارابغ،  الاسطغمغ  والمساعى  والةظج 
طظه  الصرغئئ  المفاعغط  طظ  طخفعشئ  بثلك 
ضاقجائثاد والفساد والرحعة والمتسعبغئ ...(٣٨)، 
الرجاء  أغاظغ  طظ  طةمعسئ  شغ  ذلك  ضض  غئرز 
الئغداوي طبض: "غا ترضظا غا لئابعر غا ودغظا لئقد 
أّغُاعا  اتمطغظا  بمسظى  راظغ طتضعر".  ظعر شئقدي 
بقدظا  شغ  شإظظا  افظعار  بقد  إلى  السفغظئ 

وطظ  اقجاماسغئ،  وافوضاع  الرغاضغئ  السغاجئ 
بط اظاصاد جغاجات السططئ(٢٥). 

السططئ  طصاوطئ  جغاجئ  ظعب  طظ  اظاصطئ  وبعثا 
جاسثعا  وصث  سطغعا،  العةعم  جغاجئ  ظعب  إلى 
الاظزغمغئ  باقجاصقلغئ  تامغج  ضعظعا  ذلك  سطى 
اقجاماسغئ  الاظزغمات  باصغ  سظ  والمالغئ 
تاسط  صراراتعا  جسض  الثي  افطر  والسغاجغئ، 

باقجاصقلغئ.
المةمعسات  عثه  اظاصادات  أن  با�حارة  والةثغر 
دون  السغاجغئ  المآجسات  إلى  طعجعئ  ضطعا 
تضاغك  أظه  الئسخ  وغرى  المطضغئ(٢٦)،  المآجسئ 
شغ  افلاراس  خظثصئ  طظ  السططئ  غمظع  جغاجغ 
إظعا  بظسفعا،  لطسططئ  تسمح  جغاجغئ  تعجعات 
جام  لخإ  طظاسئ جغاجغئ  تحضض  الاضاغك  بعثا 
اظاصاد  شفغ  والئرلمان،  التضعطئ  سطى  غدئعا 
"غرغظ  شخغض  رشع  المشاربئ  لطئرلماظغغظ  واضح 
بعغج" رجالئ ضائئ سطغعا سئارة "شالصئئ الاضرضغر، 
غدتك  الئرلمان  صئئ  داخض  أي  الئشرغر"  شالمصرر 
تدسعن  الثراجغئ  المصررات  وشغ  الئرلماظغعن 
"الئشرغر"(٢٧)، وذلك شغ المئاراة الاغ جمسئ الرجاء 
بمظ  برجط  الصظغطري  الظادي  بفرغص  الرغاضغ 
شغما  أطا   .٢٠١٨ لمعجط  السرش  ضأس  ظعائغ 
أغظغئ  ظعرت  شصث  التضعطئ  باظاصاد  غاسطص 
وطسطئالظاش"  ظحسطععا  طظتئععاش  "التضعطئ 
التضعطئ ظترق ضض حغ وبثون  بمسظى ق ظتإ 
وطظ  غعاظغ"،  "رجاوي  أغظغئ  بط ظعرت  طئاقة، 
تضره  طسمعطئ  "طشاظا  طصطع،  به  جاءت  طا  بغظ 
الى  إحارة  (شغ  طسمعطئ  جاسئ  أي  التضعطئ" 
الساسئ ا�ضاشغئ الاغ زادتعا التضعطئ) تضره شغ 

التضعطئ.
طقسإ  داخض  والمرددات  افغاظغ  عثه  تسئر  إذ 
ضرة الصثم سظ جغضعلعجغا وطحاسر سثم الرضى 
تثبرعا،  الاغ  السغاجات  طثاطش  سظ  الضئغر 
المادغئ  إحئاع  سطى  صادرة  غغر  شالتضعطات 
أي  سطى  صادرغظ  غةسطعط  طما  لفشراد  والظفسغئ 

حغء صث غعخض طا غحسرون به(٢٨).

الصثم  ضرة  لمطسإ  العظثجغئ  الطئغسئ  وتسمح 
جمععرا  غاظاظر  أن  سمعطغاً(٢٩)،  شداًء  باسائاره 
أطعر  شغه  تطرح  اغعري  حضض  سطى  الفرغَصغظ، 
الساطئ لطظصاش، بائادل ا�راء والتةب(٣٠)، شغثخض 
جغضعلعجغئ  طظاشسئ  شغ  الفرغَصغظ  طحةسعا 
طفادعا: أّي الةمععرغظ صادر سطى المساعمئ شغ 
شازعر  الاحةغع،  أجطعب  خقل  طظ  شرغصه  شعز 
تردغث  وذرغصئ  الةمععر،  تظزغط  أحضال  بثلك 
والاطعغح  الفرغص  أسقم  رشع  وضغفغئ  الحسارات، 

بعا.
السغاجئ،  لسطط  جثغثًا  طضاظًا  المطسإ  لغمبض 
أحضال  ضاشئ  طظ  خالغًا  سمعطغًا  شداًء  وغخئح 
طحارضئ  أرضغئ  شعق  غصفعن  شافشراد  الاراتئغئ؛ 
وغطئسعن أصظسئ طبالغئ، غاثطخعن طظ تمبقتعط 
والسغاجغئ  والبصاشغئ  الثغظغئ  وخطفغاتعط 
تثوب  واتثًا،  ووسغًا  واتثًا  خعتًا  وغخئتعن 
الثوات شغ بظغئ ق طادغئ رطجغئ شغئثأ الافاوض 

تعل التاجغات الساطئ(٣١).
المشربغئ إلى طظخات  الصثم  تاتعل طقسإ ضرة 
لط تسث  أغاٍن وأظاحغث  الفظغ، طظ خقل  لقبثاع 
باتئ  بض  الرغاضغئ،  الفرق  طآازرة  سطى  تصاخر 
والثارج،  الثاخض  إلى  جغاجغئ  رجائض  تتمض 
بتغث غاط اقظاصال طظ قسئغظ إلى أشراد تاططغظ 
سعاذش وطحاسر، تمبض ضمغر افطئ أبظاء شرتاعط 
داخطغئ  صمخان  سظ  والضحش  عثف،  باسةغض 
الصدغئ  أو  ضا�جقم  جغاجغئ  حسارات  تتمض 
الصّسام،  أو  المشربغئ  الختراء  أو  الفطسطغظغئ 
عع  طا  إلى  ترطج  وإغماءات  ترضات  تاثططعا 
جغاجغ، شغ لشئ تسئر سظ طحاسر تطفع شصط شغ 
لتزئ اقظاحاء، عضثا تخئح الحسارات شغ عاته 

المرتطئ ذات ذئغسئ جغمغائغئ وععغاتغئ(٣٢).
الصثم بعخفه طضاظًا لاخرغش  وغزعر ططسإ ضرة 
حغء  بضض  غسمح  تغث  المضئعتئ،  اقظفساقت 
داخض عثا العغضض المعغإ، إظه شداء طثاطش سظ 
خارجه، إذ تظططص بثاخطه أخعات المافرجغظ بضض 
طبض  طثاطفئ،  بمعضعسات  الماسطصئ  افظاحغث 
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إلى  الرغاضغئ غعثف  الثولئ لفلساب  إن اتادان 
لطظزام  الحرسغئ  طظح  وطظعا  أغراضعا،  خثطئ 
وتةثغر  العذظغ،  العقء  وتسمغص  السغاجغ، 
ضعظعا  إلى  إضاشئ  المتاشر،  السغاجغ  السطعك 
وجغطًا  تسث  تغث  السغاجغ(٢٠).   لطاخرغش  أداة 
السغاجغئ  الرجائض  طظ  طةمعسئ  لامرغر  ظاسمًا 
لطتضعطات اتةاه الةماعغر طظ أجض طصئعلغئ أضئر 
واجامرارغئ  واجاصرار  أضبر  وخدعع  بتضمعا 
لفظساق السغاجغئ التاضمئ، غصع عثا سئر الثسط 
الرغاضغئ،  لفظحطئ  الماعاخض  والرطجي  المادي 
أجض  طظ  السغاجغغظ  لطجسماء  الرطجي  والتدعر 
اقشاااح،  المئارغات، وشغ تفقت  اظطقق  إسطاء 
الفرق  وتعظؤئ  لطفائجغظ  الةعائج  تصثغط  شغ  بط 
والمئارغات،  بالئطعقت  شعزعا  إبر  والمظاثئات 
واجاصئالعا بسث شعزعا شغ تفض بعغب تصام شغعا 
التاضمغظ  طحاسر  شغعا  تطاتط  ذصعس 

والمتضعطغظ.
افلاراس  تسائر  باظغئ  جعئ  طظ  جعئ،  طظ  عثا 
تظامغ  الاغ  افظثغئ  تساظث  طةمعسات تحةغسغئ 
طظ  أضئر  وحشش  وتدتغئ  ووشاء  بتإ  إلغعا، 
طةمعسئ  سظعا  تخثر  وبالاالغ  السادي،  المحةع 
ظاغةئ  والرغاضغئ،  السغاجغئ  طظعا  المعاصش؛  طظ 
غغرة عثه الفخائض سطى أظثغاعا، وضثا إتساجعا 
طظ  ضض  وجه  شغ  شرغصعا  سظ  الثشاع  بمسآولغئ 

تسائره غسسى إلى سرصطئ طساره(٢١).
المةمعسات  عثه  طظثرذغ  سثد  غخض  اذ 
حئاب،  أغطئعط  طظثرط،  ططغعن  إلى  المحةسئ 
تساعط وجائض الاعاخض اقجاماسغ شغ تحئغك 
ضئغرًا شغ عرم  َتغِّجًا  تتاض  شؤئ  بغظعط،  السقصات 
شغ   ٤٦,٣٢ إلى  تخض  بظسئئ  بالمشرب  افسمار 
شؤئ  سطى  أغدًا  غتغض  الحئاب  وفن  المؤئ(٢٢)، 
اجاماسغئ وطرتطئ سمرغئ تامغج بالفعران الساذفغ 

أخئتئ  شصث  والطمعتات،  با�طال  والظفسغ، 
بثغض  اقتاةاجغ ضثغار  الفسض  تثاار  الفؤئ  عثه 
سظ المحارضئ السغاجغئ، وذلك بتضط سثم البصئ 
طةمعع  شسالغئ  وسثم  السططئ،  شسض  شغ 
السمعطغئ  والئراطب  وا�جراءات  السغاجات 
شسالغئ  سثم  وضثا  الحئاب،  �دطاج  الاتفغجغئ 
اقجاماسغئ  السمعطغئ  السغاجات  طثاطش  وظةاسئ 
تحشغض  طظ  المشربغ؛  الحئاب  تساعثف  الاغ 

وختئ وتسطغط(٢٣).
إن سثم شاسطغئ السغاجات تطك خطَص إتساجًا لثى 
بغظعط  جاد  لثا  أغدًا،  شسالغاعط  بسثم  الحئاب 
اقجاماسغ  الاشغغر  إطضاظغئ  بسثم  اقساصاد 
والسغاجغ، وعع طا أدى إلى ضسش اقظثراط شغ 
والسغاجغئ  اقجاماسغئ  الاظمغئ  صداغا 

واقصاخادغئ لطئقد.
اظطقصًا  ضئغرًا  المشربغ تتعُّقً  افلاراس  لصث سرف 
عثه  طظع  سطى  بخمئ  الاغ   ٢٠١٦ جظئ  طظ 
ضرة  طقسإ  ولعج  طظ  الرغاضغئ  المةمعسات 
الصثم، لضظ شغ جظئ ٢٠١٨ ساد افلاراس بعسغ 
جثغث، إذ أخئح أضبر تظزغمًا، ذلك أّن الحسارات 
طظ  ُتمَظح  ضطعا  وفظعا  وطشظاة،  طضاعبئ  أخئتئ 
الئغؤئ البصاشغئ والمسغحغئ لطةمععر، شإظعا تمطئ 
ارتفع  وبثلك  وجغاجغئ،  اجاماسغئ  ططالإ 
تطك  تساثثم  لثغعا(٢٤)،  اقتاةاج  طظسعب 
الصمع  سظ  لطاروغح  ذئغسغئ  ضعجغطئ  الحسارات 

السغاجغ الثي غسغحه المةامع المشربغ.
لصث بثأ ألاراس المشرب بمسارضئ واظاصاد الصاظعن 
المقسإ،  حشإ  لمتاربئ  جاء  الثي   ٠٩-٠٩
واسامث شغ ذلك سطى افغاظغ الاغ تمةث الترغئ، 
واظاصاد  السططئ،  سطى  الامرد  إلى  وتثسع 
السسضرغئ  الثثطئ  صاظعن  وطسارضئ 
تض  رشخ  وضثا  لطسسضر)،  (طاغظمحغعش 
افلاراس طظ ذرف وزارة الثاخطغئ، وطا راشصه طظ 
طحاسر التصث والضره تةاه رجال الحرذئ، وسثم 
إلى  افلاراس  لاظاصض  السططئ،  شغ  البصئ 
اقظاصادات ذات الطئغسئ السغاجغئ، وذلك باظاصاد 
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طظ طغجاظغئ الثولئ سطى تساب داشسغ الدرائإ، 
ضما غاط تخعغرعط طخثرًا لاعثغث الععغئ، لازعر 
جعطًئ  تطعقً  تطرح  دغماغعجغئ  صعى  بثلك 
افظزمئ  إجـراءات  بطء  طظ  ضاصئ  وحسئعغًئ 
ا�خر  ضث  الشرائج  تثاذإ  صعى  الثغمصراذغئ، 
عثه  جسئ  عضثا  المعاجرغظ.  جغما  ق  المثاطش، 
الثغماغعجغا الحسئعغئ تسالب بئراسئ طحاسر الصطص 
غدإ  إلى  جمغسًا  وتتعلعا  والشدإ،  والةجع 

جغاجغ(١٦).
وغقتر سعدة المحاسر بحضض ططفئ شغ التغاة 
الثعف  غضسععا  أخئح  الاغ  لفشراد  الثغظغئ 
والفرح والتجن، بط الترضات اقجاماسغئ المساخرة 
الاغ تترضعا طحاسر الثعف طظ المساصئض وخقل 
ا�حعار  تمقت  طظ  اظطقصًا  الراعظ  الجطظ 
أن  شضرة  سطى  تأجغسًا  الضئرى  والاسعغص 
لطفرح  طخثٌر  الضئرى  الحرضات  طظاعجات 
والسسادة ودواٌء لطتجن والضآبئ، وغجداد تدعرعا 
الئراطب  خخعخًا  الئخري  السمسغ  المةال  شغ 
لائصى  إخئارغئ،  وظحرات  وافشقم  الارشغعغئ 
طحاسر  تراشصه  سدطغ  ضظحاط  الرغاضئ 

جغاحئ(١٧).
إلى  ترجع  السغاجغئ  المحاسر  دراجئ  أعمغئ  إن 
اسائارات طاسثدة، طظعا أن المحاسر تحضض بظغئ 
اقصاخادغئ  التغاة  وطا  لطفرد،  تضعغظغئ 
ضثلك  لعا،  اطاثاد  إق  والسغاجغئ  واقجاماسغئ 
إلى  طعجعئ  اظاصادات  تئظغ  ضعظعا  إلى  ترجع 
أعمغئ  تئرز  الاغ  السصقظغ(١٨)  اقخاغار  ظزرغئ 
السمعطغ،  الصرار  خظاسئ  شغ  الفاسض  سظث  السصض 
وتعمح المحاسر السغاجغئ، شغ تغظ غبئئ واصع 
الممارجئ سضج ذلك. طظ جعئ أخرى شالسعاذش 
اجاماسغئ  ذئصات  بثطابات  ترتئط  السغاجغئ 
عثه  ذرف  طظ  طساعثشئ  تضعن  طتثدة 

الثراجئ(١٩).
السغاجغئ،  بالرطجغئ  السغاجغئ  السعاذش  وترتئط 
افتثاث  ُغَآوِّلعن  افشراد  طظ  السثغث  أن  ذلك 
الرطعز  سئر  سعاذفعط  سظ  وغسئرون  السغاجغئ، 
السغاجغئ، خخعخًا شغ افظزمئ السططعغئ الاغ 

إلى  المعاذظ  شغاةه  الخرغتئ،  الاسئغرات  تثظص 
التدعر  سطى  ضإحارة  المدمرة،  الاسئغرات  تطك 
الاسئؤئ  أن  ذلك  سطى  زد  الثات،  وجعد  وإبئات 
طظ  طةمعسئ  باجاثساء  تسمح  السغاجغئ 
أو  دسط  أجض  طظ  وا�غةابغئ  السطئغئ  السعاذش 
تصعغخ السغاجات التضعطغئ، لاخئح بثلك آلغئ 
صداغا  أو  جغاجات  أجض  طظ  إطا  لطاسئؤئ،  شسالئ 
تعط شؤئ اجاماسغئ طسغظئ، وذلك بضسإ تساذش 
أضئر ظسئئ طظ المظاخرغظ، وتضعغظ تحعد تظصض 

السثوى الساذفغئ بسرسئ ضئغرة.
طظ  طةمعسئ  شغ  السغاجغئ  المحاسر  لائرز 
سئر  تاتثد  الاغ  العذظغئ  الععغئ  طظعا  الصداغا، 
طحاسر جمسغئ، والفخض بغظ المخطتئ الحثخغئ 
والمخطتئ الساطئ الاغ غتثدعا الدمغر الةمسغ، 
والثاص،  السام  المةال  بغظ  الفرق  وتتثغث 
جماسغئ،  تفدغقت  تسث  الاغ  الصغط  وطسألئ 
وطسألئ الثغمصراذغئ الاغ تفخض شغ الخراسات، 
السثو إلى خخط وطظاشج،  والاغ غاتعل سئرعا 
خقل  طظ  لفشراد  السغاجغئ  اقخاغارات  وشغ 
شغ  اقظاثابات  لاحضض  اقظاثابغئ  اقجاتصاصات 
التصغصئ شرخئ لثسط تجب أو اقظاصام طظه وطظ 
إلى  غرجسعن  افشراد  عظا  أغدًا،  الئطثة  طرحح 
السمغصئ  الظفسغئ  لطةروح  اجاةابئ  سعاذفعط 

الماةثرة.

 



لطةماعغر،  ططِعط  شعع  لطصائث،  الظادرة  الحثخغئ 
بتغث غةسطعا تثدع إلغه دون أجج صاظعظغئ أو 
صثرة  الضارغجطغعن  الصادة  غماطك  بعثا  تصطغثغئ، 
السغطرة سطى المحاسر السغاجغئ واقجاصطابات، 
أغدًا  غظتسر  المحاسر،  عثه  تظتسر  طبطما  لضظ 
أن  ذلك  الضارغجطغغظ،  الصادة  عآقء  خسعد 
وطراصئئ  طعجعئ  طساغغر  لعا  طظاعجات،  السعاذش 
طظ ذرف الصادة، أولؤك الثغظ غعزسعن وغظاةعن 

وغدئطعن تطك السعاذش(٩).

اقعامام  ارتئط  شصث  السغاجغئ  المحاسر  أطا سظ 
بعا بمةمعسئ طظ السعاطض، أعمعا بروز الحسئعغئ 
ضترضئ جغاجغئ، بط طرتطئ طا بسث التثابئ، وطا 
شغ  تمبطئ  تتعقت؛  طظ  المساخر  الجطظ  خاتإ 
وخسعد  السغاجغ،  وأزطئ  ا�غثغعلعجغا،  طعت 
وطةامع  الفرداظغـــئ  وبـــــــروز  الاضظعصـــــراط، 

اقجاعقك(١٠) .
جغاق سام طتضعم بمرتطئ طا بسث التثابئ، طرتطئ 
حغء،  ضض  شغ  والاحضغك  بالّظسئغئ،  اتسمئ 
الاغ  تطك  والسصقظغئ،  المسغارغئ  أجج  تةاوزت 
السصقظغئ  سطى  بصغاطعا  التثابئ  بعا  بحرت 
جغاق  بالصاظعن،  واقلاجام  والسطمغئ  والاظزغط 
أغثغعلعجغا،  وق  طتضط،  تظزغط  بق  سام 
وتاصطص  العتثة،  شغه  تصض  اجاماسغ  وبمساعى 
عجلغئ  أضبر  ذابع  إظه  ا�تصان،  درجئ  شغه 
وشعضعغئ(١١). طع عثه المرتطئ سرشئ المآجسات 
السغاجغئ الاصطغثغئ؛ طظ أتجاب، وتصالغث تارغثغئ، 
ذرف  طظ  طصئعلغاعا  سثم  شغ  طحروسغئ  أزطئ 
المصاوقت  رؤجاء  طتطعا  لغتض  الةماعغر، 
طا  طرتطئ  تأجسئ  عضثا  الساطغظ،  والمعظفغظ 
شغ  ذلك  غزعر  الّقطظطصغ،  سطى  التثابئ  بسث 
الثغال  أخئح  بتغث  والفظ،  المسمارغئ  العظثجئ 
أغئ  طظ  تماطًا  غثطع  ضطعا،  أسماله  طظئع  عع 

ظمعذجغئ(١٢). 
المةامسات  ظفسغئ  سطى  بزقلعا  أرخئ  تشغرات 
سئر  جطثته  غشغر  الظفسغ  الاتطغض  طظ  جسطئ 
الظفسغ  اقصاخاد  صئغض  طظ  جثغثة  برادغشمات 

غمغج ا�ظسان المساخر بحشش عمةغ، غةسض طظ 
رشع التثود وإلشاء حغء اجمه المساتغض أجمى 
تثود  بق  والرغئئ  الماسئ  وتصثغج  ِصَغِمه، 

طحثودة بسغاجئ اصاخادغئ(١٣).
  

تجاغث  شغ  السعلمئ  جاعمئ  أخرى،  ظاتغئ  طظ 
التر  الاثشص  طع  شئالمعازاة  السعاذش،  أعمغئ 
تر  تثشص  بمئ  والرأجمال،  والسطع  لفشضار 
ضالضراعغئ  جطئغئ؛  أو  ضاظئ  إغةابغئ  لطسعاذش، 
لضظ  وافدغان،  السرصغئ  والمةمعسات  افطط  بغظ 
بافطان  ا�تساس  سثم  سعاذش  عغ  أضبرعا 
بسثم  وا�تساس  افشراد،  بمساصئض  المرتئط 
طظ  جآال:  أخئح  اذ  بالععغئ؛  المرتئطئ  البصئ 
المةمعسات  ذرف  طظ  ُغطَرح  جآاقً  ظتظ؟ 
الاعتر  الاغ أخئتئ تتج بظعع طظ  اقجاماسغئ 

وسثم اقجاصرار(١٤).

الثغمصراذغئ  بأزطئ  شغامغج  الثاص  السغاق  أطا 
الامبغطغئ، وشصثان البصئ شغ المآجسات، والسجوف 
وظةاسئ  شسالغئ  وسثم  السغاجغئ،  المحارضئ  سظ 
تعزغسغئ  صثرات  باسائارعا  السمعطغئ  السغاجات 
زغادة  طصابض  شغ  السغاجغ  صعة  وتراجع  لطثولئ، 
الفاسطغظ ا�خرغظ طظ طةامع طثظغ وصطاع  صعة 
الحسئعغئ  بروز  إلى  أدى  الثي  افطر  خاص(١٥)، 
طظ  السثغث  ضث  وجغاجغئ  بصاشغئ  شسض  ضردة 
المثاوف، وضث اجاراتغةغئ إسادة تعزغع السططئ 
بغظ المةمعسات الاصطغثغئ والةثغثة، ترضئ تئظئ 
الفعط،  وجعض  طئاحرًا  جطتغًا  بسغطًا  خطابًا 

غساعثف الساطئ دون الثاخئ.
المحاسر،  طظ  طةمعسئ  طسعا  اظاسحئ  حسئعغئ 
وبسثم  السغاجغ،  سظ  باقغاراب  ضالحسعر 
سظ  التضام  تسئغر  وسثم  التضط،  شغ  المحارضئ 
المسغحئ  طساعى  جراء  والثعف  الظاس،  ععغئ 
طظ  والثعف  التغاة،  ظمط  طظ  والثعف  الصائمئ، 
العةرة والمعاجرغظ الثغظ غاط تخعغرعط بأظعط 
سظعط  الخرف  غاط  اقصاخادغئ،  المااسإ  طخثر 

إلى  بالظزر  دراجاه  تخسإ  طعضعع  إظه 
الاسصغثات المظعةغئ المامبطئ شغ جمع المسطغات 
المظعةغئ؛  ا�لغات  وطساءلئ  جعئ،  طظ  المغثاظغئ 
حفاشغاعـــا وطخــــثاصغاعا(٣) ، ذلك أن المحاســــر 
وغغر  طثفغئ  تضعن  طا  غالئًا  والسعاذش 
السغاجغئ  المحاسر  طعضعع  إن  بط  طسمعسئ(٤), 
طظ  بمةمعسئ  غرتئط  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ 
التصعل السطمغئ؛ طظعا سطط الظفج السغاجغ الثي 
غحاشض سطى ظفسغئ الةماعغر تتثغثًا، شعع سطط 
تثغث ظعر شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ، وصث 
أتى شغ جغاق تثاخض وتقصح السطعم اقجاماسغئ، 
اسائارًا إلى ضعن ذلك الاثاخض ضرورة سطمغئ، ضض 
اقجاماسغئ  الزعاعر  تصغصئ  أجض ضحش  طظ  عثا 
وسطط  السغاجئ  بغظ  الافاسض  ودراجئ  وتتطغطعا 
افول  طساعغغظ:  شغ  دراجاته  وغعجه  الظفج، 
باسائارعا  التاضمئ  الطئصئ  شغه  غثرس  أسطى، 
ظثئئ خاتئئ صرار وخاظساه أغدًا، والباظغ صاسثي 
جطعضعا  تغث  طظ  جعاء  الةماعغر،  شغه  غثرس 
الرأي  غسمى  طا  تحضض  باسائارعا  أو  اقظاثابغ، 

السام. 
الئضر،  السطط  عثا  تتطغض  طساعغات  تسثدت  وصث 
الثولئ،  بط  شالفرد  الثولغ  الظزام  طظ  بثءًا 
حمض  بتغث  طعاضغسه،  سطى  ذلك  واظسضج 
دراجئ الحثخغئ السغاجغئ، والسطعك اقظاثابغ، 
طعضعع  ضمظه  لغأتغ  السغاجغئ،  والمساصثات 

سطط ظفج الةماعغر(٥).

شروغث،  شغعط  بمظ  الظفج،  سطماء  أن  والعاصع 
طافصعن سطى أن الفرد طا إن غظثرط شغ جمععر 
طتثد، تاى غاثث جمات خاخئ لط تضظ طعجعدة 
شغه جابصًا، وتاى إن ضان بسدعا طعجعد، شإظه 
سظعا  الاسئغر  أو  بعا  الئعح  سطى  لغاةرأ  غضظ  لط 

بمبض عثه الخراتئ وتطك الصعة(٦).

السغضعلعجغا  طاعغئ  إلى  أوقً:  الاطرق  تط  لثلك 
المةال  شغ  بروزعا  وجغاصات  السغاجغئ 

السغاجغ(أوقً)، بط باظغاً: السمض سطى دراجئ 

الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ  المحاسر 
بالمشرب(باظغًا).

السياسيــــة:  المشـــــــاعر  أوًال: 
فــي  وبرزوهـــــــا  ماهيتهـــــــا 

الفضاء السياسي

طع  تام  تصابض  شغ  وافتاجغج  المحاسر  تأتغ 
سطى  غظئع  طظعا  واتث  شضض  والافضغر،  المظطص 
الاعالغ طظ الصطإ والسصض، عثا تسإ اقشاراض 
الصثغط الثي غرى أن السصض طساصض سظ المحاسر 
سضج  بالعجثان،  ترتئط  الاغ  واقظفساقت 
صثم  وصث  الصحرة،  شغ  تامعضع  الاغ  المسرشئ 
وعع  والسصض،  السعاذش  بغظ  تسارضًا  أشقذعن 
أرجطع  أطا  الرواصغئ،  المثرجئ  ذعرته  تسارض 
والفطسفئ السغاجغئ المساخرة شصث رأغا أن عظاك 
تضاطًق بغظ السعاذش ضصعة داشسئ والسصض ضأداة 

غظغئ طسرشغًا (٧).
طظ  ظعع  سظ  تسئر  حسعرغئ  تالئ  المحاسر  إن 
طظ  طةمعسئ  طظ  تاضعن  والاصثغرات،  الاصغغمات 
بالرغئات  وترتئط  وافطججئ،  والتعاشج  المغعقت 
طرتئطًا  حأظًا  المحاسر  تخئح  بعثا  الطثة،  وطئثأ 
طئعمئ،  طاسططئ  صعة  لفشراد،  الثاخئ  بالتغاة 
طثطرة  صعة  الافضغر،  سطى  الصثرة  تصعض 
وغاطدئ، تاحضض طئضرًا شغ تغاة افشراد، وتزض 
السغاجغئ  والمحاسر  سطى سمص جتغص،  طثشعظئ 
شعغ  سام،  بحضض  المحاسر  طظ  اجابظاًء  لغسئ 
التجن  غمبطعا  جطئغئ  طحاسر  بغظ  تاسثد  افخرى 
والصطص والشدإ والثعف والاعتر، واغةابغئ غمبطعا 

الفرح والسسادة وافطض والخثاصئ والبصئ(٨).
عثا طظ جعئ، طظ جعئ باظغئ شغ تخظغش طاضج 
المحروسغئ  غةسض  "المحروسغئ"،  فجج  شغئر 
شغ  المتضعطغظ،  طحاسر  سطى  تتغض  الضارغجطغئ 
سطى  تتغض  الاغ  الصاظعظغئ  الحرسغئ  طصابض 

السصقظغئ، طحروسغئ تصعم سطى الممغجات 

باتث شغ الصاظعن السام والسطعم السغاجغئ
الصاظعظغــئ  السطــعم  ضطغــئ  زعــر  ابــظ  بةاطســئ 

واقصاخادغئ واقجاماسغئ أضادغر

ملخص تنفيذي:
تاةه عثه الثراجئ إلى دراجئ المحاسر السغاجغئ 
شغ طقسإ ضرة الصثم بالمشرب، سئر اشاراض أن 
غافاسض طع  المةامع  الصثم ججء طظ  جمععر ضرة 
له  المااتئ  ا�لغات  سئر  وشسطعا،  السططئ  خطاب 
اظطقصًا طظ المطسإ، إذ تسسى تطك الةماعغر إلى 
السغاجغئ  المحاسر  طثاطش  وظصض  طتاضاة 
ذرق  بإبثاع  السمعطغ،  الفداء  شغ  المظاحرة 
شغ  جاءت  ظاعرة  ظفسعا،  سظ  لطاظفغج  جثغثة 
طظ  طةمعسئ  شغ  المحاسر  سعدة  غآضث  جغاق 
ذلك  وارتئاط  والعظثجئ،  الفظ  طظعا  المةاقت، 

بمرتطئ طا بسث التثابئ. 
طقسإ  شغ  السغاجغئ  السغضعلعجغا  سادت  شصث 
برزت  وصث  السربغ،  الربغع  بثاغئ  طظث  الصثم  ضرة 
سطى حضض حسارات وأغاٍن وقشاات، تاةاوب طع 
المةامع طظ جعئ، وتسئر سظ العسغ السغاجغ طظ 
طآجسات  شحض  ضث  وتخرخ  باظغئ،  جعئ 
جعئ  طظ  الاأذغر  شغ  الامبغض  وضسش  العجاذئ، 
شداء  خطص  إلى  جسئ  ضعظعا  إلى  إضاشئ  بالبئ، 

سمعطغ غغر طدئعط وغغر طصغث. 
السغضعلعجغا  عثه  تسثد  عع  لقظائاه  والمبغر 
بغظ  المشربغئ  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ 
إلـــى   ، "التـــضرة"(١)  بـ  ا�تســـــاس  الاسئغر سظ 
واقغاراب  والترطان  بالمزطعطغئ  ا�تساس 

السغاجغ.

 

كلمات مفتاحية: 
المحاسر السغاجغئ، طقسإ ضرة الصثم، اقلاراس، 
الحئــــاب، اقتاةـــــاج، اقغاـــــراب السغاجــــغ، 

المزطعطغئ.

تقديم:
الرطعز  طةمعع  تفضغك  الثراجئ  عثه  تاعخى 
غصثطعا  الاغ  السغاجغئ  والترضات  وا�حارات 
إلى  رجائض  باسائارعا  المقسإ،  داخض  الةمععر 
السططئ، تسئر سظ طةمعسئ طظ المطالإ، وبعثا 
أخئح  المطسإ  أن  طئثئغًا  العرصئ  عثه  تفارض 
ذئغسئ  ذات  جماسغئ  طحاسر  سظ  لطاسئغر  شداء 
جغاجغئ، تختح شضرة أخئتئ غالئئ سظ جماعغر 
ضرة الصثم طفادعا أظعا تتمض بصاشئ جغاجغئ غغر 
بأطعر  تضارث  ق   (culture paroissiale) طئالغئ 
المقسإ  أن  السام، ذلك  الحأن  وتثبغر  السغاجئ 
والمحاسر  اقظفساقت  طظ  بمةمعسئ  طحتعظئ 
اظاصطئ بفسض السغاصات اقجاماسغئ المثاطفئ إلى 
طحاسر جغاجغئ، أطا المصاربئ المسامثة شغ عثه 
تصعم سطى  العرصئ شعغ طصاربئ جغضع-جغاجغئ، 
دراجئ ووخش تالئ طثرجات طقسإ ضرة الصثم 
غغر  بخفئ  و٢٠٢٢،   ٢٠١٦ بغظ  طا  بالمشرب 
تاجئ  تسإ  الظماذج  اجاغراد  شغ  طظازمئ 

الاتطغض إلى ذلك.

شالثارجعن لط غعامعا بالمحاسر السغاجغئ إق شغ 
ا�وظئ افخغرة، لضظ طآحراته وإرعاخاته افولى 
تسعد إلى المآتمر الثي سصثته الةمسغئ الفرظسغئ 
المعضعع،  تعل   ٢٠١٧ جظئ  السغاجغئ  لطسطعم 
ولسض عثا غرجع إلى عغمظئ الئرادغشط المآجسغ، 

والظزرغئ السصقظغئ شغ تتطغض طا عع جغاجغ(٢).

الخسغثغظ الثاخطغ والثارجغ، وسظ أطعر أخرى، 
دون وسغ ودون حسعر(٤٢)، وغئرز ذلك شغ ظسئئ 
المآجساتغئ، طما  السغاجغئ  التغاة  اقظثراط شغ 
غسمص الصطغسئ بغظ الثولئ والمعاذظ، غئرز ذلك 
شغ طةمعسئ طظ افغاظغ طظ صئغض: "شعاد لئقد 
"شطعس   ... السقطئ"  ذالئغظ  ششماطئ  ساغحغظ 
لئقد ضاع ضطغاععا لطئراظغ سطغاععا جغظغراجغعن 
ظاعطا  خثطع  لئغرو  لضط  "خطغظا   ... صمساععا" 
ساغحغظ شئقد ظغرو بقد الشمئ" ... "طثرج قتغظغ 
لصاظعن"،  لئقد وضرعظا  "ططغظا   ... لمغجرغئ"  شئقد 
راعا  "أطاظا  جاوغئ"،  طاعغ  شطماروك  "والسغحئ 
طرغدئ". "طرضععا بالمحاضض وشساد التضعطات" 
ضطه  طساصئض  العغض  شغ  ساغح  "والسربغ   ...
ظطمات" ... "والئاصغ حفارة وسطغظا تضارة ضغسمرو 
حضارة بفطعس الفصراء" ... "رجاوي ساغح جعال 
ق خثطئ ق طحروع ق طال" ... "شغ حمال اشرغصغا 
وضسغئ عغ حغ ساغح حغ طثئغ حغ طدعي 
سظث  تال  طسثي  حغ  طسطك  حغ  طخثي  حغ 
جغثي ربغ". بمسظى أظظا ظسغح شغ عاته الئقد 
سغحئ طشمعطئ ظططإ طظ ا� السقطئ، المال شغ 
الةغض،  عثا  وصمساط  اخاطسامععا  ضطعا  الئقد 
بقد  أظاط،  شصط  احاشطعا  المضاتإ  لضط  ترضظا 
جعداء، طططظا شغ الئقد وضرعظا صاظعظعا، السغحئ 
شغ المشرب ق تساوي حغؤًا وافطئ طرغدئ بسئإ 
المحاضض وشساد التضعطات، والسربغ غسغح شغ 
جارصعن  والئصغئ  له،  طساصئض  ق  العغقت 
الفصراء،  أطعال  طظ  جغئععط  غمطآون  غتاصروظظا 
طحةع الرجاء غسغح طساشر ق حشض ق طحروع ق 

طال، شغ حمال اشرغصغا العضسغئ طجرغئ.
شغ عثا المبال ُغقَتر أّن المحةسغظ اظاصطعا بغظ 
المشرب بط  وخش بقث وضسغات لطةماعغر؛ طظ 
اشرغصغا، طما غآضث  السربغئ بط دول حمال  افطئ 
الئقد،  طظعا  تمر  الاغ  بالسغاصات  الةماعغر  وسغ 
المتطغ  المتغط  طع  الافاسقت  باطك  تظئأ  بط 
وا�صطغمغ، تفاسقت جغضعلعجغئ تظئأ سظ تالئ 
المآجسات  بغظ  تعاخض  وأزطئ  اقغاراب  طظ 

الاصطغثغئ لطعجاذئ والاأذغر والةماعغر. 

إظعا تالئ طظ اقظسجال وسثم اقظاماء إلى الةماسئ 
السغاجغئ والظزام السغاجغ، وغسجى عثا الحسعر 
إلى إتساس افشراد بسثم جثوى تأبغرعط سطى 
بالمسظى  الحسعر  واظسثام  السغاجغ،  الظسص 
والحرسغئ،  السثالئ  غغاب  إلى  إضاشئ  الثاتغ، 
جعاء  وآلغاتعا  السططئ  اتةاه  السثواظغئ  شارتفع 
ضاظئ أغثغعلعجغئ أو طادغئ(٤٣). وغئثو أن افشراد 
ق غفعتعن أغئ شرخئ شغ الاسئغر سظ طحاسرعط 
جعى  اقظفراجات  تطك  طظ  ضان  شما  السغاجغئ، 

طئارغات ضرة الصثم.

على سبيل الختم:
ضئغٌر  أبٌر  له  ضان  لطمشرب  السام  السغاق  أن  غئثو 
الاغ  المشربغ،  لطمةامع  الساطئ  الظفسغئ  سطى 
وظسئئ  اقتاةاجغ،  الثطاب  باخاسث  تامغج 
الترطان، وصث اظاصض ضض ذلك إلى جماعغر طقسإ 
تظفخض  ق  السغاجغئ  المحاسر  عثه  الصثم،  ضرة 
المةامع، إظعا تسئر سظ  الاغ غحسر بعا  سظ تطك 
بظاء  شغ  والعجاذئ  الامبغض  طآجسات  أزطئ 
الفرد طحاسر جغاجغئ  شغعا  طعاذظئ تصئ، غتمض 
المآجسات  واتارام  العذظ،  بتإ  ططغؤئ 
السغاجغئ، واقظثراط شغعا، وجسطعا خغارًا أجاجغًا، 
اظاصال  شغ  اقجاماسغ  الاعاخض  وجائض  وتطسإ 
إظعا حضض  الحئاب،  السغاجغئ بغظ  المحاسر  تطك 
أشراد  بغظ  الاداطظغئ  الاسئؤئ  أحضال  طظ 
والمحاسر  والسطعضات  افشضار  شغ  غحارضعن 

السغاجغئ. 
السغاجغ  السطعك  سطى  تآبر  المحاسر  عثه 
المحارضئ  طساعى  سطى  وتتثغثًا  لفشراد، 
غغر  المحارضئ  افشراد  غفدض  بتغث  السغاجغئ، 
ضسثم  دوظعا،  طا  وغعمحعن  المآجساتغئ، 
وطصاذسئ  السغاجغئ،  افتجاب  شغ  اقظثراط 
أو  اقظاثابات،  شغ  الاخعغئ  وسثم  أظحطاعا، 
السام  الحأظغظ  تثبغر  تعلغ  أو  لعا،  الارحح 
الاساذغ إلى  والتجبغ، إضاشئ إلى ارتفاع ظسئئ 

اقتاةاجات والسظش السغاجغ. 

دغظغ  قلغئغرتغ  لئابعر  غا  لئابعر  "غا  طتاصرغظ، 
بسغث  ظروح  ضارتغ  ظئثل  لماروك  طظ  طساك 
شضقجضع ظسطالغ شسضعتقظثا تما إن حاء ا� 
تتقلغ". أي: غا جفغظئ الترغئ اتمطغظا طظ المشرب 
لظشغر التغ وظسغح تغاة جمغطئ، "غا ربغ غا السالغ 
شئرغمظ  اقلغ  غغر  تئغئ  شةغرطاظغ  وساحصغظ 
ظسطالغ صطع غا لئابعر ططغئ بقد ظغرو"(٣٩). أي: غا 
أختاب  طع  المحغ  أتئئئ  افلمان  ظتإ  ا� 
طططئ  شإظظغ  السفغظئ  أغاعا  اذعئغ  افول  الخش 
خطاب  تتمض  واغاٍن  حسارات  السعداء.  الئقد 
تغؤغسغ وظفسغئ المطض والحسعر بالتضرة وتظمغ 
والاظسط  الحرسغئ  العةرة  سئر  الئقد  طشادرة 

بالثغرات وتظفج الترغئ بئقد افظعار.
والتثغث سظ التضرة لغج ولغث لتزئ ضرة الصثم، 
الترضات  طظ  طةمعسئ  خطاب  شغ  ظعر  وإظما 
اقجاماسغئ طظث ٢٠٠٤، لغاط تعظغفه بضباشئ شغ 
ترضئ ٢٠ شئراغر جظئ ٢٠١١، عظا صاطئ افلاراس 
بظصض الحسعر السام طظ الفداء السام الضطغ إلى 
الضطغ  بغظ  الاأبغر  ذلك  سظ  تسئغرًا  المطسإ، 
المةامع  طع  الاداطظ  سظ  وتسئغرًا  والةجئغ، 
الضطغ، حسعر غاأجج سطغه السظش بضض أحضاله، 
غرتئط بطتزئ تظفغج سظ ظطط اجاماسغ غخرف 
افتاجغج  اتاةاجغ، وتطثص عاته  شغ خطاب 
تصعل:  المصاذع،  أتث  شغ  الرجاء  ألاراس  أغظغئ 
حفارة  والئاصغ  السادس  طتمث  واتث  "ططضظا 
الفصراء".  بفطعس  حضارة  ضغسمروا  تضارة  وسطغظا 
أي: إّن المطك عع طتمث السادس، وغتعم تعله 
الفاجثون غتاصرون باصغ أشراد الحسإ وغمطآون 

جغعبعط بأطعال الفصراء.
الرزق  سطى  صطص  صطصئ،  بظفسغئ  الفرد  غسغح 
واظسثام جثري لطحسعر بافطظ بضض أحضاله سطى 
اقظاصام  إلى  شرخئ  ضض  شغ  غاةه  غعطه،  ذعل 
بأجالغإ خفغئ ورطجغئ تزعر شغ المطسإ ضفداء 
غتاطه الةمععر بضض صعة طما غظاب ازدواجغئ شغ 
الحثخغئ بغظ الرضعخ الزاعر والسثائغئ الثفغئ 
الفرخئ  غاتغظ  بالتضرة  غحسر  الثي  شا�ظسان 

لطظغض طظ غرغمه دائمًا (٤٠).  

لغسغح تطك التالئ الظفسغئ تخش اقجاغاء الثي 
غتخض  طا  أّن  إدراضه  ظاغةئ  الفرد،  لثى  غاعلث 
طما  بضبغر  أصض  المسغحئ  طصعطات  طظ  سطغه 
ا�تساس  عثا  وغاعلث  غاعصسه،  أو  غساتصه 
أو  افخرى،  بالمةامسات  افشراد  وضسغئ  بمصارظئ 
السثالئ  تشغإ  بتغث  ظفسه،  بمةامسه  تاى 
طظ  تالئ  الفرص،  تعزغع  وسثالئ  اقجاماسغئ 
الاغ تامظى  الترطان، تزعر شغ أغاظغ افلاراس 
تغاة  سطى  لطتخعل  الشربئ  بقد  إلى  تعاجر  أن 
"صطئغ  أغظغئ  ذلك  سطى  طبال  خغر  ولسض  ضرغمئ. 
والعةرة  الئطالئ،  صدغئ  تاظاول  إذ  تجغظ"، 
السرغئ، والفساد شغ الثولئ، وسثم المساواة شغ 
الختئ  طظزعطئ  وضسش  البروة،  تعزغع 

والاسطغط(٤١).
السغاجغ  لطاظفغج  تصًق  المقسإ  تخئح  عضثا 
واقخاظاق  اقجاماسغ،  اقتاصان  تالئ  سظ 
السغاجغ بالئطث. وتمض حسار الشرشئ ١٠١ ضحسار 
الثغربغ، وعع اجط طساعتى  الرجاء شغ  جمععر 
 ،١٩٨٤ جظئ  الحعغرة  اوروغض  جعرج  رواغئ  طظ 
ضئغر،  جةظ  طبض  أخئتئ  الئقد  أن  سظ  تسئغرًا 
والصمع  الصعر  إلى  المعاذظعن  شغه  غاسرض 
خاتئئ   ١٠١ الشرشئ  طبض  تماطًا  والاسثغإ، 

السمسئ السغؤئ.
طحاسر  سظ  الةمععر  غسئر  المطسإ  داخض  طظ 
الاغ  اقجاماسغئ  افوضاع  طظ  واقجاغاء  السثط 
افغاظغ،  طظ  طةمعسئ  سضساعا  والاغ  غسغحعا، 
لةماعغر  ظطمعظغ"  بقدي  "شغ  أغظغئ  طظ  بثًءا 
الحسإ"  "خعت  بأغظغئ  طرورًا  الرغاضغ،  الرجاء 
بقد  "عادي  أغظغئ  إلى  وخعقً  العداد،  لةمععر 
افغاظغ  تطك  ضض  اتتاد ذظةئ،  لةمععر  التضرة" 
تتغض سطى طةمعسئ ضاططئ طظ المحاسر المسصثة، 

طظعا المساظاة والضراعغئ وافلط والزطط.
وغئصى الحسعر باقغاراب السغاجغ لثى الةمععر 
طظ أعط المحاسر السغاجغئ، شعع تالئ غحسر شغعا 
الحاب بسةجه سظ المحارضئ شغ الحأن السغاجغ، 
سطى  السغاجغئ  الاطعرات  ضض  سظ  واظحشاله 

وحثخغاته،  السغاجغ،  بالظزام  الاظثغث 
وباظتراشات المةامع وباقساثاءات سطى الحسعب 
طظ  وحضض  اجاماسغئ،  ظاعرة  إظعا  المسطمئ... 
ططفئ  بحضض  طاطعر  السغاجغ  الاسئغر  أحضال 
لقظائاه لثى طظاخري الظعادي الضئرى، تساعتغ 
صغادات المافرجغظ حساراتعا طظ افتثاث الراعظئ 
الرحعة،  ا�رعاب،  الئطالئ،  اقجاماسغ،  (الئآس 
"وخعلغئ"  التضرة،  العةرة،  شغ  الرغئئ  الفساد، 
الصادتئ  أظاحغثعط  لظحر  الةثد...)  افغظغاء 

بفدض الةعصئ المعجغصغئ المراشصئ لعط.
شرجعي،  تفض  حضض  السغاجغ  الاسئغر  غأخث  بط 
إلى  المةمعسئ، صث غظاصض  غسطغ طسظى فسداء 
الاسئغرات  تطك  وترجع  وظدالغئ.  جغاجغئ  ععغئ 
بقبئ  إلى  المطسإ  شغ  تئرز  الاغ  السغاجغئ 

تخظغفات طظ الاَّسغغج عغ(٣٣):
إلى  باقظاماء  غعتغ  أغثغعلعجغ  تسغغج  أوقً: 

جماسئ أو جمسغئ أو طةمعسئ جغاجغئ طسغظئ.
ععغاتغ  باظاماء  غعتغ  ععغاتغ  تسغغج  باظغًا: 

طسغظ.
بالبًا: تسغغج ظعسغ أو ذئصغ طظ أجض إدخال 

طحضض سمعطغ إلى أجظثة الفاسض السمعطغ.
غحضض المطسإ شداًء طفاعتًا، غةامع شغه افشراد 
إلى  وسئره  بفدطه  وغاتعلعن  سام،  رأي  لخعغ 
طعاذظغظ، تةمسعط آراء وصغط وغاغات واتثة، طع 
افخث بسغظ اقسائار أّن الائادل اقظفسالغ لعجعات 
عع  الساطئ  المخالح  تثص  طسائض  تعل  الظزر 
بافجاس  عع  الثي  السام،  الرأي  شرز  غاغح  الثي 

وجغطئ المعاذظغظ شغ الدشط سطى الثولئ(٣٤).
وغئثو سطى طصاسث المثرجات أّن الحاب المظاخر 
لطظادي صث وجث شسًق حثخغاه المامغجة، واضاحش 
تسئغر  سطى  باظغًا  سبر  ضما  أوقً،  الحئاب  جمععر 
لـ  اظدماطه  خقل  طظ  ععغاه  وسطى  ضقطغ، 
المطسإ  وغرخص  الصثم.  لضرة  الضئغر"  "شرغصه 
السقصات  ظسب  إطضاظغئ  العائةئ  بأجعائه 
الممضظ  افداء  بعاجطئ  الةثغثة،  اقجاماسغئ 
لطاسئؤئ  شداًء  لغخئح  الصائمئ،  الحئضات  لسمطغئ 

وضغاظًا رطجغاً غسئر سظ بظاء اجاماسغ(٣٥).

وُغقَتر أّن عظاك ظجوسًا إلى بصاشئ الّقسظش طظ 
عع  الصثم  ضرة  طقسإ  داخض  تسئغرات  خقل 
السمعطغ  الفداء  شغ  طعجعدة  لبصاشئ  اجاسارة 
لمثاطش  اجاتدار  عع  ضظعه  شغ  الضطغ، 
والسصطغئ  والعجثاظغئ  المسرشغئ  الثغظاطغات 
السطمغ  السطعك  بدئط  تصعم  الاغ  والظفسغئ 
لطةمعع أبظاء شارة افزطات أي شغ سج اقتاةاجات 
ضاضاغك  جطمغئ  واقظفسال.  والمصاوطئ  والخراع 
الاضاشآ  سثم  الى  ترجع  السططئ  طع  الخراع  شغ 
شغ الصثرة والصعة، طظ أجض ضسإ تأغغث وتساذش 
وتداطظ ا�خرغظ ووضع الثخط شغ وضسغئ غغر 

طاعازظئ(٣٦). 
تةامع  أجاجغئ  جغاجغئ  طحاسر  بقبئ  لااحضض 
ا�خر،  إلى  غآدي  حسعر  وضض  طرضإ،  بحضض 
الشدإ  شغ  تضمظ  جطئغئ  جغاجغئ  طحاسر 
والمزطعطغئ والتضرة والترطان الظسئغ واقغاراب 
السغاجغ؛ طحاسر جغاجغئ تئرز بحضض جطغ شغ 
طةمعع افغاظغ والحسارات الاغ غتمطعا طحةسع 

الفرق الرغاضغئ بالمقسإ.
والحسعر بالمزطعطغئ غئرز اظطقصًا طظ أغظغئ "شغ 
ظفسغئ  تالئ  والمزطعطغئ  ظطمعظغ"(٣٧)  بقدي 
تصعصه  سطى  طساثى  بأظه  الفرد  شغعا  غتج 
شغعلث  أغدًا،  باقضطعاد  طسعا  وغتج  وترغاته، 
طظ  طةمعسئ  شغ  غارجمه  بالتضرة،  الحسعر  له 
تالغ"،  ظحضغ  "لمظ  طبض:  والحسارات  افغاظغ 
حسعر غتج شغه الفرد باقتاصار والثوظغئ، أو صض 
تالئ طظ الغأس ضئغرة، غحسر شغعا الفرد أظه طعان 
بالامغغج بحاى  شغعا غحسر  الضراطئ وغغر طتارم، 
أحضاله، سطى أجاس الطعن والثغظ والسرق والطشئ 
شغةاور  والارابغ،  الاسطغمغ  والمساعى  والةظج 
طظه  الصرغئئ  المفاعغط  طظ  طخفعشئ  بثلك 
ضاقجائثاد والفساد والرحعة والمتسعبغئ ...(٣٨)، 
الرجاء  أغاظغ  طظ  طةمعسئ  شغ  ذلك  ضض  غئرز 
الئغداوي طبض: "غا ترضظا غا لئابعر غا ودغظا لئقد 
أّغُاعا  اتمطغظا  بمسظى  راظغ طتضعر".  ظعر شئقدي 
بقدظا  شغ  شإظظا  افظعار  بقد  إلى  السفغظئ 

وطظ  اقجاماسغئ،  وافوضاع  الرغاضغئ  السغاجئ 
بط اظاصاد جغاجات السططئ(٢٥). 

السططئ  طصاوطئ  جغاجئ  ظعب  طظ  اظاصطئ  وبعثا 
جاسثعا  وصث  سطغعا،  العةعم  جغاجئ  ظعب  إلى 
الاظزغمغئ  باقجاصقلغئ  تامغج  ضعظعا  ذلك  سطى 
اقجاماسغئ  الاظزغمات  باصغ  سظ  والمالغئ 
تاسط  صراراتعا  جسض  الثي  افطر  والسغاجغئ، 

باقجاصقلغئ.
المةمعسات  عثه  اظاصادات  أن  با�حارة  والةثغر 
دون  السغاجغئ  المآجسات  إلى  طعجعئ  ضطعا 
تضاغك  أظه  الئسخ  وغرى  المطضغئ(٢٦)،  المآجسئ 
شغ  افلاراس  خظثصئ  طظ  السططئ  غمظع  جغاجغ 
إظعا  بظسفعا،  لطسططئ  تسمح  جغاجغئ  تعجعات 
جام  لخإ  طظاسئ جغاجغئ  تحضض  الاضاغك  بعثا 
اظاصاد  شفغ  والئرلمان،  التضعطئ  سطى  غدئعا 
"غرغظ  شخغض  رشع  المشاربئ  لطئرلماظغغظ  واضح 
بعغج" رجالئ ضائئ سطغعا سئارة "شالصئئ الاضرضغر، 
غدتك  الئرلمان  صئئ  داخض  أي  الئشرغر"  شالمصرر 
تدسعن  الثراجغئ  المصررات  وشغ  الئرلماظغعن 
"الئشرغر"(٢٧)، وذلك شغ المئاراة الاغ جمسئ الرجاء 
بمظ  برجط  الصظغطري  الظادي  بفرغص  الرغاضغ 
شغما  أطا   .٢٠١٨ لمعجط  السرش  ضأس  ظعائغ 
أغظغئ  ظعرت  شصث  التضعطئ  باظاصاد  غاسطص 
وطسطئالظاش"  ظحسطععا  طظتئععاش  "التضعطئ 
التضعطئ ظترق ضض حغ وبثون  بمسظى ق ظتإ 
وطظ  غعاظغ"،  "رجاوي  أغظغئ  بط ظعرت  طئاقة، 
تضره  طسمعطئ  "طشاظا  طصطع،  به  جاءت  طا  بغظ 
الى  إحارة  (شغ  طسمعطئ  جاسئ  أي  التضعطئ" 
الساسئ ا�ضاشغئ الاغ زادتعا التضعطئ) تضره شغ 

التضعطئ.
طقسإ  داخض  والمرددات  افغاظغ  عثه  تسئر  إذ 
ضرة الصثم سظ جغضعلعجغا وطحاسر سثم الرضى 
تثبرعا،  الاغ  السغاجات  طثاطش  سظ  الضئغر 
المادغئ  إحئاع  سطى  صادرة  غغر  شالتضعطات 
أي  سطى  صادرغظ  غةسطعط  طما  لفشراد  والظفسغئ 

حغء صث غعخض طا غحسرون به(٢٨).

الصثم  ضرة  لمطسإ  العظثجغئ  الطئغسئ  وتسمح 
جمععرا  غاظاظر  أن  سمعطغاً(٢٩)،  شداًء  باسائاره 
أطعر  شغه  تطرح  اغعري  حضض  سطى  الفرغَصغظ، 
الساطئ لطظصاش، بائادل ا�راء والتةب(٣٠)، شغثخض 
جغضعلعجغئ  طظاشسئ  شغ  الفرغَصغظ  طحةسعا 
طفادعا: أّي الةمععرغظ صادر سطى المساعمئ شغ 
شازعر  الاحةغع،  أجطعب  خقل  طظ  شرغصه  شعز 
تردغث  وذرغصئ  الةمععر،  تظزغط  أحضال  بثلك 
والاطعغح  الفرغص  أسقم  رشع  وضغفغئ  الحسارات، 

بعا.
السغاجئ،  لسطط  جثغثًا  طضاظًا  المطسإ  لغمبض 
أحضال  ضاشئ  طظ  خالغًا  سمعطغًا  شداًء  وغخئح 
طحارضئ  أرضغئ  شعق  غصفعن  شافشراد  الاراتئغئ؛ 
وغطئسعن أصظسئ طبالغئ، غاثطخعن طظ تمبقتعط 
والسغاجغئ  والبصاشغئ  الثغظغئ  وخطفغاتعط 
تثوب  واتثًا،  ووسغًا  واتثًا  خعتًا  وغخئتعن 
الثوات شغ بظغئ ق طادغئ رطجغئ شغئثأ الافاوض 

تعل التاجغات الساطئ(٣١).
المشربغئ إلى طظخات  الصثم  تاتعل طقسإ ضرة 
لط تسث  أغاٍن وأظاحغث  الفظغ، طظ خقل  لقبثاع 
باتئ  بض  الرغاضغئ،  الفرق  طآازرة  سطى  تصاخر 
والثارج،  الثاخض  إلى  جغاجغئ  رجائض  تتمض 
بتغث غاط اقظاصال طظ قسئغظ إلى أشراد تاططغظ 
سعاذش وطحاسر، تمبض ضمغر افطئ أبظاء شرتاعط 
داخطغئ  صمخان  سظ  والضحش  عثف،  باسةغض 
الصدغئ  أو  ضا�جقم  جغاجغئ  حسارات  تتمض 
الصّسام،  أو  المشربغئ  الختراء  أو  الفطسطغظغئ 
عع  طا  إلى  ترطج  وإغماءات  ترضات  تاثططعا 
جغاجغ، شغ لشئ تسئر سظ طحاسر تطفع شصط شغ 
لتزئ اقظاحاء، عضثا تخئح الحسارات شغ عاته 

المرتطئ ذات ذئغسئ جغمغائغئ وععغاتغئ(٣٢).
الصثم بعخفه طضاظًا لاخرغش  وغزعر ططسإ ضرة 
حغء  بضض  غسمح  تغث  المضئعتئ،  اقظفساقت 
داخض عثا العغضض المعغإ، إظه شداء طثاطش سظ 
خارجه، إذ تظططص بثاخطه أخعات المافرجغظ بضض 
طبض  طثاطفئ،  بمعضعسات  الماسطصئ  افظاحغث 
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إلى  الرغاضغئ غعثف  الثولئ لفلساب  إن اتادان 
لطظزام  الحرسغئ  طظح  وطظعا  أغراضعا،  خثطئ 
وتةثغر  العذظغ،  العقء  وتسمغص  السغاجغ، 
ضعظعا  إلى  إضاشئ  المتاشر،  السغاجغ  السطعك 
وجغطًا  تسث  تغث  السغاجغ(٢٠).   لطاخرغش  أداة 
السغاجغئ  الرجائض  طظ  طةمعسئ  لامرغر  ظاسمًا 
لطتضعطات اتةاه الةماعغر طظ أجض طصئعلغئ أضئر 
واجامرارغئ  واجاصرار  أضبر  وخدعع  بتضمعا 
لفظساق السغاجغئ التاضمئ، غصع عثا سئر الثسط 
الرغاضغئ،  لفظحطئ  الماعاخض  والرطجي  المادي 
أجض  طظ  السغاجغغظ  لطجسماء  الرطجي  والتدعر 
اقشاااح،  المئارغات، وشغ تفقت  اظطقق  إسطاء 
الفرق  وتعظؤئ  لطفائجغظ  الةعائج  تصثغط  شغ  بط 
والمئارغات،  بالئطعقت  شعزعا  إبر  والمظاثئات 
واجاصئالعا بسث شعزعا شغ تفض بعغب تصام شغعا 
التاضمغظ  طحاسر  شغعا  تطاتط  ذصعس 

والمتضعطغظ.
افلاراس  تسائر  باظغئ  جعئ  طظ  جعئ،  طظ  عثا 
تظامغ  الاغ  افظثغئ  تساظث  طةمعسات تحةغسغئ 
طظ  أضئر  وحشش  وتدتغئ  ووشاء  بتإ  إلغعا، 
طةمعسئ  سظعا  تخثر  وبالاالغ  السادي،  المحةع 
ظاغةئ  والرغاضغئ،  السغاجغئ  طظعا  المعاصش؛  طظ 
غغرة عثه الفخائض سطى أظثغاعا، وضثا إتساجعا 
طظ  ضض  وجه  شغ  شرغصعا  سظ  الثشاع  بمسآولغئ 

تسائره غسسى إلى سرصطئ طساره(٢١).
المةمعسات  عثه  طظثرذغ  سثد  غخض  اذ 
حئاب،  أغطئعط  طظثرط،  ططغعن  إلى  المحةسئ 
تساعط وجائض الاعاخض اقجاماسغ شغ تحئغك 
ضئغرًا شغ عرم  َتغِّجًا  تتاض  شؤئ  بغظعط،  السقصات 
شغ   ٤٦,٣٢ إلى  تخض  بظسئئ  بالمشرب  افسمار 
شؤئ  سطى  أغدًا  غتغض  الحئاب  وفن  المؤئ(٢٢)، 
اجاماسغئ وطرتطئ سمرغئ تامغج بالفعران الساذفغ 

أخئتئ  شصث  والطمعتات،  با�طال  والظفسغ، 
بثغض  اقتاةاجغ ضثغار  الفسض  تثاار  الفؤئ  عثه 
سظ المحارضئ السغاجغئ، وذلك بتضط سثم البصئ 
طةمعع  شسالغئ  وسثم  السططئ،  شسض  شغ 
السمعطغئ  والئراطب  وا�جراءات  السغاجات 
شسالغئ  سثم  وضثا  الحئاب،  �دطاج  الاتفغجغئ 
اقجاماسغئ  السمعطغئ  السغاجات  طثاطش  وظةاسئ 
تحشغض  طظ  المشربغ؛  الحئاب  تساعثف  الاغ 

وختئ وتسطغط(٢٣).
إن سثم شاسطغئ السغاجات تطك خطَص إتساجًا لثى 
بغظعط  جاد  لثا  أغدًا،  شسالغاعط  بسثم  الحئاب 
اقجاماسغ  الاشغغر  إطضاظغئ  بسثم  اقساصاد 
والسغاجغ، وعع طا أدى إلى ضسش اقظثراط شغ 
والسغاجغئ  اقجاماسغئ  الاظمغئ  صداغا 

واقصاخادغئ لطئقد.
اظطقصًا  ضئغرًا  المشربغ تتعُّقً  افلاراس  لصث سرف 
عثه  طظع  سطى  بخمئ  الاغ   ٢٠١٦ جظئ  طظ 
ضرة  طقسإ  ولعج  طظ  الرغاضغئ  المةمعسات 
الصثم، لضظ شغ جظئ ٢٠١٨ ساد افلاراس بعسغ 
جثغث، إذ أخئح أضبر تظزغمًا، ذلك أّن الحسارات 
طظ  ُتمَظح  ضطعا  وفظعا  وطشظاة،  طضاعبئ  أخئتئ 
الئغؤئ البصاشغئ والمسغحغئ لطةمععر، شإظعا تمطئ 
ارتفع  وبثلك  وجغاجغئ،  اجاماسغئ  ططالإ 
تطك  تساثثم  لثغعا(٢٤)،  اقتاةاج  طظسعب 
الصمع  سظ  لطاروغح  ذئغسغئ  ضعجغطئ  الحسارات 

السغاجغ الثي غسغحه المةامع المشربغ.
لصث بثأ ألاراس المشرب بمسارضئ واظاصاد الصاظعن 
المقسإ،  حشإ  لمتاربئ  جاء  الثي   ٠٩-٠٩
واسامث شغ ذلك سطى افغاظغ الاغ تمةث الترغئ، 
واظاصاد  السططئ،  سطى  الامرد  إلى  وتثسع 
السسضرغئ  الثثطئ  صاظعن  وطسارضئ 
تض  رشخ  وضثا  لطسسضر)،  (طاغظمحغعش 
افلاراس طظ ذرف وزارة الثاخطغئ، وطا راشصه طظ 
طحاسر التصث والضره تةاه رجال الحرذئ، وسثم 
إلى  افلاراس  لاظاصض  السططئ،  شغ  البصئ 
اقظاصادات ذات الطئغسئ السغاجغئ، وذلك باظاصاد 

طظ طغجاظغئ الثولئ سطى تساب داشسغ الدرائإ، 
ضما غاط تخعغرعط طخثرًا لاعثغث الععغئ، لازعر 
جعطًئ  تطعقً  تطرح  دغماغعجغئ  صعى  بثلك 
افظزمئ  إجـراءات  بطء  طظ  ضاصئ  وحسئعغًئ 
ا�خر  ضث  الشرائج  تثاذإ  صعى  الثغمصراذغئ، 
عثه  جسئ  عضثا  المعاجرغظ.  جغما  ق  المثاطش، 
الثغماغعجغا الحسئعغئ تسالب بئراسئ طحاسر الصطص 
غدإ  إلى  جمغسًا  وتتعلعا  والشدإ،  والةجع 

جغاجغ(١٦).
وغقتر سعدة المحاسر بحضض ططفئ شغ التغاة 
الثعف  غضسععا  أخئح  الاغ  لفشراد  الثغظغئ 
والفرح والتجن، بط الترضات اقجاماسغئ المساخرة 
الاغ تترضعا طحاسر الثعف طظ المساصئض وخقل 
ا�حعار  تمقت  طظ  اظطقصًا  الراعظ  الجطظ 
أن  شضرة  سطى  تأجغسًا  الضئرى  والاسعغص 
لطفرح  طخثٌر  الضئرى  الحرضات  طظاعجات 
والسسادة ودواٌء لطتجن والضآبئ، وغجداد تدعرعا 
الئراطب  خخعخًا  الئخري  السمسغ  المةال  شغ 
لائصى  إخئارغئ،  وظحرات  وافشقم  الارشغعغئ 
طحاسر  تراشصه  سدطغ  ضظحاط  الرغاضئ 

جغاحئ(١٧).
إلى  ترجع  السغاجغئ  المحاسر  دراجئ  أعمغئ  إن 
اسائارات طاسثدة، طظعا أن المحاسر تحضض بظغئ 
اقصاخادغئ  التغاة  وطا  لطفرد،  تضعغظغئ 
ضثلك  لعا،  اطاثاد  إق  والسغاجغئ  واقجاماسغئ 
إلى  طعجعئ  اظاصادات  تئظغ  ضعظعا  إلى  ترجع 
أعمغئ  تئرز  الاغ  السصقظغ(١٨)  اقخاغار  ظزرغئ 
السمعطغ،  الصرار  خظاسئ  شغ  الفاسض  سظث  السصض 
وتعمح المحاسر السغاجغئ، شغ تغظ غبئئ واصع 
الممارجئ سضج ذلك. طظ جعئ أخرى شالسعاذش 
اجاماسغئ  ذئصات  بثطابات  ترتئط  السغاجغئ 
عثه  ذرف  طظ  طساعثشئ  تضعن  طتثدة 

الثراجئ(١٩).
السغاجغئ،  بالرطجغئ  السغاجغئ  السعاذش  وترتئط 
افتثاث  ُغَآوِّلعن  افشراد  طظ  السثغث  أن  ذلك 
الرطعز  سئر  سعاذفعط  سظ  وغسئرون  السغاجغئ، 
السغاجغئ، خخعخًا شغ افظزمئ السططعغئ الاغ 

إلى  المعاذظ  شغاةه  الخرغتئ،  الاسئغرات  تثظص 
التدعر  سطى  ضإحارة  المدمرة،  الاسئغرات  تطك 
الاسئؤئ  أن  ذلك  سطى  زد  الثات،  وجعد  وإبئات 
طظ  طةمعسئ  باجاثساء  تسمح  السغاجغئ 
أو  دسط  أجض  طظ  وا�غةابغئ  السطئغئ  السعاذش 
تصعغخ السغاجات التضعطغئ، لاخئح بثلك آلغئ 
صداغا  أو  جغاجات  أجض  طظ  إطا  لطاسئؤئ،  شسالئ 
تعط شؤئ اجاماسغئ طسغظئ، وذلك بضسإ تساذش 
أضئر ظسئئ طظ المظاخرغظ، وتضعغظ تحعد تظصض 

السثوى الساذفغئ بسرسئ ضئغرة.
طظ  طةمعسئ  شغ  السغاجغئ  المحاسر  لائرز 
سئر  تاتثد  الاغ  العذظغئ  الععغئ  طظعا  الصداغا، 
طحاسر جمسغئ، والفخض بغظ المخطتئ الحثخغئ 
والمخطتئ الساطئ الاغ غتثدعا الدمغر الةمسغ، 
والثاص،  السام  المةال  بغظ  الفرق  وتتثغث 
جماسغئ،  تفدغقت  تسث  الاغ  الصغط  وطسألئ 
وطسألئ الثغمصراذغئ الاغ تفخض شغ الخراسات، 
السثو إلى خخط وطظاشج،  والاغ غاتعل سئرعا 
خقل  طظ  لفشراد  السغاجغئ  اقخاغارات  وشغ 
شغ  اقظاثابات  لاحضض  اقظاثابغئ  اقجاتصاصات 
التصغصئ شرخئ لثسط تجب أو اقظاصام طظه وطظ 
إلى  غرجسعن  افشراد  عظا  أغدًا،  الئطثة  طرحح 
السمغصئ  الظفسغئ  لطةروح  اجاةابئ  سعاذفعط 

الماةثرة.

 



لطةماعغر،  ططِعط  شعع  لطصائث،  الظادرة  الحثخغئ 
بتغث غةسطعا تثدع إلغه دون أجج صاظعظغئ أو 
صثرة  الضارغجطغعن  الصادة  غماطك  بعثا  تصطغثغئ، 
السغطرة سطى المحاسر السغاجغئ واقجاصطابات، 
أغدًا  غظتسر  المحاسر،  عثه  تظتسر  طبطما  لضظ 
أن  ذلك  الضارغجطغغظ،  الصادة  عآقء  خسعد 
وطراصئئ  طعجعئ  طساغغر  لعا  طظاعجات،  السعاذش 
طظ ذرف الصادة، أولؤك الثغظ غعزسعن وغظاةعن 

وغدئطعن تطك السعاذش(٩).

اقعامام  ارتئط  شصث  السغاجغئ  المحاسر  أطا سظ 
بعا بمةمعسئ طظ السعاطض، أعمعا بروز الحسئعغئ 
ضترضئ جغاجغئ، بط طرتطئ طا بسث التثابئ، وطا 
شغ  تمبطئ  تتعقت؛  طظ  المساخر  الجطظ  خاتإ 
وخسعد  السغاجغ،  وأزطئ  ا�غثغعلعجغا،  طعت 
وطةامع  الفرداظغـــئ  وبـــــــروز  الاضظعصـــــراط، 

اقجاعقك(١٠) .
جغاق سام طتضعم بمرتطئ طا بسث التثابئ، طرتطئ 
حغء،  ضض  شغ  والاحضغك  بالّظسئغئ،  اتسمئ 
الاغ  تطك  والسصقظغئ،  المسغارغئ  أجج  تةاوزت 
السصقظغئ  سطى  بصغاطعا  التثابئ  بعا  بحرت 
جغاق  بالصاظعن،  واقلاجام  والسطمغئ  والاظزغط 
أغثغعلعجغا،  وق  طتضط،  تظزغط  بق  سام 
وتاصطص  العتثة،  شغه  تصض  اجاماسغ  وبمساعى 
عجلغئ  أضبر  ذابع  إظه  ا�تصان،  درجئ  شغه 
وشعضعغئ(١١). طع عثه المرتطئ سرشئ المآجسات 
السغاجغئ الاصطغثغئ؛ طظ أتجاب، وتصالغث تارغثغئ، 
ذرف  طظ  طصئعلغاعا  سثم  شغ  طحروسغئ  أزطئ 
المصاوقت  رؤجاء  طتطعا  لغتض  الةماعغر، 
طا  طرتطئ  تأجسئ  عضثا  الساطغظ،  والمعظفغظ 
شغ  ذلك  غزعر  الّقطظطصغ،  سطى  التثابئ  بسث 
الثغال  أخئح  بتغث  والفظ،  المسمارغئ  العظثجئ 
أغئ  طظ  تماطًا  غثطع  ضطعا،  أسماله  طظئع  عع 

ظمعذجغئ(١٢). 
المةامسات  ظفسغئ  سطى  بزقلعا  أرخئ  تشغرات 
سئر  جطثته  غشغر  الظفسغ  الاتطغض  طظ  جسطئ 
الظفسغ  اقصاخاد  صئغض  طظ  جثغثة  برادغشمات 

غمغج ا�ظسان المساخر بحشش عمةغ، غةسض طظ 
رشع التثود وإلشاء حغء اجمه المساتغض أجمى 
تثود  بق  والرغئئ  الماسئ  وتصثغج  ِصَغِمه، 

طحثودة بسغاجئ اصاخادغئ(١٣).
  

تجاغث  شغ  السعلمئ  جاعمئ  أخرى،  ظاتغئ  طظ 
التر  الاثشص  طع  شئالمعازاة  السعاذش،  أعمغئ 
تر  تثشص  بمئ  والرأجمال،  والسطع  لفشضار 
ضالضراعغئ  جطئغئ؛  أو  ضاظئ  إغةابغئ  لطسعاذش، 
لضظ  وافدغان،  السرصغئ  والمةمعسات  افطط  بغظ 
بافطان  ا�تساس  سثم  سعاذش  عغ  أضبرعا 
بسثم  وا�تساس  افشراد،  بمساصئض  المرتئط 
طظ  جآال:  أخئح  اذ  بالععغئ؛  المرتئطئ  البصئ 
المةمعسات  ذرف  طظ  ُغطَرح  جآاقً  ظتظ؟ 
الاعتر  الاغ أخئتئ تتج بظعع طظ  اقجاماسغئ 

وسثم اقجاصرار(١٤).

الثغمصراذغئ  بأزطئ  شغامغج  الثاص  السغاق  أطا 
الامبغطغئ، وشصثان البصئ شغ المآجسات، والسجوف 
وظةاسئ  شسالغئ  وسثم  السغاجغئ،  المحارضئ  سظ 
تعزغسغئ  صثرات  باسائارعا  السمعطغئ  السغاجات 
زغادة  طصابض  شغ  السغاجغ  صعة  وتراجع  لطثولئ، 
الفاسطغظ ا�خرغظ طظ طةامع طثظغ وصطاع  صعة 
الحسئعغئ  بروز  إلى  أدى  الثي  افطر  خاص(١٥)، 
طظ  السثغث  ضث  وجغاجغئ  بصاشغئ  شسض  ضردة 
المثاوف، وضث اجاراتغةغئ إسادة تعزغع السططئ 
بغظ المةمعسات الاصطغثغئ والةثغثة، ترضئ تئظئ 
الفعط،  وجعض  طئاحرًا  جطتغًا  بسغطًا  خطابًا 

غساعثف الساطئ دون الثاخئ.
المحاسر،  طظ  طةمعسئ  طسعا  اظاسحئ  حسئعغئ 
وبسثم  السغاجغ،  سظ  باقغاراب  ضالحسعر 
سظ  التضام  تسئغر  وسثم  التضط،  شغ  المحارضئ 
المسغحئ  طساعى  جراء  والثعف  الظاس،  ععغئ 
طظ  والثعف  التغاة،  ظمط  طظ  والثعف  الصائمئ، 
العةرة والمعاجرغظ الثغظ غاط تخعغرعط بأظعط 
سظعط  الخرف  غاط  اقصاخادغئ،  المااسإ  طخثر 

إلى  بالظزر  دراجاه  تخسإ  طعضعع  إظه 
الاسصغثات المظعةغئ المامبطئ شغ جمع المسطغات 
المظعةغئ؛  ا�لغات  وطساءلئ  جعئ،  طظ  المغثاظغئ 
حفاشغاعـــا وطخــــثاصغاعا(٣) ، ذلك أن المحاســــر 
وغغر  طثفغئ  تضعن  طا  غالئًا  والسعاذش 
السغاجغئ  المحاسر  طعضعع  إن  بط  طسمعسئ(٤), 
طظ  بمةمعسئ  غرتئط  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ 
التصعل السطمغئ؛ طظعا سطط الظفج السغاجغ الثي 
غحاشض سطى ظفسغئ الةماعغر تتثغثًا، شعع سطط 
تثغث ظعر شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ، وصث 
أتى شغ جغاق تثاخض وتقصح السطعم اقجاماسغئ، 
اسائارًا إلى ضعن ذلك الاثاخض ضرورة سطمغئ، ضض 
اقجاماسغئ  الزعاعر  تصغصئ  أجض ضحش  طظ  عثا 
وسطط  السغاجئ  بغظ  الافاسض  ودراجئ  وتتطغطعا 
افول  طساعغغظ:  شغ  دراجاته  وغعجه  الظفج، 
باسائارعا  التاضمئ  الطئصئ  شغه  غثرس  أسطى، 
ظثئئ خاتئئ صرار وخاظساه أغدًا، والباظغ صاسثي 
جطعضعا  تغث  طظ  جعاء  الةماعغر،  شغه  غثرس 
الرأي  غسمى  طا  تحضض  باسائارعا  أو  اقظاثابغ، 

السام. 
الئضر،  السطط  عثا  تتطغض  طساعغات  تسثدت  وصث 
الثولئ،  بط  شالفرد  الثولغ  الظزام  طظ  بثءًا 
حمض  بتغث  طعاضغسه،  سطى  ذلك  واظسضج 
دراجئ الحثخغئ السغاجغئ، والسطعك اقظاثابغ، 
طعضعع  ضمظه  لغأتغ  السغاجغئ،  والمساصثات 

سطط ظفج الةماعغر(٥).

شروغث،  شغعط  بمظ  الظفج،  سطماء  أن  والعاصع 
طافصعن سطى أن الفرد طا إن غظثرط شغ جمععر 
طتثد، تاى غاثث جمات خاخئ لط تضظ طعجعدة 
شغه جابصًا، وتاى إن ضان بسدعا طعجعد، شإظه 
سظعا  الاسئغر  أو  بعا  الئعح  سطى  لغاةرأ  غضظ  لط 

بمبض عثه الخراتئ وتطك الصعة(٦).

السغضعلعجغا  طاعغئ  إلى  أوقً:  الاطرق  تط  لثلك 
المةال  شغ  بروزعا  وجغاصات  السغاجغئ 

السغاجغ(أوقً)، بط باظغاً: السمض سطى دراجئ 

الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ  المحاسر 
بالمشرب(باظغًا).

السياسيــــة:  المشـــــــاعر  أوًال: 
فــي  وبرزوهـــــــا  ماهيتهـــــــا 

الفضاء السياسي

طع  تام  تصابض  شغ  وافتاجغج  المحاسر  تأتغ 
سطى  غظئع  طظعا  واتث  شضض  والافضغر،  المظطص 
الاعالغ طظ الصطإ والسصض، عثا تسإ اقشاراض 
الصثغط الثي غرى أن السصض طساصض سظ المحاسر 
سضج  بالعجثان،  ترتئط  الاغ  واقظفساقت 
صثم  وصث  الصحرة،  شغ  تامعضع  الاغ  المسرشئ 
وعع  والسصض،  السعاذش  بغظ  تسارضًا  أشقذعن 
أرجطع  أطا  الرواصغئ،  المثرجئ  ذعرته  تسارض 
والفطسفئ السغاجغئ المساخرة شصث رأغا أن عظاك 
تضاطًق بغظ السعاذش ضصعة داشسئ والسصض ضأداة 

غظغئ طسرشغًا (٧).
طظ  ظعع  سظ  تسئر  حسعرغئ  تالئ  المحاسر  إن 
طظ  طةمعسئ  طظ  تاضعن  والاصثغرات،  الاصغغمات 
بالرغئات  وترتئط  وافطججئ،  والتعاشج  المغعقت 
طرتئطًا  حأظًا  المحاسر  تخئح  بعثا  الطثة،  وطئثأ 
طئعمئ،  طاسططئ  صعة  لفشراد،  الثاخئ  بالتغاة 
طثطرة  صعة  الافضغر،  سطى  الصثرة  تصعض 
وغاطدئ، تاحضض طئضرًا شغ تغاة افشراد، وتزض 
السغاجغئ  والمحاسر  سطى سمص جتغص،  طثشعظئ 
شعغ  سام،  بحضض  المحاسر  طظ  اجابظاًء  لغسئ 
التجن  غمبطعا  جطئغئ  طحاسر  بغظ  تاسثد  افخرى 
والصطص والشدإ والثعف والاعتر، واغةابغئ غمبطعا 

الفرح والسسادة وافطض والخثاصئ والبصئ(٨).
عثا طظ جعئ، طظ جعئ باظغئ شغ تخظغش طاضج 
المحروسغئ  غةسض  "المحروسغئ"،  فجج  شغئر 
شغ  المتضعطغظ،  طحاسر  سطى  تتغض  الضارغجطغئ 
سطى  تتغض  الاغ  الصاظعظغئ  الحرسغئ  طصابض 

السصقظغئ، طحروسغئ تصعم سطى الممغجات 

باتث شغ الصاظعن السام والسطعم السغاجغئ
الصاظعظغــئ  السطــعم  ضطغــئ  زعــر  ابــظ  بةاطســئ 

واقصاخادغئ واقجاماسغئ أضادغر

ملخص تنفيذي:
تاةه عثه الثراجئ إلى دراجئ المحاسر السغاجغئ 
شغ طقسإ ضرة الصثم بالمشرب، سئر اشاراض أن 
غافاسض طع  المةامع  الصثم ججء طظ  جمععر ضرة 
له  المااتئ  ا�لغات  سئر  وشسطعا،  السططئ  خطاب 
اظطقصًا طظ المطسإ، إذ تسسى تطك الةماعغر إلى 
السغاجغئ  المحاسر  طثاطش  وظصض  طتاضاة 
ذرق  بإبثاع  السمعطغ،  الفداء  شغ  المظاحرة 
شغ  جاءت  ظاعرة  ظفسعا،  سظ  لطاظفغج  جثغثة 
طظ  طةمعسئ  شغ  المحاسر  سعدة  غآضث  جغاق 
ذلك  وارتئاط  والعظثجئ،  الفظ  طظعا  المةاقت، 

بمرتطئ طا بسث التثابئ. 
طقسإ  شغ  السغاجغئ  السغضعلعجغا  سادت  شصث 
برزت  وصث  السربغ،  الربغع  بثاغئ  طظث  الصثم  ضرة 
سطى حضض حسارات وأغاٍن وقشاات، تاةاوب طع 
المةامع طظ جعئ، وتسئر سظ العسغ السغاجغ طظ 
طآجسات  شحض  ضث  وتخرخ  باظغئ،  جعئ 
جعئ  طظ  الاأذغر  شغ  الامبغض  وضسش  العجاذئ، 
شداء  خطص  إلى  جسئ  ضعظعا  إلى  إضاشئ  بالبئ، 

سمعطغ غغر طدئعط وغغر طصغث. 
السغضعلعجغا  عثه  تسثد  عع  لقظائاه  والمبغر 
بغظ  المشربغئ  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ 
إلـــى   ، "التـــضرة"(١)  بـ  ا�تســـــاس  الاسئغر سظ 
واقغاراب  والترطان  بالمزطعطغئ  ا�تساس 

السغاجغ.

 

كلمات مفتاحية: 
المحاسر السغاجغئ، طقسإ ضرة الصثم، اقلاراس، 
الحئــــاب، اقتاةـــــاج، اقغاـــــراب السغاجــــغ، 

المزطعطغئ.

تقديم:
الرطعز  طةمعع  تفضغك  الثراجئ  عثه  تاعخى 
غصثطعا  الاغ  السغاجغئ  والترضات  وا�حارات 
إلى  رجائض  باسائارعا  المقسإ،  داخض  الةمععر 
السططئ، تسئر سظ طةمعسئ طظ المطالإ، وبعثا 
أخئح  المطسإ  أن  طئثئغًا  العرصئ  عثه  تفارض 
ذئغسئ  ذات  جماسغئ  طحاسر  سظ  لطاسئغر  شداء 
جغاجغئ، تختح شضرة أخئتئ غالئئ سظ جماعغر 
ضرة الصثم طفادعا أظعا تتمض بصاشئ جغاجغئ غغر 
بأطعر  تضارث  ق   (culture paroissiale) طئالغئ 
المقسإ  أن  السام، ذلك  الحأن  وتثبغر  السغاجئ 
والمحاسر  اقظفساقت  طظ  بمةمعسئ  طحتعظئ 
اظاصطئ بفسض السغاصات اقجاماسغئ المثاطفئ إلى 
طحاسر جغاجغئ، أطا المصاربئ المسامثة شغ عثه 
تصعم سطى  العرصئ شعغ طصاربئ جغضع-جغاجغئ، 
دراجئ ووخش تالئ طثرجات طقسإ ضرة الصثم 
غغر  بخفئ  و٢٠٢٢،   ٢٠١٦ بغظ  طا  بالمشرب 
تاجئ  تسإ  الظماذج  اجاغراد  شغ  طظازمئ 

الاتطغض إلى ذلك.

شالثارجعن لط غعامعا بالمحاسر السغاجغئ إق شغ 
ا�وظئ افخغرة، لضظ طآحراته وإرعاخاته افولى 
تسعد إلى المآتمر الثي سصثته الةمسغئ الفرظسغئ 
المعضعع،  تعل   ٢٠١٧ جظئ  السغاجغئ  لطسطعم 
ولسض عثا غرجع إلى عغمظئ الئرادغشط المآجسغ، 

والظزرغئ السصقظغئ شغ تتطغض طا عع جغاجغ(٢).

الخسغثغظ الثاخطغ والثارجغ، وسظ أطعر أخرى، 
دون وسغ ودون حسعر(٤٢)، وغئرز ذلك شغ ظسئئ 
المآجساتغئ، طما  السغاجغئ  التغاة  اقظثراط شغ 
غسمص الصطغسئ بغظ الثولئ والمعاذظ، غئرز ذلك 
شغ طةمعسئ طظ افغاظغ طظ صئغض: "شعاد لئقد 
"شطعس   ... السقطئ"  ذالئغظ  ششماطئ  ساغحغظ 
لئقد ضاع ضطغاععا لطئراظغ سطغاععا جغظغراجغعن 
ظاعطا  خثطع  لئغرو  لضط  "خطغظا   ... صمساععا" 
ساغحغظ شئقد ظغرو بقد الشمئ" ... "طثرج قتغظغ 
لصاظعن"،  لئقد وضرعظا  "ططغظا   ... لمغجرغئ"  شئقد 
راعا  "أطاظا  جاوغئ"،  طاعغ  شطماروك  "والسغحئ 
طرغدئ". "طرضععا بالمحاضض وشساد التضعطات" 
ضطه  طساصئض  العغض  شغ  ساغح  "والسربغ   ...
ظطمات" ... "والئاصغ حفارة وسطغظا تضارة ضغسمرو 
حضارة بفطعس الفصراء" ... "رجاوي ساغح جعال 
ق خثطئ ق طحروع ق طال" ... "شغ حمال اشرغصغا 
وضسغئ عغ حغ ساغح حغ طثئغ حغ طدعي 
سظث  تال  طسثي  حغ  طسطك  حغ  طخثي  حغ 
جغثي ربغ". بمسظى أظظا ظسغح شغ عاته الئقد 
سغحئ طشمعطئ ظططإ طظ ا� السقطئ، المال شغ 
الةغض،  عثا  وصمساط  اخاطسامععا  ضطعا  الئقد 
بقد  أظاط،  شصط  احاشطعا  المضاتإ  لضط  ترضظا 
جعداء، طططظا شغ الئقد وضرعظا صاظعظعا، السغحئ 
شغ المشرب ق تساوي حغؤًا وافطئ طرغدئ بسئإ 
المحاضض وشساد التضعطات، والسربغ غسغح شغ 
جارصعن  والئصغئ  له،  طساصئض  ق  العغقت 
الفصراء،  أطعال  طظ  جغئععط  غمطآون  غتاصروظظا 
طحةع الرجاء غسغح طساشر ق حشض ق طحروع ق 

طال، شغ حمال اشرغصغا العضسغئ طجرغئ.
شغ عثا المبال ُغقَتر أّن المحةسغظ اظاصطعا بغظ 
المشرب بط  وخش بقث وضسغات لطةماعغر؛ طظ 
اشرغصغا، طما غآضث  السربغئ بط دول حمال  افطئ 
الئقد،  طظعا  تمر  الاغ  بالسغاصات  الةماعغر  وسغ 
المتطغ  المتغط  طع  الافاسقت  باطك  تظئأ  بط 
وا�صطغمغ، تفاسقت جغضعلعجغئ تظئأ سظ تالئ 
المآجسات  بغظ  تعاخض  وأزطئ  اقغاراب  طظ 

الاصطغثغئ لطعجاذئ والاأذغر والةماعغر. 

إظعا تالئ طظ اقظسجال وسثم اقظاماء إلى الةماسئ 
السغاجغئ والظزام السغاجغ، وغسجى عثا الحسعر 
إلى إتساس افشراد بسثم جثوى تأبغرعط سطى 
بالمسظى  الحسعر  واظسثام  السغاجغ،  الظسص 
والحرسغئ،  السثالئ  غغاب  إلى  إضاشئ  الثاتغ، 
جعاء  وآلغاتعا  السططئ  اتةاه  السثواظغئ  شارتفع 
ضاظئ أغثغعلعجغئ أو طادغئ(٤٣). وغئثو أن افشراد 
ق غفعتعن أغئ شرخئ شغ الاسئغر سظ طحاسرعط 
جعى  اقظفراجات  تطك  طظ  ضان  شما  السغاجغئ، 

طئارغات ضرة الصثم.

على سبيل الختم:
ضئغٌر  أبٌر  له  ضان  لطمشرب  السام  السغاق  أن  غئثو 
الاغ  المشربغ،  لطمةامع  الساطئ  الظفسغئ  سطى 
وظسئئ  اقتاةاجغ،  الثطاب  باخاسث  تامغج 
الترطان، وصث اظاصض ضض ذلك إلى جماعغر طقسإ 
تظفخض  ق  السغاجغئ  المحاسر  عثه  الصثم،  ضرة 
المةامع، إظعا تسئر سظ  الاغ غحسر بعا  سظ تطك 
بظاء  شغ  والعجاذئ  الامبغض  طآجسات  أزطئ 
الفرد طحاسر جغاجغئ  شغعا  طعاذظئ تصئ، غتمض 
المآجسات  واتارام  العذظ،  بتإ  ططغؤئ 
السغاجغئ، واقظثراط شغعا، وجسطعا خغارًا أجاجغًا، 
اظاصال  شغ  اقجاماسغ  الاعاخض  وجائض  وتطسإ 
إظعا حضض  الحئاب،  السغاجغئ بغظ  المحاسر  تطك 
أشراد  بغظ  الاداطظغئ  الاسئؤئ  أحضال  طظ 
والمحاسر  والسطعضات  افشضار  شغ  غحارضعن 

السغاجغئ. 
السغاجغ  السطعك  سطى  تآبر  المحاسر  عثه 
المحارضئ  طساعى  سطى  وتتثغثًا  لفشراد، 
غغر  المحارضئ  افشراد  غفدض  بتغث  السغاجغئ، 
ضسثم  دوظعا،  طا  وغعمحعن  المآجساتغئ، 
وطصاذسئ  السغاجغئ،  افتجاب  شغ  اقظثراط 
أو  اقظاثابات،  شغ  الاخعغئ  وسثم  أظحطاعا، 
السام  الحأظغظ  تثبغر  تعلغ  أو  لعا،  الارحح 
الاساذغ إلى  والتجبغ، إضاشئ إلى ارتفاع ظسئئ 

اقتاةاجات والسظش السغاجغ. 

دغظغ  قلغئغرتغ  لئابعر  غا  لئابعر  "غا  طتاصرغظ، 
بسغث  ظروح  ضارتغ  ظئثل  لماروك  طظ  طساك 
شضقجضع ظسطالغ شسضعتقظثا تما إن حاء ا� 
تتقلغ". أي: غا جفغظئ الترغئ اتمطغظا طظ المشرب 
لظشغر التغ وظسغح تغاة جمغطئ، "غا ربغ غا السالغ 
شئرغمظ  اقلغ  غغر  تئغئ  شةغرطاظغ  وساحصغظ 
ظسطالغ صطع غا لئابعر ططغئ بقد ظغرو"(٣٩). أي: غا 
أختاب  طع  المحغ  أتئئئ  افلمان  ظتإ  ا� 
طططئ  شإظظغ  السفغظئ  أغاعا  اذعئغ  افول  الخش 
خطاب  تتمض  واغاٍن  حسارات  السعداء.  الئقد 
تغؤغسغ وظفسغئ المطض والحسعر بالتضرة وتظمغ 
والاظسط  الحرسغئ  العةرة  سئر  الئقد  طشادرة 

بالثغرات وتظفج الترغئ بئقد افظعار.
والتثغث سظ التضرة لغج ولغث لتزئ ضرة الصثم، 
الترضات  طظ  طةمعسئ  خطاب  شغ  ظعر  وإظما 
اقجاماسغئ طظث ٢٠٠٤، لغاط تعظغفه بضباشئ شغ 
ترضئ ٢٠ شئراغر جظئ ٢٠١١، عظا صاطئ افلاراس 
بظصض الحسعر السام طظ الفداء السام الضطغ إلى 
الضطغ  بغظ  الاأبغر  ذلك  سظ  تسئغرًا  المطسإ، 
المةامع  طع  الاداطظ  سظ  وتسئغرًا  والةجئغ، 
الضطغ، حسعر غاأجج سطغه السظش بضض أحضاله، 
غرتئط بطتزئ تظفغج سظ ظطط اجاماسغ غخرف 
افتاجغج  اتاةاجغ، وتطثص عاته  شغ خطاب 
تصعل:  المصاذع،  أتث  شغ  الرجاء  ألاراس  أغظغئ 
حفارة  والئاصغ  السادس  طتمث  واتث  "ططضظا 
الفصراء".  بفطعس  حضارة  ضغسمروا  تضارة  وسطغظا 
أي: إّن المطك عع طتمث السادس، وغتعم تعله 
الفاجثون غتاصرون باصغ أشراد الحسإ وغمطآون 

جغعبعط بأطعال الفصراء.
الرزق  سطى  صطص  صطصئ،  بظفسغئ  الفرد  غسغح 
واظسثام جثري لطحسعر بافطظ بضض أحضاله سطى 
اقظاصام  إلى  شرخئ  ضض  شغ  غاةه  غعطه،  ذعل 
بأجالغإ خفغئ ورطجغئ تزعر شغ المطسإ ضفداء 
غتاطه الةمععر بضض صعة طما غظاب ازدواجغئ شغ 
الحثخغئ بغظ الرضعخ الزاعر والسثائغئ الثفغئ 
الفرخئ  غاتغظ  بالتضرة  غحسر  الثي  شا�ظسان 

لطظغض طظ غرغمه دائمًا (٤٠).  

لغسغح تطك التالئ الظفسغئ تخش اقجاغاء الثي 
غتخض  طا  أّن  إدراضه  ظاغةئ  الفرد،  لثى  غاعلث 
طما  بضبغر  أصض  المسغحئ  طصعطات  طظ  سطغه 
ا�تساس  عثا  وغاعلث  غاعصسه،  أو  غساتصه 
أو  افخرى،  بالمةامسات  افشراد  وضسغئ  بمصارظئ 
السثالئ  تشغإ  بتغث  ظفسه،  بمةامسه  تاى 
طظ  تالئ  الفرص،  تعزغع  وسثالئ  اقجاماسغئ 
الاغ تامظى  الترطان، تزعر شغ أغاظغ افلاراس 
تغاة  سطى  لطتخعل  الشربئ  بقد  إلى  تعاجر  أن 
"صطئغ  أغظغئ  ذلك  سطى  طبال  خغر  ولسض  ضرغمئ. 
والعةرة  الئطالئ،  صدغئ  تاظاول  إذ  تجغظ"، 
السرغئ، والفساد شغ الثولئ، وسثم المساواة شغ 
الختئ  طظزعطئ  وضسش  البروة،  تعزغع 

والاسطغط(٤١).
السغاجغ  لطاظفغج  تصًق  المقسإ  تخئح  عضثا 
واقخاظاق  اقجاماسغ،  اقتاصان  تالئ  سظ 
السغاجغ بالئطث. وتمض حسار الشرشئ ١٠١ ضحسار 
الثغربغ، وعع اجط طساعتى  الرجاء شغ  جمععر 
 ،١٩٨٤ جظئ  الحعغرة  اوروغض  جعرج  رواغئ  طظ 
ضئغر،  جةظ  طبض  أخئتئ  الئقد  أن  سظ  تسئغرًا 
والصمع  الصعر  إلى  المعاذظعن  شغه  غاسرض 
خاتئئ   ١٠١ الشرشئ  طبض  تماطًا  والاسثغإ، 

السمسئ السغؤئ.
طحاسر  سظ  الةمععر  غسئر  المطسإ  داخض  طظ 
الاغ  اقجاماسغئ  افوضاع  طظ  واقجاغاء  السثط 
افغاظغ،  طظ  طةمعسئ  سضساعا  والاغ  غسغحعا، 
لةماعغر  ظطمعظغ"  بقدي  "شغ  أغظغئ  طظ  بثًءا 
الحسإ"  "خعت  بأغظغئ  طرورًا  الرغاضغ،  الرجاء 
بقد  "عادي  أغظغئ  إلى  وخعقً  العداد،  لةمععر 
افغاظغ  تطك  ضض  اتتاد ذظةئ،  لةمععر  التضرة" 
تتغض سطى طةمعسئ ضاططئ طظ المحاسر المسصثة، 

طظعا المساظاة والضراعغئ وافلط والزطط.
وغئصى الحسعر باقغاراب السغاجغ لثى الةمععر 
طظ أعط المحاسر السغاجغئ، شعع تالئ غحسر شغعا 
الحاب بسةجه سظ المحارضئ شغ الحأن السغاجغ، 
سطى  السغاجغئ  الاطعرات  ضض  سظ  واظحشاله 

وحثخغاته،  السغاجغ،  بالظزام  الاظثغث 
وباظتراشات المةامع وباقساثاءات سطى الحسعب 
طظ  وحضض  اجاماسغئ،  ظاعرة  إظعا  المسطمئ... 
ططفئ  بحضض  طاطعر  السغاجغ  الاسئغر  أحضال 
لقظائاه لثى طظاخري الظعادي الضئرى، تساعتغ 
صغادات المافرجغظ حساراتعا طظ افتثاث الراعظئ 
الرحعة،  ا�رعاب،  الئطالئ،  اقجاماسغ،  (الئآس 
"وخعلغئ"  التضرة،  العةرة،  شغ  الرغئئ  الفساد، 
الصادتئ  أظاحغثعط  لظحر  الةثد...)  افغظغاء 

بفدض الةعصئ المعجغصغئ المراشصئ لعط.
شرجعي،  تفض  حضض  السغاجغ  الاسئغر  غأخث  بط 
إلى  المةمعسئ، صث غظاصض  غسطغ طسظى فسداء 
الاسئغرات  تطك  وترجع  وظدالغئ.  جغاجغئ  ععغئ 
بقبئ  إلى  المطسإ  شغ  تئرز  الاغ  السغاجغئ 

تخظغفات طظ الاَّسغغج عغ(٣٣):
إلى  باقظاماء  غعتغ  أغثغعلعجغ  تسغغج  أوقً: 

جماسئ أو جمسغئ أو طةمعسئ جغاجغئ طسغظئ.
ععغاتغ  باظاماء  غعتغ  ععغاتغ  تسغغج  باظغًا: 

طسغظ.
بالبًا: تسغغج ظعسغ أو ذئصغ طظ أجض إدخال 

طحضض سمعطغ إلى أجظثة الفاسض السمعطغ.
غحضض المطسإ شداًء طفاعتًا، غةامع شغه افشراد 
إلى  وسئره  بفدطه  وغاتعلعن  سام،  رأي  لخعغ 
طعاذظغظ، تةمسعط آراء وصغط وغاغات واتثة، طع 
افخث بسغظ اقسائار أّن الائادل اقظفسالغ لعجعات 
عع  الساطئ  المخالح  تثص  طسائض  تعل  الظزر 
بافجاس  عع  الثي  السام،  الرأي  شرز  غاغح  الثي 

وجغطئ المعاذظغظ شغ الدشط سطى الثولئ(٣٤).
وغئثو سطى طصاسث المثرجات أّن الحاب المظاخر 
لطظادي صث وجث شسًق حثخغاه المامغجة، واضاحش 
تسئغر  سطى  باظغًا  سبر  ضما  أوقً،  الحئاب  جمععر 
لـ  اظدماطه  خقل  طظ  ععغاه  وسطى  ضقطغ، 
المطسإ  وغرخص  الصثم.  لضرة  الضئغر"  "شرغصه 
السقصات  ظسب  إطضاظغئ  العائةئ  بأجعائه 
الممضظ  افداء  بعاجطئ  الةثغثة،  اقجاماسغئ 
لطاسئؤئ  شداًء  لغخئح  الصائمئ،  الحئضات  لسمطغئ 

وضغاظًا رطجغاً غسئر سظ بظاء اجاماسغ(٣٥).

وُغقَتر أّن عظاك ظجوسًا إلى بصاشئ الّقسظش طظ 
عع  الصثم  ضرة  طقسإ  داخض  تسئغرات  خقل 
السمعطغ  الفداء  شغ  طعجعدة  لبصاشئ  اجاسارة 
لمثاطش  اجاتدار  عع  ضظعه  شغ  الضطغ، 
والسصطغئ  والعجثاظغئ  المسرشغئ  الثغظاطغات 
السطمغ  السطعك  بدئط  تصعم  الاغ  والظفسغئ 
لطةمعع أبظاء شارة افزطات أي شغ سج اقتاةاجات 
ضاضاغك  جطمغئ  واقظفسال.  والمصاوطئ  والخراع 
الاضاشآ  سثم  الى  ترجع  السططئ  طع  الخراع  شغ 
شغ الصثرة والصعة، طظ أجض ضسإ تأغغث وتساذش 
وتداطظ ا�خرغظ ووضع الثخط شغ وضسغئ غغر 

طاعازظئ(٣٦). 
تةامع  أجاجغئ  جغاجغئ  طحاسر  بقبئ  لااحضض 
ا�خر،  إلى  غآدي  حسعر  وضض  طرضإ،  بحضض 
الشدإ  شغ  تضمظ  جطئغئ  جغاجغئ  طحاسر 
والمزطعطغئ والتضرة والترطان الظسئغ واقغاراب 
السغاجغ؛ طحاسر جغاجغئ تئرز بحضض جطغ شغ 
طةمعع افغاظغ والحسارات الاغ غتمطعا طحةسع 

الفرق الرغاضغئ بالمقسإ.
والحسعر بالمزطعطغئ غئرز اظطقصًا طظ أغظغئ "شغ 
ظفسغئ  تالئ  والمزطعطغئ  ظطمعظغ"(٣٧)  بقدي 
تصعصه  سطى  طساثى  بأظه  الفرد  شغعا  غتج 
شغعلث  أغدًا،  باقضطعاد  طسعا  وغتج  وترغاته، 
طظ  طةمعسئ  شغ  غارجمه  بالتضرة،  الحسعر  له 
تالغ"،  ظحضغ  "لمظ  طبض:  والحسارات  افغاظغ 
حسعر غتج شغه الفرد باقتاصار والثوظغئ، أو صض 
تالئ طظ الغأس ضئغرة، غحسر شغعا الفرد أظه طعان 
بالامغغج بحاى  شغعا غحسر  الضراطئ وغغر طتارم، 
أحضاله، سطى أجاس الطعن والثغظ والسرق والطشئ 
شغةاور  والارابغ،  الاسطغمغ  والمساعى  والةظج 
طظه  الصرغئئ  المفاعغط  طظ  طخفعشئ  بثلك 
ضاقجائثاد والفساد والرحعة والمتسعبغئ ...(٣٨)، 
الرجاء  أغاظغ  طظ  طةمعسئ  شغ  ذلك  ضض  غئرز 
الئغداوي طبض: "غا ترضظا غا لئابعر غا ودغظا لئقد 
أّغُاعا  اتمطغظا  بمسظى  راظغ طتضعر".  ظعر شئقدي 
بقدظا  شغ  شإظظا  افظعار  بقد  إلى  السفغظئ 

07

وطظ  اقجاماسغئ،  وافوضاع  الرغاضغئ  السغاجئ 
بط اظاصاد جغاجات السططئ(٢٥). 

السططئ  طصاوطئ  جغاجئ  ظعب  طظ  اظاصطئ  وبعثا 
جاسثعا  وصث  سطغعا،  العةعم  جغاجئ  ظعب  إلى 
الاظزغمغئ  باقجاصقلغئ  تامغج  ضعظعا  ذلك  سطى 
اقجاماسغئ  الاظزغمات  باصغ  سظ  والمالغئ 
تاسط  صراراتعا  جسض  الثي  افطر  والسغاجغئ، 

باقجاصقلغئ.
المةمعسات  عثه  اظاصادات  أن  با�حارة  والةثغر 
دون  السغاجغئ  المآجسات  إلى  طعجعئ  ضطعا 
تضاغك  أظه  الئسخ  وغرى  المطضغئ(٢٦)،  المآجسئ 
شغ  افلاراس  خظثصئ  طظ  السططئ  غمظع  جغاجغ 
إظعا  بظسفعا،  لطسططئ  تسمح  جغاجغئ  تعجعات 
جام  لخإ  طظاسئ جغاجغئ  تحضض  الاضاغك  بعثا 
اظاصاد  شفغ  والئرلمان،  التضعطئ  سطى  غدئعا 
"غرغظ  شخغض  رشع  المشاربئ  لطئرلماظغغظ  واضح 
بعغج" رجالئ ضائئ سطغعا سئارة "شالصئئ الاضرضغر، 
غدتك  الئرلمان  صئئ  داخض  أي  الئشرغر"  شالمصرر 
تدسعن  الثراجغئ  المصررات  وشغ  الئرلماظغعن 
"الئشرغر"(٢٧)، وذلك شغ المئاراة الاغ جمسئ الرجاء 
بمظ  برجط  الصظغطري  الظادي  بفرغص  الرغاضغ 
شغما  أطا   .٢٠١٨ لمعجط  السرش  ضأس  ظعائغ 
أغظغئ  ظعرت  شصث  التضعطئ  باظاصاد  غاسطص 
وطسطئالظاش"  ظحسطععا  طظتئععاش  "التضعطئ 
التضعطئ ظترق ضض حغ وبثون  بمسظى ق ظتإ 
وطظ  غعاظغ"،  "رجاوي  أغظغئ  بط ظعرت  طئاقة، 
تضره  طسمعطئ  "طشاظا  طصطع،  به  جاءت  طا  بغظ 
الى  إحارة  (شغ  طسمعطئ  جاسئ  أي  التضعطئ" 
الساسئ ا�ضاشغئ الاغ زادتعا التضعطئ) تضره شغ 

التضعطئ.
طقسإ  داخض  والمرددات  افغاظغ  عثه  تسئر  إذ 
ضرة الصثم سظ جغضعلعجغا وطحاسر سثم الرضى 
تثبرعا،  الاغ  السغاجات  طثاطش  سظ  الضئغر 
المادغئ  إحئاع  سطى  صادرة  غغر  شالتضعطات 
أي  سطى  صادرغظ  غةسطعط  طما  لفشراد  والظفسغئ 

حغء صث غعخض طا غحسرون به(٢٨).

الصثم  ضرة  لمطسإ  العظثجغئ  الطئغسئ  وتسمح 
جمععرا  غاظاظر  أن  سمعطغاً(٢٩)،  شداًء  باسائاره 
أطعر  شغه  تطرح  اغعري  حضض  سطى  الفرغَصغظ، 
الساطئ لطظصاش، بائادل ا�راء والتةب(٣٠)، شغثخض 
جغضعلعجغئ  طظاشسئ  شغ  الفرغَصغظ  طحةسعا 
طفادعا: أّي الةمععرغظ صادر سطى المساعمئ شغ 
شازعر  الاحةغع،  أجطعب  خقل  طظ  شرغصه  شعز 
تردغث  وذرغصئ  الةمععر،  تظزغط  أحضال  بثلك 
والاطعغح  الفرغص  أسقم  رشع  وضغفغئ  الحسارات، 

بعا.
السغاجئ،  لسطط  جثغثًا  طضاظًا  المطسإ  لغمبض 
أحضال  ضاشئ  طظ  خالغًا  سمعطغًا  شداًء  وغخئح 
طحارضئ  أرضغئ  شعق  غصفعن  شافشراد  الاراتئغئ؛ 
وغطئسعن أصظسئ طبالغئ، غاثطخعن طظ تمبقتعط 
والسغاجغئ  والبصاشغئ  الثغظغئ  وخطفغاتعط 
تثوب  واتثًا،  ووسغًا  واتثًا  خعتًا  وغخئتعن 
الثوات شغ بظغئ ق طادغئ رطجغئ شغئثأ الافاوض 

تعل التاجغات الساطئ(٣١).
المشربغئ إلى طظخات  الصثم  تاتعل طقسإ ضرة 
لط تسث  أغاٍن وأظاحغث  الفظغ، طظ خقل  لقبثاع 
باتئ  بض  الرغاضغئ،  الفرق  طآازرة  سطى  تصاخر 
والثارج،  الثاخض  إلى  جغاجغئ  رجائض  تتمض 
بتغث غاط اقظاصال طظ قسئغظ إلى أشراد تاططغظ 
سعاذش وطحاسر، تمبض ضمغر افطئ أبظاء شرتاعط 
داخطغئ  صمخان  سظ  والضحش  عثف،  باسةغض 
الصدغئ  أو  ضا�جقم  جغاجغئ  حسارات  تتمض 
الصّسام،  أو  المشربغئ  الختراء  أو  الفطسطغظغئ 
عع  طا  إلى  ترطج  وإغماءات  ترضات  تاثططعا 
جغاجغ، شغ لشئ تسئر سظ طحاسر تطفع شصط شغ 
لتزئ اقظاحاء، عضثا تخئح الحسارات شغ عاته 

المرتطئ ذات ذئغسئ جغمغائغئ وععغاتغئ(٣٢).
الصثم بعخفه طضاظًا لاخرغش  وغزعر ططسإ ضرة 
حغء  بضض  غسمح  تغث  المضئعتئ،  اقظفساقت 
داخض عثا العغضض المعغإ، إظه شداء طثاطش سظ 
خارجه، إذ تظططص بثاخطه أخعات المافرجغظ بضض 
طبض  طثاطفئ،  بمعضعسات  الماسطصئ  افظاحغث 
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إلى  الرغاضغئ غعثف  الثولئ لفلساب  إن اتادان 
لطظزام  الحرسغئ  طظح  وطظعا  أغراضعا،  خثطئ 
وتةثغر  العذظغ،  العقء  وتسمغص  السغاجغ، 
ضعظعا  إلى  إضاشئ  المتاشر،  السغاجغ  السطعك 
وجغطًا  تسث  تغث  السغاجغ(٢٠).   لطاخرغش  أداة 
السغاجغئ  الرجائض  طظ  طةمعسئ  لامرغر  ظاسمًا 
لطتضعطات اتةاه الةماعغر طظ أجض طصئعلغئ أضئر 
واجامرارغئ  واجاصرار  أضبر  وخدعع  بتضمعا 
لفظساق السغاجغئ التاضمئ، غصع عثا سئر الثسط 
الرغاضغئ،  لفظحطئ  الماعاخض  والرطجي  المادي 
أجض  طظ  السغاجغغظ  لطجسماء  الرطجي  والتدعر 
اقشاااح،  المئارغات، وشغ تفقت  اظطقق  إسطاء 
الفرق  وتعظؤئ  لطفائجغظ  الةعائج  تصثغط  شغ  بط 
والمئارغات،  بالئطعقت  شعزعا  إبر  والمظاثئات 
واجاصئالعا بسث شعزعا شغ تفض بعغب تصام شغعا 
التاضمغظ  طحاسر  شغعا  تطاتط  ذصعس 

والمتضعطغظ.
افلاراس  تسائر  باظغئ  جعئ  طظ  جعئ،  طظ  عثا 
تظامغ  الاغ  افظثغئ  تساظث  طةمعسات تحةغسغئ 
طظ  أضئر  وحشش  وتدتغئ  ووشاء  بتإ  إلغعا، 
طةمعسئ  سظعا  تخثر  وبالاالغ  السادي،  المحةع 
ظاغةئ  والرغاضغئ،  السغاجغئ  طظعا  المعاصش؛  طظ 
غغرة عثه الفخائض سطى أظثغاعا، وضثا إتساجعا 
طظ  ضض  وجه  شغ  شرغصعا  سظ  الثشاع  بمسآولغئ 

تسائره غسسى إلى سرصطئ طساره(٢١).
المةمعسات  عثه  طظثرذغ  سثد  غخض  اذ 
حئاب،  أغطئعط  طظثرط،  ططغعن  إلى  المحةسئ 
تساعط وجائض الاعاخض اقجاماسغ شغ تحئغك 
ضئغرًا شغ عرم  َتغِّجًا  تتاض  شؤئ  بغظعط،  السقصات 
شغ   ٤٦,٣٢ إلى  تخض  بظسئئ  بالمشرب  افسمار 
شؤئ  سطى  أغدًا  غتغض  الحئاب  وفن  المؤئ(٢٢)، 
اجاماسغئ وطرتطئ سمرغئ تامغج بالفعران الساذفغ 

أخئتئ  شصث  والطمعتات،  با�طال  والظفسغ، 
بثغض  اقتاةاجغ ضثغار  الفسض  تثاار  الفؤئ  عثه 
سظ المحارضئ السغاجغئ، وذلك بتضط سثم البصئ 
طةمعع  شسالغئ  وسثم  السططئ،  شسض  شغ 
السمعطغئ  والئراطب  وا�جراءات  السغاجات 
شسالغئ  سثم  وضثا  الحئاب،  �دطاج  الاتفغجغئ 
اقجاماسغئ  السمعطغئ  السغاجات  طثاطش  وظةاسئ 
تحشغض  طظ  المشربغ؛  الحئاب  تساعثف  الاغ 

وختئ وتسطغط(٢٣).
إن سثم شاسطغئ السغاجات تطك خطَص إتساجًا لثى 
بغظعط  جاد  لثا  أغدًا،  شسالغاعط  بسثم  الحئاب 
اقجاماسغ  الاشغغر  إطضاظغئ  بسثم  اقساصاد 
والسغاجغ، وعع طا أدى إلى ضسش اقظثراط شغ 
والسغاجغئ  اقجاماسغئ  الاظمغئ  صداغا 

واقصاخادغئ لطئقد.
اظطقصًا  ضئغرًا  المشربغ تتعُّقً  افلاراس  لصث سرف 
عثه  طظع  سطى  بخمئ  الاغ   ٢٠١٦ جظئ  طظ 
ضرة  طقسإ  ولعج  طظ  الرغاضغئ  المةمعسات 
الصثم، لضظ شغ جظئ ٢٠١٨ ساد افلاراس بعسغ 
جثغث، إذ أخئح أضبر تظزغمًا، ذلك أّن الحسارات 
طظ  ُتمَظح  ضطعا  وفظعا  وطشظاة،  طضاعبئ  أخئتئ 
الئغؤئ البصاشغئ والمسغحغئ لطةمععر، شإظعا تمطئ 
ارتفع  وبثلك  وجغاجغئ،  اجاماسغئ  ططالإ 
تطك  تساثثم  لثغعا(٢٤)،  اقتاةاج  طظسعب 
الصمع  سظ  لطاروغح  ذئغسغئ  ضعجغطئ  الحسارات 

السغاجغ الثي غسغحه المةامع المشربغ.
لصث بثأ ألاراس المشرب بمسارضئ واظاصاد الصاظعن 
المقسإ،  حشإ  لمتاربئ  جاء  الثي   ٠٩-٠٩
واسامث شغ ذلك سطى افغاظغ الاغ تمةث الترغئ، 
واظاصاد  السططئ،  سطى  الامرد  إلى  وتثسع 
السسضرغئ  الثثطئ  صاظعن  وطسارضئ 
تض  رشخ  وضثا  لطسسضر)،  (طاغظمحغعش 
افلاراس طظ ذرف وزارة الثاخطغئ، وطا راشصه طظ 
طحاسر التصث والضره تةاه رجال الحرذئ، وسثم 
إلى  افلاراس  لاظاصض  السططئ،  شغ  البصئ 
اقظاصادات ذات الطئغسئ السغاجغئ، وذلك باظاصاد 

طظ طغجاظغئ الثولئ سطى تساب داشسغ الدرائإ، 
ضما غاط تخعغرعط طخثرًا لاعثغث الععغئ، لازعر 
جعطًئ  تطعقً  تطرح  دغماغعجغئ  صعى  بثلك 
افظزمئ  إجـراءات  بطء  طظ  ضاصئ  وحسئعغًئ 
ا�خر  ضث  الشرائج  تثاذإ  صعى  الثغمصراذغئ، 
عثه  جسئ  عضثا  المعاجرغظ.  جغما  ق  المثاطش، 
الثغماغعجغا الحسئعغئ تسالب بئراسئ طحاسر الصطص 
غدإ  إلى  جمغسًا  وتتعلعا  والشدإ،  والةجع 

جغاجغ(١٦).
وغقتر سعدة المحاسر بحضض ططفئ شغ التغاة 
الثعف  غضسععا  أخئح  الاغ  لفشراد  الثغظغئ 
والفرح والتجن، بط الترضات اقجاماسغئ المساخرة 
الاغ تترضعا طحاسر الثعف طظ المساصئض وخقل 
ا�حعار  تمقت  طظ  اظطقصًا  الراعظ  الجطظ 
أن  شضرة  سطى  تأجغسًا  الضئرى  والاسعغص 
لطفرح  طخثٌر  الضئرى  الحرضات  طظاعجات 
والسسادة ودواٌء لطتجن والضآبئ، وغجداد تدعرعا 
الئراطب  خخعخًا  الئخري  السمسغ  المةال  شغ 
لائصى  إخئارغئ،  وظحرات  وافشقم  الارشغعغئ 
طحاسر  تراشصه  سدطغ  ضظحاط  الرغاضئ 

جغاحئ(١٧).
إلى  ترجع  السغاجغئ  المحاسر  دراجئ  أعمغئ  إن 
اسائارات طاسثدة، طظعا أن المحاسر تحضض بظغئ 
اقصاخادغئ  التغاة  وطا  لطفرد،  تضعغظغئ 
ضثلك  لعا،  اطاثاد  إق  والسغاجغئ  واقجاماسغئ 
إلى  طعجعئ  اظاصادات  تئظغ  ضعظعا  إلى  ترجع 
أعمغئ  تئرز  الاغ  السصقظغ(١٨)  اقخاغار  ظزرغئ 
السمعطغ،  الصرار  خظاسئ  شغ  الفاسض  سظث  السصض 
وتعمح المحاسر السغاجغئ، شغ تغظ غبئئ واصع 
الممارجئ سضج ذلك. طظ جعئ أخرى شالسعاذش 
اجاماسغئ  ذئصات  بثطابات  ترتئط  السغاجغئ 
عثه  ذرف  طظ  طساعثشئ  تضعن  طتثدة 

الثراجئ(١٩).
السغاجغئ،  بالرطجغئ  السغاجغئ  السعاذش  وترتئط 
افتثاث  ُغَآوِّلعن  افشراد  طظ  السثغث  أن  ذلك 
الرطعز  سئر  سعاذفعط  سظ  وغسئرون  السغاجغئ، 
السغاجغئ، خخعخًا شغ افظزمئ السططعغئ الاغ 

إلى  المعاذظ  شغاةه  الخرغتئ،  الاسئغرات  تثظص 
التدعر  سطى  ضإحارة  المدمرة،  الاسئغرات  تطك 
الاسئؤئ  أن  ذلك  سطى  زد  الثات،  وجعد  وإبئات 
طظ  طةمعسئ  باجاثساء  تسمح  السغاجغئ 
أو  دسط  أجض  طظ  وا�غةابغئ  السطئغئ  السعاذش 
تصعغخ السغاجات التضعطغئ، لاخئح بثلك آلغئ 
صداغا  أو  جغاجات  أجض  طظ  إطا  لطاسئؤئ،  شسالئ 
تعط شؤئ اجاماسغئ طسغظئ، وذلك بضسإ تساذش 
أضئر ظسئئ طظ المظاخرغظ، وتضعغظ تحعد تظصض 

السثوى الساذفغئ بسرسئ ضئغرة.
طظ  طةمعسئ  شغ  السغاجغئ  المحاسر  لائرز 
سئر  تاتثد  الاغ  العذظغئ  الععغئ  طظعا  الصداغا، 
طحاسر جمسغئ، والفخض بغظ المخطتئ الحثخغئ 
والمخطتئ الساطئ الاغ غتثدعا الدمغر الةمسغ، 
والثاص،  السام  المةال  بغظ  الفرق  وتتثغث 
جماسغئ،  تفدغقت  تسث  الاغ  الصغط  وطسألئ 
وطسألئ الثغمصراذغئ الاغ تفخض شغ الخراسات، 
السثو إلى خخط وطظاشج،  والاغ غاتعل سئرعا 
خقل  طظ  لفشراد  السغاجغئ  اقخاغارات  وشغ 
شغ  اقظاثابات  لاحضض  اقظاثابغئ  اقجاتصاصات 
التصغصئ شرخئ لثسط تجب أو اقظاصام طظه وطظ 
إلى  غرجسعن  افشراد  عظا  أغدًا،  الئطثة  طرحح 
السمغصئ  الظفسغئ  لطةروح  اجاةابئ  سعاذفعط 

الماةثرة.

 



لطةماعغر،  ططِعط  شعع  لطصائث،  الظادرة  الحثخغئ 
بتغث غةسطعا تثدع إلغه دون أجج صاظعظغئ أو 
صثرة  الضارغجطغعن  الصادة  غماطك  بعثا  تصطغثغئ، 
السغطرة سطى المحاسر السغاجغئ واقجاصطابات، 
أغدًا  غظتسر  المحاسر،  عثه  تظتسر  طبطما  لضظ 
أن  ذلك  الضارغجطغغظ،  الصادة  عآقء  خسعد 
وطراصئئ  طعجعئ  طساغغر  لعا  طظاعجات،  السعاذش 
طظ ذرف الصادة، أولؤك الثغظ غعزسعن وغظاةعن 

وغدئطعن تطك السعاذش(٩).

اقعامام  ارتئط  شصث  السغاجغئ  المحاسر  أطا سظ 
بعا بمةمعسئ طظ السعاطض، أعمعا بروز الحسئعغئ 
ضترضئ جغاجغئ، بط طرتطئ طا بسث التثابئ، وطا 
شغ  تمبطئ  تتعقت؛  طظ  المساخر  الجطظ  خاتإ 
وخسعد  السغاجغ،  وأزطئ  ا�غثغعلعجغا،  طعت 
وطةامع  الفرداظغـــئ  وبـــــــروز  الاضظعصـــــراط، 

اقجاعقك(١٠) .
جغاق سام طتضعم بمرتطئ طا بسث التثابئ، طرتطئ 
حغء،  ضض  شغ  والاحضغك  بالّظسئغئ،  اتسمئ 
الاغ  تطك  والسصقظغئ،  المسغارغئ  أجج  تةاوزت 
السصقظغئ  سطى  بصغاطعا  التثابئ  بعا  بحرت 
جغاق  بالصاظعن،  واقلاجام  والسطمغئ  والاظزغط 
أغثغعلعجغا،  وق  طتضط،  تظزغط  بق  سام 
وتاصطص  العتثة،  شغه  تصض  اجاماسغ  وبمساعى 
عجلغئ  أضبر  ذابع  إظه  ا�تصان،  درجئ  شغه 
وشعضعغئ(١١). طع عثه المرتطئ سرشئ المآجسات 
السغاجغئ الاصطغثغئ؛ طظ أتجاب، وتصالغث تارغثغئ، 
ذرف  طظ  طصئعلغاعا  سثم  شغ  طحروسغئ  أزطئ 
المصاوقت  رؤجاء  طتطعا  لغتض  الةماعغر، 
طا  طرتطئ  تأجسئ  عضثا  الساطغظ،  والمعظفغظ 
شغ  ذلك  غزعر  الّقطظطصغ،  سطى  التثابئ  بسث 
الثغال  أخئح  بتغث  والفظ،  المسمارغئ  العظثجئ 
أغئ  طظ  تماطًا  غثطع  ضطعا،  أسماله  طظئع  عع 

ظمعذجغئ(١٢). 
المةامسات  ظفسغئ  سطى  بزقلعا  أرخئ  تشغرات 
سئر  جطثته  غشغر  الظفسغ  الاتطغض  طظ  جسطئ 
الظفسغ  اقصاخاد  صئغض  طظ  جثغثة  برادغشمات 

غمغج ا�ظسان المساخر بحشش عمةغ، غةسض طظ 
رشع التثود وإلشاء حغء اجمه المساتغض أجمى 
تثود  بق  والرغئئ  الماسئ  وتصثغج  ِصَغِمه، 

طحثودة بسغاجئ اصاخادغئ(١٣).
  

تجاغث  شغ  السعلمئ  جاعمئ  أخرى،  ظاتغئ  طظ 
التر  الاثشص  طع  شئالمعازاة  السعاذش،  أعمغئ 
تر  تثشص  بمئ  والرأجمال،  والسطع  لفشضار 
ضالضراعغئ  جطئغئ؛  أو  ضاظئ  إغةابغئ  لطسعاذش، 
لضظ  وافدغان،  السرصغئ  والمةمعسات  افطط  بغظ 
بافطان  ا�تساس  سثم  سعاذش  عغ  أضبرعا 
بسثم  وا�تساس  افشراد،  بمساصئض  المرتئط 
طظ  جآال:  أخئح  اذ  بالععغئ؛  المرتئطئ  البصئ 
المةمعسات  ذرف  طظ  ُغطَرح  جآاقً  ظتظ؟ 
الاعتر  الاغ أخئتئ تتج بظعع طظ  اقجاماسغئ 

وسثم اقجاصرار(١٤).

الثغمصراذغئ  بأزطئ  شغامغج  الثاص  السغاق  أطا 
الامبغطغئ، وشصثان البصئ شغ المآجسات، والسجوف 
وظةاسئ  شسالغئ  وسثم  السغاجغئ،  المحارضئ  سظ 
تعزغسغئ  صثرات  باسائارعا  السمعطغئ  السغاجات 
زغادة  طصابض  شغ  السغاجغ  صعة  وتراجع  لطثولئ، 
الفاسطغظ ا�خرغظ طظ طةامع طثظغ وصطاع  صعة 
الحسئعغئ  بروز  إلى  أدى  الثي  افطر  خاص(١٥)، 
طظ  السثغث  ضث  وجغاجغئ  بصاشغئ  شسض  ضردة 
المثاوف، وضث اجاراتغةغئ إسادة تعزغع السططئ 
بغظ المةمعسات الاصطغثغئ والةثغثة، ترضئ تئظئ 
الفعط،  وجعض  طئاحرًا  جطتغًا  بسغطًا  خطابًا 

غساعثف الساطئ دون الثاخئ.
المحاسر،  طظ  طةمعسئ  طسعا  اظاسحئ  حسئعغئ 
وبسثم  السغاجغ،  سظ  باقغاراب  ضالحسعر 
سظ  التضام  تسئغر  وسثم  التضط،  شغ  المحارضئ 
المسغحئ  طساعى  جراء  والثعف  الظاس،  ععغئ 
طظ  والثعف  التغاة،  ظمط  طظ  والثعف  الصائمئ، 
العةرة والمعاجرغظ الثغظ غاط تخعغرعط بأظعط 
سظعط  الخرف  غاط  اقصاخادغئ،  المااسإ  طخثر 

إلى  بالظزر  دراجاه  تخسإ  طعضعع  إظه 
الاسصغثات المظعةغئ المامبطئ شغ جمع المسطغات 
المظعةغئ؛  ا�لغات  وطساءلئ  جعئ،  طظ  المغثاظغئ 
حفاشغاعـــا وطخــــثاصغاعا(٣) ، ذلك أن المحاســــر 
وغغر  طثفغئ  تضعن  طا  غالئًا  والسعاذش 
السغاجغئ  المحاسر  طعضعع  إن  بط  طسمعسئ(٤), 
طظ  بمةمعسئ  غرتئط  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ 
التصعل السطمغئ؛ طظعا سطط الظفج السغاجغ الثي 
غحاشض سطى ظفسغئ الةماعغر تتثغثًا، شعع سطط 
تثغث ظعر شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ، وصث 
أتى شغ جغاق تثاخض وتقصح السطعم اقجاماسغئ، 
اسائارًا إلى ضعن ذلك الاثاخض ضرورة سطمغئ، ضض 
اقجاماسغئ  الزعاعر  تصغصئ  أجض ضحش  طظ  عثا 
وسطط  السغاجئ  بغظ  الافاسض  ودراجئ  وتتطغطعا 
افول  طساعغغظ:  شغ  دراجاته  وغعجه  الظفج، 
باسائارعا  التاضمئ  الطئصئ  شغه  غثرس  أسطى، 
ظثئئ خاتئئ صرار وخاظساه أغدًا، والباظغ صاسثي 
جطعضعا  تغث  طظ  جعاء  الةماعغر،  شغه  غثرس 
الرأي  غسمى  طا  تحضض  باسائارعا  أو  اقظاثابغ، 

السام. 
الئضر،  السطط  عثا  تتطغض  طساعغات  تسثدت  وصث 
الثولئ،  بط  شالفرد  الثولغ  الظزام  طظ  بثءًا 
حمض  بتغث  طعاضغسه،  سطى  ذلك  واظسضج 
دراجئ الحثخغئ السغاجغئ، والسطعك اقظاثابغ، 
طعضعع  ضمظه  لغأتغ  السغاجغئ،  والمساصثات 

سطط ظفج الةماعغر(٥).

شروغث،  شغعط  بمظ  الظفج،  سطماء  أن  والعاصع 
طافصعن سطى أن الفرد طا إن غظثرط شغ جمععر 
طتثد، تاى غاثث جمات خاخئ لط تضظ طعجعدة 
شغه جابصًا، وتاى إن ضان بسدعا طعجعد، شإظه 
سظعا  الاسئغر  أو  بعا  الئعح  سطى  لغاةرأ  غضظ  لط 

بمبض عثه الخراتئ وتطك الصعة(٦).

السغضعلعجغا  طاعغئ  إلى  أوقً:  الاطرق  تط  لثلك 
المةال  شغ  بروزعا  وجغاصات  السغاجغئ 

السغاجغ(أوقً)، بط باظغاً: السمض سطى دراجئ 

الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ  المحاسر 
بالمشرب(باظغًا).

السياسيــــة:  المشـــــــاعر  أوًال: 
فــي  وبرزوهـــــــا  ماهيتهـــــــا 

الفضاء السياسي

طع  تام  تصابض  شغ  وافتاجغج  المحاسر  تأتغ 
سطى  غظئع  طظعا  واتث  شضض  والافضغر،  المظطص 
الاعالغ طظ الصطإ والسصض، عثا تسإ اقشاراض 
الصثغط الثي غرى أن السصض طساصض سظ المحاسر 
سضج  بالعجثان،  ترتئط  الاغ  واقظفساقت 
صثم  وصث  الصحرة،  شغ  تامعضع  الاغ  المسرشئ 
وعع  والسصض،  السعاذش  بغظ  تسارضًا  أشقذعن 
أرجطع  أطا  الرواصغئ،  المثرجئ  ذعرته  تسارض 
والفطسفئ السغاجغئ المساخرة شصث رأغا أن عظاك 
تضاطًق بغظ السعاذش ضصعة داشسئ والسصض ضأداة 

غظغئ طسرشغًا (٧).
طظ  ظعع  سظ  تسئر  حسعرغئ  تالئ  المحاسر  إن 
طظ  طةمعسئ  طظ  تاضعن  والاصثغرات،  الاصغغمات 
بالرغئات  وترتئط  وافطججئ،  والتعاشج  المغعقت 
طرتئطًا  حأظًا  المحاسر  تخئح  بعثا  الطثة،  وطئثأ 
طئعمئ،  طاسططئ  صعة  لفشراد،  الثاخئ  بالتغاة 
طثطرة  صعة  الافضغر،  سطى  الصثرة  تصعض 
وغاطدئ، تاحضض طئضرًا شغ تغاة افشراد، وتزض 
السغاجغئ  والمحاسر  سطى سمص جتغص،  طثشعظئ 
شعغ  سام،  بحضض  المحاسر  طظ  اجابظاًء  لغسئ 
التجن  غمبطعا  جطئغئ  طحاسر  بغظ  تاسثد  افخرى 
والصطص والشدإ والثعف والاعتر، واغةابغئ غمبطعا 

الفرح والسسادة وافطض والخثاصئ والبصئ(٨).
عثا طظ جعئ، طظ جعئ باظغئ شغ تخظغش طاضج 
المحروسغئ  غةسض  "المحروسغئ"،  فجج  شغئر 
شغ  المتضعطغظ،  طحاسر  سطى  تتغض  الضارغجطغئ 
سطى  تتغض  الاغ  الصاظعظغئ  الحرسغئ  طصابض 

السصقظغئ، طحروسغئ تصعم سطى الممغجات 

باتث شغ الصاظعن السام والسطعم السغاجغئ
الصاظعظغــئ  السطــعم  ضطغــئ  زعــر  ابــظ  بةاطســئ 

واقصاخادغئ واقجاماسغئ أضادغر

ملخص تنفيذي:
تاةه عثه الثراجئ إلى دراجئ المحاسر السغاجغئ 
شغ طقسإ ضرة الصثم بالمشرب، سئر اشاراض أن 
غافاسض طع  المةامع  الصثم ججء طظ  جمععر ضرة 
له  المااتئ  ا�لغات  سئر  وشسطعا،  السططئ  خطاب 
اظطقصًا طظ المطسإ، إذ تسسى تطك الةماعغر إلى 
السغاجغئ  المحاسر  طثاطش  وظصض  طتاضاة 
ذرق  بإبثاع  السمعطغ،  الفداء  شغ  المظاحرة 
شغ  جاءت  ظاعرة  ظفسعا،  سظ  لطاظفغج  جثغثة 
طظ  طةمعسئ  شغ  المحاسر  سعدة  غآضث  جغاق 
ذلك  وارتئاط  والعظثجئ،  الفظ  طظعا  المةاقت، 

بمرتطئ طا بسث التثابئ. 
طقسإ  شغ  السغاجغئ  السغضعلعجغا  سادت  شصث 
برزت  وصث  السربغ،  الربغع  بثاغئ  طظث  الصثم  ضرة 
سطى حضض حسارات وأغاٍن وقشاات، تاةاوب طع 
المةامع طظ جعئ، وتسئر سظ العسغ السغاجغ طظ 
طآجسات  شحض  ضث  وتخرخ  باظغئ،  جعئ 
جعئ  طظ  الاأذغر  شغ  الامبغض  وضسش  العجاذئ، 
شداء  خطص  إلى  جسئ  ضعظعا  إلى  إضاشئ  بالبئ، 

سمعطغ غغر طدئعط وغغر طصغث. 
السغضعلعجغا  عثه  تسثد  عع  لقظائاه  والمبغر 
بغظ  المشربغئ  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ 
إلـــى   ، "التـــضرة"(١)  بـ  ا�تســـــاس  الاسئغر سظ 
واقغاراب  والترطان  بالمزطعطغئ  ا�تساس 

السغاجغ.

 

كلمات مفتاحية: 
المحاسر السغاجغئ، طقسإ ضرة الصثم، اقلاراس، 
الحئــــاب، اقتاةـــــاج، اقغاـــــراب السغاجــــغ، 

المزطعطغئ.

تقديم:
الرطعز  طةمعع  تفضغك  الثراجئ  عثه  تاعخى 
غصثطعا  الاغ  السغاجغئ  والترضات  وا�حارات 
إلى  رجائض  باسائارعا  المقسإ،  داخض  الةمععر 
السططئ، تسئر سظ طةمعسئ طظ المطالإ، وبعثا 
أخئح  المطسإ  أن  طئثئغًا  العرصئ  عثه  تفارض 
ذئغسئ  ذات  جماسغئ  طحاسر  سظ  لطاسئغر  شداء 
جغاجغئ، تختح شضرة أخئتئ غالئئ سظ جماعغر 
ضرة الصثم طفادعا أظعا تتمض بصاشئ جغاجغئ غغر 
بأطعر  تضارث  ق   (culture paroissiale) طئالغئ 
المقسإ  أن  السام، ذلك  الحأن  وتثبغر  السغاجئ 
والمحاسر  اقظفساقت  طظ  بمةمعسئ  طحتعظئ 
اظاصطئ بفسض السغاصات اقجاماسغئ المثاطفئ إلى 
طحاسر جغاجغئ، أطا المصاربئ المسامثة شغ عثه 
تصعم سطى  العرصئ شعغ طصاربئ جغضع-جغاجغئ، 
دراجئ ووخش تالئ طثرجات طقسإ ضرة الصثم 
غغر  بخفئ  و٢٠٢٢،   ٢٠١٦ بغظ  طا  بالمشرب 
تاجئ  تسإ  الظماذج  اجاغراد  شغ  طظازمئ 

الاتطغض إلى ذلك.

شالثارجعن لط غعامعا بالمحاسر السغاجغئ إق شغ 
ا�وظئ افخغرة، لضظ طآحراته وإرعاخاته افولى 
تسعد إلى المآتمر الثي سصثته الةمسغئ الفرظسغئ 
المعضعع،  تعل   ٢٠١٧ جظئ  السغاجغئ  لطسطعم 
ولسض عثا غرجع إلى عغمظئ الئرادغشط المآجسغ، 

والظزرغئ السصقظغئ شغ تتطغض طا عع جغاجغ(٢).

الخسغثغظ الثاخطغ والثارجغ، وسظ أطعر أخرى، 
دون وسغ ودون حسعر(٤٢)، وغئرز ذلك شغ ظسئئ 
المآجساتغئ، طما  السغاجغئ  التغاة  اقظثراط شغ 
غسمص الصطغسئ بغظ الثولئ والمعاذظ، غئرز ذلك 
شغ طةمعسئ طظ افغاظغ طظ صئغض: "شعاد لئقد 
"شطعس   ... السقطئ"  ذالئغظ  ششماطئ  ساغحغظ 
لئقد ضاع ضطغاععا لطئراظغ سطغاععا جغظغراجغعن 
ظاعطا  خثطع  لئغرو  لضط  "خطغظا   ... صمساععا" 
ساغحغظ شئقد ظغرو بقد الشمئ" ... "طثرج قتغظغ 
لصاظعن"،  لئقد وضرعظا  "ططغظا   ... لمغجرغئ"  شئقد 
راعا  "أطاظا  جاوغئ"،  طاعغ  شطماروك  "والسغحئ 
طرغدئ". "طرضععا بالمحاضض وشساد التضعطات" 
ضطه  طساصئض  العغض  شغ  ساغح  "والسربغ   ...
ظطمات" ... "والئاصغ حفارة وسطغظا تضارة ضغسمرو 
حضارة بفطعس الفصراء" ... "رجاوي ساغح جعال 
ق خثطئ ق طحروع ق طال" ... "شغ حمال اشرغصغا 
وضسغئ عغ حغ ساغح حغ طثئغ حغ طدعي 
سظث  تال  طسثي  حغ  طسطك  حغ  طخثي  حغ 
جغثي ربغ". بمسظى أظظا ظسغح شغ عاته الئقد 
سغحئ طشمعطئ ظططإ طظ ا� السقطئ، المال شغ 
الةغض،  عثا  وصمساط  اخاطسامععا  ضطعا  الئقد 
بقد  أظاط،  شصط  احاشطعا  المضاتإ  لضط  ترضظا 
جعداء، طططظا شغ الئقد وضرعظا صاظعظعا، السغحئ 
شغ المشرب ق تساوي حغؤًا وافطئ طرغدئ بسئإ 
المحاضض وشساد التضعطات، والسربغ غسغح شغ 
جارصعن  والئصغئ  له،  طساصئض  ق  العغقت 
الفصراء،  أطعال  طظ  جغئععط  غمطآون  غتاصروظظا 
طحةع الرجاء غسغح طساشر ق حشض ق طحروع ق 

طال، شغ حمال اشرغصغا العضسغئ طجرغئ.
شغ عثا المبال ُغقَتر أّن المحةسغظ اظاصطعا بغظ 
المشرب بط  وخش بقث وضسغات لطةماعغر؛ طظ 
اشرغصغا، طما غآضث  السربغئ بط دول حمال  افطئ 
الئقد،  طظعا  تمر  الاغ  بالسغاصات  الةماعغر  وسغ 
المتطغ  المتغط  طع  الافاسقت  باطك  تظئأ  بط 
وا�صطغمغ، تفاسقت جغضعلعجغئ تظئأ سظ تالئ 
المآجسات  بغظ  تعاخض  وأزطئ  اقغاراب  طظ 

الاصطغثغئ لطعجاذئ والاأذغر والةماعغر. 

إظعا تالئ طظ اقظسجال وسثم اقظاماء إلى الةماسئ 
السغاجغئ والظزام السغاجغ، وغسجى عثا الحسعر 
إلى إتساس افشراد بسثم جثوى تأبغرعط سطى 
بالمسظى  الحسعر  واظسثام  السغاجغ،  الظسص 
والحرسغئ،  السثالئ  غغاب  إلى  إضاشئ  الثاتغ، 
جعاء  وآلغاتعا  السططئ  اتةاه  السثواظغئ  شارتفع 
ضاظئ أغثغعلعجغئ أو طادغئ(٤٣). وغئثو أن افشراد 
ق غفعتعن أغئ شرخئ شغ الاسئغر سظ طحاسرعط 
جعى  اقظفراجات  تطك  طظ  ضان  شما  السغاجغئ، 

طئارغات ضرة الصثم.

على سبيل الختم:
ضئغٌر  أبٌر  له  ضان  لطمشرب  السام  السغاق  أن  غئثو 
الاغ  المشربغ،  لطمةامع  الساطئ  الظفسغئ  سطى 
وظسئئ  اقتاةاجغ،  الثطاب  باخاسث  تامغج 
الترطان، وصث اظاصض ضض ذلك إلى جماعغر طقسإ 
تظفخض  ق  السغاجغئ  المحاسر  عثه  الصثم،  ضرة 
المةامع، إظعا تسئر سظ  الاغ غحسر بعا  سظ تطك 
بظاء  شغ  والعجاذئ  الامبغض  طآجسات  أزطئ 
الفرد طحاسر جغاجغئ  شغعا  طعاذظئ تصئ، غتمض 
المآجسات  واتارام  العذظ،  بتإ  ططغؤئ 
السغاجغئ، واقظثراط شغعا، وجسطعا خغارًا أجاجغًا، 
اظاصال  شغ  اقجاماسغ  الاعاخض  وجائض  وتطسإ 
إظعا حضض  الحئاب،  السغاجغئ بغظ  المحاسر  تطك 
أشراد  بغظ  الاداطظغئ  الاسئؤئ  أحضال  طظ 
والمحاسر  والسطعضات  افشضار  شغ  غحارضعن 

السغاجغئ. 
السغاجغ  السطعك  سطى  تآبر  المحاسر  عثه 
المحارضئ  طساعى  سطى  وتتثغثًا  لفشراد، 
غغر  المحارضئ  افشراد  غفدض  بتغث  السغاجغئ، 
ضسثم  دوظعا،  طا  وغعمحعن  المآجساتغئ، 
وطصاذسئ  السغاجغئ،  افتجاب  شغ  اقظثراط 
أو  اقظاثابات،  شغ  الاخعغئ  وسثم  أظحطاعا، 
السام  الحأظغظ  تثبغر  تعلغ  أو  لعا،  الارحح 
الاساذغ إلى  والتجبغ، إضاشئ إلى ارتفاع ظسئئ 

اقتاةاجات والسظش السغاجغ. 

دغظغ  قلغئغرتغ  لئابعر  غا  لئابعر  "غا  طتاصرغظ، 
بسغث  ظروح  ضارتغ  ظئثل  لماروك  طظ  طساك 
شضقجضع ظسطالغ شسضعتقظثا تما إن حاء ا� 
تتقلغ". أي: غا جفغظئ الترغئ اتمطغظا طظ المشرب 
لظشغر التغ وظسغح تغاة جمغطئ، "غا ربغ غا السالغ 
شئرغمظ  اقلغ  غغر  تئغئ  شةغرطاظغ  وساحصغظ 
ظسطالغ صطع غا لئابعر ططغئ بقد ظغرو"(٣٩). أي: غا 
أختاب  طع  المحغ  أتئئئ  افلمان  ظتإ  ا� 
طططئ  شإظظغ  السفغظئ  أغاعا  اذعئغ  افول  الخش 
خطاب  تتمض  واغاٍن  حسارات  السعداء.  الئقد 
تغؤغسغ وظفسغئ المطض والحسعر بالتضرة وتظمغ 
والاظسط  الحرسغئ  العةرة  سئر  الئقد  طشادرة 

بالثغرات وتظفج الترغئ بئقد افظعار.
والتثغث سظ التضرة لغج ولغث لتزئ ضرة الصثم، 
الترضات  طظ  طةمعسئ  خطاب  شغ  ظعر  وإظما 
اقجاماسغئ طظث ٢٠٠٤، لغاط تعظغفه بضباشئ شغ 
ترضئ ٢٠ شئراغر جظئ ٢٠١١، عظا صاطئ افلاراس 
بظصض الحسعر السام طظ الفداء السام الضطغ إلى 
الضطغ  بغظ  الاأبغر  ذلك  سظ  تسئغرًا  المطسإ، 
المةامع  طع  الاداطظ  سظ  وتسئغرًا  والةجئغ، 
الضطغ، حسعر غاأجج سطغه السظش بضض أحضاله، 
غرتئط بطتزئ تظفغج سظ ظطط اجاماسغ غخرف 
افتاجغج  اتاةاجغ، وتطثص عاته  شغ خطاب 
تصعل:  المصاذع،  أتث  شغ  الرجاء  ألاراس  أغظغئ 
حفارة  والئاصغ  السادس  طتمث  واتث  "ططضظا 
الفصراء".  بفطعس  حضارة  ضغسمروا  تضارة  وسطغظا 
أي: إّن المطك عع طتمث السادس، وغتعم تعله 
الفاجثون غتاصرون باصغ أشراد الحسإ وغمطآون 

جغعبعط بأطعال الفصراء.
الرزق  سطى  صطص  صطصئ،  بظفسغئ  الفرد  غسغح 
واظسثام جثري لطحسعر بافطظ بضض أحضاله سطى 
اقظاصام  إلى  شرخئ  ضض  شغ  غاةه  غعطه،  ذعل 
بأجالغإ خفغئ ورطجغئ تزعر شغ المطسإ ضفداء 
غتاطه الةمععر بضض صعة طما غظاب ازدواجغئ شغ 
الحثخغئ بغظ الرضعخ الزاعر والسثائغئ الثفغئ 
الفرخئ  غاتغظ  بالتضرة  غحسر  الثي  شا�ظسان 

لطظغض طظ غرغمه دائمًا (٤٠).  

لغسغح تطك التالئ الظفسغئ تخش اقجاغاء الثي 
غتخض  طا  أّن  إدراضه  ظاغةئ  الفرد،  لثى  غاعلث 
طما  بضبغر  أصض  المسغحئ  طصعطات  طظ  سطغه 
ا�تساس  عثا  وغاعلث  غاعصسه،  أو  غساتصه 
أو  افخرى،  بالمةامسات  افشراد  وضسغئ  بمصارظئ 
السثالئ  تشغإ  بتغث  ظفسه،  بمةامسه  تاى 
طظ  تالئ  الفرص،  تعزغع  وسثالئ  اقجاماسغئ 
الاغ تامظى  الترطان، تزعر شغ أغاظغ افلاراس 
تغاة  سطى  لطتخعل  الشربئ  بقد  إلى  تعاجر  أن 
"صطئغ  أغظغئ  ذلك  سطى  طبال  خغر  ولسض  ضرغمئ. 
والعةرة  الئطالئ،  صدغئ  تاظاول  إذ  تجغظ"، 
السرغئ، والفساد شغ الثولئ، وسثم المساواة شغ 
الختئ  طظزعطئ  وضسش  البروة،  تعزغع 

والاسطغط(٤١).
السغاجغ  لطاظفغج  تصًق  المقسإ  تخئح  عضثا 
واقخاظاق  اقجاماسغ،  اقتاصان  تالئ  سظ 
السغاجغ بالئطث. وتمض حسار الشرشئ ١٠١ ضحسار 
الثغربغ، وعع اجط طساعتى  الرجاء شغ  جمععر 
 ،١٩٨٤ جظئ  الحعغرة  اوروغض  جعرج  رواغئ  طظ 
ضئغر،  جةظ  طبض  أخئتئ  الئقد  أن  سظ  تسئغرًا 
والصمع  الصعر  إلى  المعاذظعن  شغه  غاسرض 
خاتئئ   ١٠١ الشرشئ  طبض  تماطًا  والاسثغإ، 

السمسئ السغؤئ.
طحاسر  سظ  الةمععر  غسئر  المطسإ  داخض  طظ 
الاغ  اقجاماسغئ  افوضاع  طظ  واقجاغاء  السثط 
افغاظغ،  طظ  طةمعسئ  سضساعا  والاغ  غسغحعا، 
لةماعغر  ظطمعظغ"  بقدي  "شغ  أغظغئ  طظ  بثًءا 
الحسإ"  "خعت  بأغظغئ  طرورًا  الرغاضغ،  الرجاء 
بقد  "عادي  أغظغئ  إلى  وخعقً  العداد،  لةمععر 
افغاظغ  تطك  ضض  اتتاد ذظةئ،  لةمععر  التضرة" 
تتغض سطى طةمعسئ ضاططئ طظ المحاسر المسصثة، 

طظعا المساظاة والضراعغئ وافلط والزطط.
وغئصى الحسعر باقغاراب السغاجغ لثى الةمععر 
طظ أعط المحاسر السغاجغئ، شعع تالئ غحسر شغعا 
الحاب بسةجه سظ المحارضئ شغ الحأن السغاجغ، 
سطى  السغاجغئ  الاطعرات  ضض  سظ  واظحشاله 
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وحثخغاته،  السغاجغ،  بالظزام  الاظثغث 
وباظتراشات المةامع وباقساثاءات سطى الحسعب 
طظ  وحضض  اجاماسغئ،  ظاعرة  إظعا  المسطمئ... 
ططفئ  بحضض  طاطعر  السغاجغ  الاسئغر  أحضال 
لقظائاه لثى طظاخري الظعادي الضئرى، تساعتغ 
صغادات المافرجغظ حساراتعا طظ افتثاث الراعظئ 
الرحعة،  ا�رعاب،  الئطالئ،  اقجاماسغ،  (الئآس 
"وخعلغئ"  التضرة،  العةرة،  شغ  الرغئئ  الفساد، 
الصادتئ  أظاحغثعط  لظحر  الةثد...)  افغظغاء 

بفدض الةعصئ المعجغصغئ المراشصئ لعط.
شرجعي،  تفض  حضض  السغاجغ  الاسئغر  غأخث  بط 
إلى  المةمعسئ، صث غظاصض  غسطغ طسظى فسداء 
الاسئغرات  تطك  وترجع  وظدالغئ.  جغاجغئ  ععغئ 
بقبئ  إلى  المطسإ  شغ  تئرز  الاغ  السغاجغئ 

تخظغفات طظ الاَّسغغج عغ(٣٣):
إلى  باقظاماء  غعتغ  أغثغعلعجغ  تسغغج  أوقً: 

جماسئ أو جمسغئ أو طةمعسئ جغاجغئ طسغظئ.
ععغاتغ  باظاماء  غعتغ  ععغاتغ  تسغغج  باظغًا: 

طسغظ.
بالبًا: تسغغج ظعسغ أو ذئصغ طظ أجض إدخال 

طحضض سمعطغ إلى أجظثة الفاسض السمعطغ.
غحضض المطسإ شداًء طفاعتًا، غةامع شغه افشراد 
إلى  وسئره  بفدطه  وغاتعلعن  سام،  رأي  لخعغ 
طعاذظغظ، تةمسعط آراء وصغط وغاغات واتثة، طع 
افخث بسغظ اقسائار أّن الائادل اقظفسالغ لعجعات 
عع  الساطئ  المخالح  تثص  طسائض  تعل  الظزر 
بافجاس  عع  الثي  السام،  الرأي  شرز  غاغح  الثي 

وجغطئ المعاذظغظ شغ الدشط سطى الثولئ(٣٤).
وغئثو سطى طصاسث المثرجات أّن الحاب المظاخر 
لطظادي صث وجث شسًق حثخغاه المامغجة، واضاحش 
تسئغر  سطى  باظغًا  سبر  ضما  أوقً،  الحئاب  جمععر 
لـ  اظدماطه  خقل  طظ  ععغاه  وسطى  ضقطغ، 
المطسإ  وغرخص  الصثم.  لضرة  الضئغر"  "شرغصه 
السقصات  ظسب  إطضاظغئ  العائةئ  بأجعائه 
الممضظ  افداء  بعاجطئ  الةثغثة،  اقجاماسغئ 
لطاسئؤئ  شداًء  لغخئح  الصائمئ،  الحئضات  لسمطغئ 

وضغاظًا رطجغاً غسئر سظ بظاء اجاماسغ(٣٥).

وُغقَتر أّن عظاك ظجوسًا إلى بصاشئ الّقسظش طظ 
عع  الصثم  ضرة  طقسإ  داخض  تسئغرات  خقل 
السمعطغ  الفداء  شغ  طعجعدة  لبصاشئ  اجاسارة 
لمثاطش  اجاتدار  عع  ضظعه  شغ  الضطغ، 
والسصطغئ  والعجثاظغئ  المسرشغئ  الثغظاطغات 
السطمغ  السطعك  بدئط  تصعم  الاغ  والظفسغئ 
لطةمعع أبظاء شارة افزطات أي شغ سج اقتاةاجات 
ضاضاغك  جطمغئ  واقظفسال.  والمصاوطئ  والخراع 
الاضاشآ  سثم  الى  ترجع  السططئ  طع  الخراع  شغ 
شغ الصثرة والصعة، طظ أجض ضسإ تأغغث وتساذش 
وتداطظ ا�خرغظ ووضع الثخط شغ وضسغئ غغر 

طاعازظئ(٣٦). 
تةامع  أجاجغئ  جغاجغئ  طحاسر  بقبئ  لااحضض 
ا�خر،  إلى  غآدي  حسعر  وضض  طرضإ،  بحضض 
الشدإ  شغ  تضمظ  جطئغئ  جغاجغئ  طحاسر 
والمزطعطغئ والتضرة والترطان الظسئغ واقغاراب 
السغاجغ؛ طحاسر جغاجغئ تئرز بحضض جطغ شغ 
طةمعع افغاظغ والحسارات الاغ غتمطعا طحةسع 

الفرق الرغاضغئ بالمقسإ.
والحسعر بالمزطعطغئ غئرز اظطقصًا طظ أغظغئ "شغ 
ظفسغئ  تالئ  والمزطعطغئ  ظطمعظغ"(٣٧)  بقدي 
تصعصه  سطى  طساثى  بأظه  الفرد  شغعا  غتج 
شغعلث  أغدًا،  باقضطعاد  طسعا  وغتج  وترغاته، 
طظ  طةمعسئ  شغ  غارجمه  بالتضرة،  الحسعر  له 
تالغ"،  ظحضغ  "لمظ  طبض:  والحسارات  افغاظغ 
حسعر غتج شغه الفرد باقتاصار والثوظغئ، أو صض 
تالئ طظ الغأس ضئغرة، غحسر شغعا الفرد أظه طعان 
بالامغغج بحاى  شغعا غحسر  الضراطئ وغغر طتارم، 
أحضاله، سطى أجاس الطعن والثغظ والسرق والطشئ 
شغةاور  والارابغ،  الاسطغمغ  والمساعى  والةظج 
طظه  الصرغئئ  المفاعغط  طظ  طخفعشئ  بثلك 
ضاقجائثاد والفساد والرحعة والمتسعبغئ ...(٣٨)، 
الرجاء  أغاظغ  طظ  طةمعسئ  شغ  ذلك  ضض  غئرز 
الئغداوي طبض: "غا ترضظا غا لئابعر غا ودغظا لئقد 
أّغُاعا  اتمطغظا  بمسظى  راظغ طتضعر".  ظعر شئقدي 
بقدظا  شغ  شإظظا  افظعار  بقد  إلى  السفغظئ 

وطظ  اقجاماسغئ،  وافوضاع  الرغاضغئ  السغاجئ 
بط اظاصاد جغاجات السططئ(٢٥). 

السططئ  طصاوطئ  جغاجئ  ظعب  طظ  اظاصطئ  وبعثا 
جاسثعا  وصث  سطغعا،  العةعم  جغاجئ  ظعب  إلى 
الاظزغمغئ  باقجاصقلغئ  تامغج  ضعظعا  ذلك  سطى 
اقجاماسغئ  الاظزغمات  باصغ  سظ  والمالغئ 
تاسط  صراراتعا  جسض  الثي  افطر  والسغاجغئ، 

باقجاصقلغئ.
المةمعسات  عثه  اظاصادات  أن  با�حارة  والةثغر 
دون  السغاجغئ  المآجسات  إلى  طعجعئ  ضطعا 
تضاغك  أظه  الئسخ  وغرى  المطضغئ(٢٦)،  المآجسئ 
شغ  افلاراس  خظثصئ  طظ  السططئ  غمظع  جغاجغ 
إظعا  بظسفعا،  لطسططئ  تسمح  جغاجغئ  تعجعات 
جام  لخإ  طظاسئ جغاجغئ  تحضض  الاضاغك  بعثا 
اظاصاد  شفغ  والئرلمان،  التضعطئ  سطى  غدئعا 
"غرغظ  شخغض  رشع  المشاربئ  لطئرلماظغغظ  واضح 
بعغج" رجالئ ضائئ سطغعا سئارة "شالصئئ الاضرضغر، 
غدتك  الئرلمان  صئئ  داخض  أي  الئشرغر"  شالمصرر 
تدسعن  الثراجغئ  المصررات  وشغ  الئرلماظغعن 
"الئشرغر"(٢٧)، وذلك شغ المئاراة الاغ جمسئ الرجاء 
بمظ  برجط  الصظغطري  الظادي  بفرغص  الرغاضغ 
شغما  أطا   .٢٠١٨ لمعجط  السرش  ضأس  ظعائغ 
أغظغئ  ظعرت  شصث  التضعطئ  باظاصاد  غاسطص 
وطسطئالظاش"  ظحسطععا  طظتئععاش  "التضعطئ 
التضعطئ ظترق ضض حغ وبثون  بمسظى ق ظتإ 
وطظ  غعاظغ"،  "رجاوي  أغظغئ  بط ظعرت  طئاقة، 
تضره  طسمعطئ  "طشاظا  طصطع،  به  جاءت  طا  بغظ 
الى  إحارة  (شغ  طسمعطئ  جاسئ  أي  التضعطئ" 
الساسئ ا�ضاشغئ الاغ زادتعا التضعطئ) تضره شغ 

التضعطئ.
طقسإ  داخض  والمرددات  افغاظغ  عثه  تسئر  إذ 
ضرة الصثم سظ جغضعلعجغا وطحاسر سثم الرضى 
تثبرعا،  الاغ  السغاجات  طثاطش  سظ  الضئغر 
المادغئ  إحئاع  سطى  صادرة  غغر  شالتضعطات 
أي  سطى  صادرغظ  غةسطعط  طما  لفشراد  والظفسغئ 

حغء صث غعخض طا غحسرون به(٢٨).

الصثم  ضرة  لمطسإ  العظثجغئ  الطئغسئ  وتسمح 
جمععرا  غاظاظر  أن  سمعطغاً(٢٩)،  شداًء  باسائاره 
أطعر  شغه  تطرح  اغعري  حضض  سطى  الفرغَصغظ، 
الساطئ لطظصاش، بائادل ا�راء والتةب(٣٠)، شغثخض 
جغضعلعجغئ  طظاشسئ  شغ  الفرغَصغظ  طحةسعا 
طفادعا: أّي الةمععرغظ صادر سطى المساعمئ شغ 
شازعر  الاحةغع،  أجطعب  خقل  طظ  شرغصه  شعز 
تردغث  وذرغصئ  الةمععر،  تظزغط  أحضال  بثلك 
والاطعغح  الفرغص  أسقم  رشع  وضغفغئ  الحسارات، 

بعا.
السغاجئ،  لسطط  جثغثًا  طضاظًا  المطسإ  لغمبض 
أحضال  ضاشئ  طظ  خالغًا  سمعطغًا  شداًء  وغخئح 
طحارضئ  أرضغئ  شعق  غصفعن  شافشراد  الاراتئغئ؛ 
وغطئسعن أصظسئ طبالغئ، غاثطخعن طظ تمبقتعط 
والسغاجغئ  والبصاشغئ  الثغظغئ  وخطفغاتعط 
تثوب  واتثًا،  ووسغًا  واتثًا  خعتًا  وغخئتعن 
الثوات شغ بظغئ ق طادغئ رطجغئ شغئثأ الافاوض 

تعل التاجغات الساطئ(٣١).
المشربغئ إلى طظخات  الصثم  تاتعل طقسإ ضرة 
لط تسث  أغاٍن وأظاحغث  الفظغ، طظ خقل  لقبثاع 
باتئ  بض  الرغاضغئ،  الفرق  طآازرة  سطى  تصاخر 
والثارج،  الثاخض  إلى  جغاجغئ  رجائض  تتمض 
بتغث غاط اقظاصال طظ قسئغظ إلى أشراد تاططغظ 
سعاذش وطحاسر، تمبض ضمغر افطئ أبظاء شرتاعط 
داخطغئ  صمخان  سظ  والضحش  عثف،  باسةغض 
الصدغئ  أو  ضا�جقم  جغاجغئ  حسارات  تتمض 
الصّسام،  أو  المشربغئ  الختراء  أو  الفطسطغظغئ 
عع  طا  إلى  ترطج  وإغماءات  ترضات  تاثططعا 
جغاجغ، شغ لشئ تسئر سظ طحاسر تطفع شصط شغ 
لتزئ اقظاحاء، عضثا تخئح الحسارات شغ عاته 

المرتطئ ذات ذئغسئ جغمغائغئ وععغاتغئ(٣٢).
الصثم بعخفه طضاظًا لاخرغش  وغزعر ططسإ ضرة 
حغء  بضض  غسمح  تغث  المضئعتئ،  اقظفساقت 
داخض عثا العغضض المعغإ، إظه شداء طثاطش سظ 
خارجه، إذ تظططص بثاخطه أخعات المافرجغظ بضض 
طبض  طثاطفئ،  بمعضعسات  الماسطصئ  افظاحغث 

سيكولوجيـــــا  نحــــــو  ثانيــًا: 
مــــــع  تتجـــــاوب  سياسيـــــة 

إشكاالت المجتمع

إلى  الرغاضغئ غعثف  الثولئ لفلساب  إن اتادان 
لطظزام  الحرسغئ  طظح  وطظعا  أغراضعا،  خثطئ 
وتةثغر  العذظغ،  العقء  وتسمغص  السغاجغ، 
ضعظعا  إلى  إضاشئ  المتاشر،  السغاجغ  السطعك 
وجغطًا  تسث  تغث  السغاجغ(٢٠).   لطاخرغش  أداة 
السغاجغئ  الرجائض  طظ  طةمعسئ  لامرغر  ظاسمًا 
لطتضعطات اتةاه الةماعغر طظ أجض طصئعلغئ أضئر 
واجامرارغئ  واجاصرار  أضبر  وخدعع  بتضمعا 
لفظساق السغاجغئ التاضمئ، غصع عثا سئر الثسط 
الرغاضغئ،  لفظحطئ  الماعاخض  والرطجي  المادي 
أجض  طظ  السغاجغغظ  لطجسماء  الرطجي  والتدعر 
اقشاااح،  المئارغات، وشغ تفقت  اظطقق  إسطاء 
الفرق  وتعظؤئ  لطفائجغظ  الةعائج  تصثغط  شغ  بط 
والمئارغات،  بالئطعقت  شعزعا  إبر  والمظاثئات 
واجاصئالعا بسث شعزعا شغ تفض بعغب تصام شغعا 
التاضمغظ  طحاسر  شغعا  تطاتط  ذصعس 

والمتضعطغظ.
افلاراس  تسائر  باظغئ  جعئ  طظ  جعئ،  طظ  عثا 
تظامغ  الاغ  افظثغئ  تساظث  طةمعسات تحةغسغئ 
طظ  أضئر  وحشش  وتدتغئ  ووشاء  بتإ  إلغعا، 
طةمعسئ  سظعا  تخثر  وبالاالغ  السادي،  المحةع 
ظاغةئ  والرغاضغئ،  السغاجغئ  طظعا  المعاصش؛  طظ 
غغرة عثه الفخائض سطى أظثغاعا، وضثا إتساجعا 
طظ  ضض  وجه  شغ  شرغصعا  سظ  الثشاع  بمسآولغئ 

تسائره غسسى إلى سرصطئ طساره(٢١).
المةمعسات  عثه  طظثرذغ  سثد  غخض  اذ 
حئاب،  أغطئعط  طظثرط،  ططغعن  إلى  المحةسئ 
تساعط وجائض الاعاخض اقجاماسغ شغ تحئغك 
ضئغرًا شغ عرم  َتغِّجًا  تتاض  شؤئ  بغظعط،  السقصات 
شغ   ٤٦,٣٢ إلى  تخض  بظسئئ  بالمشرب  افسمار 
شؤئ  سطى  أغدًا  غتغض  الحئاب  وفن  المؤئ(٢٢)، 
اجاماسغئ وطرتطئ سمرغئ تامغج بالفعران الساذفغ 

أخئتئ  شصث  والطمعتات،  با�طال  والظفسغ، 
بثغض  اقتاةاجغ ضثغار  الفسض  تثاار  الفؤئ  عثه 
سظ المحارضئ السغاجغئ، وذلك بتضط سثم البصئ 
طةمعع  شسالغئ  وسثم  السططئ،  شسض  شغ 
السمعطغئ  والئراطب  وا�جراءات  السغاجات 
شسالغئ  سثم  وضثا  الحئاب،  �دطاج  الاتفغجغئ 
اقجاماسغئ  السمعطغئ  السغاجات  طثاطش  وظةاسئ 
تحشغض  طظ  المشربغ؛  الحئاب  تساعثف  الاغ 

وختئ وتسطغط(٢٣).
إن سثم شاسطغئ السغاجات تطك خطَص إتساجًا لثى 
بغظعط  جاد  لثا  أغدًا،  شسالغاعط  بسثم  الحئاب 
اقجاماسغ  الاشغغر  إطضاظغئ  بسثم  اقساصاد 
والسغاجغ، وعع طا أدى إلى ضسش اقظثراط شغ 
والسغاجغئ  اقجاماسغئ  الاظمغئ  صداغا 

واقصاخادغئ لطئقد.
اظطقصًا  ضئغرًا  المشربغ تتعُّقً  افلاراس  لصث سرف 
عثه  طظع  سطى  بخمئ  الاغ   ٢٠١٦ جظئ  طظ 
ضرة  طقسإ  ولعج  طظ  الرغاضغئ  المةمعسات 
الصثم، لضظ شغ جظئ ٢٠١٨ ساد افلاراس بعسغ 
جثغث، إذ أخئح أضبر تظزغمًا، ذلك أّن الحسارات 
طظ  ُتمَظح  ضطعا  وفظعا  وطشظاة،  طضاعبئ  أخئتئ 
الئغؤئ البصاشغئ والمسغحغئ لطةمععر، شإظعا تمطئ 
ارتفع  وبثلك  وجغاجغئ،  اجاماسغئ  ططالإ 
تطك  تساثثم  لثغعا(٢٤)،  اقتاةاج  طظسعب 
الصمع  سظ  لطاروغح  ذئغسغئ  ضعجغطئ  الحسارات 

السغاجغ الثي غسغحه المةامع المشربغ.
لصث بثأ ألاراس المشرب بمسارضئ واظاصاد الصاظعن 
المقسإ،  حشإ  لمتاربئ  جاء  الثي   ٠٩-٠٩
واسامث شغ ذلك سطى افغاظغ الاغ تمةث الترغئ، 
واظاصاد  السططئ،  سطى  الامرد  إلى  وتثسع 
السسضرغئ  الثثطئ  صاظعن  وطسارضئ 
تض  رشخ  وضثا  لطسسضر)،  (طاغظمحغعش 
افلاراس طظ ذرف وزارة الثاخطغئ، وطا راشصه طظ 
طحاسر التصث والضره تةاه رجال الحرذئ، وسثم 
إلى  افلاراس  لاظاصض  السططئ،  شغ  البصئ 
اقظاصادات ذات الطئغسئ السغاجغئ، وذلك باظاصاد 

طظ طغجاظغئ الثولئ سطى تساب داشسغ الدرائإ، 
ضما غاط تخعغرعط طخثرًا لاعثغث الععغئ، لازعر 
جعطًئ  تطعقً  تطرح  دغماغعجغئ  صعى  بثلك 
افظزمئ  إجـراءات  بطء  طظ  ضاصئ  وحسئعغًئ 
ا�خر  ضث  الشرائج  تثاذإ  صعى  الثغمصراذغئ، 
عثه  جسئ  عضثا  المعاجرغظ.  جغما  ق  المثاطش، 
الثغماغعجغا الحسئعغئ تسالب بئراسئ طحاسر الصطص 
غدإ  إلى  جمغسًا  وتتعلعا  والشدإ،  والةجع 

جغاجغ(١٦).
وغقتر سعدة المحاسر بحضض ططفئ شغ التغاة 
الثعف  غضسععا  أخئح  الاغ  لفشراد  الثغظغئ 
والفرح والتجن، بط الترضات اقجاماسغئ المساخرة 
الاغ تترضعا طحاسر الثعف طظ المساصئض وخقل 
ا�حعار  تمقت  طظ  اظطقصًا  الراعظ  الجطظ 
أن  شضرة  سطى  تأجغسًا  الضئرى  والاسعغص 
لطفرح  طخثٌر  الضئرى  الحرضات  طظاعجات 
والسسادة ودواٌء لطتجن والضآبئ، وغجداد تدعرعا 
الئراطب  خخعخًا  الئخري  السمسغ  المةال  شغ 
لائصى  إخئارغئ،  وظحرات  وافشقم  الارشغعغئ 
طحاسر  تراشصه  سدطغ  ضظحاط  الرغاضئ 

جغاحئ(١٧).
إلى  ترجع  السغاجغئ  المحاسر  دراجئ  أعمغئ  إن 
اسائارات طاسثدة، طظعا أن المحاسر تحضض بظغئ 
اقصاخادغئ  التغاة  وطا  لطفرد،  تضعغظغئ 
ضثلك  لعا،  اطاثاد  إق  والسغاجغئ  واقجاماسغئ 
إلى  طعجعئ  اظاصادات  تئظغ  ضعظعا  إلى  ترجع 
أعمغئ  تئرز  الاغ  السصقظغ(١٨)  اقخاغار  ظزرغئ 
السمعطغ،  الصرار  خظاسئ  شغ  الفاسض  سظث  السصض 
وتعمح المحاسر السغاجغئ، شغ تغظ غبئئ واصع 
الممارجئ سضج ذلك. طظ جعئ أخرى شالسعاذش 
اجاماسغئ  ذئصات  بثطابات  ترتئط  السغاجغئ 
عثه  ذرف  طظ  طساعثشئ  تضعن  طتثدة 

الثراجئ(١٩).
السغاجغئ،  بالرطجغئ  السغاجغئ  السعاذش  وترتئط 
افتثاث  ُغَآوِّلعن  افشراد  طظ  السثغث  أن  ذلك 
الرطعز  سئر  سعاذفعط  سظ  وغسئرون  السغاجغئ، 
السغاجغئ، خخعخًا شغ افظزمئ السططعغئ الاغ 

إلى  المعاذظ  شغاةه  الخرغتئ،  الاسئغرات  تثظص 
التدعر  سطى  ضإحارة  المدمرة،  الاسئغرات  تطك 
الاسئؤئ  أن  ذلك  سطى  زد  الثات،  وجعد  وإبئات 
طظ  طةمعسئ  باجاثساء  تسمح  السغاجغئ 
أو  دسط  أجض  طظ  وا�غةابغئ  السطئغئ  السعاذش 
تصعغخ السغاجات التضعطغئ، لاخئح بثلك آلغئ 
صداغا  أو  جغاجات  أجض  طظ  إطا  لطاسئؤئ،  شسالئ 
تعط شؤئ اجاماسغئ طسغظئ، وذلك بضسإ تساذش 
أضئر ظسئئ طظ المظاخرغظ، وتضعغظ تحعد تظصض 

السثوى الساذفغئ بسرسئ ضئغرة.
طظ  طةمعسئ  شغ  السغاجغئ  المحاسر  لائرز 
سئر  تاتثد  الاغ  العذظغئ  الععغئ  طظعا  الصداغا، 
طحاسر جمسغئ، والفخض بغظ المخطتئ الحثخغئ 
والمخطتئ الساطئ الاغ غتثدعا الدمغر الةمسغ، 
والثاص،  السام  المةال  بغظ  الفرق  وتتثغث 
جماسغئ،  تفدغقت  تسث  الاغ  الصغط  وطسألئ 
وطسألئ الثغمصراذغئ الاغ تفخض شغ الخراسات، 
السثو إلى خخط وطظاشج،  والاغ غاتعل سئرعا 
خقل  طظ  لفشراد  السغاجغئ  اقخاغارات  وشغ 
شغ  اقظاثابات  لاحضض  اقظاثابغئ  اقجاتصاصات 
التصغصئ شرخئ لثسط تجب أو اقظاصام طظه وطظ 
إلى  غرجسعن  افشراد  عظا  أغدًا،  الئطثة  طرحح 
السمغصئ  الظفسغئ  لطةروح  اجاةابئ  سعاذفعط 

الماةثرة.

 



لطةماعغر،  ططِعط  شعع  لطصائث،  الظادرة  الحثخغئ 
بتغث غةسطعا تثدع إلغه دون أجج صاظعظغئ أو 
صثرة  الضارغجطغعن  الصادة  غماطك  بعثا  تصطغثغئ، 
السغطرة سطى المحاسر السغاجغئ واقجاصطابات، 
أغدًا  غظتسر  المحاسر،  عثه  تظتسر  طبطما  لضظ 
أن  ذلك  الضارغجطغغظ،  الصادة  عآقء  خسعد 
وطراصئئ  طعجعئ  طساغغر  لعا  طظاعجات،  السعاذش 
طظ ذرف الصادة، أولؤك الثغظ غعزسعن وغظاةعن 

وغدئطعن تطك السعاذش(٩).

اقعامام  ارتئط  شصث  السغاجغئ  المحاسر  أطا سظ 
بعا بمةمعسئ طظ السعاطض، أعمعا بروز الحسئعغئ 
ضترضئ جغاجغئ، بط طرتطئ طا بسث التثابئ، وطا 
شغ  تمبطئ  تتعقت؛  طظ  المساخر  الجطظ  خاتإ 
وخسعد  السغاجغ،  وأزطئ  ا�غثغعلعجغا،  طعت 
وطةامع  الفرداظغـــئ  وبـــــــروز  الاضظعصـــــراط، 

اقجاعقك(١٠) .
جغاق سام طتضعم بمرتطئ طا بسث التثابئ، طرتطئ 
حغء،  ضض  شغ  والاحضغك  بالّظسئغئ،  اتسمئ 
الاغ  تطك  والسصقظغئ،  المسغارغئ  أجج  تةاوزت 
السصقظغئ  سطى  بصغاطعا  التثابئ  بعا  بحرت 
جغاق  بالصاظعن،  واقلاجام  والسطمغئ  والاظزغط 
أغثغعلعجغا،  وق  طتضط،  تظزغط  بق  سام 
وتاصطص  العتثة،  شغه  تصض  اجاماسغ  وبمساعى 
عجلغئ  أضبر  ذابع  إظه  ا�تصان،  درجئ  شغه 
وشعضعغئ(١١). طع عثه المرتطئ سرشئ المآجسات 
السغاجغئ الاصطغثغئ؛ طظ أتجاب، وتصالغث تارغثغئ، 
ذرف  طظ  طصئعلغاعا  سثم  شغ  طحروسغئ  أزطئ 
المصاوقت  رؤجاء  طتطعا  لغتض  الةماعغر، 
طا  طرتطئ  تأجسئ  عضثا  الساطغظ،  والمعظفغظ 
شغ  ذلك  غزعر  الّقطظطصغ،  سطى  التثابئ  بسث 
الثغال  أخئح  بتغث  والفظ،  المسمارغئ  العظثجئ 
أغئ  طظ  تماطًا  غثطع  ضطعا،  أسماله  طظئع  عع 

ظمعذجغئ(١٢). 
المةامسات  ظفسغئ  سطى  بزقلعا  أرخئ  تشغرات 
سئر  جطثته  غشغر  الظفسغ  الاتطغض  طظ  جسطئ 
الظفسغ  اقصاخاد  صئغض  طظ  جثغثة  برادغشمات 

غمغج ا�ظسان المساخر بحشش عمةغ، غةسض طظ 
رشع التثود وإلشاء حغء اجمه المساتغض أجمى 
تثود  بق  والرغئئ  الماسئ  وتصثغج  ِصَغِمه، 

طحثودة بسغاجئ اصاخادغئ(١٣).
  

تجاغث  شغ  السعلمئ  جاعمئ  أخرى،  ظاتغئ  طظ 
التر  الاثشص  طع  شئالمعازاة  السعاذش،  أعمغئ 
تر  تثشص  بمئ  والرأجمال،  والسطع  لفشضار 
ضالضراعغئ  جطئغئ؛  أو  ضاظئ  إغةابغئ  لطسعاذش، 
لضظ  وافدغان،  السرصغئ  والمةمعسات  افطط  بغظ 
بافطان  ا�تساس  سثم  سعاذش  عغ  أضبرعا 
بسثم  وا�تساس  افشراد،  بمساصئض  المرتئط 
طظ  جآال:  أخئح  اذ  بالععغئ؛  المرتئطئ  البصئ 
المةمعسات  ذرف  طظ  ُغطَرح  جآاقً  ظتظ؟ 
الاعتر  الاغ أخئتئ تتج بظعع طظ  اقجاماسغئ 

وسثم اقجاصرار(١٤).

الثغمصراذغئ  بأزطئ  شغامغج  الثاص  السغاق  أطا 
الامبغطغئ، وشصثان البصئ شغ المآجسات، والسجوف 
وظةاسئ  شسالغئ  وسثم  السغاجغئ،  المحارضئ  سظ 
تعزغسغئ  صثرات  باسائارعا  السمعطغئ  السغاجات 
زغادة  طصابض  شغ  السغاجغ  صعة  وتراجع  لطثولئ، 
الفاسطغظ ا�خرغظ طظ طةامع طثظغ وصطاع  صعة 
الحسئعغئ  بروز  إلى  أدى  الثي  افطر  خاص(١٥)، 
طظ  السثغث  ضث  وجغاجغئ  بصاشغئ  شسض  ضردة 
المثاوف، وضث اجاراتغةغئ إسادة تعزغع السططئ 
بغظ المةمعسات الاصطغثغئ والةثغثة، ترضئ تئظئ 
الفعط،  وجعض  طئاحرًا  جطتغًا  بسغطًا  خطابًا 

غساعثف الساطئ دون الثاخئ.
المحاسر،  طظ  طةمعسئ  طسعا  اظاسحئ  حسئعغئ 
وبسثم  السغاجغ،  سظ  باقغاراب  ضالحسعر 
سظ  التضام  تسئغر  وسثم  التضط،  شغ  المحارضئ 
المسغحئ  طساعى  جراء  والثعف  الظاس،  ععغئ 
طظ  والثعف  التغاة،  ظمط  طظ  والثعف  الصائمئ، 
العةرة والمعاجرغظ الثغظ غاط تخعغرعط بأظعط 
سظعط  الخرف  غاط  اقصاخادغئ،  المااسإ  طخثر 

إلى  بالظزر  دراجاه  تخسإ  طعضعع  إظه 
الاسصغثات المظعةغئ المامبطئ شغ جمع المسطغات 
المظعةغئ؛  ا�لغات  وطساءلئ  جعئ،  طظ  المغثاظغئ 
حفاشغاعـــا وطخــــثاصغاعا(٣) ، ذلك أن المحاســــر 
وغغر  طثفغئ  تضعن  طا  غالئًا  والسعاذش 
السغاجغئ  المحاسر  طعضعع  إن  بط  طسمعسئ(٤), 
طظ  بمةمعسئ  غرتئط  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ 
التصعل السطمغئ؛ طظعا سطط الظفج السغاجغ الثي 
غحاشض سطى ظفسغئ الةماعغر تتثغثًا، شعع سطط 
تثغث ظعر شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ، وصث 
أتى شغ جغاق تثاخض وتقصح السطعم اقجاماسغئ، 
اسائارًا إلى ضعن ذلك الاثاخض ضرورة سطمغئ، ضض 
اقجاماسغئ  الزعاعر  تصغصئ  أجض ضحش  طظ  عثا 
وسطط  السغاجئ  بغظ  الافاسض  ودراجئ  وتتطغطعا 
افول  طساعغغظ:  شغ  دراجاته  وغعجه  الظفج، 
باسائارعا  التاضمئ  الطئصئ  شغه  غثرس  أسطى، 
ظثئئ خاتئئ صرار وخاظساه أغدًا، والباظغ صاسثي 
جطعضعا  تغث  طظ  جعاء  الةماعغر،  شغه  غثرس 
الرأي  غسمى  طا  تحضض  باسائارعا  أو  اقظاثابغ، 

السام. 
الئضر،  السطط  عثا  تتطغض  طساعغات  تسثدت  وصث 
الثولئ،  بط  شالفرد  الثولغ  الظزام  طظ  بثءًا 
حمض  بتغث  طعاضغسه،  سطى  ذلك  واظسضج 
دراجئ الحثخغئ السغاجغئ، والسطعك اقظاثابغ، 
طعضعع  ضمظه  لغأتغ  السغاجغئ،  والمساصثات 

سطط ظفج الةماعغر(٥).

شروغث،  شغعط  بمظ  الظفج،  سطماء  أن  والعاصع 
طافصعن سطى أن الفرد طا إن غظثرط شغ جمععر 
طتثد، تاى غاثث جمات خاخئ لط تضظ طعجعدة 
شغه جابصًا، وتاى إن ضان بسدعا طعجعد، شإظه 
سظعا  الاسئغر  أو  بعا  الئعح  سطى  لغاةرأ  غضظ  لط 

بمبض عثه الخراتئ وتطك الصعة(٦).

السغضعلعجغا  طاعغئ  إلى  أوقً:  الاطرق  تط  لثلك 
المةال  شغ  بروزعا  وجغاصات  السغاجغئ 

السغاجغ(أوقً)، بط باظغاً: السمض سطى دراجئ 

الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ  المحاسر 
بالمشرب(باظغًا).

السياسيــــة:  المشـــــــاعر  أوًال: 
فــي  وبرزوهـــــــا  ماهيتهـــــــا 

الفضاء السياسي

طع  تام  تصابض  شغ  وافتاجغج  المحاسر  تأتغ 
سطى  غظئع  طظعا  واتث  شضض  والافضغر،  المظطص 
الاعالغ طظ الصطإ والسصض، عثا تسإ اقشاراض 
الصثغط الثي غرى أن السصض طساصض سظ المحاسر 
سضج  بالعجثان،  ترتئط  الاغ  واقظفساقت 
صثم  وصث  الصحرة،  شغ  تامعضع  الاغ  المسرشئ 
وعع  والسصض،  السعاذش  بغظ  تسارضًا  أشقذعن 
أرجطع  أطا  الرواصغئ،  المثرجئ  ذعرته  تسارض 
والفطسفئ السغاجغئ المساخرة شصث رأغا أن عظاك 
تضاطًق بغظ السعاذش ضصعة داشسئ والسصض ضأداة 

غظغئ طسرشغًا (٧).
طظ  ظعع  سظ  تسئر  حسعرغئ  تالئ  المحاسر  إن 
طظ  طةمعسئ  طظ  تاضعن  والاصثغرات،  الاصغغمات 
بالرغئات  وترتئط  وافطججئ،  والتعاشج  المغعقت 
طرتئطًا  حأظًا  المحاسر  تخئح  بعثا  الطثة،  وطئثأ 
طئعمئ،  طاسططئ  صعة  لفشراد،  الثاخئ  بالتغاة 
طثطرة  صعة  الافضغر،  سطى  الصثرة  تصعض 
وغاطدئ، تاحضض طئضرًا شغ تغاة افشراد، وتزض 
السغاجغئ  والمحاسر  سطى سمص جتغص،  طثشعظئ 
شعغ  سام،  بحضض  المحاسر  طظ  اجابظاًء  لغسئ 
التجن  غمبطعا  جطئغئ  طحاسر  بغظ  تاسثد  افخرى 
والصطص والشدإ والثعف والاعتر، واغةابغئ غمبطعا 

الفرح والسسادة وافطض والخثاصئ والبصئ(٨).
عثا طظ جعئ، طظ جعئ باظغئ شغ تخظغش طاضج 
المحروسغئ  غةسض  "المحروسغئ"،  فجج  شغئر 
شغ  المتضعطغظ،  طحاسر  سطى  تتغض  الضارغجطغئ 
سطى  تتغض  الاغ  الصاظعظغئ  الحرسغئ  طصابض 

السصقظغئ، طحروسغئ تصعم سطى الممغجات 

باتث شغ الصاظعن السام والسطعم السغاجغئ
الصاظعظغــئ  السطــعم  ضطغــئ  زعــر  ابــظ  بةاطســئ 

واقصاخادغئ واقجاماسغئ أضادغر

ملخص تنفيذي:
تاةه عثه الثراجئ إلى دراجئ المحاسر السغاجغئ 
شغ طقسإ ضرة الصثم بالمشرب، سئر اشاراض أن 
غافاسض طع  المةامع  الصثم ججء طظ  جمععر ضرة 
له  المااتئ  ا�لغات  سئر  وشسطعا،  السططئ  خطاب 
اظطقصًا طظ المطسإ، إذ تسسى تطك الةماعغر إلى 
السغاجغئ  المحاسر  طثاطش  وظصض  طتاضاة 
ذرق  بإبثاع  السمعطغ،  الفداء  شغ  المظاحرة 
شغ  جاءت  ظاعرة  ظفسعا،  سظ  لطاظفغج  جثغثة 
طظ  طةمعسئ  شغ  المحاسر  سعدة  غآضث  جغاق 
ذلك  وارتئاط  والعظثجئ،  الفظ  طظعا  المةاقت، 

بمرتطئ طا بسث التثابئ. 
طقسإ  شغ  السغاجغئ  السغضعلعجغا  سادت  شصث 
برزت  وصث  السربغ،  الربغع  بثاغئ  طظث  الصثم  ضرة 
سطى حضض حسارات وأغاٍن وقشاات، تاةاوب طع 
المةامع طظ جعئ، وتسئر سظ العسغ السغاجغ طظ 
طآجسات  شحض  ضث  وتخرخ  باظغئ،  جعئ 
جعئ  طظ  الاأذغر  شغ  الامبغض  وضسش  العجاذئ، 
شداء  خطص  إلى  جسئ  ضعظعا  إلى  إضاشئ  بالبئ، 

سمعطغ غغر طدئعط وغغر طصغث. 
السغضعلعجغا  عثه  تسثد  عع  لقظائاه  والمبغر 
بغظ  المشربغئ  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ 
إلـــى   ، "التـــضرة"(١)  بـ  ا�تســـــاس  الاسئغر سظ 
واقغاراب  والترطان  بالمزطعطغئ  ا�تساس 

السغاجغ.

 

كلمات مفتاحية: 
المحاسر السغاجغئ، طقسإ ضرة الصثم، اقلاراس، 
الحئــــاب، اقتاةـــــاج، اقغاـــــراب السغاجــــغ، 

المزطعطغئ.

تقديم:
الرطعز  طةمعع  تفضغك  الثراجئ  عثه  تاعخى 
غصثطعا  الاغ  السغاجغئ  والترضات  وا�حارات 
إلى  رجائض  باسائارعا  المقسإ،  داخض  الةمععر 
السططئ، تسئر سظ طةمعسئ طظ المطالإ، وبعثا 
أخئح  المطسإ  أن  طئثئغًا  العرصئ  عثه  تفارض 
ذئغسئ  ذات  جماسغئ  طحاسر  سظ  لطاسئغر  شداء 
جغاجغئ، تختح شضرة أخئتئ غالئئ سظ جماعغر 
ضرة الصثم طفادعا أظعا تتمض بصاشئ جغاجغئ غغر 
بأطعر  تضارث  ق   (culture paroissiale) طئالغئ 
المقسإ  أن  السام، ذلك  الحأن  وتثبغر  السغاجئ 
والمحاسر  اقظفساقت  طظ  بمةمعسئ  طحتعظئ 
اظاصطئ بفسض السغاصات اقجاماسغئ المثاطفئ إلى 
طحاسر جغاجغئ، أطا المصاربئ المسامثة شغ عثه 
تصعم سطى  العرصئ شعغ طصاربئ جغضع-جغاجغئ، 
دراجئ ووخش تالئ طثرجات طقسإ ضرة الصثم 
غغر  بخفئ  و٢٠٢٢،   ٢٠١٦ بغظ  طا  بالمشرب 
تاجئ  تسإ  الظماذج  اجاغراد  شغ  طظازمئ 

الاتطغض إلى ذلك.

شالثارجعن لط غعامعا بالمحاسر السغاجغئ إق شغ 
ا�وظئ افخغرة، لضظ طآحراته وإرعاخاته افولى 
تسعد إلى المآتمر الثي سصثته الةمسغئ الفرظسغئ 
المعضعع،  تعل   ٢٠١٧ جظئ  السغاجغئ  لطسطعم 
ولسض عثا غرجع إلى عغمظئ الئرادغشط المآجسغ، 

والظزرغئ السصقظغئ شغ تتطغض طا عع جغاجغ(٢).

الخسغثغظ الثاخطغ والثارجغ، وسظ أطعر أخرى، 
دون وسغ ودون حسعر(٤٢)، وغئرز ذلك شغ ظسئئ 
المآجساتغئ، طما  السغاجغئ  التغاة  اقظثراط شغ 
غسمص الصطغسئ بغظ الثولئ والمعاذظ، غئرز ذلك 
شغ طةمعسئ طظ افغاظغ طظ صئغض: "شعاد لئقد 
"شطعس   ... السقطئ"  ذالئغظ  ششماطئ  ساغحغظ 
لئقد ضاع ضطغاععا لطئراظغ سطغاععا جغظغراجغعن 
ظاعطا  خثطع  لئغرو  لضط  "خطغظا   ... صمساععا" 
ساغحغظ شئقد ظغرو بقد الشمئ" ... "طثرج قتغظغ 
لصاظعن"،  لئقد وضرعظا  "ططغظا   ... لمغجرغئ"  شئقد 
راعا  "أطاظا  جاوغئ"،  طاعغ  شطماروك  "والسغحئ 
طرغدئ". "طرضععا بالمحاضض وشساد التضعطات" 
ضطه  طساصئض  العغض  شغ  ساغح  "والسربغ   ...
ظطمات" ... "والئاصغ حفارة وسطغظا تضارة ضغسمرو 
حضارة بفطعس الفصراء" ... "رجاوي ساغح جعال 
ق خثطئ ق طحروع ق طال" ... "شغ حمال اشرغصغا 
وضسغئ عغ حغ ساغح حغ طثئغ حغ طدعي 
سظث  تال  طسثي  حغ  طسطك  حغ  طخثي  حغ 
جغثي ربغ". بمسظى أظظا ظسغح شغ عاته الئقد 
سغحئ طشمعطئ ظططإ طظ ا� السقطئ، المال شغ 
الةغض،  عثا  وصمساط  اخاطسامععا  ضطعا  الئقد 
بقد  أظاط،  شصط  احاشطعا  المضاتإ  لضط  ترضظا 
جعداء، طططظا شغ الئقد وضرعظا صاظعظعا، السغحئ 
شغ المشرب ق تساوي حغؤًا وافطئ طرغدئ بسئإ 
المحاضض وشساد التضعطات، والسربغ غسغح شغ 
جارصعن  والئصغئ  له،  طساصئض  ق  العغقت 
الفصراء،  أطعال  طظ  جغئععط  غمطآون  غتاصروظظا 
طحةع الرجاء غسغح طساشر ق حشض ق طحروع ق 

طال، شغ حمال اشرغصغا العضسغئ طجرغئ.
شغ عثا المبال ُغقَتر أّن المحةسغظ اظاصطعا بغظ 
المشرب بط  وخش بقث وضسغات لطةماعغر؛ طظ 
اشرغصغا، طما غآضث  السربغئ بط دول حمال  افطئ 
الئقد،  طظعا  تمر  الاغ  بالسغاصات  الةماعغر  وسغ 
المتطغ  المتغط  طع  الافاسقت  باطك  تظئأ  بط 
وا�صطغمغ، تفاسقت جغضعلعجغئ تظئأ سظ تالئ 
المآجسات  بغظ  تعاخض  وأزطئ  اقغاراب  طظ 

الاصطغثغئ لطعجاذئ والاأذغر والةماعغر. 

إظعا تالئ طظ اقظسجال وسثم اقظاماء إلى الةماسئ 
السغاجغئ والظزام السغاجغ، وغسجى عثا الحسعر 
إلى إتساس افشراد بسثم جثوى تأبغرعط سطى 
بالمسظى  الحسعر  واظسثام  السغاجغ،  الظسص 
والحرسغئ،  السثالئ  غغاب  إلى  إضاشئ  الثاتغ، 
جعاء  وآلغاتعا  السططئ  اتةاه  السثواظغئ  شارتفع 
ضاظئ أغثغعلعجغئ أو طادغئ(٤٣). وغئثو أن افشراد 
ق غفعتعن أغئ شرخئ شغ الاسئغر سظ طحاسرعط 
جعى  اقظفراجات  تطك  طظ  ضان  شما  السغاجغئ، 

طئارغات ضرة الصثم.

على سبيل الختم:
ضئغٌر  أبٌر  له  ضان  لطمشرب  السام  السغاق  أن  غئثو 
الاغ  المشربغ،  لطمةامع  الساطئ  الظفسغئ  سطى 
وظسئئ  اقتاةاجغ،  الثطاب  باخاسث  تامغج 
الترطان، وصث اظاصض ضض ذلك إلى جماعغر طقسإ 
تظفخض  ق  السغاجغئ  المحاسر  عثه  الصثم،  ضرة 
المةامع، إظعا تسئر سظ  الاغ غحسر بعا  سظ تطك 
بظاء  شغ  والعجاذئ  الامبغض  طآجسات  أزطئ 
الفرد طحاسر جغاجغئ  شغعا  طعاذظئ تصئ، غتمض 
المآجسات  واتارام  العذظ،  بتإ  ططغؤئ 
السغاجغئ، واقظثراط شغعا، وجسطعا خغارًا أجاجغًا، 
اظاصال  شغ  اقجاماسغ  الاعاخض  وجائض  وتطسإ 
إظعا حضض  الحئاب،  السغاجغئ بغظ  المحاسر  تطك 
أشراد  بغظ  الاداطظغئ  الاسئؤئ  أحضال  طظ 
والمحاسر  والسطعضات  افشضار  شغ  غحارضعن 

السغاجغئ. 
السغاجغ  السطعك  سطى  تآبر  المحاسر  عثه 
المحارضئ  طساعى  سطى  وتتثغثًا  لفشراد، 
غغر  المحارضئ  افشراد  غفدض  بتغث  السغاجغئ، 
ضسثم  دوظعا،  طا  وغعمحعن  المآجساتغئ، 
وطصاذسئ  السغاجغئ،  افتجاب  شغ  اقظثراط 
أو  اقظاثابات،  شغ  الاخعغئ  وسثم  أظحطاعا، 
السام  الحأظغظ  تثبغر  تعلغ  أو  لعا،  الارحح 
الاساذغ إلى  والتجبغ، إضاشئ إلى ارتفاع ظسئئ 
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دغظغ  قلغئغرتغ  لئابعر  غا  لئابعر  "غا  طتاصرغظ، 
بسغث  ظروح  ضارتغ  ظئثل  لماروك  طظ  طساك 
شضقجضع ظسطالغ شسضعتقظثا تما إن حاء ا� 
تتقلغ". أي: غا جفغظئ الترغئ اتمطغظا طظ المشرب 
لظشغر التغ وظسغح تغاة جمغطئ، "غا ربغ غا السالغ 
شئرغمظ  اقلغ  غغر  تئغئ  شةغرطاظغ  وساحصغظ 
ظسطالغ صطع غا لئابعر ططغئ بقد ظغرو"(٣٩). أي: غا 
أختاب  طع  المحغ  أتئئئ  افلمان  ظتإ  ا� 
طططئ  شإظظغ  السفغظئ  أغاعا  اذعئغ  افول  الخش 
خطاب  تتمض  واغاٍن  حسارات  السعداء.  الئقد 
تغؤغسغ وظفسغئ المطض والحسعر بالتضرة وتظمغ 
والاظسط  الحرسغئ  العةرة  سئر  الئقد  طشادرة 

بالثغرات وتظفج الترغئ بئقد افظعار.
والتثغث سظ التضرة لغج ولغث لتزئ ضرة الصثم، 
الترضات  طظ  طةمعسئ  خطاب  شغ  ظعر  وإظما 
اقجاماسغئ طظث ٢٠٠٤، لغاط تعظغفه بضباشئ شغ 
ترضئ ٢٠ شئراغر جظئ ٢٠١١، عظا صاطئ افلاراس 
بظصض الحسعر السام طظ الفداء السام الضطغ إلى 
الضطغ  بغظ  الاأبغر  ذلك  سظ  تسئغرًا  المطسإ، 
المةامع  طع  الاداطظ  سظ  وتسئغرًا  والةجئغ، 
الضطغ، حسعر غاأجج سطغه السظش بضض أحضاله، 
غرتئط بطتزئ تظفغج سظ ظطط اجاماسغ غخرف 
افتاجغج  اتاةاجغ، وتطثص عاته  شغ خطاب 
تصعل:  المصاذع،  أتث  شغ  الرجاء  ألاراس  أغظغئ 
حفارة  والئاصغ  السادس  طتمث  واتث  "ططضظا 
الفصراء".  بفطعس  حضارة  ضغسمروا  تضارة  وسطغظا 
أي: إّن المطك عع طتمث السادس، وغتعم تعله 
الفاجثون غتاصرون باصغ أشراد الحسإ وغمطآون 

جغعبعط بأطعال الفصراء.
الرزق  سطى  صطص  صطصئ،  بظفسغئ  الفرد  غسغح 
واظسثام جثري لطحسعر بافطظ بضض أحضاله سطى 
اقظاصام  إلى  شرخئ  ضض  شغ  غاةه  غعطه،  ذعل 
بأجالغإ خفغئ ورطجغئ تزعر شغ المطسإ ضفداء 
غتاطه الةمععر بضض صعة طما غظاب ازدواجغئ شغ 
الحثخغئ بغظ الرضعخ الزاعر والسثائغئ الثفغئ 
الفرخئ  غاتغظ  بالتضرة  غحسر  الثي  شا�ظسان 

لطظغض طظ غرغمه دائمًا (٤٠).  

لغسغح تطك التالئ الظفسغئ تخش اقجاغاء الثي 
غتخض  طا  أّن  إدراضه  ظاغةئ  الفرد،  لثى  غاعلث 
طما  بضبغر  أصض  المسغحئ  طصعطات  طظ  سطغه 
ا�تساس  عثا  وغاعلث  غاعصسه،  أو  غساتصه 
أو  افخرى،  بالمةامسات  افشراد  وضسغئ  بمصارظئ 
السثالئ  تشغإ  بتغث  ظفسه،  بمةامسه  تاى 
طظ  تالئ  الفرص،  تعزغع  وسثالئ  اقجاماسغئ 
الاغ تامظى  الترطان، تزعر شغ أغاظغ افلاراس 
تغاة  سطى  لطتخعل  الشربئ  بقد  إلى  تعاجر  أن 
"صطئغ  أغظغئ  ذلك  سطى  طبال  خغر  ولسض  ضرغمئ. 
والعةرة  الئطالئ،  صدغئ  تاظاول  إذ  تجغظ"، 
السرغئ، والفساد شغ الثولئ، وسثم المساواة شغ 
الختئ  طظزعطئ  وضسش  البروة،  تعزغع 

والاسطغط(٤١).
السغاجغ  لطاظفغج  تصًق  المقسإ  تخئح  عضثا 
واقخاظاق  اقجاماسغ،  اقتاصان  تالئ  سظ 
السغاجغ بالئطث. وتمض حسار الشرشئ ١٠١ ضحسار 
الثغربغ، وعع اجط طساعتى  الرجاء شغ  جمععر 
 ،١٩٨٤ جظئ  الحعغرة  اوروغض  جعرج  رواغئ  طظ 
ضئغر،  جةظ  طبض  أخئتئ  الئقد  أن  سظ  تسئغرًا 
والصمع  الصعر  إلى  المعاذظعن  شغه  غاسرض 
خاتئئ   ١٠١ الشرشئ  طبض  تماطًا  والاسثغإ، 

السمسئ السغؤئ.
طحاسر  سظ  الةمععر  غسئر  المطسإ  داخض  طظ 
الاغ  اقجاماسغئ  افوضاع  طظ  واقجاغاء  السثط 
افغاظغ،  طظ  طةمعسئ  سضساعا  والاغ  غسغحعا، 
لةماعغر  ظطمعظغ"  بقدي  "شغ  أغظغئ  طظ  بثًءا 
الحسإ"  "خعت  بأغظغئ  طرورًا  الرغاضغ،  الرجاء 
بقد  "عادي  أغظغئ  إلى  وخعقً  العداد،  لةمععر 
افغاظغ  تطك  ضض  اتتاد ذظةئ،  لةمععر  التضرة" 
تتغض سطى طةمعسئ ضاططئ طظ المحاسر المسصثة، 

طظعا المساظاة والضراعغئ وافلط والزطط.
وغئصى الحسعر باقغاراب السغاجغ لثى الةمععر 
طظ أعط المحاسر السغاجغئ، شعع تالئ غحسر شغعا 
الحاب بسةجه سظ المحارضئ شغ الحأن السغاجغ، 
سطى  السغاجغئ  الاطعرات  ضض  سظ  واظحشاله 

وحثخغاته،  السغاجغ،  بالظزام  الاظثغث 
وباظتراشات المةامع وباقساثاءات سطى الحسعب 
طظ  وحضض  اجاماسغئ،  ظاعرة  إظعا  المسطمئ... 
ططفئ  بحضض  طاطعر  السغاجغ  الاسئغر  أحضال 
لقظائاه لثى طظاخري الظعادي الضئرى، تساعتغ 
صغادات المافرجغظ حساراتعا طظ افتثاث الراعظئ 
الرحعة،  ا�رعاب،  الئطالئ،  اقجاماسغ،  (الئآس 
"وخعلغئ"  التضرة،  العةرة،  شغ  الرغئئ  الفساد، 
الصادتئ  أظاحغثعط  لظحر  الةثد...)  افغظغاء 

بفدض الةعصئ المعجغصغئ المراشصئ لعط.
شرجعي،  تفض  حضض  السغاجغ  الاسئغر  غأخث  بط 
إلى  المةمعسئ، صث غظاصض  غسطغ طسظى فسداء 
الاسئغرات  تطك  وترجع  وظدالغئ.  جغاجغئ  ععغئ 
بقبئ  إلى  المطسإ  شغ  تئرز  الاغ  السغاجغئ 

تخظغفات طظ الاَّسغغج عغ(٣٣):
إلى  باقظاماء  غعتغ  أغثغعلعجغ  تسغغج  أوقً: 

جماسئ أو جمسغئ أو طةمعسئ جغاجغئ طسغظئ.
ععغاتغ  باظاماء  غعتغ  ععغاتغ  تسغغج  باظغًا: 

طسغظ.
بالبًا: تسغغج ظعسغ أو ذئصغ طظ أجض إدخال 

طحضض سمعطغ إلى أجظثة الفاسض السمعطغ.
غحضض المطسإ شداًء طفاعتًا، غةامع شغه افشراد 
إلى  وسئره  بفدطه  وغاتعلعن  سام،  رأي  لخعغ 
طعاذظغظ، تةمسعط آراء وصغط وغاغات واتثة، طع 
افخث بسغظ اقسائار أّن الائادل اقظفسالغ لعجعات 
عع  الساطئ  المخالح  تثص  طسائض  تعل  الظزر 
بافجاس  عع  الثي  السام،  الرأي  شرز  غاغح  الثي 

وجغطئ المعاذظغظ شغ الدشط سطى الثولئ(٣٤).
وغئثو سطى طصاسث المثرجات أّن الحاب المظاخر 
لطظادي صث وجث شسًق حثخغاه المامغجة، واضاحش 
تسئغر  سطى  باظغًا  سبر  ضما  أوقً،  الحئاب  جمععر 
لـ  اظدماطه  خقل  طظ  ععغاه  وسطى  ضقطغ، 
المطسإ  وغرخص  الصثم.  لضرة  الضئغر"  "شرغصه 
السقصات  ظسب  إطضاظغئ  العائةئ  بأجعائه 
الممضظ  افداء  بعاجطئ  الةثغثة،  اقجاماسغئ 
لطاسئؤئ  شداًء  لغخئح  الصائمئ،  الحئضات  لسمطغئ 

وضغاظًا رطجغاً غسئر سظ بظاء اجاماسغ(٣٥).

وُغقَتر أّن عظاك ظجوسًا إلى بصاشئ الّقسظش طظ 
عع  الصثم  ضرة  طقسإ  داخض  تسئغرات  خقل 
السمعطغ  الفداء  شغ  طعجعدة  لبصاشئ  اجاسارة 
لمثاطش  اجاتدار  عع  ضظعه  شغ  الضطغ، 
والسصطغئ  والعجثاظغئ  المسرشغئ  الثغظاطغات 
السطمغ  السطعك  بدئط  تصعم  الاغ  والظفسغئ 
لطةمعع أبظاء شارة افزطات أي شغ سج اقتاةاجات 
ضاضاغك  جطمغئ  واقظفسال.  والمصاوطئ  والخراع 
الاضاشآ  سثم  الى  ترجع  السططئ  طع  الخراع  شغ 
شغ الصثرة والصعة، طظ أجض ضسإ تأغغث وتساذش 
وتداطظ ا�خرغظ ووضع الثخط شغ وضسغئ غغر 

طاعازظئ(٣٦). 
تةامع  أجاجغئ  جغاجغئ  طحاسر  بقبئ  لااحضض 
ا�خر،  إلى  غآدي  حسعر  وضض  طرضإ،  بحضض 
الشدإ  شغ  تضمظ  جطئغئ  جغاجغئ  طحاسر 
والمزطعطغئ والتضرة والترطان الظسئغ واقغاراب 
السغاجغ؛ طحاسر جغاجغئ تئرز بحضض جطغ شغ 
طةمعع افغاظغ والحسارات الاغ غتمطعا طحةسع 

الفرق الرغاضغئ بالمقسإ.
والحسعر بالمزطعطغئ غئرز اظطقصًا طظ أغظغئ "شغ 
ظفسغئ  تالئ  والمزطعطغئ  ظطمعظغ"(٣٧)  بقدي 
تصعصه  سطى  طساثى  بأظه  الفرد  شغعا  غتج 
شغعلث  أغدًا،  باقضطعاد  طسعا  وغتج  وترغاته، 
طظ  طةمعسئ  شغ  غارجمه  بالتضرة،  الحسعر  له 
تالغ"،  ظحضغ  "لمظ  طبض:  والحسارات  افغاظغ 
حسعر غتج شغه الفرد باقتاصار والثوظغئ، أو صض 
تالئ طظ الغأس ضئغرة، غحسر شغعا الفرد أظه طعان 
بالامغغج بحاى  شغعا غحسر  الضراطئ وغغر طتارم، 
أحضاله، سطى أجاس الطعن والثغظ والسرق والطشئ 
شغةاور  والارابغ،  الاسطغمغ  والمساعى  والةظج 
طظه  الصرغئئ  المفاعغط  طظ  طخفعشئ  بثلك 
ضاقجائثاد والفساد والرحعة والمتسعبغئ ...(٣٨)، 
الرجاء  أغاظغ  طظ  طةمعسئ  شغ  ذلك  ضض  غئرز 
الئغداوي طبض: "غا ترضظا غا لئابعر غا ودغظا لئقد 
أّغُاعا  اتمطغظا  بمسظى  راظغ طتضعر".  ظعر شئقدي 
بقدظا  شغ  شإظظا  افظعار  بقد  إلى  السفغظئ 

وطظ  اقجاماسغئ،  وافوضاع  الرغاضغئ  السغاجئ 
بط اظاصاد جغاجات السططئ(٢٥). 

السططئ  طصاوطئ  جغاجئ  ظعب  طظ  اظاصطئ  وبعثا 
جاسثعا  وصث  سطغعا،  العةعم  جغاجئ  ظعب  إلى 
الاظزغمغئ  باقجاصقلغئ  تامغج  ضعظعا  ذلك  سطى 
اقجاماسغئ  الاظزغمات  باصغ  سظ  والمالغئ 
تاسط  صراراتعا  جسض  الثي  افطر  والسغاجغئ، 

باقجاصقلغئ.
المةمعسات  عثه  اظاصادات  أن  با�حارة  والةثغر 
دون  السغاجغئ  المآجسات  إلى  طعجعئ  ضطعا 
تضاغك  أظه  الئسخ  وغرى  المطضغئ(٢٦)،  المآجسئ 
شغ  افلاراس  خظثصئ  طظ  السططئ  غمظع  جغاجغ 
إظعا  بظسفعا،  لطسططئ  تسمح  جغاجغئ  تعجعات 
جام  لخإ  طظاسئ جغاجغئ  تحضض  الاضاغك  بعثا 
اظاصاد  شفغ  والئرلمان،  التضعطئ  سطى  غدئعا 
"غرغظ  شخغض  رشع  المشاربئ  لطئرلماظغغظ  واضح 
بعغج" رجالئ ضائئ سطغعا سئارة "شالصئئ الاضرضغر، 
غدتك  الئرلمان  صئئ  داخض  أي  الئشرغر"  شالمصرر 
تدسعن  الثراجغئ  المصررات  وشغ  الئرلماظغعن 
"الئشرغر"(٢٧)، وذلك شغ المئاراة الاغ جمسئ الرجاء 
بمظ  برجط  الصظغطري  الظادي  بفرغص  الرغاضغ 
شغما  أطا   .٢٠١٨ لمعجط  السرش  ضأس  ظعائغ 
أغظغئ  ظعرت  شصث  التضعطئ  باظاصاد  غاسطص 
وطسطئالظاش"  ظحسطععا  طظتئععاش  "التضعطئ 
التضعطئ ظترق ضض حغ وبثون  بمسظى ق ظتإ 
وطظ  غعاظغ"،  "رجاوي  أغظغئ  بط ظعرت  طئاقة، 
تضره  طسمعطئ  "طشاظا  طصطع،  به  جاءت  طا  بغظ 
الى  إحارة  (شغ  طسمعطئ  جاسئ  أي  التضعطئ" 
الساسئ ا�ضاشغئ الاغ زادتعا التضعطئ) تضره شغ 

التضعطئ.
طقسإ  داخض  والمرددات  افغاظغ  عثه  تسئر  إذ 
ضرة الصثم سظ جغضعلعجغا وطحاسر سثم الرضى 
تثبرعا،  الاغ  السغاجات  طثاطش  سظ  الضئغر 
المادغئ  إحئاع  سطى  صادرة  غغر  شالتضعطات 
أي  سطى  صادرغظ  غةسطعط  طما  لفشراد  والظفسغئ 

حغء صث غعخض طا غحسرون به(٢٨).

الصثم  ضرة  لمطسإ  العظثجغئ  الطئغسئ  وتسمح 
جمععرا  غاظاظر  أن  سمعطغاً(٢٩)،  شداًء  باسائاره 
أطعر  شغه  تطرح  اغعري  حضض  سطى  الفرغَصغظ، 
الساطئ لطظصاش، بائادل ا�راء والتةب(٣٠)، شغثخض 
جغضعلعجغئ  طظاشسئ  شغ  الفرغَصغظ  طحةسعا 
طفادعا: أّي الةمععرغظ صادر سطى المساعمئ شغ 
شازعر  الاحةغع،  أجطعب  خقل  طظ  شرغصه  شعز 
تردغث  وذرغصئ  الةمععر،  تظزغط  أحضال  بثلك 
والاطعغح  الفرغص  أسقم  رشع  وضغفغئ  الحسارات، 

بعا.
السغاجئ،  لسطط  جثغثًا  طضاظًا  المطسإ  لغمبض 
أحضال  ضاشئ  طظ  خالغًا  سمعطغًا  شداًء  وغخئح 
طحارضئ  أرضغئ  شعق  غصفعن  شافشراد  الاراتئغئ؛ 
وغطئسعن أصظسئ طبالغئ، غاثطخعن طظ تمبقتعط 
والسغاجغئ  والبصاشغئ  الثغظغئ  وخطفغاتعط 
تثوب  واتثًا،  ووسغًا  واتثًا  خعتًا  وغخئتعن 
الثوات شغ بظغئ ق طادغئ رطجغئ شغئثأ الافاوض 

تعل التاجغات الساطئ(٣١).
المشربغئ إلى طظخات  الصثم  تاتعل طقسإ ضرة 
لط تسث  أغاٍن وأظاحغث  الفظغ، طظ خقل  لقبثاع 
باتئ  بض  الرغاضغئ،  الفرق  طآازرة  سطى  تصاخر 
والثارج،  الثاخض  إلى  جغاجغئ  رجائض  تتمض 
بتغث غاط اقظاصال طظ قسئغظ إلى أشراد تاططغظ 
سعاذش وطحاسر، تمبض ضمغر افطئ أبظاء شرتاعط 
داخطغئ  صمخان  سظ  والضحش  عثف،  باسةغض 
الصدغئ  أو  ضا�جقم  جغاجغئ  حسارات  تتمض 
الصّسام،  أو  المشربغئ  الختراء  أو  الفطسطغظغئ 
عع  طا  إلى  ترطج  وإغماءات  ترضات  تاثططعا 
جغاجغ، شغ لشئ تسئر سظ طحاسر تطفع شصط شغ 
لتزئ اقظاحاء، عضثا تخئح الحسارات شغ عاته 

المرتطئ ذات ذئغسئ جغمغائغئ وععغاتغئ(٣٢).
الصثم بعخفه طضاظًا لاخرغش  وغزعر ططسإ ضرة 
حغء  بضض  غسمح  تغث  المضئعتئ،  اقظفساقت 
داخض عثا العغضض المعغإ، إظه شداء طثاطش سظ 
خارجه، إذ تظططص بثاخطه أخعات المافرجغظ بضض 
طبض  طثاطفئ،  بمعضعسات  الماسطصئ  افظاحغث 

سيكولوجيـــــا  نحــــــو  ثانيــًا: 
مــــــع  تتجـــــاوب  سياسيـــــة 

إشكاالت المجتمع

إلى  الرغاضغئ غعثف  الثولئ لفلساب  إن اتادان 
لطظزام  الحرسغئ  طظح  وطظعا  أغراضعا،  خثطئ 
وتةثغر  العذظغ،  العقء  وتسمغص  السغاجغ، 
ضعظعا  إلى  إضاشئ  المتاشر،  السغاجغ  السطعك 
وجغطًا  تسث  تغث  السغاجغ(٢٠).   لطاخرغش  أداة 
السغاجغئ  الرجائض  طظ  طةمعسئ  لامرغر  ظاسمًا 
لطتضعطات اتةاه الةماعغر طظ أجض طصئعلغئ أضئر 
واجامرارغئ  واجاصرار  أضبر  وخدعع  بتضمعا 
لفظساق السغاجغئ التاضمئ، غصع عثا سئر الثسط 
الرغاضغئ،  لفظحطئ  الماعاخض  والرطجي  المادي 
أجض  طظ  السغاجغغظ  لطجسماء  الرطجي  والتدعر 
اقشاااح،  المئارغات، وشغ تفقت  اظطقق  إسطاء 
الفرق  وتعظؤئ  لطفائجغظ  الةعائج  تصثغط  شغ  بط 
والمئارغات،  بالئطعقت  شعزعا  إبر  والمظاثئات 
واجاصئالعا بسث شعزعا شغ تفض بعغب تصام شغعا 
التاضمغظ  طحاسر  شغعا  تطاتط  ذصعس 

والمتضعطغظ.
افلاراس  تسائر  باظغئ  جعئ  طظ  جعئ،  طظ  عثا 
تظامغ  الاغ  افظثغئ  تساظث  طةمعسات تحةغسغئ 
طظ  أضئر  وحشش  وتدتغئ  ووشاء  بتإ  إلغعا، 
طةمعسئ  سظعا  تخثر  وبالاالغ  السادي،  المحةع 
ظاغةئ  والرغاضغئ،  السغاجغئ  طظعا  المعاصش؛  طظ 
غغرة عثه الفخائض سطى أظثغاعا، وضثا إتساجعا 
طظ  ضض  وجه  شغ  شرغصعا  سظ  الثشاع  بمسآولغئ 

تسائره غسسى إلى سرصطئ طساره(٢١).
المةمعسات  عثه  طظثرذغ  سثد  غخض  اذ 
حئاب،  أغطئعط  طظثرط،  ططغعن  إلى  المحةسئ 
تساعط وجائض الاعاخض اقجاماسغ شغ تحئغك 
ضئغرًا شغ عرم  َتغِّجًا  تتاض  شؤئ  بغظعط،  السقصات 
شغ   ٤٦,٣٢ إلى  تخض  بظسئئ  بالمشرب  افسمار 
شؤئ  سطى  أغدًا  غتغض  الحئاب  وفن  المؤئ(٢٢)، 
اجاماسغئ وطرتطئ سمرغئ تامغج بالفعران الساذفغ 

أخئتئ  شصث  والطمعتات،  با�طال  والظفسغ، 
بثغض  اقتاةاجغ ضثغار  الفسض  تثاار  الفؤئ  عثه 
سظ المحارضئ السغاجغئ، وذلك بتضط سثم البصئ 
طةمعع  شسالغئ  وسثم  السططئ،  شسض  شغ 
السمعطغئ  والئراطب  وا�جراءات  السغاجات 
شسالغئ  سثم  وضثا  الحئاب،  �دطاج  الاتفغجغئ 
اقجاماسغئ  السمعطغئ  السغاجات  طثاطش  وظةاسئ 
تحشغض  طظ  المشربغ؛  الحئاب  تساعثف  الاغ 

وختئ وتسطغط(٢٣).
إن سثم شاسطغئ السغاجات تطك خطَص إتساجًا لثى 
بغظعط  جاد  لثا  أغدًا،  شسالغاعط  بسثم  الحئاب 
اقجاماسغ  الاشغغر  إطضاظغئ  بسثم  اقساصاد 
والسغاجغ، وعع طا أدى إلى ضسش اقظثراط شغ 
والسغاجغئ  اقجاماسغئ  الاظمغئ  صداغا 

واقصاخادغئ لطئقد.
اظطقصًا  ضئغرًا  المشربغ تتعُّقً  افلاراس  لصث سرف 
عثه  طظع  سطى  بخمئ  الاغ   ٢٠١٦ جظئ  طظ 
ضرة  طقسإ  ولعج  طظ  الرغاضغئ  المةمعسات 
الصثم، لضظ شغ جظئ ٢٠١٨ ساد افلاراس بعسغ 
جثغث، إذ أخئح أضبر تظزغمًا، ذلك أّن الحسارات 
طظ  ُتمَظح  ضطعا  وفظعا  وطشظاة،  طضاعبئ  أخئتئ 
الئغؤئ البصاشغئ والمسغحغئ لطةمععر، شإظعا تمطئ 
ارتفع  وبثلك  وجغاجغئ،  اجاماسغئ  ططالإ 
تطك  تساثثم  لثغعا(٢٤)،  اقتاةاج  طظسعب 
الصمع  سظ  لطاروغح  ذئغسغئ  ضعجغطئ  الحسارات 

السغاجغ الثي غسغحه المةامع المشربغ.
لصث بثأ ألاراس المشرب بمسارضئ واظاصاد الصاظعن 
المقسإ،  حشإ  لمتاربئ  جاء  الثي   ٠٩-٠٩
واسامث شغ ذلك سطى افغاظغ الاغ تمةث الترغئ، 
واظاصاد  السططئ،  سطى  الامرد  إلى  وتثسع 
السسضرغئ  الثثطئ  صاظعن  وطسارضئ 
تض  رشخ  وضثا  لطسسضر)،  (طاغظمحغعش 
افلاراس طظ ذرف وزارة الثاخطغئ، وطا راشصه طظ 
طحاسر التصث والضره تةاه رجال الحرذئ، وسثم 
إلى  افلاراس  لاظاصض  السططئ،  شغ  البصئ 
اقظاصادات ذات الطئغسئ السغاجغئ، وذلك باظاصاد 

طظ طغجاظغئ الثولئ سطى تساب داشسغ الدرائإ، 
ضما غاط تخعغرعط طخثرًا لاعثغث الععغئ، لازعر 
جعطًئ  تطعقً  تطرح  دغماغعجغئ  صعى  بثلك 
افظزمئ  إجـراءات  بطء  طظ  ضاصئ  وحسئعغًئ 
ا�خر  ضث  الشرائج  تثاذإ  صعى  الثغمصراذغئ، 
عثه  جسئ  عضثا  المعاجرغظ.  جغما  ق  المثاطش، 
الثغماغعجغا الحسئعغئ تسالب بئراسئ طحاسر الصطص 
غدإ  إلى  جمغسًا  وتتعلعا  والشدإ،  والةجع 

جغاجغ(١٦).
وغقتر سعدة المحاسر بحضض ططفئ شغ التغاة 
الثعف  غضسععا  أخئح  الاغ  لفشراد  الثغظغئ 
والفرح والتجن، بط الترضات اقجاماسغئ المساخرة 
الاغ تترضعا طحاسر الثعف طظ المساصئض وخقل 
ا�حعار  تمقت  طظ  اظطقصًا  الراعظ  الجطظ 
أن  شضرة  سطى  تأجغسًا  الضئرى  والاسعغص 
لطفرح  طخثٌر  الضئرى  الحرضات  طظاعجات 
والسسادة ودواٌء لطتجن والضآبئ، وغجداد تدعرعا 
الئراطب  خخعخًا  الئخري  السمسغ  المةال  شغ 
لائصى  إخئارغئ،  وظحرات  وافشقم  الارشغعغئ 
طحاسر  تراشصه  سدطغ  ضظحاط  الرغاضئ 

جغاحئ(١٧).
إلى  ترجع  السغاجغئ  المحاسر  دراجئ  أعمغئ  إن 
اسائارات طاسثدة، طظعا أن المحاسر تحضض بظغئ 
اقصاخادغئ  التغاة  وطا  لطفرد،  تضعغظغئ 
ضثلك  لعا،  اطاثاد  إق  والسغاجغئ  واقجاماسغئ 
إلى  طعجعئ  اظاصادات  تئظغ  ضعظعا  إلى  ترجع 
أعمغئ  تئرز  الاغ  السصقظغ(١٨)  اقخاغار  ظزرغئ 
السمعطغ،  الصرار  خظاسئ  شغ  الفاسض  سظث  السصض 
وتعمح المحاسر السغاجغئ، شغ تغظ غبئئ واصع 
الممارجئ سضج ذلك. طظ جعئ أخرى شالسعاذش 
اجاماسغئ  ذئصات  بثطابات  ترتئط  السغاجغئ 
عثه  ذرف  طظ  طساعثشئ  تضعن  طتثدة 

الثراجئ(١٩).
السغاجغئ،  بالرطجغئ  السغاجغئ  السعاذش  وترتئط 
افتثاث  ُغَآوِّلعن  افشراد  طظ  السثغث  أن  ذلك 
الرطعز  سئر  سعاذفعط  سظ  وغسئرون  السغاجغئ، 
السغاجغئ، خخعخًا شغ افظزمئ السططعغئ الاغ 

إلى  المعاذظ  شغاةه  الخرغتئ،  الاسئغرات  تثظص 
التدعر  سطى  ضإحارة  المدمرة،  الاسئغرات  تطك 
الاسئؤئ  أن  ذلك  سطى  زد  الثات،  وجعد  وإبئات 
طظ  طةمعسئ  باجاثساء  تسمح  السغاجغئ 
أو  دسط  أجض  طظ  وا�غةابغئ  السطئغئ  السعاذش 
تصعغخ السغاجات التضعطغئ، لاخئح بثلك آلغئ 
صداغا  أو  جغاجات  أجض  طظ  إطا  لطاسئؤئ،  شسالئ 
تعط شؤئ اجاماسغئ طسغظئ، وذلك بضسإ تساذش 
أضئر ظسئئ طظ المظاخرغظ، وتضعغظ تحعد تظصض 

السثوى الساذفغئ بسرسئ ضئغرة.
طظ  طةمعسئ  شغ  السغاجغئ  المحاسر  لائرز 
سئر  تاتثد  الاغ  العذظغئ  الععغئ  طظعا  الصداغا، 
طحاسر جمسغئ، والفخض بغظ المخطتئ الحثخغئ 
والمخطتئ الساطئ الاغ غتثدعا الدمغر الةمسغ، 
والثاص،  السام  المةال  بغظ  الفرق  وتتثغث 
جماسغئ،  تفدغقت  تسث  الاغ  الصغط  وطسألئ 
وطسألئ الثغمصراذغئ الاغ تفخض شغ الخراسات، 
السثو إلى خخط وطظاشج،  والاغ غاتعل سئرعا 
خقل  طظ  لفشراد  السغاجغئ  اقخاغارات  وشغ 
شغ  اقظاثابات  لاحضض  اقظاثابغئ  اقجاتصاصات 
التصغصئ شرخئ لثسط تجب أو اقظاصام طظه وطظ 
إلى  غرجسعن  افشراد  عظا  أغدًا،  الئطثة  طرحح 
السمغصئ  الظفسغئ  لطةروح  اجاةابئ  سعاذفعط 

الماةثرة.

 



لطةماعغر،  ططِعط  شعع  لطصائث،  الظادرة  الحثخغئ 
بتغث غةسطعا تثدع إلغه دون أجج صاظعظغئ أو 
صثرة  الضارغجطغعن  الصادة  غماطك  بعثا  تصطغثغئ، 
السغطرة سطى المحاسر السغاجغئ واقجاصطابات، 
أغدًا  غظتسر  المحاسر،  عثه  تظتسر  طبطما  لضظ 
أن  ذلك  الضارغجطغغظ،  الصادة  عآقء  خسعد 
وطراصئئ  طعجعئ  طساغغر  لعا  طظاعجات،  السعاذش 
طظ ذرف الصادة، أولؤك الثغظ غعزسعن وغظاةعن 

وغدئطعن تطك السعاذش(٩).

اقعامام  ارتئط  شصث  السغاجغئ  المحاسر  أطا سظ 
بعا بمةمعسئ طظ السعاطض، أعمعا بروز الحسئعغئ 
ضترضئ جغاجغئ، بط طرتطئ طا بسث التثابئ، وطا 
شغ  تمبطئ  تتعقت؛  طظ  المساخر  الجطظ  خاتإ 
وخسعد  السغاجغ،  وأزطئ  ا�غثغعلعجغا،  طعت 
وطةامع  الفرداظغـــئ  وبـــــــروز  الاضظعصـــــراط، 

اقجاعقك(١٠) .
جغاق سام طتضعم بمرتطئ طا بسث التثابئ، طرتطئ 
حغء،  ضض  شغ  والاحضغك  بالّظسئغئ،  اتسمئ 
الاغ  تطك  والسصقظغئ،  المسغارغئ  أجج  تةاوزت 
السصقظغئ  سطى  بصغاطعا  التثابئ  بعا  بحرت 
جغاق  بالصاظعن،  واقلاجام  والسطمغئ  والاظزغط 
أغثغعلعجغا،  وق  طتضط،  تظزغط  بق  سام 
وتاصطص  العتثة،  شغه  تصض  اجاماسغ  وبمساعى 
عجلغئ  أضبر  ذابع  إظه  ا�تصان،  درجئ  شغه 
وشعضعغئ(١١). طع عثه المرتطئ سرشئ المآجسات 
السغاجغئ الاصطغثغئ؛ طظ أتجاب، وتصالغث تارغثغئ، 
ذرف  طظ  طصئعلغاعا  سثم  شغ  طحروسغئ  أزطئ 
المصاوقت  رؤجاء  طتطعا  لغتض  الةماعغر، 
طا  طرتطئ  تأجسئ  عضثا  الساطغظ،  والمعظفغظ 
شغ  ذلك  غزعر  الّقطظطصغ،  سطى  التثابئ  بسث 
الثغال  أخئح  بتغث  والفظ،  المسمارغئ  العظثجئ 
أغئ  طظ  تماطًا  غثطع  ضطعا،  أسماله  طظئع  عع 

ظمعذجغئ(١٢). 
المةامسات  ظفسغئ  سطى  بزقلعا  أرخئ  تشغرات 
سئر  جطثته  غشغر  الظفسغ  الاتطغض  طظ  جسطئ 
الظفسغ  اقصاخاد  صئغض  طظ  جثغثة  برادغشمات 

غمغج ا�ظسان المساخر بحشش عمةغ، غةسض طظ 
رشع التثود وإلشاء حغء اجمه المساتغض أجمى 
تثود  بق  والرغئئ  الماسئ  وتصثغج  ِصَغِمه، 

طحثودة بسغاجئ اصاخادغئ(١٣).
  

تجاغث  شغ  السعلمئ  جاعمئ  أخرى،  ظاتغئ  طظ 
التر  الاثشص  طع  شئالمعازاة  السعاذش،  أعمغئ 
تر  تثشص  بمئ  والرأجمال،  والسطع  لفشضار 
ضالضراعغئ  جطئغئ؛  أو  ضاظئ  إغةابغئ  لطسعاذش، 
لضظ  وافدغان،  السرصغئ  والمةمعسات  افطط  بغظ 
بافطان  ا�تساس  سثم  سعاذش  عغ  أضبرعا 
بسثم  وا�تساس  افشراد،  بمساصئض  المرتئط 
طظ  جآال:  أخئح  اذ  بالععغئ؛  المرتئطئ  البصئ 
المةمعسات  ذرف  طظ  ُغطَرح  جآاقً  ظتظ؟ 
الاعتر  الاغ أخئتئ تتج بظعع طظ  اقجاماسغئ 

وسثم اقجاصرار(١٤).

الثغمصراذغئ  بأزطئ  شغامغج  الثاص  السغاق  أطا 
الامبغطغئ، وشصثان البصئ شغ المآجسات، والسجوف 
وظةاسئ  شسالغئ  وسثم  السغاجغئ،  المحارضئ  سظ 
تعزغسغئ  صثرات  باسائارعا  السمعطغئ  السغاجات 
زغادة  طصابض  شغ  السغاجغ  صعة  وتراجع  لطثولئ، 
الفاسطغظ ا�خرغظ طظ طةامع طثظغ وصطاع  صعة 
الحسئعغئ  بروز  إلى  أدى  الثي  افطر  خاص(١٥)، 
طظ  السثغث  ضث  وجغاجغئ  بصاشغئ  شسض  ضردة 
المثاوف، وضث اجاراتغةغئ إسادة تعزغع السططئ 
بغظ المةمعسات الاصطغثغئ والةثغثة، ترضئ تئظئ 
الفعط،  وجعض  طئاحرًا  جطتغًا  بسغطًا  خطابًا 

غساعثف الساطئ دون الثاخئ.
المحاسر،  طظ  طةمعسئ  طسعا  اظاسحئ  حسئعغئ 
وبسثم  السغاجغ،  سظ  باقغاراب  ضالحسعر 
سظ  التضام  تسئغر  وسثم  التضط،  شغ  المحارضئ 
المسغحئ  طساعى  جراء  والثعف  الظاس،  ععغئ 
طظ  والثعف  التغاة،  ظمط  طظ  والثعف  الصائمئ، 
العةرة والمعاجرغظ الثغظ غاط تخعغرعط بأظعط 
سظعط  الخرف  غاط  اقصاخادغئ،  المااسإ  طخثر 

إلى  بالظزر  دراجاه  تخسإ  طعضعع  إظه 
الاسصغثات المظعةغئ المامبطئ شغ جمع المسطغات 
المظعةغئ؛  ا�لغات  وطساءلئ  جعئ،  طظ  المغثاظغئ 
حفاشغاعـــا وطخــــثاصغاعا(٣) ، ذلك أن المحاســــر 
وغغر  طثفغئ  تضعن  طا  غالئًا  والسعاذش 
السغاجغئ  المحاسر  طعضعع  إن  بط  طسمعسئ(٤), 
طظ  بمةمعسئ  غرتئط  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ 
التصعل السطمغئ؛ طظعا سطط الظفج السغاجغ الثي 
غحاشض سطى ظفسغئ الةماعغر تتثغثًا، شعع سطط 
تثغث ظعر شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ، وصث 
أتى شغ جغاق تثاخض وتقصح السطعم اقجاماسغئ، 
اسائارًا إلى ضعن ذلك الاثاخض ضرورة سطمغئ، ضض 
اقجاماسغئ  الزعاعر  تصغصئ  أجض ضحش  طظ  عثا 
وسطط  السغاجئ  بغظ  الافاسض  ودراجئ  وتتطغطعا 
افول  طساعغغظ:  شغ  دراجاته  وغعجه  الظفج، 
باسائارعا  التاضمئ  الطئصئ  شغه  غثرس  أسطى، 
ظثئئ خاتئئ صرار وخاظساه أغدًا، والباظغ صاسثي 
جطعضعا  تغث  طظ  جعاء  الةماعغر،  شغه  غثرس 
الرأي  غسمى  طا  تحضض  باسائارعا  أو  اقظاثابغ، 

السام. 
الئضر،  السطط  عثا  تتطغض  طساعغات  تسثدت  وصث 
الثولئ،  بط  شالفرد  الثولغ  الظزام  طظ  بثءًا 
حمض  بتغث  طعاضغسه،  سطى  ذلك  واظسضج 
دراجئ الحثخغئ السغاجغئ، والسطعك اقظاثابغ، 
طعضعع  ضمظه  لغأتغ  السغاجغئ،  والمساصثات 

سطط ظفج الةماعغر(٥).

شروغث،  شغعط  بمظ  الظفج،  سطماء  أن  والعاصع 
طافصعن سطى أن الفرد طا إن غظثرط شغ جمععر 
طتثد، تاى غاثث جمات خاخئ لط تضظ طعجعدة 
شغه جابصًا، وتاى إن ضان بسدعا طعجعد، شإظه 
سظعا  الاسئغر  أو  بعا  الئعح  سطى  لغاةرأ  غضظ  لط 

بمبض عثه الخراتئ وتطك الصعة(٦).

السغضعلعجغا  طاعغئ  إلى  أوقً:  الاطرق  تط  لثلك 
المةال  شغ  بروزعا  وجغاصات  السغاجغئ 

السغاجغ(أوقً)، بط باظغاً: السمض سطى دراجئ 

الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ  المحاسر 
بالمشرب(باظغًا).

السياسيــــة:  المشـــــــاعر  أوًال: 
فــي  وبرزوهـــــــا  ماهيتهـــــــا 

الفضاء السياسي

طع  تام  تصابض  شغ  وافتاجغج  المحاسر  تأتغ 
سطى  غظئع  طظعا  واتث  شضض  والافضغر،  المظطص 
الاعالغ طظ الصطإ والسصض، عثا تسإ اقشاراض 
الصثغط الثي غرى أن السصض طساصض سظ المحاسر 
سضج  بالعجثان،  ترتئط  الاغ  واقظفساقت 
صثم  وصث  الصحرة،  شغ  تامعضع  الاغ  المسرشئ 
وعع  والسصض،  السعاذش  بغظ  تسارضًا  أشقذعن 
أرجطع  أطا  الرواصغئ،  المثرجئ  ذعرته  تسارض 
والفطسفئ السغاجغئ المساخرة شصث رأغا أن عظاك 
تضاطًق بغظ السعاذش ضصعة داشسئ والسصض ضأداة 

غظغئ طسرشغًا (٧).
طظ  ظعع  سظ  تسئر  حسعرغئ  تالئ  المحاسر  إن 
طظ  طةمعسئ  طظ  تاضعن  والاصثغرات،  الاصغغمات 
بالرغئات  وترتئط  وافطججئ،  والتعاشج  المغعقت 
طرتئطًا  حأظًا  المحاسر  تخئح  بعثا  الطثة،  وطئثأ 
طئعمئ،  طاسططئ  صعة  لفشراد،  الثاخئ  بالتغاة 
طثطرة  صعة  الافضغر،  سطى  الصثرة  تصعض 
وغاطدئ، تاحضض طئضرًا شغ تغاة افشراد، وتزض 
السغاجغئ  والمحاسر  سطى سمص جتغص،  طثشعظئ 
شعغ  سام،  بحضض  المحاسر  طظ  اجابظاًء  لغسئ 
التجن  غمبطعا  جطئغئ  طحاسر  بغظ  تاسثد  افخرى 
والصطص والشدإ والثعف والاعتر، واغةابغئ غمبطعا 

الفرح والسسادة وافطض والخثاصئ والبصئ(٨).
عثا طظ جعئ، طظ جعئ باظغئ شغ تخظغش طاضج 
المحروسغئ  غةسض  "المحروسغئ"،  فجج  شغئر 
شغ  المتضعطغظ،  طحاسر  سطى  تتغض  الضارغجطغئ 
سطى  تتغض  الاغ  الصاظعظغئ  الحرسغئ  طصابض 

السصقظغئ، طحروسغئ تصعم سطى الممغجات 

باتث شغ الصاظعن السام والسطعم السغاجغئ
الصاظعظغــئ  السطــعم  ضطغــئ  زعــر  ابــظ  بةاطســئ 

واقصاخادغئ واقجاماسغئ أضادغر

ملخص تنفيذي:
تاةه عثه الثراجئ إلى دراجئ المحاسر السغاجغئ 
شغ طقسإ ضرة الصثم بالمشرب، سئر اشاراض أن 
غافاسض طع  المةامع  الصثم ججء طظ  جمععر ضرة 
له  المااتئ  ا�لغات  سئر  وشسطعا،  السططئ  خطاب 
اظطقصًا طظ المطسإ، إذ تسسى تطك الةماعغر إلى 
السغاجغئ  المحاسر  طثاطش  وظصض  طتاضاة 
ذرق  بإبثاع  السمعطغ،  الفداء  شغ  المظاحرة 
شغ  جاءت  ظاعرة  ظفسعا،  سظ  لطاظفغج  جثغثة 
طظ  طةمعسئ  شغ  المحاسر  سعدة  غآضث  جغاق 
ذلك  وارتئاط  والعظثجئ،  الفظ  طظعا  المةاقت، 

بمرتطئ طا بسث التثابئ. 
طقسإ  شغ  السغاجغئ  السغضعلعجغا  سادت  شصث 
برزت  وصث  السربغ،  الربغع  بثاغئ  طظث  الصثم  ضرة 
سطى حضض حسارات وأغاٍن وقشاات، تاةاوب طع 
المةامع طظ جعئ، وتسئر سظ العسغ السغاجغ طظ 
طآجسات  شحض  ضث  وتخرخ  باظغئ،  جعئ 
جعئ  طظ  الاأذغر  شغ  الامبغض  وضسش  العجاذئ، 
شداء  خطص  إلى  جسئ  ضعظعا  إلى  إضاشئ  بالبئ، 

سمعطغ غغر طدئعط وغغر طصغث. 
السغضعلعجغا  عثه  تسثد  عع  لقظائاه  والمبغر 
بغظ  المشربغئ  الصثم  ضرة  طقسإ  شغ  السغاجغئ 
إلـــى   ، "التـــضرة"(١)  بـ  ا�تســـــاس  الاسئغر سظ 
واقغاراب  والترطان  بالمزطعطغئ  ا�تساس 

السغاجغ.

 

كلمات مفتاحية: 
المحاسر السغاجغئ، طقسإ ضرة الصثم، اقلاراس، 
الحئــــاب، اقتاةـــــاج، اقغاـــــراب السغاجــــغ، 

المزطعطغئ.

تقديم:
الرطعز  طةمعع  تفضغك  الثراجئ  عثه  تاعخى 
غصثطعا  الاغ  السغاجغئ  والترضات  وا�حارات 
إلى  رجائض  باسائارعا  المقسإ،  داخض  الةمععر 
السططئ، تسئر سظ طةمعسئ طظ المطالإ، وبعثا 
أخئح  المطسإ  أن  طئثئغًا  العرصئ  عثه  تفارض 
ذئغسئ  ذات  جماسغئ  طحاسر  سظ  لطاسئغر  شداء 
جغاجغئ، تختح شضرة أخئتئ غالئئ سظ جماعغر 
ضرة الصثم طفادعا أظعا تتمض بصاشئ جغاجغئ غغر 
بأطعر  تضارث  ق   (culture paroissiale) طئالغئ 
المقسإ  أن  السام، ذلك  الحأن  وتثبغر  السغاجئ 
والمحاسر  اقظفساقت  طظ  بمةمعسئ  طحتعظئ 
اظاصطئ بفسض السغاصات اقجاماسغئ المثاطفئ إلى 
طحاسر جغاجغئ، أطا المصاربئ المسامثة شغ عثه 
تصعم سطى  العرصئ شعغ طصاربئ جغضع-جغاجغئ، 
دراجئ ووخش تالئ طثرجات طقسإ ضرة الصثم 
غغر  بخفئ  و٢٠٢٢،   ٢٠١٦ بغظ  طا  بالمشرب 
تاجئ  تسإ  الظماذج  اجاغراد  شغ  طظازمئ 

الاتطغض إلى ذلك.

شالثارجعن لط غعامعا بالمحاسر السغاجغئ إق شغ 
ا�وظئ افخغرة، لضظ طآحراته وإرعاخاته افولى 
تسعد إلى المآتمر الثي سصثته الةمسغئ الفرظسغئ 
المعضعع،  تعل   ٢٠١٧ جظئ  السغاجغئ  لطسطعم 
ولسض عثا غرجع إلى عغمظئ الئرادغشط المآجسغ، 

والظزرغئ السصقظغئ شغ تتطغض طا عع جغاجغ(٢).
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الخسغثغظ الثاخطغ والثارجغ، وسظ أطعر أخرى، 
دون وسغ ودون حسعر(٤٢)، وغئرز ذلك شغ ظسئئ 
المآجساتغئ، طما  السغاجغئ  التغاة  اقظثراط شغ 
غسمص الصطغسئ بغظ الثولئ والمعاذظ، غئرز ذلك 
شغ طةمعسئ طظ افغاظغ طظ صئغض: "شعاد لئقد 
"شطعس   ... السقطئ"  ذالئغظ  ششماطئ  ساغحغظ 
لئقد ضاع ضطغاععا لطئراظغ سطغاععا جغظغراجغعن 
ظاعطا  خثطع  لئغرو  لضط  "خطغظا   ... صمساععا" 
ساغحغظ شئقد ظغرو بقد الشمئ" ... "طثرج قتغظغ 
لصاظعن"،  لئقد وضرعظا  "ططغظا   ... لمغجرغئ"  شئقد 
راعا  "أطاظا  جاوغئ"،  طاعغ  شطماروك  "والسغحئ 
طرغدئ". "طرضععا بالمحاضض وشساد التضعطات" 
ضطه  طساصئض  العغض  شغ  ساغح  "والسربغ   ...
ظطمات" ... "والئاصغ حفارة وسطغظا تضارة ضغسمرو 
حضارة بفطعس الفصراء" ... "رجاوي ساغح جعال 
ق خثطئ ق طحروع ق طال" ... "شغ حمال اشرغصغا 
وضسغئ عغ حغ ساغح حغ طثئغ حغ طدعي 
سظث  تال  طسثي  حغ  طسطك  حغ  طخثي  حغ 
جغثي ربغ". بمسظى أظظا ظسغح شغ عاته الئقد 
سغحئ طشمعطئ ظططإ طظ ا� السقطئ، المال شغ 
الةغض،  عثا  وصمساط  اخاطسامععا  ضطعا  الئقد 
بقد  أظاط،  شصط  احاشطعا  المضاتإ  لضط  ترضظا 
جعداء، طططظا شغ الئقد وضرعظا صاظعظعا، السغحئ 
شغ المشرب ق تساوي حغؤًا وافطئ طرغدئ بسئإ 
المحاضض وشساد التضعطات، والسربغ غسغح شغ 
جارصعن  والئصغئ  له،  طساصئض  ق  العغقت 
الفصراء،  أطعال  طظ  جغئععط  غمطآون  غتاصروظظا 
طحةع الرجاء غسغح طساشر ق حشض ق طحروع ق 

طال، شغ حمال اشرغصغا العضسغئ طجرغئ.
شغ عثا المبال ُغقَتر أّن المحةسغظ اظاصطعا بغظ 
المشرب بط  وخش بقث وضسغات لطةماعغر؛ طظ 
اشرغصغا، طما غآضث  السربغئ بط دول حمال  افطئ 
الئقد،  طظعا  تمر  الاغ  بالسغاصات  الةماعغر  وسغ 
المتطغ  المتغط  طع  الافاسقت  باطك  تظئأ  بط 
وا�صطغمغ، تفاسقت جغضعلعجغئ تظئأ سظ تالئ 
المآجسات  بغظ  تعاخض  وأزطئ  اقغاراب  طظ 

الاصطغثغئ لطعجاذئ والاأذغر والةماعغر. 

إظعا تالئ طظ اقظسجال وسثم اقظاماء إلى الةماسئ 
السغاجغئ والظزام السغاجغ، وغسجى عثا الحسعر 
إلى إتساس افشراد بسثم جثوى تأبغرعط سطى 
بالمسظى  الحسعر  واظسثام  السغاجغ،  الظسص 
والحرسغئ،  السثالئ  غغاب  إلى  إضاشئ  الثاتغ، 
جعاء  وآلغاتعا  السططئ  اتةاه  السثواظغئ  شارتفع 
ضاظئ أغثغعلعجغئ أو طادغئ(٤٣). وغئثو أن افشراد 
ق غفعتعن أغئ شرخئ شغ الاسئغر سظ طحاسرعط 
جعى  اقظفراجات  تطك  طظ  ضان  شما  السغاجغئ، 

طئارغات ضرة الصثم.

على سبيل الختم:
ضئغٌر  أبٌر  له  ضان  لطمشرب  السام  السغاق  أن  غئثو 
الاغ  المشربغ،  لطمةامع  الساطئ  الظفسغئ  سطى 
وظسئئ  اقتاةاجغ،  الثطاب  باخاسث  تامغج 
الترطان، وصث اظاصض ضض ذلك إلى جماعغر طقسإ 
تظفخض  ق  السغاجغئ  المحاسر  عثه  الصثم،  ضرة 
المةامع، إظعا تسئر سظ  الاغ غحسر بعا  سظ تطك 
بظاء  شغ  والعجاذئ  الامبغض  طآجسات  أزطئ 
الفرد طحاسر جغاجغئ  شغعا  طعاذظئ تصئ، غتمض 
المآجسات  واتارام  العذظ،  بتإ  ططغؤئ 
السغاجغئ، واقظثراط شغعا، وجسطعا خغارًا أجاجغًا، 
اظاصال  شغ  اقجاماسغ  الاعاخض  وجائض  وتطسإ 
إظعا حضض  الحئاب،  السغاجغئ بغظ  المحاسر  تطك 
أشراد  بغظ  الاداطظغئ  الاسئؤئ  أحضال  طظ 
والمحاسر  والسطعضات  افشضار  شغ  غحارضعن 

السغاجغئ. 
السغاجغ  السطعك  سطى  تآبر  المحاسر  عثه 
المحارضئ  طساعى  سطى  وتتثغثًا  لفشراد، 
غغر  المحارضئ  افشراد  غفدض  بتغث  السغاجغئ، 
ضسثم  دوظعا،  طا  وغعمحعن  المآجساتغئ، 
وطصاذسئ  السغاجغئ،  افتجاب  شغ  اقظثراط 
أو  اقظاثابات،  شغ  الاخعغئ  وسثم  أظحطاعا، 
السام  الحأظغظ  تثبغر  تعلغ  أو  لعا،  الارحح 
الاساذغ إلى  والتجبغ، إضاشئ إلى ارتفاع ظسئئ 

اقتاةاجات والسظش السغاجغ. 

دغظغ  قلغئغرتغ  لئابعر  غا  لئابعر  "غا  طتاصرغظ، 
بسغث  ظروح  ضارتغ  ظئثل  لماروك  طظ  طساك 
شضقجضع ظسطالغ شسضعتقظثا تما إن حاء ا� 
تتقلغ". أي: غا جفغظئ الترغئ اتمطغظا طظ المشرب 
لظشغر التغ وظسغح تغاة جمغطئ، "غا ربغ غا السالغ 
شئرغمظ  اقلغ  غغر  تئغئ  شةغرطاظغ  وساحصغظ 
ظسطالغ صطع غا لئابعر ططغئ بقد ظغرو"(٣٩). أي: غا 
أختاب  طع  المحغ  أتئئئ  افلمان  ظتإ  ا� 
طططئ  شإظظغ  السفغظئ  أغاعا  اذعئغ  افول  الخش 
خطاب  تتمض  واغاٍن  حسارات  السعداء.  الئقد 
تغؤغسغ وظفسغئ المطض والحسعر بالتضرة وتظمغ 
والاظسط  الحرسغئ  العةرة  سئر  الئقد  طشادرة 

بالثغرات وتظفج الترغئ بئقد افظعار.
والتثغث سظ التضرة لغج ولغث لتزئ ضرة الصثم، 
الترضات  طظ  طةمعسئ  خطاب  شغ  ظعر  وإظما 
اقجاماسغئ طظث ٢٠٠٤، لغاط تعظغفه بضباشئ شغ 
ترضئ ٢٠ شئراغر جظئ ٢٠١١، عظا صاطئ افلاراس 
بظصض الحسعر السام طظ الفداء السام الضطغ إلى 
الضطغ  بغظ  الاأبغر  ذلك  سظ  تسئغرًا  المطسإ، 
المةامع  طع  الاداطظ  سظ  وتسئغرًا  والةجئغ، 
الضطغ، حسعر غاأجج سطغه السظش بضض أحضاله، 
غرتئط بطتزئ تظفغج سظ ظطط اجاماسغ غخرف 
افتاجغج  اتاةاجغ، وتطثص عاته  شغ خطاب 
تصعل:  المصاذع،  أتث  شغ  الرجاء  ألاراس  أغظغئ 
حفارة  والئاصغ  السادس  طتمث  واتث  "ططضظا 
الفصراء".  بفطعس  حضارة  ضغسمروا  تضارة  وسطغظا 
أي: إّن المطك عع طتمث السادس، وغتعم تعله 
الفاجثون غتاصرون باصغ أشراد الحسإ وغمطآون 

جغعبعط بأطعال الفصراء.
الرزق  سطى  صطص  صطصئ،  بظفسغئ  الفرد  غسغح 
واظسثام جثري لطحسعر بافطظ بضض أحضاله سطى 
اقظاصام  إلى  شرخئ  ضض  شغ  غاةه  غعطه،  ذعل 
بأجالغإ خفغئ ورطجغئ تزعر شغ المطسإ ضفداء 
غتاطه الةمععر بضض صعة طما غظاب ازدواجغئ شغ 
الحثخغئ بغظ الرضعخ الزاعر والسثائغئ الثفغئ 
الفرخئ  غاتغظ  بالتضرة  غحسر  الثي  شا�ظسان 

لطظغض طظ غرغمه دائمًا (٤٠).  

لغسغح تطك التالئ الظفسغئ تخش اقجاغاء الثي 
غتخض  طا  أّن  إدراضه  ظاغةئ  الفرد،  لثى  غاعلث 
طما  بضبغر  أصض  المسغحئ  طصعطات  طظ  سطغه 
ا�تساس  عثا  وغاعلث  غاعصسه،  أو  غساتصه 
أو  افخرى،  بالمةامسات  افشراد  وضسغئ  بمصارظئ 
السثالئ  تشغإ  بتغث  ظفسه،  بمةامسه  تاى 
طظ  تالئ  الفرص،  تعزغع  وسثالئ  اقجاماسغئ 
الاغ تامظى  الترطان، تزعر شغ أغاظغ افلاراس 
تغاة  سطى  لطتخعل  الشربئ  بقد  إلى  تعاجر  أن 
"صطئغ  أغظغئ  ذلك  سطى  طبال  خغر  ولسض  ضرغمئ. 
والعةرة  الئطالئ،  صدغئ  تاظاول  إذ  تجغظ"، 
السرغئ، والفساد شغ الثولئ، وسثم المساواة شغ 
الختئ  طظزعطئ  وضسش  البروة،  تعزغع 

والاسطغط(٤١).
السغاجغ  لطاظفغج  تصًق  المقسإ  تخئح  عضثا 
واقخاظاق  اقجاماسغ،  اقتاصان  تالئ  سظ 
السغاجغ بالئطث. وتمض حسار الشرشئ ١٠١ ضحسار 
الثغربغ، وعع اجط طساعتى  الرجاء شغ  جمععر 
 ،١٩٨٤ جظئ  الحعغرة  اوروغض  جعرج  رواغئ  طظ 
ضئغر،  جةظ  طبض  أخئتئ  الئقد  أن  سظ  تسئغرًا 
والصمع  الصعر  إلى  المعاذظعن  شغه  غاسرض 
خاتئئ   ١٠١ الشرشئ  طبض  تماطًا  والاسثغإ، 

السمسئ السغؤئ.
طحاسر  سظ  الةمععر  غسئر  المطسإ  داخض  طظ 
الاغ  اقجاماسغئ  افوضاع  طظ  واقجاغاء  السثط 
افغاظغ،  طظ  طةمعسئ  سضساعا  والاغ  غسغحعا، 
لةماعغر  ظطمعظغ"  بقدي  "شغ  أغظغئ  طظ  بثًءا 
الحسإ"  "خعت  بأغظغئ  طرورًا  الرغاضغ،  الرجاء 
بقد  "عادي  أغظغئ  إلى  وخعقً  العداد،  لةمععر 
افغاظغ  تطك  ضض  اتتاد ذظةئ،  لةمععر  التضرة" 
تتغض سطى طةمعسئ ضاططئ طظ المحاسر المسصثة، 

طظعا المساظاة والضراعغئ وافلط والزطط.
وغئصى الحسعر باقغاراب السغاجغ لثى الةمععر 
طظ أعط المحاسر السغاجغئ، شعع تالئ غحسر شغعا 
الحاب بسةجه سظ المحارضئ شغ الحأن السغاجغ، 
سطى  السغاجغئ  الاطعرات  ضض  سظ  واظحشاله 

وحثخغاته،  السغاجغ،  بالظزام  الاظثغث 
وباظتراشات المةامع وباقساثاءات سطى الحسعب 
طظ  وحضض  اجاماسغئ،  ظاعرة  إظعا  المسطمئ... 
ططفئ  بحضض  طاطعر  السغاجغ  الاسئغر  أحضال 
لقظائاه لثى طظاخري الظعادي الضئرى، تساعتغ 
صغادات المافرجغظ حساراتعا طظ افتثاث الراعظئ 
الرحعة،  ا�رعاب،  الئطالئ،  اقجاماسغ،  (الئآس 
"وخعلغئ"  التضرة،  العةرة،  شغ  الرغئئ  الفساد، 
الصادتئ  أظاحغثعط  لظحر  الةثد...)  افغظغاء 

بفدض الةعصئ المعجغصغئ المراشصئ لعط.
شرجعي،  تفض  حضض  السغاجغ  الاسئغر  غأخث  بط 
إلى  المةمعسئ، صث غظاصض  غسطغ طسظى فسداء 
الاسئغرات  تطك  وترجع  وظدالغئ.  جغاجغئ  ععغئ 
بقبئ  إلى  المطسإ  شغ  تئرز  الاغ  السغاجغئ 

تخظغفات طظ الاَّسغغج عغ(٣٣):
إلى  باقظاماء  غعتغ  أغثغعلعجغ  تسغغج  أوقً: 

جماسئ أو جمسغئ أو طةمعسئ جغاجغئ طسغظئ.
ععغاتغ  باظاماء  غعتغ  ععغاتغ  تسغغج  باظغًا: 

طسغظ.
بالبًا: تسغغج ظعسغ أو ذئصغ طظ أجض إدخال 

طحضض سمعطغ إلى أجظثة الفاسض السمعطغ.
غحضض المطسإ شداًء طفاعتًا، غةامع شغه افشراد 
إلى  وسئره  بفدطه  وغاتعلعن  سام،  رأي  لخعغ 
طعاذظغظ، تةمسعط آراء وصغط وغاغات واتثة، طع 
افخث بسغظ اقسائار أّن الائادل اقظفسالغ لعجعات 
عع  الساطئ  المخالح  تثص  طسائض  تعل  الظزر 
بافجاس  عع  الثي  السام،  الرأي  شرز  غاغح  الثي 

وجغطئ المعاذظغظ شغ الدشط سطى الثولئ(٣٤).
وغئثو سطى طصاسث المثرجات أّن الحاب المظاخر 
لطظادي صث وجث شسًق حثخغاه المامغجة، واضاحش 
تسئغر  سطى  باظغًا  سبر  ضما  أوقً،  الحئاب  جمععر 
لـ  اظدماطه  خقل  طظ  ععغاه  وسطى  ضقطغ، 
المطسإ  وغرخص  الصثم.  لضرة  الضئغر"  "شرغصه 
السقصات  ظسب  إطضاظغئ  العائةئ  بأجعائه 
الممضظ  افداء  بعاجطئ  الةثغثة،  اقجاماسغئ 
لطاسئؤئ  شداًء  لغخئح  الصائمئ،  الحئضات  لسمطغئ 

وضغاظًا رطجغاً غسئر سظ بظاء اجاماسغ(٣٥).

وُغقَتر أّن عظاك ظجوسًا إلى بصاشئ الّقسظش طظ 
عع  الصثم  ضرة  طقسإ  داخض  تسئغرات  خقل 
السمعطغ  الفداء  شغ  طعجعدة  لبصاشئ  اجاسارة 
لمثاطش  اجاتدار  عع  ضظعه  شغ  الضطغ، 
والسصطغئ  والعجثاظغئ  المسرشغئ  الثغظاطغات 
السطمغ  السطعك  بدئط  تصعم  الاغ  والظفسغئ 
لطةمعع أبظاء شارة افزطات أي شغ سج اقتاةاجات 
ضاضاغك  جطمغئ  واقظفسال.  والمصاوطئ  والخراع 
الاضاشآ  سثم  الى  ترجع  السططئ  طع  الخراع  شغ 
شغ الصثرة والصعة، طظ أجض ضسإ تأغغث وتساذش 
وتداطظ ا�خرغظ ووضع الثخط شغ وضسغئ غغر 

طاعازظئ(٣٦). 
تةامع  أجاجغئ  جغاجغئ  طحاسر  بقبئ  لااحضض 
ا�خر،  إلى  غآدي  حسعر  وضض  طرضإ،  بحضض 
الشدإ  شغ  تضمظ  جطئغئ  جغاجغئ  طحاسر 
والمزطعطغئ والتضرة والترطان الظسئغ واقغاراب 
السغاجغ؛ طحاسر جغاجغئ تئرز بحضض جطغ شغ 
طةمعع افغاظغ والحسارات الاغ غتمطعا طحةسع 

الفرق الرغاضغئ بالمقسإ.
والحسعر بالمزطعطغئ غئرز اظطقصًا طظ أغظغئ "شغ 
ظفسغئ  تالئ  والمزطعطغئ  ظطمعظغ"(٣٧)  بقدي 
تصعصه  سطى  طساثى  بأظه  الفرد  شغعا  غتج 
شغعلث  أغدًا،  باقضطعاد  طسعا  وغتج  وترغاته، 
طظ  طةمعسئ  شغ  غارجمه  بالتضرة،  الحسعر  له 
تالغ"،  ظحضغ  "لمظ  طبض:  والحسارات  افغاظغ 
حسعر غتج شغه الفرد باقتاصار والثوظغئ، أو صض 
تالئ طظ الغأس ضئغرة، غحسر شغعا الفرد أظه طعان 
بالامغغج بحاى  شغعا غحسر  الضراطئ وغغر طتارم، 
أحضاله، سطى أجاس الطعن والثغظ والسرق والطشئ 
شغةاور  والارابغ،  الاسطغمغ  والمساعى  والةظج 
طظه  الصرغئئ  المفاعغط  طظ  طخفعشئ  بثلك 
ضاقجائثاد والفساد والرحعة والمتسعبغئ ...(٣٨)، 
الرجاء  أغاظغ  طظ  طةمعسئ  شغ  ذلك  ضض  غئرز 
الئغداوي طبض: "غا ترضظا غا لئابعر غا ودغظا لئقد 
أّغُاعا  اتمطغظا  بمسظى  راظغ طتضعر".  ظعر شئقدي 
بقدظا  شغ  شإظظا  افظعار  بقد  إلى  السفغظئ 

وطظ  اقجاماسغئ،  وافوضاع  الرغاضغئ  السغاجئ 
بط اظاصاد جغاجات السططئ(٢٥). 

السططئ  طصاوطئ  جغاجئ  ظعب  طظ  اظاصطئ  وبعثا 
جاسثعا  وصث  سطغعا،  العةعم  جغاجئ  ظعب  إلى 
الاظزغمغئ  باقجاصقلغئ  تامغج  ضعظعا  ذلك  سطى 
اقجاماسغئ  الاظزغمات  باصغ  سظ  والمالغئ 
تاسط  صراراتعا  جسض  الثي  افطر  والسغاجغئ، 

باقجاصقلغئ.
المةمعسات  عثه  اظاصادات  أن  با�حارة  والةثغر 
دون  السغاجغئ  المآجسات  إلى  طعجعئ  ضطعا 
تضاغك  أظه  الئسخ  وغرى  المطضغئ(٢٦)،  المآجسئ 
شغ  افلاراس  خظثصئ  طظ  السططئ  غمظع  جغاجغ 
إظعا  بظسفعا،  لطسططئ  تسمح  جغاجغئ  تعجعات 
جام  لخإ  طظاسئ جغاجغئ  تحضض  الاضاغك  بعثا 
اظاصاد  شفغ  والئرلمان،  التضعطئ  سطى  غدئعا 
"غرغظ  شخغض  رشع  المشاربئ  لطئرلماظغغظ  واضح 
بعغج" رجالئ ضائئ سطغعا سئارة "شالصئئ الاضرضغر، 
غدتك  الئرلمان  صئئ  داخض  أي  الئشرغر"  شالمصرر 
تدسعن  الثراجغئ  المصررات  وشغ  الئرلماظغعن 
"الئشرغر"(٢٧)، وذلك شغ المئاراة الاغ جمسئ الرجاء 
بمظ  برجط  الصظغطري  الظادي  بفرغص  الرغاضغ 
شغما  أطا   .٢٠١٨ لمعجط  السرش  ضأس  ظعائغ 
أغظغئ  ظعرت  شصث  التضعطئ  باظاصاد  غاسطص 
وطسطئالظاش"  ظحسطععا  طظتئععاش  "التضعطئ 
التضعطئ ظترق ضض حغ وبثون  بمسظى ق ظتإ 
وطظ  غعاظغ"،  "رجاوي  أغظغئ  بط ظعرت  طئاقة، 
تضره  طسمعطئ  "طشاظا  طصطع،  به  جاءت  طا  بغظ 
الى  إحارة  (شغ  طسمعطئ  جاسئ  أي  التضعطئ" 
الساسئ ا�ضاشغئ الاغ زادتعا التضعطئ) تضره شغ 

التضعطئ.
طقسإ  داخض  والمرددات  افغاظغ  عثه  تسئر  إذ 
ضرة الصثم سظ جغضعلعجغا وطحاسر سثم الرضى 
تثبرعا،  الاغ  السغاجات  طثاطش  سظ  الضئغر 
المادغئ  إحئاع  سطى  صادرة  غغر  شالتضعطات 
أي  سطى  صادرغظ  غةسطعط  طما  لفشراد  والظفسغئ 

حغء صث غعخض طا غحسرون به(٢٨).

الصثم  ضرة  لمطسإ  العظثجغئ  الطئغسئ  وتسمح 
جمععرا  غاظاظر  أن  سمعطغاً(٢٩)،  شداًء  باسائاره 
أطعر  شغه  تطرح  اغعري  حضض  سطى  الفرغَصغظ، 
الساطئ لطظصاش، بائادل ا�راء والتةب(٣٠)، شغثخض 
جغضعلعجغئ  طظاشسئ  شغ  الفرغَصغظ  طحةسعا 
طفادعا: أّي الةمععرغظ صادر سطى المساعمئ شغ 
شازعر  الاحةغع،  أجطعب  خقل  طظ  شرغصه  شعز 
تردغث  وذرغصئ  الةمععر،  تظزغط  أحضال  بثلك 
والاطعغح  الفرغص  أسقم  رشع  وضغفغئ  الحسارات، 

بعا.
السغاجئ،  لسطط  جثغثًا  طضاظًا  المطسإ  لغمبض 
أحضال  ضاشئ  طظ  خالغًا  سمعطغًا  شداًء  وغخئح 
طحارضئ  أرضغئ  شعق  غصفعن  شافشراد  الاراتئغئ؛ 
وغطئسعن أصظسئ طبالغئ، غاثطخعن طظ تمبقتعط 
والسغاجغئ  والبصاشغئ  الثغظغئ  وخطفغاتعط 
تثوب  واتثًا،  ووسغًا  واتثًا  خعتًا  وغخئتعن 
الثوات شغ بظغئ ق طادغئ رطجغئ شغئثأ الافاوض 

تعل التاجغات الساطئ(٣١).
المشربغئ إلى طظخات  الصثم  تاتعل طقسإ ضرة 
لط تسث  أغاٍن وأظاحغث  الفظغ، طظ خقل  لقبثاع 
باتئ  بض  الرغاضغئ،  الفرق  طآازرة  سطى  تصاخر 
والثارج،  الثاخض  إلى  جغاجغئ  رجائض  تتمض 
بتغث غاط اقظاصال طظ قسئغظ إلى أشراد تاططغظ 
سعاذش وطحاسر، تمبض ضمغر افطئ أبظاء شرتاعط 
داخطغئ  صمخان  سظ  والضحش  عثف،  باسةغض 
الصدغئ  أو  ضا�جقم  جغاجغئ  حسارات  تتمض 
الصّسام،  أو  المشربغئ  الختراء  أو  الفطسطغظغئ 
عع  طا  إلى  ترطج  وإغماءات  ترضات  تاثططعا 
جغاجغ، شغ لشئ تسئر سظ طحاسر تطفع شصط شغ 
لتزئ اقظاحاء، عضثا تخئح الحسارات شغ عاته 

المرتطئ ذات ذئغسئ جغمغائغئ وععغاتغئ(٣٢).
الصثم بعخفه طضاظًا لاخرغش  وغزعر ططسإ ضرة 
حغء  بضض  غسمح  تغث  المضئعتئ،  اقظفساقت 
داخض عثا العغضض المعغإ، إظه شداء طثاطش سظ 
خارجه، إذ تظططص بثاخطه أخعات المافرجغظ بضض 
طبض  طثاطفئ،  بمعضعسات  الماسطصئ  افظاحغث 

سيكولوجيـــــا  نحــــــو  ثانيــًا: 
مــــــع  تتجـــــاوب  سياسيـــــة 

إشكاالت المجتمع

إلى  الرغاضغئ غعثف  الثولئ لفلساب  إن اتادان 
لطظزام  الحرسغئ  طظح  وطظعا  أغراضعا،  خثطئ 
وتةثغر  العذظغ،  العقء  وتسمغص  السغاجغ، 
ضعظعا  إلى  إضاشئ  المتاشر،  السغاجغ  السطعك 
وجغطًا  تسث  تغث  السغاجغ(٢٠).   لطاخرغش  أداة 
السغاجغئ  الرجائض  طظ  طةمعسئ  لامرغر  ظاسمًا 
لطتضعطات اتةاه الةماعغر طظ أجض طصئعلغئ أضئر 
واجامرارغئ  واجاصرار  أضبر  وخدعع  بتضمعا 
لفظساق السغاجغئ التاضمئ، غصع عثا سئر الثسط 
الرغاضغئ،  لفظحطئ  الماعاخض  والرطجي  المادي 
أجض  طظ  السغاجغغظ  لطجسماء  الرطجي  والتدعر 
اقشاااح،  المئارغات، وشغ تفقت  اظطقق  إسطاء 
الفرق  وتعظؤئ  لطفائجغظ  الةعائج  تصثغط  شغ  بط 
والمئارغات،  بالئطعقت  شعزعا  إبر  والمظاثئات 
واجاصئالعا بسث شعزعا شغ تفض بعغب تصام شغعا 
التاضمغظ  طحاسر  شغعا  تطاتط  ذصعس 

والمتضعطغظ.
افلاراس  تسائر  باظغئ  جعئ  طظ  جعئ،  طظ  عثا 
تظامغ  الاغ  افظثغئ  تساظث  طةمعسات تحةغسغئ 
طظ  أضئر  وحشش  وتدتغئ  ووشاء  بتإ  إلغعا، 
طةمعسئ  سظعا  تخثر  وبالاالغ  السادي،  المحةع 
ظاغةئ  والرغاضغئ،  السغاجغئ  طظعا  المعاصش؛  طظ 
غغرة عثه الفخائض سطى أظثغاعا، وضثا إتساجعا 
طظ  ضض  وجه  شغ  شرغصعا  سظ  الثشاع  بمسآولغئ 

تسائره غسسى إلى سرصطئ طساره(٢١).
المةمعسات  عثه  طظثرذغ  سثد  غخض  اذ 
حئاب،  أغطئعط  طظثرط،  ططغعن  إلى  المحةسئ 
تساعط وجائض الاعاخض اقجاماسغ شغ تحئغك 
ضئغرًا شغ عرم  َتغِّجًا  تتاض  شؤئ  بغظعط،  السقصات 
شغ   ٤٦,٣٢ إلى  تخض  بظسئئ  بالمشرب  افسمار 
شؤئ  سطى  أغدًا  غتغض  الحئاب  وفن  المؤئ(٢٢)، 
اجاماسغئ وطرتطئ سمرغئ تامغج بالفعران الساذفغ 

أخئتئ  شصث  والطمعتات،  با�طال  والظفسغ، 
بثغض  اقتاةاجغ ضثغار  الفسض  تثاار  الفؤئ  عثه 
سظ المحارضئ السغاجغئ، وذلك بتضط سثم البصئ 
طةمعع  شسالغئ  وسثم  السططئ،  شسض  شغ 
السمعطغئ  والئراطب  وا�جراءات  السغاجات 
شسالغئ  سثم  وضثا  الحئاب،  �دطاج  الاتفغجغئ 
اقجاماسغئ  السمعطغئ  السغاجات  طثاطش  وظةاسئ 
تحشغض  طظ  المشربغ؛  الحئاب  تساعثف  الاغ 

وختئ وتسطغط(٢٣).
إن سثم شاسطغئ السغاجات تطك خطَص إتساجًا لثى 
بغظعط  جاد  لثا  أغدًا،  شسالغاعط  بسثم  الحئاب 
اقجاماسغ  الاشغغر  إطضاظغئ  بسثم  اقساصاد 
والسغاجغ، وعع طا أدى إلى ضسش اقظثراط شغ 
والسغاجغئ  اقجاماسغئ  الاظمغئ  صداغا 

واقصاخادغئ لطئقد.
اظطقصًا  ضئغرًا  المشربغ تتعُّقً  افلاراس  لصث سرف 
عثه  طظع  سطى  بخمئ  الاغ   ٢٠١٦ جظئ  طظ 
ضرة  طقسإ  ولعج  طظ  الرغاضغئ  المةمعسات 
الصثم، لضظ شغ جظئ ٢٠١٨ ساد افلاراس بعسغ 
جثغث، إذ أخئح أضبر تظزغمًا، ذلك أّن الحسارات 
طظ  ُتمَظح  ضطعا  وفظعا  وطشظاة،  طضاعبئ  أخئتئ 
الئغؤئ البصاشغئ والمسغحغئ لطةمععر، شإظعا تمطئ 
ارتفع  وبثلك  وجغاجغئ،  اجاماسغئ  ططالإ 
تطك  تساثثم  لثغعا(٢٤)،  اقتاةاج  طظسعب 
الصمع  سظ  لطاروغح  ذئغسغئ  ضعجغطئ  الحسارات 

السغاجغ الثي غسغحه المةامع المشربغ.
لصث بثأ ألاراس المشرب بمسارضئ واظاصاد الصاظعن 
المقسإ،  حشإ  لمتاربئ  جاء  الثي   ٠٩-٠٩
واسامث شغ ذلك سطى افغاظغ الاغ تمةث الترغئ، 
واظاصاد  السططئ،  سطى  الامرد  إلى  وتثسع 
السسضرغئ  الثثطئ  صاظعن  وطسارضئ 
تض  رشخ  وضثا  لطسسضر)،  (طاغظمحغعش 
افلاراس طظ ذرف وزارة الثاخطغئ، وطا راشصه طظ 
طحاسر التصث والضره تةاه رجال الحرذئ، وسثم 
إلى  افلاراس  لاظاصض  السططئ،  شغ  البصئ 
اقظاصادات ذات الطئغسئ السغاجغئ، وذلك باظاصاد 

طظ طغجاظغئ الثولئ سطى تساب داشسغ الدرائإ، 
ضما غاط تخعغرعط طخثرًا لاعثغث الععغئ، لازعر 
جعطًئ  تطعقً  تطرح  دغماغعجغئ  صعى  بثلك 
افظزمئ  إجـراءات  بطء  طظ  ضاصئ  وحسئعغًئ 
ا�خر  ضث  الشرائج  تثاذإ  صعى  الثغمصراذغئ، 
عثه  جسئ  عضثا  المعاجرغظ.  جغما  ق  المثاطش، 
الثغماغعجغا الحسئعغئ تسالب بئراسئ طحاسر الصطص 
غدإ  إلى  جمغسًا  وتتعلعا  والشدإ،  والةجع 

جغاجغ(١٦).
وغقتر سعدة المحاسر بحضض ططفئ شغ التغاة 
الثعف  غضسععا  أخئح  الاغ  لفشراد  الثغظغئ 
والفرح والتجن، بط الترضات اقجاماسغئ المساخرة 
الاغ تترضعا طحاسر الثعف طظ المساصئض وخقل 
ا�حعار  تمقت  طظ  اظطقصًا  الراعظ  الجطظ 
أن  شضرة  سطى  تأجغسًا  الضئرى  والاسعغص 
لطفرح  طخثٌر  الضئرى  الحرضات  طظاعجات 
والسسادة ودواٌء لطتجن والضآبئ، وغجداد تدعرعا 
الئراطب  خخعخًا  الئخري  السمسغ  المةال  شغ 
لائصى  إخئارغئ،  وظحرات  وافشقم  الارشغعغئ 
طحاسر  تراشصه  سدطغ  ضظحاط  الرغاضئ 

جغاحئ(١٧).
إلى  ترجع  السغاجغئ  المحاسر  دراجئ  أعمغئ  إن 
اسائارات طاسثدة، طظعا أن المحاسر تحضض بظغئ 
اقصاخادغئ  التغاة  وطا  لطفرد،  تضعغظغئ 
ضثلك  لعا،  اطاثاد  إق  والسغاجغئ  واقجاماسغئ 
إلى  طعجعئ  اظاصادات  تئظغ  ضعظعا  إلى  ترجع 
أعمغئ  تئرز  الاغ  السصقظغ(١٨)  اقخاغار  ظزرغئ 
السمعطغ،  الصرار  خظاسئ  شغ  الفاسض  سظث  السصض 
وتعمح المحاسر السغاجغئ، شغ تغظ غبئئ واصع 
الممارجئ سضج ذلك. طظ جعئ أخرى شالسعاذش 
اجاماسغئ  ذئصات  بثطابات  ترتئط  السغاجغئ 
عثه  ذرف  طظ  طساعثشئ  تضعن  طتثدة 

الثراجئ(١٩).
السغاجغئ،  بالرطجغئ  السغاجغئ  السعاذش  وترتئط 
افتثاث  ُغَآوِّلعن  افشراد  طظ  السثغث  أن  ذلك 
الرطعز  سئر  سعاذفعط  سظ  وغسئرون  السغاجغئ، 
السغاجغئ، خخعخًا شغ افظزمئ السططعغئ الاغ 

إلى  المعاذظ  شغاةه  الخرغتئ،  الاسئغرات  تثظص 
التدعر  سطى  ضإحارة  المدمرة،  الاسئغرات  تطك 
الاسئؤئ  أن  ذلك  سطى  زد  الثات،  وجعد  وإبئات 
طظ  طةمعسئ  باجاثساء  تسمح  السغاجغئ 
أو  دسط  أجض  طظ  وا�غةابغئ  السطئغئ  السعاذش 
تصعغخ السغاجات التضعطغئ، لاخئح بثلك آلغئ 
صداغا  أو  جغاجات  أجض  طظ  إطا  لطاسئؤئ،  شسالئ 
تعط شؤئ اجاماسغئ طسغظئ، وذلك بضسإ تساذش 
أضئر ظسئئ طظ المظاخرغظ، وتضعغظ تحعد تظصض 

السثوى الساذفغئ بسرسئ ضئغرة.
طظ  طةمعسئ  شغ  السغاجغئ  المحاسر  لائرز 
سئر  تاتثد  الاغ  العذظغئ  الععغئ  طظعا  الصداغا، 
طحاسر جمسغئ، والفخض بغظ المخطتئ الحثخغئ 
والمخطتئ الساطئ الاغ غتثدعا الدمغر الةمسغ، 
والثاص،  السام  المةال  بغظ  الفرق  وتتثغث 
جماسغئ،  تفدغقت  تسث  الاغ  الصغط  وطسألئ 
وطسألئ الثغمصراذغئ الاغ تفخض شغ الخراسات، 
السثو إلى خخط وطظاشج،  والاغ غاتعل سئرعا 
خقل  طظ  لفشراد  السغاجغئ  اقخاغارات  وشغ 
شغ  اقظاثابات  لاحضض  اقظاثابغئ  اقجاتصاصات 
التصغصئ شرخئ لثسط تجب أو اقظاصام طظه وطظ 
إلى  غرجسعن  افشراد  عظا  أغدًا،  الئطثة  طرحح 
السمغصئ  الظفسغئ  لطةروح  اجاةابئ  سعاذفعط 

الماةثرة.
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