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تقاطع تاريخ األديان املقارن واألنثروبولوجيا
و دورمها يف احلوار بني الثقافات
د .طواهـري ميلـود
جامعة سيدي بلعباس
َٔ عًُا ٤األْجطٚبٛيٛدٝا َٔ مل ٜتٓكٌ يًفها٤ات ادتغطاف ١ٝايبعٝس ٠اييت ؾهٌ أٖايٗٝا َٛانٝع َتُٝع ٠يف
ٖصا اذتكٌ املعطيفَٚ ،ع شيو ناْت هلِ نتابات عسٜس ٠اعتُست عًَ ٢ا ٚضز هلِ َٔ نتابات َعاقط ِٜٗعً٢
ؾهٌ تكاضٜط  ٚأٚقاف زقٝكٖٓٚ .١اى َِٓٗ َٔ اعتُس عًَ ٢ا ٚفط ٙعًِ ايتاضٜذ َٔ أخباض عٔ ايكسَأَ ٚ ٤
تالِٖ َٔ ؾعٛب  ٚأَِ تطنٛا بكُاتِٗ يف شانط ٠نٛنبٓا يصا ْكرتح يف ٖصا املكاٍ َعادتَ ١ػأي ١ايعالق١
بني عًِ األزٜإ املكاضٕ  ٚاألْجطٚبٛيٛدٝا بكف ١عاَ َٔ ١خالٍ تكاطعُٗا يف تٓا ٍٚايعاٖط ٠ايس،١ٜٝٓ
ٚاألْجطٚبٛيٛدٝا ايس َٔ ١ٜٝٓسٝح أْٗا ختكل ْعط ٟاَربٜك َٔ ٞدٗ ٚ ،١ايسضاغ ١املكاضْ ١يألزٜإ بكفت٘
تفهري أغاغ ٞس ٍٛايعطف ايسٜين.
ٚهلصا ايغطض ال ْطٜس يف ٖص ٙايػطٛض ضبط قِطَع َٔ األ ٍٚبايجاْٚ ٞيهٔ تالقُٗٝا تبعا يًُٓعٛض ايتشًًٞٝ
يهًُٗٝاٚ ،إمنا غٓتططم إىل بعض ايهتابات اييت تٓاٚيت اذتكٌ املعطيف املٛغ ّٛأْجطٚبٛيٛدٝا  ٚنصيو
نتابات تتعًل بٓعطٜات ايس ٜٔستْ ٢بني ايتساخٌ يف املٛانٝع نُا غٓدكل بعض اذتسٜح عٔ َػأي١
ايططٜك ١املكاضْ ٖٞٚ ١ططٜك ١عح تفطض ْفػٗا يف ايتدككني يٓدًل يف األخري إىل بطٚظ َػأي ١األخط
نإؾهاي ١ٝأفطظٖا تاضٜذ األزٜإ املكاضٕ ٚ ،تبٓتٗا األْجطٚبٛيٛدٝا اذتسٜج.١
حيَ ٟٛكطًح َكاضْ ١األزٜإ "تاضٜذ األزٜإ"" ٚ ،فًػف ١ايس" ٚ ،"ٜٔعًِ االدتُا ايسٜين"
" ٚعًِ ايٓفؼ ايسٜين" " ٚاألْجطٚبٛيٛدٝا ايسٚ ،"١ٜٝٓعًِ "َكاضْ ١األزٜإ" ٜعين إٔ ْتدص َٔ األزٜإ بكف ١عاَ ١ـ
نتابٚٚ ١ٝنع ١ٝـ ٚايعكا٥س ايسَٛ ،١ٜٝٓنٛعاً يًسضاغ ١ايعًُ ١ٝمبٓاٖر َٛنٛع .١ٝحيا ٍٚعًِ األزٜإ املكاضْ١
ايهؿف عٔ نٝفْ ١ٝؿأ ٠فهط ٠ايس ٚ ٜٔتطٛضٖا عرب ايكطَٚ ،ٕٚس ٣تأثريٖا عً ٢املػري ٠ايبؿط ،١ٜنُا أْ٘
ٜػاعس ايباسجني يف ايتعطّف عً ٢ايكٛاغِ املؿرتن ١يس ٣ايسٜاْات املدتًف ،١مبا ٜػاعس عً ٢تكاضب أتبا تًو
ايسٜاْات .فايؿعٛب ضغِ اختالفاتٗا ايجكاف ١ٝتؿرتى بكٛضَ ٠ا يف األغؼ ايعكً ١ٝملا فَ ٘ٝكًشتٗا.
يتشسٜس اذتكٌ اإلبػتُٛيٛد ٞيـ"عًِ األزٜإ" ٚزضاغ ١عالقت٘ باألْجطٚبٛيٛدٝا ايسٖٓ ٚ ١ٜٝٓاى أغ ١ً٦نجري٠
تططح ْفػٗا بإذتاح ؾسٜس  ٚتػتسع ٞاإلداب ١عٓٗا .نٝف تهَ َٕٛختكل ٜػتكٌ بسضاغ ١ايعٛاٖط ايس١ٜٝٓ
ٚنٝف مت االْتكاٍ يف سٛايْ ٞكف قطٕ َٔ تاضٜذ األزٜإ إىل األْجطٚبٛيٛدٝا ايس .١ٜٝٓثِ َاٖ ٛزٚض عًِ األزٜإ
املكاضٕ ٚاألْجطٚبٛيٛدٝا يف بعح اذتٛاض بني ايسٜاْات  ٚايجكافات
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 .1االْتكاٍ َٔ تاضٜذ األزٜإ إىل األْجطٚبٛيٛدٝا ايس١ٜٝٓ
تاضٜذ األزٜإ َٔ ايعً ّٛاإلْػاَْٛ ،١ٝنٛع٘ زضاغ ١ايسٜاْاتٚ ،بتعبري آخط ْك ٍٛزتُ ٛاملعتكسات ٚيف
املُاضغات املتُجً ١يف األغاطري ٚايطكٛؽ.
ٜتططم تاضٜذ األزٜإ املكاضٕ إىل ايعٛاٖط ايسٚ َٔ ١ٜٝٓدْٗ ١عط غري اعتكازَٓ َٔ ١ٜعٛض تاضخيٚ ٞأٜها
أْجطٚبٛيٛد ،ٞيف ايعَإ  ٚاملهإ ٖٛٚ .يف ٖصا اإلطاض َطتبط أؾس االضتباط بتدككات أخط َٔ ٣ايعًّٛ
االدتُاع ،١ٝبسا ١ٜباإلثٓٛيٛدٝا  ٚفك٘ ايٓكٛم املكسغٚ ١ايتاضٜذٚ ،مبجٌ ٖص ٙايتدككات اجملاٚض ،٠فتاضٜذ
األزٜإ عًِ َالسع ١قا ِ٥عً ٢ايسضاغ ١ايٓكس ١ٜيًُعطٝات  ٚنصيو املٓٗر املكاضٕ.
ناْت املُاضغ ١ايعًُ ١ٝيف تاضٜذ األزٜإ قا ١ُ٥عً ٢املكاضْ ،١فُٓس "ٖريٚزٚت"  ،Hérodoteالسغ اإلغطٜل
بفهٛي ١ٝعازات  ٚأعطاف اآلخط( ٜٔاملكطٜني ،ايفطؽ ،ايٛٗٝز )...إلبطاظ متٝعِٖ عٔ األقٛاّ األخطٚ ،٣تطى
"بًٝتاضى"  Plutarqueيف ايكطٕ األ ٍٚبعس املٝالز عسزا َٔ ايهتابات ميهٔ ٚقفٗا بعًِ املٝجٛيٛدٝا املكاضٕ.
ثِ قاضٕ قػاٚغ ١ايهٓٝػ ١زٜاْات شتتًف( ١ببٓاَ ٤كطًح ايٛثٓ )paganisme ١ٝيتفػري مس ٛاملػٝش ١ٝيف إطاض
االغت سالٍ عً ٢قش ١عكا٥س ايٓكطاْٚ ،١ٝعًٚ ٘ٝاقٌ تاضٜذ األزٜإ تٛغع٘ اْطالقا َٔ ْعط ٠املػٝش ١ٝيًسٜاْات
األخط .٣صتس االٖتُاّ شات٘ يف ايفهط ايعطب ٞاإلغالَْٚ ٞصنط عً ٢غب ٌٝاملجاٍ َا شٖب إي ٘ٝابٔ خًس ٕٚيف
ؾطح اغِ ايبابا ٚ ،ايبططى يف املً ١ايٓكطاْٚ ،١ٝاغِ ايه ٖٔٛعٓس ايٛٗٝز َ ٚا ٜعازٍ شيو (ارتالف )١يف املً١
اإلغالََ ١ٝع شنط ارتكا٥ل بايٓعط إىل تعاقب ١ٝظَٓ١ٝ

.1

مل ٜٓطًل اذتسٜح عٔ تاضٜذ األزٜإ غ ٣ٛيف بسا ١ٜايكطٕ َٓ ،19س إٔ ٚنع "َانؼ َٛالض" Fr. Max
 Mullerاألغؼ األٚىل يعًِ األزٜإ ،عً ٢خًف ١ٝاملٝجٛيٛدٝا املكاضْ ٚ ١شيو باغتعُاٍ تكٓٝات ايفك٘ ايًغٚ .ٟٛيف
غٓ ،1871 ١عبّط "بريْٛف"  E. Burnoufاملدتل يف فك٘ ايٓكٛم املكسغ ١اإلٜطاْ ١ٝايكسمي ١عٔ ضغبت٘ يف
تأغٝؼ » عًِ عٓاقطَ ٙبعجط ،٠عًِ غري َعطٚف بعس  ٚيعً٘ ٜكح تػُٝت٘ ألَ ٍٚط ٠عًِ األزٜإ « .2يف ايكطٕ
ٚ 19بإٜعاظ َٔ فًػف ١األْٛاضٜ ،ػتكٌ تاضٜذ األزٜإ ؾ٦ٝا فؿ ٤ٞعٔ ٖصا اإلطاض يٝكبح اختكاقا عًُٝا سكٝكٝا
َتشطضا َٔ غٝطط ٠ايس ٜٔستٜ ٢تُهٔ َٔ دعً٘ (ايسَٛ )ٜٔن ٛزضاغٝا ،إال أْ٘ يف ايطبع األخري َٔ شات ايكطٕ
تٛيس تٛتط َٔ دطا ٤ايعباض ٠املػتعًُ ١يإلؾاض ٠إىل ٖصا ايتدكل ،أ ٚباألسطْ ٣عاعا بني تكٛض :ٜٔتاضٜذ ٖ ٛأّ
عًِ األزٜإ؟
يف قطاعات ايفهط ايغطب ٞاملتأثط بايفًػف ١ايٛنعٚ ١ٝايعً ّٛايسقٝك ١آْصاى ،نإ اذتسٜح عٔ تاضٜذ
األزٜإ تعبريا عٔ ضغبٚ ١انش ١يف ايسضاغ ١ايٓكس ١ٜيًعٛاٖط ايس ١ٜٝٓيف تعاقبٝتٗاٚ ،عً ٘ٝتعاضض تاضٜذ األزٜإ
َع عًِ األزٜإ ايص ٟاٖتِ نجريا ظٖٛط ايسَ ٜٔع ايتأنٝس عً ٢دٛاْب٘ املتعسز ،٠ال يٛدٛز زٚ ٜٔاسس ٜػتشل
ٖصا االٖتُاّ ٚإمنا تتٛخ ٢زضاغ ١تاضٜذ األزٜإ نعاٖط ٠عاَٚ ،١شيو بسضاغ ١شتتًف أؾهاٍ ايكريٚض٠
ٚايٛدٛز .جيب إٔ ْؿري ٖٓا أٜها إىل أْ٘ حتت ايتأثري املعزٚز يًعكالْٚ ١ٝايعً ّٛايٛنع ،١ٝنإ ايتدكل
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ادتسٜس ٜتٛخ ٢االْؿغاٍ بايسضاغ ١ايعًُ ١ٝيًعٛاٖط ايسَ ١ٜٝٓبتعسا نًٝا عٔ االضتٛزنػٝات ايعكا٥سَ ١ٜجٌ
املٝتافٝعٜكٝات ايتكًٝس ،١ٜفًِ تهٔ يف ْٝت٘ خسَ ١عًِ ايالٖٛت ٚايتش ٍٛإىل أزا ٠إثبات عكا٥س ايٓكطاْ.١ٝ
غٓٝطبع تاضٜذ األزٜإ بايسضاغات اإلغتؿطاق ١ٝاملتٛيس ٠عٔ انتؿاف ايػٓػهطٜتْ ٚ ١ٝكس اإلصت( ٌٝاضْػت
ضٜٓإ ٚ )E. Renanأٜها باألْجطٚبٛيٛدٝا األصتًٛغانػ"( ١ْٝٛضٚبريتػ "ٕٛمسٝت " ٚ R. Smithداَؼ
فطٜعض" ٚ )J. Frazerاملسضغ ١ايػٛغٛٝيٛد ١ٝايفطْػ( ١ٝزٚضناَ ،E. Durkheim ِٜاضغَٛ ٌٝؽ M.
ٖٓ" ٚ ،Maussطٖٛ ٟبري" .)H. Hubert
ٚيف ايكطٕ  21تأثط تاضٜذ األزٜإ باملكاضبات ايػٝهٛيٛد( ١ٝفطٜٚس  ،S. Freudناضٍ غٛغتاف ْٜٛغ C.G.
 ٚ )Yungبايعٛاٖطَ( ١ٜريغٝا إيٝاز ٚ ٚ )M. Eliadeد ٙٛباضظ ٠يف املٝتٛيٛدٝا املكاضْ( ١دٛضز زَٝٚعG. ٌٜ
 )Dumezilأ ٚاألْجطٚبٛيٛدٝا املكاضْ( ١نًٛز يف ٞغرتٚؽ .)C. Lévi Strauss
اْؿغٌ تاضٜذ األزٜإ بٛقف ايتذاضب ايس ١ٜٝٓاملدتًف ١اييت عطفتٗا اإلْػاَْٝ ،١ٝالزٖا ٚٚدٛزٖا ايتاضخيٝني،
ٚتطٛضاتٗا َٔ خالٍ حتً ٌٝتػًػٌ زتُٛع َٔ ١املعتكسات  َٔٚمت ظٗط تاضٜذ األزٜإ نسضاغ ١يًعامل ايسٜين
املتٓ ٛتٓ ٛايجكافات ٚاجملتُعات ايبؿط.١ٜ
ٚعً ،٘ٝفعٔ ططٜل ايؿٛاٖس املتٛفط ،٠شٖب تاضٜذ األزٜإ إىل تبٝإ إٔ َٛن ٛزضاغت٘ ايٛسٝس ٜتُجٌ يف تعسز١ٜ
ايتذاضب اي س ١ٜٝٓاملٓتؿط ٠يف املهإ ٚايعَإٚ ،بايتاي ٞال ميهٔ تٓاَ ٍٚفٗ ّٛايس ٜٔبططٜك ١عًُ ١ٝإال َٔ خالٍ
ايسضاغ ١ايٛقف ١ٝيًعٛاٖط املٓسضد ١يف َهإ ٚظَإ َعٓٝنيٚ .يهٔ ُٖؿت ٖص ٙاإلضاز ٠يف ٚقف سكٝك١
َٛنٛعَ ١ٝان ١ٝعٔ ططٜل َعطف ١إَربٜك ١ٝيًعٛاٖط اييت بإَهإ املؤضر إعاز ٠تطنٝبٗا بتكٓٝاتٖ٘ٓٚ ،اى
َػأي ١أغاغ ١ٝتتُجٌ يف حتسٜس َعٓ ٢ايعاٖط ٠ايس َٔ ٚ .١ٜٝٓدٗ ١أخطٚ ،٣بتأنٝس ٙعً ٢اعتباض ايٛقا٥ع ايس١ٜٝٓ
املطتب ١سػب تَعاقبٗا ،أمل ٜطفض بصيو تاضٜذ األزٜإ تٓا ٍٚايٛظٝف ١شاتٗا يًس ٜٔيف اجملتُع ايبؿطٟ؟ ٚزتٌُ
ايك ٍٛاْ٘ ضغِ تعسز ايباسجني يتعسز زتاالت تاضٜذ األزٜإ  ٚاملكاضبات ،تبك ٞاملكاضْٚ ١املٓعٛض ايتاضخيٞ
األْجطٚبٛيٛد ٞغا٥س.ٜٔ
إٕ تعطٜف َفٗ ّٛايسٜ ٜٔفرتض َػبكا ٚدٛز َاز ٠غعٜط ٠جيُعٗا تاضٜذ األزٜإ  ٚيهٔ شيو ال ٜهف ،ٞإش
َٔ ايبس ٜٞٗاْ٘ ال ميهٓٓا إزضاى املكسؽ إال سٝح ٜٛدس ،أ ٟيٝؼ عً ٢ساي َٔ ١ايٓكاٚ ٠ٚايكفاٚ ٤يهٔ يف
ٚدٛز اإلْػإ ايص ٟحيسز املكسؽ .تعٗط ايسٜاْات ايعسٜس ٠اييت ميهٔ َعطفتٗا  ٚزضاغتٗا َعاؾ َٔ ١ططف
َعتٓكٗٝا عً ٢أْٗا َطدع ١ٝذتكٝكَ ١طًكَ ١تعاي ١ٝعً ٢اإلْػإ ٚنٛغَ ١ًٝطاقب ١ايعامل اي َٞٛٝسٝح ٜعٝـ.
عًٓٝا إٔ ْؤنس زاُ٥ا عً ٢نطٚض ٠اعتباض ايعاٖط ٠ايس ١ٜٝٓنعاٖطَ ٠غصا ٠بايجكاف ١بؿهٌ نبري ،غري إٔ
اعتباض ايجكاف ١عً ٢أْٗا سكٝك ١أْجطٚبٛيٛد ١ٝتػتًعّ بايهطٚض ٠حتً ٌٝايػًٛنات ايس .١ٜٝٓألْ٘ ٚنُا بني شيو
"نًٝفٛضز غريتع"  3Clifford Geertzفهٌ زٜاْ ١عباض ٠عٔ ْػل َٔ ايطَٛظ تؿتغٌ بططٜك ١تٛيس عٓس
األؾدام ز ٚافع ٚاغتعسازات ق ،١ٜٛعُٝكٚ ١زا ١ُ٥بكٝاغ ١تكٛضات عاَ ١س ٍٛايٛدٛز ٚتهف ٞعًٗٝا َعٗط
سكٝك ١ست ٢تعٗط ( ايسٚافع ٚاالغتعسازات) بأْٗا ال تك ّٛغ ٣ٛعًٖ ٢ص ٙاذتكٝك.١
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ٚهلصا تعترب زضاغ ١نٌ ز َٔ ٜٔخالٍ ايتذًٝات ايفطزٚ ١ٜادتُاع ١ٝططٜك ١أنجط عًُ ١ٝملعطف ١دٖٛط ٙألٕ
املكاضْ ١ايبػٝط ١بني ايسٜاْات املتعسز ٠تعٗط بٛنٛح إٔ األؾهاٍ ايتاضخي ١ٝيًعٛاٖط ايس ١ٜٝٓأؾهاٍ منط١ٝ
ٚتفرتض بٓٝات زقٝكَ ١تؿابٗ ١عرب ايتاضٜذ ايسٜين يًبؿطٖ .١ٜصا ايتؿاب٘ ٖٚص ٙايسميَ ١َٛتٛادسإ ضغِ ايفٛاضم
اييت تفطنٗا ايتشٛالت ايتاضخي ،١ٝنُا أُْٗا ٜربضإ ططٜك ١ايبشح اييت تععٍ ٖص ٙايعٛاٖط ايس ١ٜٝٓعٔ
ايتعاقب ١ٝملكاضْتٗا ٚحتًًٗٝا .فٗصا َا ٜفػط ايًذ ٤ٛإىل عًُ ١ٝمتٗٝس ٚتٛنٝح يًُاز ٠اييت ٜتٓاٚهلا يف سائَ ١
تساخٌ املعط ٢اإلَربٜكٚ ٞايتاضٜذ .فكبٌ ستاٚي ١فِٗ نٝفٚ ١ٝغبب تعسز ايتذاضب ايس ١ٜٝٓيًبؿط ١ٜجيب تطتٝب
شتتًف ايتذًٝات ٖٚصا ٖ ٛاألغاؽ ايهطٚض ٟيهٌ َكاضب ١أْجطٚبٛيٛد ،١ٝفايتُصٖب ايتاضخي ٞال ميهٓ٘ تربٜط
اغتكالي ١ٝايعٛاٖط ايس ١ٜٝٓألْ٘ ٜعتُس عً ٢قطاٖ ٠٤ريَٓطك ١ٝيًٛدٛز.
ٚميهٔ إٔ منٝع يف ايتاضٜذ املكاضٕ يألزٜإ ثالث ١ستاٚض:
-

أُٖ ١ٝقطاْ ٠٤كس ١ٜيًُكازض ايٛثا٥ك ٖٞ ٚ ١ٝايٓكٛم املكسغ ١اييت تط" ٟٚتاضٜذ" املؤغػ١؛

-

قعٛب ١ايٛق ٍٛإىل اذتكٝك ١ايتاضخي َٔ ١ٝخالٍ ايتُجالت ايالٖٛت ،١ٝيف ٖصا ايكسز ته ٕٛاملػاف١
نبري ٠بني ايؿدك ١ٝايتاضخي ٚ ١ٝايٛد٘ ايص ٟتكٛض ٙايتكايٝس اييت تتشسخ عٓٗا ايٓكٛم؛

-

ايططٜك ١املكاضْ ١املٛنش ١يبعض عٓاقط املكاضْ ١اييت ميهٓٓا ايكٝاّ بٗا.
جيب إٔ ْصنط بإٔ اهلسف األغاغ ٞيتاضٜذ األزٜإ ٖ ٛايبشح عً ٢منط َجاي َٔ ٞاإلْػإ ،إْ٘ اإلْػإ

ايسٜين " ،"Homo religiosusإْػإ تتعاضض غًٛنات٘ ايعُٝكَ ١ع غًٛى اإلْػإ املعاقط املٓشين أَاّ
عًُ ١ٝفو املكسؽ  ١ُٖٓٝ» ٚايتاضٜذ «ٜ ،كَ" ٍٛريغٝا ايٝاز"  Mircea Eliadeإٔ اإلْػإ ايسٜين ٜعتكس يف
ٚدٛز سكٝكَ ١طًك ،١مبعٓ ٢املكسؽ املتعاٍ عًٖ ٢صا ايعامل  ٚيهٓ٘ َتذً ٞف ،٘ٝيٝكسغ٘  ٚجيعٌ َٓ٘ سكٝك.4 ١
نُا ٜٗسف ايتاضٜذ املكاضٕ يألزٜإ  ٚأْجطٚبٛيٛدٝا ايسٜاْات إىل دطز شتتًف أٚد٘ ايعاٖط ٠ايسَ ١ٜٝٓع ايتشكل
َٔ ٚنع َكٛالت َٚفطزات تكٓ ١ٝتػُح بتشًًٗٝا .نٝف ميهٓٓا َجال اغتعُاٍ َفاٖ" ِٝاإلي٘" "ٚايكسٜؼ"
"ٚايكطبإ" ز ٕٚايٛق ٛيف متجالت اغتعطاق ١ٝ؟ نُا إٔ ٖٓاى تأنٝس عً ٢تفطز ايعٛاٖط يف ظطٚف تاضخي١ٝ
تتطابل َعٗا ،مما ٜؤز ٟبٓا إىل ْػب ١ٝاملكٛالت اييت أفطظتٗا ايسضاغات األْجطٚبٛيٛد.١ٝ
إٕ فِٗ ايعٛاٖط ايس ١ٜٝٓال ميهٔ إٔ ٜتُٛقع يف َٓعٛض ٖريَٓطٝك ٞسٝح تعٗط ايططٜك ١ايتاضخي ١ٝاملتبٓا٠
ملس ٠ط ١ًٜٛنهأَ ٚسٝس يًُٛنٛع ١ٝغري نافٚ ،١ٝعً ٘ٝجيب االْفتاح عً ٢عً ّٛاإلْػإ .أعط ٢عٌُ "فاف"
 J. Wachايُٓٛشز األ ٍٚبإزضاز عًِ ادتُا ايس ٜٔيف َٓعٛض ٜٗسف إىل بًٛغ أقك ٢سس ممهٔ َٔ ايؿُٛي١ٝ
يًعٛاٖط ايسٚ .١ٜٝٓيف ٖصا ايعٌُ تًتك ٞإغٗاَات تاضٜذ َتٓب٘ يتعسز ٚ ١ٜسكٝك ١جتاضب ايبؿط ايسٚ ١ٜٝٓإغٗاَات
ايػٛغٛٝيٛدٝات ايتفُٗ ١ٝيبسا ١ٜايكطٕ  ،21غٛغٛٝيٛدَ" ١ٝانؼ فٝرب"  M. Weberعً ٢ارتكٛم .يف
املٓعٛض شات٘ ،ميهٔ ايك ٍٛأْ٘ نإ عً ٢عًِ األزٜإ تبٓ ٢شتتًف املٓٗذٝات ملكاضب ١ايعاٖط ٠ايس ١ٜٝٓاييت
تٛفطٖا يٓا عً ّٛاإلْػإ ٖٚصا ايتبين شات٘ ٖ ٛايصٜ ٟؿهٌ ٜٚؤغؼ اغتكالي ١ٝايتدكل.
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تتُجٌ ايططٜك ١األٚىل ألْجطٚبٛيٛدٝا ز ١ٜٝٓسكٝك ١ٝيتُجٌ يف حتً ٌٝزقٝل دسا يًٛاقع اإلْػاْ ٞاملعاف إلبطاظ
املس ٣ايجكايف ٚاملعٓ ٢ايصٜ ٟعط ٘ٝاإلْػإ املؤَٔ ي٘ .تؿهٌ ٖص ٙايٓعط ٠املٛنٛع ١ٝيًعاٖط ٠ايس ١ٜٝٓططٜك١
عًُ ١ٝقاذت ١ألْٗا تأخص بعني االعتباض نً ١ٝايجكافٚ ١اجملتُع سٝح حتسخ ٖص ٙايعٛاٖط.
فػٛا ٤تعًل األَط بطا٥ف ١بعٝس ٠يف املهإ أ ٚمبذتُع بعٝس يف ايعَإ ،تتطًب األْجطٚبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ
ٚاالدتُاع ١ٝتبين ،عًٚ ٢د٘ ارتكٛم اجتا ٙايتذًٝات ايس ١ٜٝٓيجكاف ١أخط ،٣أٚ ٚدْٗ ١عط َتعسز٠؛ تهٕٛ
سػاغ ١يرباغُات ١ٝطكٛغَ ١ٝطتبط ١مبؤغػات ادتُاع ٚ ،١ٝزٚ ١ٜٝٓغًػً ١ايتُجالت املؿرتن ١اييت تٗٝهٌ
ٚتؿهٌ دٖٛطٖا ايسالي .ٞفايك ٍٛباألْجطٚبٛيٛدٝا ٖ ٛق ٍٛباملكاضْٚ ١يهٔ أٜها بايعٌُ ايعابط يًتدككات.
ٚيف ايكسز ْفػ٘ ميهٓٓا إٔ ْصنط ايرتابط بني تاضٜذ األزٜإ املكاضٕ ٚاألْجطٚبٛيٛدٝا ٚعًِ ايفًهًٛض إش
نإ َٔ َكسٚض عًِ ايس ٜٔاملكاضٕ إٔ ٜكف اإلزضاى ايبؿطٚ ٟايػًٛى يف ايتذاضب فٛم ايطبٝع ،١ٝأ ٟيف
ايطكٛؽ ٚاملعتكسات ،اخلٚ ،يكس نإ يف َتٓا ٍٚايباسح ْ َٔ ٛايسضاغ ١ايعابط ٠يًتدككات يف َا ٜتعًل
باملاز ٠ايٛثا٥كٚ ١ٝايٓعط ١ٜز ٕٚإُٖاٍ االٖتُاّ ايهبري بتكٛض األٖاي ٞيًعامل ٚاحملٝط ايجكايف يًػًٛى .يكس
ؾهٌ نٌ ٖصا بال ؾو "أغاغا ْعطٜا دسٜسا"ٚ ،ايػؤاٍ املططٚح َٖ ٛعطف ١إىل أَ ٟس ٣تؿهٌ
األْجطٚبٛيٛدٝا ختككا دسٜسا َٚا ٖ ٞايطٚابط اييت جتُعٗا بعًِ ايس ٜٔاملكاضٕ؟ َٚا ٖ ٞدٛاْب اختالفُٗا ؟
ضمبا غٝكف املؤضخ ٕٛيف املػتكبٌ ٖصا ايٛنع مبجاب ١تغٝري يُٓٛشز ْعط ٟشيو إٔ عًِ ايس ٜٔاملكاضٕ ٚ
األْجطٚبٛيٛدٝا اظٗطا يًعٝإ أنجط فأنجط عً ٢األعاخ ايفًهًٛضٚ .١ٜيهٔ بكٝت ايعالقات بني ايتدككات
ايجالخ َتهافٚ ١٦زي ٌٝشيو ايسٚض اهلاّ يعًُا ٤ايفًهًٛض يف اْطالق ١االختكاقني ادتسٜس ٚ ٜٔاغتكالهلُا ٚ
تٛغعُٗا ،فعً ٢غب ٌٝاملجاٍ استٌ حتً ٌٝاألْٛا األزبٚ ١ٝزضاغ ١ايٓكٛم ايؿفٗ ١ٝبكف ١عاََ ١هاَْ ١طنع١ٜ
يف تسضٜؼ االختكاقني بُٓٝا اغتغٌ عًِ ايفًهًٛض َٓٗذ ١ٝايبشح املٝساْ .ٞأزت ايجكاف ١ادتاَع ١يًتدككات
ايجالخ إىل إزضاز املُاضغات اإلثٓٛغطاف ٚ ١ٝاالثٓٛطبٚ ١ٝايػٛغٛٝيٛدٚ ،١ٝايػٛغٛٝيغٚ ،١ٜٛايػٝهٛيٛد١ٝ
نُٓٗذٝات أخط ٣زتاٚض.٠
ميهٔ يًُكاضب ١األْجطٚبٛيٛد ١ٝاْطالقا َٔ املاز ٠املرتانُ ١س ٍٛتاضٜذ اذتهاضات ٚايسٜاْات يف عالقاتٗا
املتبازي ١إٔ تفػط اذتطن ١ايتاضخي ٚ ،١ٝمبطدع ١ٝإىل املان ٞإلبطاظ ْتا٥ذٖ٘ٓ .ا تًتك ٞإثٓٛيٛدَٝ ١ٝساْ ١ٝقاضَ١
ب أْجطٚبٛيٛدٝا تتصنط ايعٛامل املٓسثطٚ ،٠باملكاضْ ١تػتعٌُ يف شيو املاز ٠اييت ٜٛفطٖا عًُا ٤األْجطٚبٛيٛدٝا سٍٛ
ايعسٜس َٔ اجملتُعات ٚايسٜاْات يتفػري ايتشٛالتٚ ،إظٗاضٖاٚ ،قٝاؽ َا تغري فٗٝا َٚا فكست َٚا أبسعت .إٕ
5

تكاطع األْجطٚبٛيٛدٝا ٚايعًِ املكاضٕ يألزٜإ ٜٛفط إَهاَْ ١ٝكاضبْ ١كس ١ٜيًعٛمل.١

ٚفُٝا خيل املٓٗر املكاضٕ يف تاضٜذ األزٜإ فإْ٘ ٜعٗط ططٜك ١طبٝع ١ٝيتشسٜس خكٛقَٛ ١ٝن ٛايسضاغ١
بايٓعط إىل َٛن ٛأَٛ ٚانٝع أخط ،٣فال ميهٔ فُٝا خيل ايعٛاٖط ايس ١ٜٝٓاالغتغٓا ٤عً ٢ططٜك ١املكاضْ١
ايكاضَ ١اييت تعتُس عً ٢املكاضب ١ايتاضخي ١ٝايٓكس ١ٜيًُكازض ٚعً ٢تكسّ عًِ االدتُا ٚاألْجطٚبٛيٛدٝا.
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إٕ َػأي ١املكازض املعتُس ٠يف زضاغ ١األزٜإ َططٚس ،١فإشا اغتطاعت ايسضاغ ١يف ٖصا اجملاٍ إٔ تكف عٓس
زضاغ ١ايٓكٛم ،فُٔ ايكعب اي ّٛٝإٔ ْػًو ٖص ٙايططٜك ١سني ْتططم إىل ايعٛاٖط ايس ١ٜٝٓادتسٜسٜ .٠ػتًعّ
ايعٌُ املكاضٕ تطتٝب املاز ٠اييت جيُعٗا ايساضؽ ٚايكٝاّ بتكٓٝفات سٗٓٝا جيب اذتصض َٔ تععَ ِٝعٗط َا ٚإٕ
نإ ًَفتا يالْتبا.ٙ
يف َػعاٖا يتبػٝط ٚٚقف ايغطاب ،١تك ّٛايططٜك ١املكاضْ ١عً ٢ايتُاثٌ ايص َٔ ٟخالي٘ ْتعطف عً٢
خكٛقٝات نٌ زٚ ،ٜٔمبا أْٗا ططٜك ١تفاضق ١ٝفٗ ٞبايتاي ٞتباٚ ١ٜٝٓبصيو تفػري .١ٜال ٜتٛقف األَط عٓس تكطٜب
اجملٗ ٍٛيًُعطٚف ،بٌ ٚبكف ١خاق ١إبطاظ َا ٜكعب إزضاى زاليت٘ .إشا ناْت عٓاقط ايعالق ١األْجطٚبٛيٛد١ٝ
غري َتػاٚق ١بططٜك ١تأغٝػٖٓٚ ،١ٝا ٜه ٕٛايتفاعٌ األْجطٚبٛيٛد ٞيف ايتعبري عٔ ايسٜاْات  َٔٚمث ١ايجكافات
زاُ٥ا يفا٥س ٠االٖتُاّ األنازمي ،ٞفاملكاضْ ١ايتبا ١ٜٝٓقازض ٠عً ٢إْكاف ايسالالت احملً ١ٝيف زتٗٛز ايتعبري عٔ
ايجكافاتٚ .بٗصاٚ َٔٚ ،دٗ ١ايٓعط األْجطٚبٛيٛدٜ ١ٝكرتح "بٛضدري" " ٚ M. Burgerناالّ"  C.Calameاملجًح
املكاضٕ ٚاملتُجٌ يف ايتذً ٞايجكايف املطاز َكاضْت٘ (املكاضَٕ)ٚ ،ايتذً ٞايجكايف املكاضَٕ ب٘ٚ ،ايعاٌَ املكاضِٕ بٓعطٙ
ٚاملتدص ملٛقف ْكس ٟإٕ أَهٔ يف ارتطاب األْجطٚبٛيٛد ٞايصٜٓ ٟتذ٘

6

 .2زٚض عًِ األزٜإ املكاضٕ  ٚاألْجطٚبٛيٛدٝا يف بعح اذتٛاض بني ايجكافات
إٕ َٝع ٠تاضٜذ األزٜإ املكاضٕ  ٚاألْجطٚبٛيٛدٝا بايٓعط إىل ايعً ّٛاإلْػاْ ١ٝاألخط ٣تهُٔ يف قٝاغتُٗا عً٢
أؾهاٍ َٔ املعطف ،١فربؤ ١ٜاألْا ايجكايف يف َطآ ٠اآلخط أ ٚبتعبري آخط ْك ،ٍٛبايبشح عٔ إْػاَْ ١ٝؿرتن ١يف
أؾهاٍ اذتٝا ٠املتعسز ،٠مت جتاٚظ ايهٛمسٛدتٝات االغتعطاقٚ ١ٝتػَٗ ٌٝعطف ١ايجكافاتٚ ،إبطاظ نطٚض ٠تكٛض
ايعٌُ األْجطٚبٛيٛد ٞمبجاب ١تعبري عابط يًجكافات (ْػب ٚ )١ٝتبين َٓعٛض ْكس ٟاجتا ٙمماضغاتٓا ايسضاغ.١ٝ

7

يكس مسح عًِ األزٜإ املكاضٕ بايتػاؤٍ عٔ متٛنع اذتسخ ايسٜين يف اذتسخ ايتاضخيٚ ،ٞاالدتُاعٚ ٞعٔ
إغٗاّ ٖص ٙاملٓاٖر ايعكً ١ٝيًتعطف عً ٢األزٜإ ،يف قٝاغ ١دسٜس ٠ملفاٖ ِٝثكاف ١ايػالّ ٚايتػاَحٚ .بايتايٌٖ ٞ
يف اإلَهإ اعتُازٖا نآي َٔ ١ٝآيٝات اذتٛاضَٚ ،ػاس ١يكا َٔ ٤ز ٕٚتبا ٍٙأ ٚمتا ٍٙأ ٚتربٜط أ ٚغٝطط٠؟ ٜتأضدح
عًِ األزٜإ املكاضٕ بني َٛقعني شتتًفني :اسرتاّ ايالٖٛت ايسٜين ايغٝيبٚ ،اعتباض ايس ٜٔظاٖط ٠فًػف ١ٝادتُاع١ٝ
ٜعادتٗا ايعكٌ.
ٚيكس تطٛضت عً ّٛايتاضٜذ  ٚغٛغٛٝيٛد ١ٝاألزٜإٚ ،افرتقت عٓس املكاضب ١ايالٖٛت ١ٝأ ٚايفكَٗٗٓ ١ٝا،
ٚخكٛقاً َع أْجطٚبٛيٛدٝا األزٜإ اييت حتاٚ ٍٚضا ٤ايطكٛؽٚ ،املُاضغات فِٗ اإلْػإ املتعاٌَ َع ضَٛظ
املكسؽ ايطٚس .ٞيكس اغتطا ٖصا ايسخ ٍٛايعكً ٞإىل زتاٍ ايغٝيب تسضٜبٓا عً ٢إَهإ ايٛقٛف عًَ ٢ػاف١
َٛنٛع َٔ ١ٝاْتُآ٥ا ،نُا اغتطا إٔ ٜفٝسْا بايتفػري ايٛاقع ٞايتاضخي ٞيًعسٜس َٔ ايؿطا٥عٚ ،أؾهاٍ
ايتعبريٚ ،املطدعٝات ادتغطاف .١ٝنُا غاعس األزٜإ عً ٢ارتالم َٔ االتٗاَات املبػط ١املطتبط ١بايعَٔ
ايتاضخيٚ ،ٞازخًٗا يف غٝام تاضٜذ اإلْػاْ ١ٝنُعط ٢قٓع تاضٜذ اإلْػاْ ١ٝيف زتاٍ قٓع تاضخي٘ ارتام.
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مل ٜعس ايس ٜٔسهطاً عً ٢املؤَٔ ب٘ ،فكس تعطّض يًٗٛا ٤ارتاضدٚ ٞيٓعط اآلخط ،فاظزازت سادت٘ إىل اذتٛاض
َع املدتًف ،ال يًتبؿري ،بٌ يتشسٜس َالَح جتًَٚ ٘ٝس ٣ضسابت٘ يف تكسْ ِٜفػ٘ ٚيف قب ٍٛاآلخط.
ٚاي ،ّٛٝتسضؽ األْجطٚبٛيٛدٝا ايس ١ٜٝٓاألزٜإ يف اجتاٖني :اجتا ٙايتٛاقٌ أ ٟايتآيف املػتُط بني ايتعايِٝ
ٚايطكٛؽ مما ٜؤز ٟإىل قٝاغ ١ايُٓاشزٚ ،اجتا ٙاالْفكاٍ ،أ ٟايتش ٍّٛاملػتُط يف املػاض ايتاضخي ٞمما ٜؤزٟ
إىل قٝاغ ١ايتٛاظْات.8
يكس ناْت ايعالق ١ايتاضخي ١ٝبني األزٜإ ٚ ،ايػًط ،١عالق ١سطب ،خكٛقاً يف األزٜإ ايتٛسٝس - ١ٜزاخٌ
نٌ زٚ ،ٜٔفُٝا بني األزٜإ  -ألٕ املؤَٔ ٜط ٣إٔ ز ٖٛ ٜ٘ٓاذتل ايٛسٝس ،يصا ٚدب عًْ ٘ٝؿط زٚ ٜ٘ٓإقٓا غري
املؤَٔ ب٘ٚ ،بٗصا ٜكبح "إْكاش" اآلخط َٔ ايٓاض سذْ ١بٚ ،١ًٝي ٛعٔ ططٜل ايكتاٍ.
ٚقس ٜه ٕٛيف تعطف ادتُٝع عً ٢أزٜإ ادتُٝع ،تٛدٌ٘ إىل ايتٛع ١ٝعً ٢ايك ِٝاملؿرتن ١بني األزٜإ،
َٚكاضب ١دسٜس ٠يًتعً ِٝايسٜينٚ ،يإلميإٚ ،يتاضٜذ األزٜإ ،إىل ختًٝل قٛض ٠اآلخط َٔ ايعساٚ ١ٝ٥اإلقكأَٚ ،٤
ايسٚ ١ْٝٚاإليغا.٤
جيب إٔ ال ْٓػ ٢إٔ َفٗ ّٛايسَ ٜٔكطًح ْػيبَٓ ،بجل بكف ١عاَ ١عٔ ايتكايٝس ايتٛسٝس ٚ ،١ٜإٔ اغتعُاي٘
ٜتش ٍٛإىل آي ١ٝخطري ٠تكٝس ايعالقات بني ايجكافات  ٚاذتهاضات يف أفل زٜينٚ ،شيو بتبػٝط ايتٓ ٛايجكايف
ٚاالدتُاعٚ ،ٞايطَع ٟيف ْعط ٠أساز ١ٜيًعامل.9
 ٜعس ايبشط املتٛغطَٗ ،ٞس ايسٜاْات ايتٛسٝسٜ ١ٜؿهٌ إطاضا ملكاضْ ١األزٜإٚ ،إٕ نإ غري َتذاْؼ ،فإْ٘
فها ٤ايتٓ ٚ ٛايتذاٚض .تعرب ٖصا ايبشط سسٚز حتح عً ٢تكازَات تطٜس إٔ ترتمجٗا ايْ ّٛٝعط ٠تبػٝط ١ٝإىل
عباض ٠قطا اذتهاضات املطازف ١يكطا ايسٜاْاتٚ ،عً ٘ٝجيب ايكٝاّ بعٌُ نبريٚ ،عُٝل يتذاٚظ ٖص ٙاملكَٛيبات.
إٕ األْجطٚبٛيٛدٝا ايسَ ،١ٜٝٓجٌ نٌ أْجطٚبٛيٛد ،١ٝتفرتض َػبكا االْفتاح ايهطٚض ٟعً ٢اآلخط يف عالقات٘
َع ايعامل ايطباْٚ ٞيف ايتذطب ١اييت ٜك ّٛبٗاٚ .يهٔ ايكعٛب ١ايهرب ٣تهُٔ يف ضبط ٖصا اآلخط ايص ٟأزضؽ
غًٛن٘ َع َا ٜسٍ عً ٖ ٘ٝصا اآلخط بايٓػب ١ي ،ٞفُٔ ٖٜ ٛا تطٖ ٣صا اآلخط؟ َٔ ضتٔ َٚاشا ْسضؽ؟ أْ٘ املؿهٌ
ايهبري هلٜٛتٓا ْ َٔ ١ٜٖٛٚسضؽ ،فٌٗ ٜؿهٌ ٖصا اآلخط اذتكٝكْ ١فػٗا اييت ميهٓين َعطفتٗا بصاتٞ؟ تتُجٌ
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املؿهً ١املطنع ١ٜيًسضاغ ١ايعًُ ١ٝيًعاٖط ٠ايس ١ٜٝٓيف قعٛب ١زضاغ ١زٜاْ ١اآلخط ٜٔز ٕٚتسخٌ ايتكايٝس ايجكاف١ٝ
ارتاق ١بايباسح يف َٛن ٛايسضاغٚ .١ايػؤاٍ ايصٜ ٟططح َٔ دسٜس ٌٖ ميهٔ يتفِٗ ايعٛاٖط ايس ١ٜٝٓإٔ
تعَطَف ببػاط ١بكسض ٠ايباسح عً ٢ايتبسٍ يف اآلخط إلزضاى َا ٜعٝؿ٘ َٚا ٜعتكس؟ أال حتسِّم بٓا خطٛض ٠إغكاط
شاتٓا ،إٔ ْهَ ٕٛع اآلخط باختعاي٘ يف شاتٝتٓا؟ أّ ٌٖ ميهٔ سكٝك ١االبتعاز عٔ شاتٓا يفُٗ٘ ٚجتاٚظ سسٚزْا
بكبٛيٓا ارته ٛيٓل َكسؽ ًَٖ ٛو ي٘ٚ ،يطكٛغ٘ ٚضَٛظَ ٙع األخص بعني االعتباض املككٛز ١ٜارتاق ١اييت
حتطنِٗ؟ بس ٜٞٗاْ٘ َٔ املجاي ١ٝايتفػري ٚايفِٗ َع ايعًِ اْ٘ َٔ غري املُهٔ ايتفػري ز ٕٚاالعتُاز قبٌ نٌ
ؾ ٤ٞعً ٢ايتفِٗ ايٛاغع ٚباتايٜ ٞه ٕٛايتباعس املٓٗذ ٞنطٚضٜا ستْ ٢تفاز ٣خطٛض ٠غُٛض تأَٓ ٌٜٚطبع
بأؾهاٍ ايتكايٝس ايجكاف ١ٝيًباسح.10
إٕ سٛاض األزٜإ ٚايجكافات ،خاق ١يف ايفها ٤املتٛغط ،ٞايصْٓ ٟتُ ٞإي ٘ٝنطٚضٚ ٟيهٓ٘ ئ ٜتأت ٢إال
بؿطٚط َٓٗا ايكطا ٠٤ايٓكس ١ٜيًتاضٜذ املؿرتى املانٚ ،ٞاذتانط ستْ ٢تفِٗ بٓا ٤املدٝاٍ عً ٢ايهفتنيٖٛٚ ،
عٌُ َٔ َٗاّ املؤضر يط ٞايكفشات املعًُ ١يًتاضٜذ ٚإبسا قٝغ دسٜس ٠يًتعاٜـ َٔٚ .ايالظّ يف ٖصا ايكسز
زضاغ ١ايتُجالت ادتُاع ٚ ١ٝايعالق ١باملغاٜطٖٚ ٠ص َٔ ٙاملٛنٛعات ادتسٜس ٠يألْجطٚبٛيٛدٝا اذتسٜج.١
 َٔٚاملفاضق ١أْ٘ نًُا نإ ايؿدل قطٜب نًُا غصا املكٛيباتْ .تػا َٔ ٍ٤دسٜس ملاشا "ايؿطم" ٜالسل
ْعط ايغطب َٓس ظَٔ طٌٜٛ؟ فبال ؾو ألْ٘ "االختالف األقطب"" ،األدٓيب األنجط ٚزٚ ،"١ٜعٓكط َه ٕٛيألْا.
ٚغٝؿهٌ فِٗ نٌ شيو قطٝعَ ١ع االظزٚادٝات اهلساَ( ١ايؿطم/ايغطب ،إغالَّ/ػٝش ،١ٝمشاٍ/دٓٛب،
ايؿب/٘ٝاملدتًف/ِٖ ،ضتٔ) ٚ ،ال ميهٔ شيو إال بتفهٝو املدٝاٍ ادتُاع ٞايػًيب س ٍٛاآلخط.
يف تاضٜذ املتٛغط ،بني َس ٚدعض َٔٚ ،غع ٠ٚإىل أخط ،٣غايبا َا ضفِع ايس ٜٔنًٛا ٤يٝشُِّؼ ايطاقات
(اذتطٚب ايسٚ ،)١ٜٝٓجتٓٝس األقٛاّٚ ،تربٜط ايغعٚاتٚ ،ايتٛغع" ٚ ،ايعٛز ٠إىل أضض األغالف" .يهٔ ٚإٕ قح إٔ
ايس ٜٔيعبٚ ،ال ظاٍ ًٜعب ،زٚض َؿطعٚ ١جتٓٝس يف اذتطٚب ايػابكٚ ١اذتاي ،١ٝفال ٜكٌ قش ١إٔ ْك ٍٛبإٔ
"ايعٓف ايسٜين" تغص ٜ٘ايؿكام ايساخً ١ٝيهٌ زٜاْ ١تٛسٝس ٚ ١ٜايؿكام بني ايسٜاْات.
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إٕ اذتٛاض بني األزٜإ ئ ٜه ٕٛزتسٜا َ ٚػاُٖت٘ فعايَ ١ا مل ٜطافك٘ تعً ِٝيتاضٜذ األزٜإ املكاضٕ ٚ ،قطٝع١
َع ارتطاب ايٓطدػٚ ٞجتاٚظ ايسٚغُتٝات يفِٗ اآلخط ،يٝؼ ندكِ ٚيهٔ مبجاب ١ؾطٜو يف بٓا ٤ايػالّ.
يكس اٖتع ايعامل يف ايعؿطٜات األخري ٠أَاّ تكًبات ايسٜين َأغا ١ٜٚغايباٚ ،يف َطآ ٠عً ّٛاإلْػإ ،تأضدح
ايسٜين بني سطنات َٔ منط دسٜس "طٛا٥ف" َٓٗا املػٝشٚ ،١ٝاألقٛيٚ ،١ٝايتًفٝكٚ ،١ٝحت ٍٛاملعتكس يف إطاض
سساث ١ال تًغ ٞتساخٌ ايسَ ٜٔع ايػٝاغٚ ،١عً ٘ٝميهٔ إٔ ْتٓا ٍٚبايسضاغٖ ١ص ٙايتذاضب ٚحتًًٗٝا تبعا يًعطٚف
ايتاضخيٚ ١ٝاملهاْٚ .١ٝي ٛساٚيٓا سكط ايعٛاٖط ايس ١ٜٝٓاملعاقط ٠اييت تؿهٌ اذتكٌ ايسٜين عاَٚ ١ادتسٜط٠
باالٖتُاّ ملا اغتطعٓا ٚيهٔ ْغتِ ٖصا ايفها ٤يإلؾاض ٠إىل بعض اإلؾهايٝات َٗٓٚا اهل ١ٜٛايسٚ ١ٜٝٓاالْتُا٤
ايسٜينٚ ،ايطكٛغ ١ٝيف ايعامل اذتسٜح ،اإلبسا ايسٜين ٚاملؤغػات ايسٚ ،١ٜٝٓايسميكطاطٚ ١ٝاملُاضغ ١املكاضْ،١
ايتػٝري ٚاإلزاض ٠ايس ١ٜٝٓاملكاضْٚ ،١ايهبط ايعاّ يًس ٜٔاملكاضٕ ٚايرتبٚ ،١ٝاملجاقف ١ايس ١ٜٝٓيف إطاض ايعٛملٚ ١االتكاٍ
ايسٜين ،اخل .ميهٓٓا يف خامت ١اذتسٜح إٔ ْك ٍٛبإٔ األْجطٚبٛيٛدٝا اإلَربٜك ١ٝنف ١ًٝبإٔ تٛفط يًتاضٜذ املكاضٕ
يألزٜإ َا ٜٛغع ب٘ سكً٘  ٚزضاغت٘.
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