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اقعٛ باي٠ َتأثط١ظٛتغريات ًَشٚ ١كُٝالت عٛ حت١ٜط٥ ادتعا١ٜاٚ ؾٗست ايط:املًدل
١ٝٓات فٚ بأز١ٝ٥اٚم ايطٛ ايٓك٢ًا عًٝ مما اْعهؼ د،اتٝٓٝ ايتػع٠ فرتٟٚاملأغا
ٕ فاْفتح ارتطابُٛ امله٣ٛ َػت٢ًأَا عٚ .ض ايفينٛايتطٚ ح ايٓهرٝ َٔ س١تَٚتفا
نيٝ٥اَٚٔ بني ايطٚ ،ْكٌ يٓا أِٖ اْعهاغاتٗاٚ ١ٓاقع احملٚ ٢ً عٟط٥ ادتعاٞ٥اٚايط
ٕٕٛ يٛ "َصْب١ٜح" يف أسس أعُاي٘ ايػطز٥ب ايػاٝ "اذتب١ٓ احمل١ا جتطبٛٔ خانٜايص
١ٝنؿف عٔ ؾدكٚ ايتططفٚ اإلضٖابٚ ٗا أبإ َعاٖط ايعٓفٝفٚ "ٞزَِٗ يف نف
ف غاُٖتٝنٚ ١ٜايفهطٚ ١ًٝت٘ ايؿهٝٓاملتططف َٔ خالٍ ايهؿف عٔ ب
.١ٜاٚتؿعب أسساخ ايطٚ  يف اْفتاح١ٝدٛيٜٛسٜاإل
؛١ٝدٛيٜٛسٜ؛ اإل١٦ٝ؛ ايًباؽ؛ اهل١ٓ؛ أزب احمل١ٜط٥ ادتعا١ٜاٚ ايط:١ٝايهًُات املفتاس
.١ايًٗذ
Abstract: Algerian novel witnessed profound transformations and

changes markedly influenced by the tragic reality of the nineties,
which was reflected clearly Ai-fiction texts technical instruments of
varying terms of maturity and technical sophistication. As for the
content of the level opened up the speech Algerian novelist on the
reality of the plight and moved us the most important implications,
among novelists who fought ordeal experience "HBIB SAYEH " in
one of its narrative, "are guilty of the color of their blood in my
hand," and which has shown manifestations of violence, terrorism
and extremism, and the detection of extreme character through
disclosure of the structure of formal and intellectual ideology and
how it contributed to the openness and complexity of the events of
the novel.
ISSN: 7477-9865
EISSN: 2602-5167
N.D.L: 2015-6187
DOI:

71Revue ELINSAN WA ELMADJAL
Vol. 4 N°: 7 Juin 2018

جملة اإلنسان واجملال

جملد 4 :عدد 7:جوان .2018

Revue ELINSAN WA ELMADJAL

عنوان املقال :التمجالت السوسيوثقافية يف رواية...
;Key words: Algerian novel; literature ordeal; dress; body; ideology
rhetoric.

َكسَ:١
تعددس ايطٚاٜدد ١زٜددٛإ ايعددطب ،باعتباضٖددا ادتددٓؼ ا زبدد ٞا ضسددب عًدد ٢اَددتالى
آيٝات ايتغٝريٚ ،ايٛعدا ٤ايفدين ا نجدط اغتشهداضا يًُعداٖط ٚايتشدٛالت االدتُاعٝد١
ٚفددل ضغدداي ١فهطٜدد ١أزبٝددٚ ١دايٝدد ١غددطزٚ .١ٜقددس أقددبشت اإلٜسٜٛيٛدٝدد ١ضٖاْددا َددٔ
ضٖاْددددات ايطٚاٜدددد ١ايعطبٝدددد ١عاَددددٚ ،١ادتعا٥طٜدددد ١خاقددددْٗ ،١ددددا حتُددددٌ َهدددداَني
غٛغددٛٝثكافٚ ١ٝزٜٝٓددٚ ١ادتُاعٝددٚ ١غٝاغدد ،١ٝفأنددشت بددصيو اإلٜسٜٛيٛدٝدد ١قا ددا
َؿرتنا َٗٓٚال ضٝ٥ػٝا يف ايهتاب ١اإلبساع.١ٝ
ٚقددس َجًددت ضٚاٜددَ" ١ددصْب ٕٛيدد ٕٛزَٗددِ يف نفدد "ٞيًشبٝددب ايػددا٥ح َٓعطدددا يف
اإلبساع ،إش ٚدست َٔ ايعؿط ١ٜايػٛزاَ ٤از ٠ز  ١يهؿف ايعٓف ٚايتططف ايسٜين
ٚفػاز ايػًط .١اغتطاع ايطٚاَ ٞ٥ػا٤ي ١ايعاٖط ٠بتٛظٝف ؾدك ١ٝاملتططف بكدٛض٠
َهجفٚ ١ضؤٜا ٚانش.١
ٚقس نإ ايبعس اإلٜسٜٛيٛد ٞستطنا يسٚايٝب ايعٓف ٚاإلدطاّٚ .ناْت يغد١
ايطٚا٥ددٖ ٞاز٥دد ،١فٗٝددا َددٔ ادتُايٝددٚ ١ا غددًٛب ايطقددني ٚايسقددٚ ١سػددٔ ايتكددٜٛط،
َٚطابكٚ ،١عالق ١نُٓ ١ٝبني ايٛاقع االدتُاعٚ ،ٞايٛاقع ايٓك.ٞ
ايٓل:
- 1ايًباؽ ٚاهل:١٦ٝ
إٕ املتفشل يف ايٓكٛم ايطٚاٚ – ١ٝ٥خباق – ١اييت تٓاٚيت ظاٖط ٠ايتطدطف
ايددسٜين ظتددس ضٚاٜدد ١ايهتدداب يكددٛض ٠املتطددطف تهدداز تهددَ ٕٛتكاضبددْ ،١عددطا ْٗددِ
عاٜؿٛا فرت ٠ا ظَ ١اييت ناْت َعظتا َٔ ا مل ٚاالغتبساز ٚايغطب ،...١فاضتػُت يف
أشٖدددداِْٗ أفهدددداض شتتًفدددد ١عددددٔ ٖددددص ٙايؿدكدددد ١ٝإال إٔ ايفدددداضم بٗٓٝددددا ستهددددّٛ
بإٜسٜٛيٛدٝدد ١نددٌ ناتددب عًدد ٢سددس ،٠يغتدد٘ املُٝددعٚ ٠ضؤٜتدد٘ ارتاقدد ،١ف" ايعٓكددط
ا غاغ ٞاملتشهِ يف تكٓٝف ايدطٚاٜتني يدٔ ٜهدٖ ٕٛد ٛادتاْدب اإلبدساعٚ ،ٞيهدٔ
ٖ ٛاملٛقف ايػٝاغ ٞايص ٟتعهػ٘ أعُاهلِٜ ِٖٚ ،عاًَ ٕٛنإٜسٜٛيٛدٝني يف املكداّ
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ا ( ."ٍٚمحٝدددس ذتُٝدددساْٚ )011 :0881 ،ٞيًتعدددطف أنجدددط عًدددٖ ٢دددص ٙايؿدكددد١ٝ
ٚنؿددف َهْٛاتٗددا ،ظتددسض ايبشددح يف دطٜكدد ١تكددس ِٜايهاتددب هلدداٚ ،ضغددِ َعاملٗددا
ٚفل دطٜكت٘ ارتاق ،١ال ٚاييت قس تعٗط دًٝا َٔ خالٍ تكٓ ١ٝايػدطز إَدا عدٔ دطٜدل
ايددطا ٟٚعددٔ دطٜددل سددٛاض ايؿدددٛم ٚتفدداعالتِٗ ،خٝددح تعددط

ايؿدكدد ١ٝشاتٗددا

بصاتٗا.
َددٔ ٖددصا املٓطًددل آثددطت ايٛقددٛف عٓددسٖا بددس٤ا بدداملعٗط ٚايًبدداؽ باعتباضُٖددا
ٜطابكدددإ ايكدددٛض ٠ايؿدددهًٜٛٚ ١ٝندددشإ َالستٗددداٚ .ملعادتددد ١شيدددو سدددا ٍٚايطٚا٥دددٞ
ايرتنٝدددع عًدددد ٢تكٓٝددد ١ايٛقددددف املدددداز ٟيٝكدددطب يًُتًكددددٖ ٞدددص ٙايؿدكدددد ١ٝبهددددٌ
َٛاقدددفاتٗاَ ،تتبعدددا ساالتٗدددا ايٓفػددد ،١ٝفطقدددس غدددًٛنٝاتٗا ٚأفعاهلددداٚ ،قدددفاتٗا
املُٝددع ،٠فٗدد ٛبددصيو ٜكدد ّٛبسضاغدد" ١ايؿدكددَ ١ٝددٔ ايددساخٌ ٜٚطنددع االٖتُدداّ عًدد٢
ادتاْددب ايٓفػددَٚ ٞددا ٜطافكدد٘ َددٔ َؿدداعط ٚعٛادددف ٚأساغددٝؼ ٚاجتاٖددات تفهددري
ٜكٛزٖا يًذاْب ارتاضد ( "ٞعًَٓ ٞكٛض.)074 :1118- 1117 ،ٟ
ٚعً ٢إثط ٖصا ْتدساخٌ َدع ايتذطبد ،١ضتدان ٞايؿدكدٚ ١ٝطتتدرب أفهاضٖدا
ٖٚصا َا دػست٘ ضٚا ١ٜاذتبٝب ايػاٜح "َصْب ٕٛي ٕٛزَِٗ يف نفدَٚ ،"ٞدٔ املالسدغ
إٔ ضٚاٜددد ١ا ظَددد ١قدددٛضت املتطدددطف ايدددسٜينٚ ،تعُكدددت يف ٚقدددف َالستددد٘ ؾدددهال
َٚهُْٛاٚ ،تعس ضٚاَ" ١ٜصْب ٕٛيد ٕٛزَٗدِ يف نفدَ "ٞدٔ بدني ايُٓداشز ايطٚاٝ٥د ١ايديت
قددسَت قددٛضٚ ٠انددش ١عددٔ َالَددح املتطددطف ،سٝددح أْدد٘ أؾددٗط اختالفدد٘ ٚتبآٜدد٘ عددٔ
ايبك ١ٝيدٝؼ َعٗدطا فشػدب بدٌ غدًٛنا ٚفهدطا أٜهداٖٚ ،د ٛبدصيو ٜعًدٔ عدٔ ٚاقدع
دسٜددس اقددرتب َددٔ ايعٗددٛض يًعًددٔ ،يُٝشددَ ٛددا نددإ غددا٥سا قبًدد٘ يف دطٜكدد ١يباغدد٘
ٚفهطٚ ٙغًٛنَ٘ .تددصا املاددس َٓدابط ينعدالٕ شيدو سٝدح ٜكد ٍٛايطٚا٥د ٞاذتبٝدب
ايػددا٥ح عًدد ٢يػددإ ايددطا ٟٚأمحددس" :يهددأَْ ٞاظيددت أ ددع ضدطددد ١قددٛت عًٝددإ يف
ايسضؽ ايص ٟأيكا ٙيف املػدذس ادتداَع قدا٥ال :بًباغدو تتُٝدع ٚبًباغدو تؿدٗط يدسٜٓو
ضا ،١ٜفًًٝبؼ نٌ َٓهِ أًٖ٘ َا ٜطن ٞضب٘ ،أال فاسطقٛا عٓهِ يباؽ ادتاًٖٝد"١
( اذتبٝب ايػا٥ح.)081،078 :1117 ،
أضاز املتططفددد ٕٛضغدددِ ٖ٦ٝدددَ ١ؿدددرتنَٛ ١سدددس ،٠ستدددٜ ٢عتكدددس ايٓددداؽ أْٗدددِ
َػًَُ ٕٛتتبع ٕٛعًَ ٢ا دا ٤ب٘ ايًف فِٗ ٜعتكس ٕٚأِْٗ ٜتبعْٗ ٕٛدر ايدس "ٜٔبًشداِٖ
ايهجٚ ١ضؤٚغِٗ احملًكٚ ،١ع ِْٗٛٝاملهشًٜ("١ا  ١ٓٝخهطا.)66 :1101 ،٤
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ٚعًٖ ٢دصا ٜكٛزْدا اذتبٝدب ايػدا٥ح يف ضٚاٜتد٘ نٝدف قداض َٛظفدٛا أغدالى
ايسٚيًٜ " ١تشك ٕٛبأعُاهلِ يف قُكإ ْٚعاٍ ٜ ٚهع ٕٛعً ٢ضٚغدِٗ عطاقٝدات بٝهدا٤
أ ٚنٛفٝدات غدٛزاٚ ٤بٝهدا ٤أ ٚمحددطاَ ٤طًكدني ايًشدٚ ،ٞقداضت املٛظفدات ٜطتددسٜٔ
سذابددا خؿددٓا ؾدداعت عٓدد٘ تػددُ ١ٝايؿددازٚض ،ثددِ قٝددٌ يدد :ٞإٕ ايًباغددني عالَدد ١عًدد٢
االيتددعاّ بأغددًٛب سٝدداَ ٠غدداٜط ٠يًددُٓطني ايتكًٝددسٚ ٟا ٚضٚبدد ٞايػددا٥س( "ٜٔاذتبٝددب
ايػا٥ح .)66 :1117 ،يكس ؾهٌ ٖصا املعٗط ٖ ١ٜٛاملتططف اييت تبٓاٖا َدٔ أقطداض
شتتًف ( ١أفغاْػتإ ،ايػعٛز ،١ٜأَطٜها ،)...نُا ؾهًت تٓاقهات بني ٖٜٛداتِٗ
َٚباز.ِٗ٥
- 7ايبٓ ١ٝايفهط:١ٜ
عًُت ايًغ ١ايطٚا ١ٝ٥داٖس َٔ ٠أدٌ ايتعبري بؿهٌ ٜتٓاغب ٚعتان ٞفهط
ادتُاع ١املتططف ،١بعباضات ٚأيفاظ ٜػتػكٗٝا ايدطاَ ٟٚدٔ ايٛاقدع املعدٝـ ،سٝدح إٕ
يغٚ ١أغًٛب املتططف َتُٝعإ ٕ ،املتططف ٜطُدح يٓؿدط فهطتد٘ ٚحتكٝدل أٖسافد٘
إثبدددات ٚددددٛز .ٙاغدددتعط

ايدددطا ٟٚيف َتٓددد٘ ا غدددًٛب ايدددص ٟاْتٗذددد٘ املتططفددد ٕٛيف

َعدداَالتِٗ إْدد٘ أغددًٛب ٜددسع ٛيًتشددط ، ٜبًغدد ١حتُددٌ زالالت دٗدداز ٚعٓددفٜ ،كددٍٛ
ايطا ٟٚأثٓاْ ٤كً٘ يهدالّ ايؿدٝذ ذتدٚ ٍٛداعتدَ٘ ،ػدتدسَني َهدربات ايكدٛت":
ٜكدد ٍٛيهددِ ايؿددٝذ ا ظضم اْٗهددٛا إة ايفطٜهدد ١ايغا٥بدد ١ايٝدد ،ّٛايٝدد ،ّٛال وددسا ٚال
بعدددس"(اذتبٝدددب ايػددداٜحٜٚ .)012 :1117 ،ػدددتعًُ ٕٛنًُدددات َؿدددش ١ْٛبايطاقددد١
ايسٜٝٓددد ،١يف قٛيددد٘ ":اه! اه ! ْطٜدددس زٚيددد ١نُدددا أضازٖدددا اه ! غدددٓك ِٝزٚيددد ١اه !

غٓشهِ مبا أْعٍ اه"(اذتبٝب ايػاٜح.)012 :1117 ،
فايسعٖ – ٠ٛآٖا– باغِ ادتٗاز ٚايًغ ١باغِ ايدسٚ ٜٔاهلدسف َٓداق

يدصيو

متاَاٜ ِْٗ ،فعًَ ٕٛدا تػد ٍٛهلدِ أْفػدِٗ ،فتشد ٍٛايدص ٟحتدت أٜدسَ ":ِٜٗدٔ ْعداّ
ايتشدددطٚ ِٜايتشًٝدددٌ ،أَ ٚدددٔ ٚاظع ٜدددعع ايٓددداؽ بعهدددِٗ إة َ غػددد ١إلددددالم ايٛعدددس
ٚايٛعٝدددس ٚايتٗسٜدددسٚ ،إة إغدددرتاتٝذ ١ٝقاتًددد ١تٓتٗدددو ندددٌ قددد ِٝايتٛاقدددٌ ٚايتعددداضف
ٚايرتاسِ ٚايتهافٌ"(عً ٞسطب.)41 ،40 :1101 ،
 - 3هلذ ١ايتشط: ٜ
َٔ أددٌ إٔ عتكدل املتطدطف َبتغدا ،ٙضاح خبؿد ٞخبطد ٢ايؿدٝطإ َاغدها
بايٓعاّ رتًدًت٘ٚ ،نطب ايك ِٝايفهط ١ٜعٔ دطٜل ارتطابات ايػٝاغدٚ ١ٝايسٜٝٓد،١
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ٚبصيو وست ضٚا ١ٜاذتبٝب ايػاٜح" سكال تعضع ف ٘ٝاإلٜدسٜٛيٛدٝات املدتًفدٚٚ ،١عدا٤ا
عتدد ٟٛامل غػددات ايسٜٝٓدد ١املتبآٜدد ١يتبددا ٜٔاملعتكددسات ٚا ْػددام" ( .دداح بددٔ خددطٚف،
.)58 :1101- 1100
ٚيف ارتطدداب ايطٚا٥دد ٞايددص ٜٔبددني ٜددسٜٓاٜ ،ددرب ظ يٓددا ايفهددط اإلٜددسٜٛيٛد،ٞ
ايص ٟمتجٌ يف ستاٚي ١املتططف استٛا ٤ايعكٚ ٍٛؾشٓٗا مبدا ٜتدٛا ّ٤أٜٓ ٚطبدل َدع ضؤاٙ
ارتاقٖٚ ،١صا َا ظٗط يف املنت ،فبًغ ١فٓ ١ٝضاقٚ ١ٝفل بٓا ٤غدطز ،ٟسدا ٍٚايهاتدب
إٔ ٜٓكٌ إيٓٝا سكٝك ١ايفهط املتططف َٔ خالٍ هلذ ١ايتشطٜ

املػتعًُ ،١إش شاعت"

عددرب َهددربات ايكددٛت يف ايؿددٛاضع ٚيف أعدداي ٞاملٓدداضات ٚعً د ٢أعُددس ٠ايهٗطبددا،٤
ٚا َانٔ اييت نإ ايبالغ قس ْؿط فٗٝا قبدٌ غداعات ،ثدِ محًتد٘ ادتُدٛع اهلا٥ذد١
يف سٓادطٖددا ضافعددني َددا نددإ َٜٛددا ضفعدد٘ املدتكددُ ٕٛيف ايفتٓدد ١ايهددربٖ ،٣دداتفني
بًػإ ٚاسس :ال زٚي ١إال زٚي ١اإلخبإ تػكط زٚي ١ايطغٝإ"(.اذتبٝب ايػاٜح:1117،
.)012
نإ املتطط فد ٕٛعتًُد ٕٛؾدعاضات تدس ٜٔايٓداؽ ا بطٜداٚ ،٤تدطف

ايفهدط

ايددص ٟال ٜتددٛاَ ّ٤ددع َددا ٜطَدد ٕٛإيٝدد٘ َددٔ شتططددات تٗددع ايهٝددإ َددٔ أفددطاز ٚزتتُددع
ٚ ،١ٜٖٛٚقس قاّ ايهاتب بفهح أغايٝب ايتشطٜ ٖٛٚ ، ٜعخط بايُٓاشز.
 - 4غٝاغ ١ايكٚ ٠ٛايعٓف:
ٚنعٓا ايهاتب أَاّ ؾدكد ١ٝاملتطدطف ٚقدٛض يٓدا أفعداٍ ايعًدِ ٚايطغٝدإ
فبست ايطٚا ١ٜستًُ ١مبكادع َجكًد ١بدسالالت ايعٓدفٖ ،دصا ايعٓدف ايدص ٟخًدل َأغدا٠
ايؿعب ادتعا٥طٜ ،ٟبس ١ًٖٚ ٍٚ ٚإٔ ايطٚا ١ٜخٝايْ ١ٝعطا سساثٗا ايغطٜبٚ ،١يهٔ
يألغددف أْٗددا سكٝكددَ ١ددط ٠قددٛض ايهاتددب ؾدكددٝاتٗا ٚأسددساثٗا ،إْٗددا قددٛض ٠يٛاقددع
ادتُاعٖٓ ،ٞاى متاظز بني ارتٝاٍ ٚايٛاقع ،سكٝك ١مماضغات ايعٓف ٚخت ٌٝٝا ظَد١
ٚا َهٓددٚ ،١بٗددصا إٕ ايهاتددب ال ٜكددسّ "قددٛضٚ ٠اسددس ٠يًعٓددف ،بددٌ قددٛضا َتعددسز٠
تتٓدداٚب يف ظٗٛضٖددا عًدد ٢ضقعدد ١املددنت ايطٚا٥دد ٞيتؿددهٌ يف زتُٛعٗددا يٛسددَ ١أغددا١ٜٚ
ٚاسس ٠يًٛدٔ ادتطٜح"(عاَط شتًٛف.)76 :1111 ،
ايطمحدد ١وابددت َددٔ قًددٛب ٖ د ال ٤املتطددطفني فٓددايٛا َددٔ ايهددبري ٚايكددغري،
حتٛيت خطاباتِٗ احملطن ١إة أفعاٍ زْ ١٦ٝا دفاٍ ،ايٓػاٚ ٤ايطداٍ ٚقس َٓعٛا َدٔ
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أزا ٤ايكال ٠يف بع

املػادسٖٚ ،صا َدا ْكًد٘ يٓدا ايهاتدب إش َٓعدت" قدال ٠ايكدبح

داع ١يف أنجط َٔ َػدذس َٚكدً("٢اذتبٝب ايػداٜحْٚ ،)080 :1117 ،عدطا ٕ
ايؿددعب َعددع ٍٚخددا٥ف َددٔ ٖدد ال ،٤بايفعددٌ مل ٜتٛدٗددٛا إة املػددادسٖٓ ٕ ،ايدددو
ٚسٛؾا باْتعاضِٖ ملُاضغ ١ايعٓف بؿت ٢أْٛاع٘.
 َٔٚأبؿع ايكٛض قٛض ٠ايعػهط ٟايص ٟأسطم أَاّ ايٓداؽ ٚضودِ قدطاخ٘
مل تأخصِٖ ب٘ ضأفٚ ١ال ؾفك ،١إٕ قًٛبِٗ َتشذدطٚ ٠ندأِْٗ يٝػدٛا بؿدطا فُدا شْدب
ايعػهط" ٟايص ٟقٝس ٙذتٜ َٔ ٍٛسٜد٘ ٚضدًٝد٘ بػدًو ٚضف بدايبٓع ٜٔناَدٌ دػدُ٘
يف قُت فكطر :اقتً ْٞٛبايطقدام ! اشخد ! ْٞٛثدِ أؾدعٌ فٝد٘ ايٓداض ٚأدربْدا عًد٢
َتابع ١اإلسطام ايص ٟايتِٗ نٌ ؾ ٤ٞأثدط قدٝاح ضددٌ ا َدٔ يتفدٛح بعدس شيدو ضا٥شد١
ايًشِ ايبؿط ٟاحملرتم" (اذتبٝدب ايػداٜحَ .)53 :1117 ،دٔ خدالٍ ٖدصا ايتدسقٝل يف
ايٛقف ْالسغ نٝف إٔ أبؿع دطم ايكتٌ َٛضغتٚ ،غاز ايؿط ٚايعًِ ٚادتطخب،١
ٜا هلا َٔ َؿاٖس بؿعْ ١ابع َٔ ١قًٛب بؿع.١
 - 5تهاضب ا ٜسٜٛيٛدٝات:
تعس ايػٝاغ ١ستٛضا َٔ احملاٚض اهلاَ ١يف ا زب ادتعا٥طْ ٟعطا ملا تؿهً٘
َدددٔ سدددٛافع يًهتابددد ،١نُدددا أْٗدددا بعدددس ددددايٚ ٞفهدددط ٟتعتُدددس عًٝددد٘ ايطٚاٜددد١
ادتعا٥طٜددٚ .١سهددٛضٖا غتتًددف َددٔ ضٚا٥دد ٞاخددط ٕ ،ايتفدداٚت ستػدد ّٛيف تكٓٝددات
ايهتابددد ١بدددني ايدددطٚاٝ٥ني ،إنددداف ١إة زضددددات االخدددتالف يف ايدددٛعَٚ ٞدددس ٣ايتدددأثط
باملٛاقف ايػٝاغٚ ١ٝستعٛضاتٗا.
عُدس ايطٚا٥د ٞإة تتبدع ادتٗداظ ايػدًطَ ٟٛطندعا عًد ٢ؾدٛقد٘ احملٛضٜدد،١
َػتشهدددطا ايؿددددٛم املتططفددد ،١ناؾدددفا داْدددب ايفػددداز ٚغدددًٛنٝات ايٓعددداّ
ايػٝاغدٚ .ٞقدس بدطظ َددٔ بساٜد ١ايطٚاٜد ١قدسض ٠ايطٚا٥دد ٞايػدطز ١ٜيف حتطٜدو ايؿدددٛم
ٚاختٝدداض ا َددانٔ املػددتًَُٗ ١ددٔ ايٛاقددع نددُٔ خطٝدد ١ظَٓٝدد ١تػددري عًٗٝددا أسددساخ
ايطٚا.١ٜ
ٚنُا إٔ إْػإ ايٝد – ّٛخايكدا أَ ٚتدصٚقا – خبهدٔ إٔ ٜعدطف بأْد٘ ندأ٥
غٝاغ ٞي٘ إٜسٜٛيٛدٝت٘ ارتاق ،١أ ٚعً ٢ا قٌ َٛقف٘ ايٛاع ٞأ ٚايالٚاع ٞايصٜ ٟعرب
عٔ اْتُا ٘٥ايفهطٚ ،ٟبايتاي ٞعٔ ضؤٜت٘ ايػٝاغ ١ٝفهصيو اذتاٍ بايٓػدب ١يًطٚاٜد١
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املغاضب ١ٝفكس دعًت َٔ املٛقف ايػٝاغ ٞأ َٔٚا فهاض ايػٝاغد ١ٝاملططٚسد ١إسدس٣
اٖتُاَاتٗا ا قً ١ٝأ ٚايباضظٚ ،٠بايتاي ٞأقبشت ايطؤ ١ٜايػٝاغ ١ٝإسس٣

ات ايفٔ

املعاقط ٚاإلْػإ املغاضب (ٞعبس ايٖٛاب بٛؾًٝد.)018 :1113- 1112 ،١
َددٔ ٖٓددا صتددعّ بددإٔ ستدد ٛايػٝاغددٖ ١دد ٛإندداف ١دايٝدد ١اعتُددسٖا ايطٚاٝ٥ددٕٛ
ايعطب عاَٚ ١ادتعا٥ط ٕٜٛخاق ١يف خطابداتِٗٚ ،شيدو َدٔ أددٌ نػدط اذتدادع بدني
ايطٚاٚ ٞ٥املتًك ،ٞإٕ ٖصا ايهػط ظتعٌ املتًك ٞساندطا َٚؿداضنا فعداال ٚال ٜٓػد٢
ايطٚاْ ٞ٥فػ٘ بٌ خبدعز عٓاقدط ايػدطز ٚفدل َدا خبًٝد٘ عًٝد٘ ايٛاقدع ٚدطٜكد ١تفهدريٙ
غٛا ٤نإ فهطٜ ٙتٓافَ ٢ع إٜسٜٛيٛد ١ٝاملتًك ٞأّ ال.
ضٚاَ "١ٜصْب ٕٛي ٕٛزَٗدِ يف نفدٖ " ٞد ٞضٚاٜد ١تعدرب عدٔ سكبد ١ظَٓٝدَ ١طٜدط٠
عاؾٗا ايؿعب ادتعا٥طٚ ،ٟيف خهِ أسساخ ٚتفاعٌ ؾدكٝاتٗا ٚتهاضب َكاحل،
ايطٚا٥ددٜ ٞهؿددف بططٜكدد ١أ ٚبددأخط ٣إٜسٜٛيٛدٝتدد٘ ايطافهدد ١يًعٓددف ٚأؾددهاي٘ ،إٕ
ايطٚا ٞ٥ي٘ َٛقف غٝاغَ ٞػتٛض  ١ًٖٚ ٍٚعٓدسَا تكدطأ ايطٚاٜد ،١يهٓد٘ َهؿدٛف
مبذددطز إعدداز ٠قطا٤تٗددا ،إْدد٘ ٜددس ٜٔايتػددًط ٚايددسّ املٗددسٚضٚ ،تتُٝددع جتطبدد ١اذتبٝددب
ايػا٥ح باَتالى سطَٛ ١ٜادٗ ١اإلؾهاي ١ٝايػٝاغد ١ٝجبدطأٚ ٠عٓدف ٚقدٝاو ١املٛقدف
ايٓكس ٟاملعاض

يًػًطٚ ،١املس ٜٔملٛقفٗا إظا ٤ا سساخ اييت ناْت بؿهٌ أ ٚبآخط

غببا فٗٝا بأغًٛب َؿش ٕٛبايتشس.ٟ
ٚقس ؾهٌ ايس َٔ ٜٔايبسا ١ٜإة ايٓٗا ١ٜعٓكطا فعاال يف حتكٝل حتدٛالت يف
ايفهط ايص ٟعتهِ اجملتُع عكا٥سٜا أ ٚغٝاغٝا أ ٚادتُاعٝدا أ ٚثكافٝدا .إْد٘ اذتًكد١
ايٛاقً ١بني دٝع ايتٝداضات ،ايػدًطَٚ ١عازٜٗدا ٚايؿدعب ايدربٚ ٤ٟيف ْفدؼ ايٛقدت ال
ْٓػ ٢ايطٚا ٞ٥فٗ ٛااخط دع ٤ال ٜتذعأ َٔ َعازي ١سهُتٗا خٛٝط ايدسٚ ٜٔايػٝاغد١
ٚعاٜؿت ايٛاقع بهٌ حتٛالت٘.
- 6ايٓػ ل اإلٜسٜٛيٛد ٞيف ايٓل ايطٚا:ٞ٥
عتْ ٟٛدل ا ذتبٝدب ايػدا٥ح إٜدسٜٛيٛدٝات َتهدازَ ٠جًتٗدا ف٦دات اختًفدت يف
ا فهدداض ،فذػددست ؾدكددٝات شات َٓشددَ ٢تطددطفٚ ،أخددط ٣شات َٓشدد ٢غددًطٟٛ
ٚأخط ٣شات َٓش ٢غًُٖ ،ٞصا ايتذاشب بني ايتٝاضات ايجالخ ٚيس غ اٍ َدٔ عتهدِ
َٔ؟ ٜ َٔٚعًِ َٔ؟ َٚدٔ ٜكتدٌ َدٔ؟ َٚدٔ ايدربَٚ ٤ٟدٔ ايعدامل؟ َٚدٔ يد٘ سدل ايػدًط١
 َٔٚي٘ سل حتكٝل ايعسايٖٓ ٌٖٚ ،١اى َصْب فعال؟
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ايٓعاّ ايػٝاغٜ ٞعترب إٔ بٝس ٙايػًطٚ ١إٔ ي٘ سل اذتهِ ٚسل ايتػٝري ٖٛٚ
اجملاٍ املككدٛز َدٔ ددطف املتطدطفنيٖ ،د الٜ ٤دط ٕٚبدإٔ ايػدًطٖ ١د ٞغدبب ايهفدط
ٚغبب خطٚز ايٓاؽ َٔ املً ١فطاسٛا ٜسَط ٕٚنٌ َا ٖ ٛدٜٚ ٌٝكتًد ٕٛندٌ َدا ٖدٛ
بط ،٤ٟأَا ايؿعب فٗ ٛايهش ،١ٝيغٝاب اإلْػاْ.١ٝ
اغدددتطاع ايطٚا٥دددد ٞإٔ عتدددد ٍٛفهددددا ٤ضٚاٜتددد٘ إة دًددددَ ١ددددٔ اإلٜددددسٜٛيٛدٝات
املتكاضع ١شتتعي ١بأفعاٍ ٚأقٛاٍ ؾدكٝات نٌ ايتٝاضات ،سٝح ٜكدسّ ندٌ ددطف
َبازٚ ٘٥بطْازت٘ اإلٜسٜٛيٛد ٞيف إداض َٛادٗ ١ااخط  ٚقٝاَ٘ بايتكس.ٟ
ٚعًددٖ ٢ددصا ضقددست ايطٚاٜدد ١نددٌ أؾددهاٍ ايتؿددتت ٚايهددٝاع ايفهددط ،ٟإش
اغدددتعٗط يٓدددا ايطٚا٥ددد ٞايؿدكددد ١ٝاملتططفدددٖٚ ١ددد ٞتٗدددسز بددداذتهِ ايػدددا٥س ٚتٓدددازٟ
بػدكٛد٘" ال زٚيد ١إال زٚيدد ١اإلخبدإ تػددكط زٚيد ١ايطغٝددإ "(اذتبٝدب ايػدداٜح:1117،
ٚ .)012قس ضأٚا أْ٘ ظتب قٝاّ زٚيَ ١ػًُ ١حتهِ مبدا ددا ٤بد٘ ايكدطإٓ ايهدطَ ِٜدٔ
أسهاّ ْٚكدٛم ،فٗد ٛاملٝجدام ٚايسغدتٛض ايٛاددب ايعُدٌ بد٘ ٚأتباعد٘ ،يدصا البدس" إٔ
ٜه ٕٛايكطإٓ ايهط ِٜاحملدٛض ا غداؽ يًشٝدا ٠ايػٝاغد ،١ٝاملطددع ايٛاسدس ٚايٛسٝدس
يؿطع ١ٝايسٚي ،١نُدا أْٗدِ ٜتٛافكد ٕٛنًدِٗ عًد ٢إغدكاط ايٓعداّ ايكدا (" ِ٥ؾدطٜف
سبٖٚ ،)012 :1101 ،١ًٝصا َا أؾاض إي ٘ٝاملدنت ايطٚا٥دَ ٞدٔ خدالٍ ايعدط

ملدتًدف

املكادع ايػطز ،١ٜاييت بٓٝت قٛض ٠ايؿدكٝات املتططف ١بعس إٔ استًت َٓكب ايك٠ٛ
باغِ ايؿطعٚ ١ٝا سك ١ٝيف ايتغٝريٚ ،أٚندشت عالقد ١ايدطف

ايكطعد ،ٞبٗٓٝدا ٚبدني

ايػًط.١
ٚقس اتهح دًٝا إٔ ايكطاع ٚانح بني املتططفني ٚايػًطٚ ١اختالف املطاَٞ
ٚاملكاقس ٚاالجتاٖات ايفهط ١ٜنصيو باضظ ،إش أظٗط املتططف ٕٛعسا ِٖ٤يهٌ َدا
ٖدد ٛغٝاغددٚ ،ٞؾددٓٛا محددالت تكتٝددٌ يف سددل املرتبكددني بارتسَدد ١ايعػددهط ١ٜسٝددح
"اوتٝددٌ أ ٍٚفتدد ٢هلددِ مل ٜهُددٌ دطٜددل عٛزتدد٘ َددٔ ارتسَدد ١ايعػددهط ١ٜإة بٝددتِٗ"
(اذتبٝب ايػاٜح )013 :1117 ،نُا قاّ ذتٚ ٍٛداعت٘ بدصبح ابدٔ ايػدٝس بًددري
بسّ باضز سُٓٝا نإ عا٥سا" يف إداظ ٠عػهط ١ٜبؿٛم إة أًٖد٘ٚ ،نأْد٘ مل ٜهدٔ
َٜٛا داضٚ ٙال قسٜل دفٛيت٘ "( اذتبٝب ايػاٜح.)013 :1117 ،
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خالق:١
خبهددٔ ايكدد ٍٛبددإٔ ايهاتددب اذتبٝددب ايػددا٥ح محددٌ إة ايطٚاٜدد ١ادتعا٥طٜدد١
خطابا ْكسٜا ،عاجل َٔ خالي٘:
 ظددداٖط ٠ايعٓدددف ٚؾدكددد ١ٝاملتطدددطف ايدددسٜين ،يٝكددداضب بدددني ايفدددٔ
ايطٚا َٔ ٞ٥دٗٚ ١بني ايٛاقع َٔ دٗ ١ثاْ.١ٝ
 اغددتطاع عددرب ايتؿدده ٌٝايػددطزٚ ٟايتعددبري ايًػدداْ ٞإٔ عتدداٚض بددني
ايٛع ٞا زبٚ ٞايٛع ٞاالدتُاعٖٚ ،ٞصا خبٓح ايكاضئ ايًدصٚ ٠املتعد١
ٚعتٛيد٘ َدٔ َػددت ٣ٛايكدطا ٠٤ايبػدٝط ١إة َػددت ٣ٛايكدطا ٠٤ايٓكسٜدد١
احملاٜج ،١نُا دعً٘ ْتادا فهطٜا دسٜسا.
 ايطٚا ١ٜضقست أؾهاٍ ايتؿتت ٚايهٝاع ايفهط.ٟ
 ايطٚا ١ٜفها َٔ ٤اإلٜسٜٛيٛدٝات املتكاضع ١شتتعي ١بأفعاٍ ٚأقدٛاٍ
ؾدكٝات نٌ ايتٝاضات.
 ايًبدداؽ ٜعددرب عددٔ ثكافدد ١نددٌ ؾددعبٚ ،يهددٔ ال ٜعهددؼ دطٜكدد١
ايتفهري ،فُٔ ارتطأ اذتهِ عً ٢ايٓاؽ اْطالقا َِ ٜطتس.ٕٚ
قا ١ُ٥املطادع:
اذتبٝب ايػا٥حَ ،1117 ،صْب ٕٛي ٕٛزَِٗ يف نفد ،ٞط( ،)0زاض اذتهُد،١ادتعا٥ط.
محٝس ذتُٝساْ ،0881 ،ٞايٓكس ايطٚاٚ ٞ٥اإلٜسٜٛيٛدٝا َٔ غٛغٛٝيٛدٝا ايطٚا١ٜإة غٛغٛٝيٛدٝا ايٓل ايطٚا ،ٞ٥ط( ،)0املطنع ايجكايف ايعطب ،ٞبريٚت  -يبٓإ.
 اح بٔ خطٚف ،1101- 1100 ،االودرتاب يف ضٚاٜد ١ندطاف ارتطاٜدا يعبدساه عٝػ ٢ذتًٝح ،إؾطاف :ستُس ظضَإَ ،صنطَ ٠كسَ ١يٓٝدٌ ؾدٗاز ٠املادػدتري،
نً ١ٝاازاب ٚايًغات ،داَع ١اذتاز رتهط باتٓ.١
ؾددددطٜف سبًٝدددد ،1101 ،١ايطٚاٜددددٚ ١ايعٓددددف ،زضاغدددد ١غٛغْٛٝكدددد ١ٝيف ايطٚاٜدددد١ادتعا٥ط ١ٜاملعاقط ،٠ط( ،)0عامل ايهتب اذتسٜح ،إضبس -ا ضزٕ.
عاَط شتًٛف ،1111 ،ايطٚاٚ ١ٜايتشٛالت يف ادتعا٥ط ،زضاغْ ١كس ١ٜيف َهُٕٛايطٚا ١ٜاملهتٛب ١بايعطب ،١ٝزط ،احتاز ايهتاب ايعطب ،زَؿل.
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عبس ايٖٛاب بٛؾًٝد ،1113- 1112 ،١إؾهاي ١ٝايس ٜٔاذتػاغ ،١ٝادتدٓؼيف ايطٚاٜدد ١املغاضبٝددَ ١ددٔ  0991- 0971إؾددطاف :بٛدعدد ١بطٜعٝدد ،ٛقػددِ اازاب
ٚايعً ّٛاإلْػاْٚ ١ٝاالدتُاع ،١ٝداَع ١باد ٞشتتاض عٓاب.١
-عً ٞسطب ،1101 ،اإلْػإ ا زْ ٢أَدطا

ايدسٚ ٜٔأعطداٍ اذتساثد ،١ط(،)1

امل غػ ١ايٛدٓ ١ٝيًسضاغات ٚايٓؿط ،بريٚت.
عًَٓ ٞكٛض ،1118- 1117،ٟايبطدٌ ايػدذني ايػٝاغد ٞيف ايطٚاٜد ١ايعطبٝد١املعاقطَ ،٠صنطَ ٠كسَ ١يٓ ٌٝؾدٗاز ٠زنتدٛضا ٙيف ا زب اذتدسٜح ،ختكدل أزب
سسٜح ،نً ١ٝاازاب ٚايعً ّٛاإلْػاْ ،١ٝداَع ١اذتاز رت

باتٓ.١

ٜا  ١ٓٝخهطا ،1101 ،٤خطافات املٛة ،تط :ستُس غاض ،ٟز .ط ،زاض غريٜا،املغطب.
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