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 مير عبد اللادر في بىاء استراجيجيت دور ملاومت لا 
 عىد إدوارد سعيد فكر امللاومت

(1)جىيده غاهم
  

 متّد مل

 ٌػخبر اإلاكٌغ الكلؿُُني بصواعص ؾػُض اؾما المػا في خهل الضعاؾاث الٍىلىهُالُت وما

الُت التي زايها الاخخالُ  بػضها، مً زالُ عنضه ألهم اإلاػالم والحُثُاث اإلاػغقُت وؤلامبًر

هُا والهىض ً الػغبي وصُو بقٍغ بي واإلااعجيَُ، ،في الَى يما حػض ججغبخه الىهضًت  وصُو الٍاٍع

ش وألاصب والغواًت ما ًجػل وؿهه  واإلاهاومت والىهض، ،لها مً الحًىع الهىي في خهل الخاٍع

الُت في ؤوج الٌخابي  ًىكخذ غلى الػضًض مً الهًاًا واإلاؿاثل التي غّبرث غنها الثهاقت ؤلامبًر

 اهدكاعها في مىاَو الػالم الثالث.

ًاهذ الثهاقت الؿػُضًت جدؿؼ في قًاءاث مكخىخت مً الضالالث الهىمُت  نض 

بال بطا جم اؾخهغاء ما  ،والؿُاؾُت وؤلاًضًىلىحُت التي ال ًمًٌ ؤن هدّضصها ؤو هغؾم لها خحزا

 ونض حػاهو في قٌغه مغحػُاث يثحرة مً الؿغب والكغم، يخبه ؾػُض في مثل هظه الهًاًا،

ًان لهظه اإلاغحػُاث ؤن صغمذ قٌغ ؾػُض بهغاءة جغيُبُت جدلُلُت طاث َابؼ  و

ً،ب ت  بؿدُمىلىجي زام وممحز لكهم واؾدُػاب همىم الكٌغ والَى ًان للثىعة الجؼاثٍغ و

خُث ؤياقذ له نغاءة حضًضة للمكغوع الٍىلىهُالي  ر في صعاؾاجه وؤبدازه،ههِب يبح

بلى حؼاثغ ما بػض  م(،1954) بلى ؾاًت زىعة هىقمبر الخالضة م(،1830الكغوس ي مىظ )

الجه  (م،1962الاؾخهالُ ) ًان إلاهاومت ألامحر غبض الهاصع الهضي الكاغل في جدُحن جإٍو ونض 

اؾخؿغانه في اؾخيباٍ عوح ججغبخه الخالضة التي ؤغُذ الخكٌٌُُت للٍىلىهُالُت، ومضي 

الُت. قةلى ؤي مضي ؾاهم ألامحر غبض  لؿػُض خحزا مً الكهم الىاؾؼ إلاكغوع الثهاقت ؤلامبًر
                                                           

(1) Université d’Annaba, Département de Philosophie, 23000, Annaba, Algérie. 
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؟ وغلى ؤي ؤؾاؽ قٌَ ؾػُض الٍىلىهُالُت الكغوؿُت  الهاصع في بزغاء لؿت ؾػُض اإلاهاوماجُت

لػبه في الخىانل ؤلاوؿاوي يمثهل وؾُِ  ؟ وما الضوع الظي مً مىُلو نلم وؾُل ألامحر

  واإلاؿغب ؟ بحن اإلاكغم 

 ؤصالهيت ملاومت لامير من وجهت هظر إدوارد سعيد: املبحث لاول 

الي الكغوس ي وجدضًض ؤهم  ًخسظ ؾػُض مً البدث الخكٌٍُي في وؿو اإلاكغوع ؤلامبًر

غلى الػضًض مً ألاوؿام والهغاءاث  والجؿغاقُت في الجؼاثغ، مالمده في عؾم زُخه الثهاقُت

التي حؿدىض غلى طلَ الكٌغ اإلاهاوم الظي جمّحز به ألامحر في يككه للؿُاء اإلاىاقو الظي 

وغبر الؿُل واإلاهاومت اإلاىاحهت جاعة  غبر الٌخابت وألاصب والكػغ جاعة، به قغوؿا، جمّحزث

 ؤزغي.

 ((Nativismeجىبثو ألانالهُت 
لًُؼ  والّؿُل في مهاومت ألامحر،مً جالقي الهلم  (*)

خغايها الػهلي في نضع الهىة الكغوؿُت اإلاضججت بإوقغ ألاؾلحت التي نّضمتها هخاثج الحضازت 

خُث خاولذ جُبُو خهُلت هظه الىخاثج غلى مؿخػمغاتها في الجؼاثغ وفي حمُؼ  ألوعوبا،

ت، لخثبُذ ؾ ،والؿُاؾُت ،و الانخهاصًت ،الىىاحي الثهاقُت لُت الٍىلىهُالُحن والػؿٌٍغ

غي ؾػُض ؤن عقٌ الكػب  املحخلحن، ولًغب ؤي مكغوع مهاوم لهظا الؿؼو الكغؽ، ٍو

ٌػىص بلى اؾدُػاب طلَ  ،والهىة والهمىص الظي ظهغ به ألامحر غبض الهاصع الجؼاثغي لكغوؿا

سُت، ًان  "لخلل في اإلاحزان ما بحن الكغم والؿغب مً صواُ الخؿُحر في ألاوؿام الخاٍع بطا 

ت مً  ؤلاؾالم ٌؿُُغ ًىما غلى الكغم والؿغب حمُػا في ؤوج ؤمجاصه الؿُاؾُت والػؿٌٍغ

 زم اهخهل مغيؼ الهىة بلى الؿغب" الهغن الثامً غكغ ختى الهغن الؿاصؽ غكغ،

وغلُه اجسظث مهاومت ألامحر جدضًض اإلاىانؼ اإلاهّمت في الػملُت  (،322. م، م2006، ؾػُض)

ت الاخخاللُت لكغوؿا، وجهضًم  بضًل مًاص لهظه اإلاىانؼ، مً زالُ خهُلت الثهاقت الجؼاثٍغ

ت التي  الىاؾػت في صغم وحىصها ويُاجها اإلاػغفي الثهافي والجؿغافي اججاه الغواًاث ؤلامبراَىٍع

ب(، نىػتها قغوؿا، ًالُاغىن( و)الؿٍغ ًامى ونههه )  والتي ونلذ بلى طعوتها مؼ ؤغماُ 

                                                           
ما ؤههُاء لم ًضازلهم حػني املحلُت، والتي جهىم غلى اغخهاص ؤن الؿٍان املحلُحن ؤو ألانلُحن في مىُهت  (*)

الكؿاص نبل ونُى ؤولئَ ألاحاهب الظًً صمغوا الكغصوؽ املحلي ألانلي، وؾالبا ما جٍىن املحلُت مغجبُت 
طلَ الاعجباٍ الىزُو بالهىمُت الؿُاؾُت و ألانُى الضًيُت، خُث جخُلؼ بلى الخُهغ مً ًل جإزحر ؤحىبي 

 .ومداولتها اؾخػاصة الىهاء ألانلي
اث الترحمت ما .الترجمت وإلامبراطىريتم(، 2009) صوؾالؽ عوبيؿىن :  ًىظغ   بػض الٍىلىهُالُت(، )هظٍغ

ا-صمكوث.(. زاثغ غلي صًب، )  .221. م (،2. ٍ) صاع الكغنض للُباغت واليكغ،، ؾىٍع
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هُا،خُث ًهغؤها ؾػُض في بَاع زلكُاتها  باإلياقت بلى مجمىغت  الٍىلىهُالُت في قماُ بقٍغ

ؼ الؿغبُت، ضث غالناتها مؼ مسخلل اإلاكاَع
ّ
لُػؼػ نغاءاجه بإصب  الغواًاث اإلاؿامغاجُت التي َو

 ،ؾػُض) اإلاهاومت في قػغ غبض الهاصع اإلاهاجل الجؼاثغي الػظُم في الهغن الخاؾؼ غكغ

 . م(2008

لحظ طلَ الخمّحز الظي نىػه  بخُاء زهاقت  ألامحر في بىاء بمٍاهاث مخٍاملت للمهاومت،ٍو

ًاهذ خهُهُت باؾم  ،ؤنلُت مّحزث الجؼاثغ مىظ نغون وؤغُذ البضاثل للمهاومت التي 

الظي ؤغُى  وألامحر غبض الهاصع، ٭مثل ؤنالهُاتها اإلاخىاحضة غىض ًل مً الجبرحي الكػب،

الُت الكغوؿُت،هكدا حضًضا ومخمحزا لهغاءاجه مً حهت ولهغاءة الُغ   ٍهت التي واحه بها ؤلامبًر

الُت يثحرا ما اجسظث الكٍل الظي ًمًٌ ؤن ب" : ًهُى ؾػُض ن اإلاهاومت الثهاقُت لإلمبًر

جض اإلاغء طلَ ال في الجبرحي قدؿب، وؿمُه ؤنالهُت مؿخسضمت يمالط زام، بل ؤًًا  ٍو

ت  مداعب مً الهغن الخاؾؼوهى  ،ألامحر غبض الهاصع : في البُل الػظُم للمهاومت الجؼاثٍغ

ت  غكغ حػهض هكؿه، ُّ ؿٌ
ُ
ًان ًداعب حُىف الاخخالُ الكغوس ي بالخلمظة الغوخُت الي بِىما 

 ، م1998، ؾػُض) غلى الػالم الهىفي ابً غغبي الظي غاف في الهغن الثالث غكغ"

 .(329 .م

ت قٍلذ  ت خٍُى نض جىىغذ زهاقت اإلاهاومت غىض ألامحر غبض الهاصع مً عوابِ غًٍى

ت الجؼاثغ، ة  اإلاىار الغوحي لهٍى
ّ
وؤوػكذ نغاءة هظه الثهاقت مً زالُ مجاُ ججغبتها الكظ

ىه ناخب يخاب جدكت الؼاثغ في نىله ِّ ًان ألامحر  : التي غّبر غنها اإلاىنل ألامحري الظي ب "

سالُهم بىكؿه ،ًدؿً الؿلىى مؼ عقهاثه وؾبيهم ل مػهم في ؾاثغ ألامىع ٍو
ّ
خلُ  ،ٍو

ازغهم غليها ب ػمت وهكاجـ ألالبؿت،ٍو ًان ًسّو به مً لظاثظ ألَا قهُل له في طلَ،  ٍل ما 

ًان ؤؾالفي مؼ مً ٌؿاينهم  ،: الحاُ التي هدً قيها جهط ي غلي بظلَ قهاُ وغلى هظا 

هاخبهم قال ًهُى ؤخضهم خهاوي وبغوس ي ومالي،  وال ،اخهاهىا وبغوؿىا ومالىبل ًهُى  ٍو

ض ؤن ؤزالل ؤؾالفي في ش يء"  .(7، م. م1903، ابً ألامحر غبض الهاصع الجؼاثغي  دمحم) ؤٍع

جمّحزث ألانالهُت اإلاهاوماجُت بظلَ الترار الثهافي الظي اؾخلهمه ألامحر مً بُئخه ووانػه 

 زانت  ًمًٌ خهغها بطا ما جّم الىظغ بلى اإلاػحن الظي ال ًىًب، الظي ؤمّضه بُانت ال

ؿخظيغ في  في الكترة الاخخاللُت للجؼاثغ، ؾاثال  مػغقتها في ما يخبه ألامحر للكُش "الدؿىلي"َو

اه غً مغحػُخه في اإلاهاومت والتي جمدىعث في طيغه الخالي ًّ  :  ب

                                                           
 وؤهه اإلاهُاؽ الحهُهي الظي حػغف به نىاهحن ألامم وخهُهت الكػىب، في نغاءة ،شؤصعى ؤهمُت غلم الخاٍع*

 مخمحزة وحضًغة يهغاءة ابً زلضون.
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ً الجؼاثغ  واقخض به الٌغب ؤبهايم هللا_قُما غظم قُه الخُب،_"حىابٌم بَى

وطلَ ؤن الػضّو الٍاقغ ًداُو ملَ اإلاؿلمحن  الظي ناع لهغبان الٌكغ حؼاثغه،

ومً اإلاؿلمحن مً  وجاعة بدباُ ؾُاؾتهم، جاعة بالؿُل، اؾترنانهم،مؼ 

جلب لهم الخُل باٌػهم ٍو وال ًبسل مً صالالتهم غلى غىعاث  ،ًضازلهم ٍو

ُالػهم، ً بهم مً ًكػل طلَ، اإلاؿلمحن ٍو خمالئىن  ومً ؤخُاء الػغب املجاوٍع ٍو

هم ٌػلمىن منهم والحاُ ؤج قةطا َىلبىا بخػُِىه حعجػىا، غلى الجحىص وؤلاهٍاع،

 ( 102. م، م1996، دمحم نالح) ".ألاغحن وآلازاع

ًان لهظا الىو ؤزاعا  وغلى  ،غمُهت غلى مؿخىي قٌغ ألامحر مً حهت اؾتراجُجُتو

ًان مً  ي الظي غاقخه الجؼاثغ ؤزىاء الاخخالُ الكغوس ي مً حهت ؤزغي، الظي 
ّ
اإلاؿخىي املحل

اجه هى الهًاء غلى الترار الثهافي الجؼاثغي وحكىحهه باالؾخػاهت مؼ اإلاخىاَئحن  ،ؤولٍى

ً للجؼاثغ،  والؿغى مً طلَ خؿب ما عآه ؾػُض هى ؤن اإلاكغوع الكغوس ي املحلُحن واملجاوٍع

الهًُت قػلُا هي نًُت ما الظي ؾخكػله  خخالُ ًهخط ي" الهغاع غلى ألاعى)...(في الا 

 . (228 .م، م2008)ؾػُض، "  ؟ بػضما جدهل غلى ألاعى

ّىهذ نىة اإلاهاومت لضًه، بن نّىة الثهاقت لضي ألامحر غبض الهاصع،
َ
 خُث ؤن الىاظغ  ً

 في َبُػت مىاحهخه لكغوؿا اعجٌؼ باألؾاؽ غلى الهىة الغوخُت التي مىدخه قغنا ؤيثر 

ًاهذ مً بىاغث الثهاقت  في الخدضي لؿُاؾاث الخمثُل، غي ؾػُض ؤن هظه الؿُاؾت  ٍو

ومىػه مً  ألاصبُت الكغوؿُت التي ؾػذ بلى بدث غً مىاَو ًهمذ قيها ؤلاوؿان ألانالوي

حظت مً غام 
ّ
التي جهىم قيها قغوؿا بخإمحن  م،1830الهُام بهضقه بالًبِ "في جلَ الل

الي الغثِس ي، في بقاعة ؾخاهضالُت ًدُمت جضُ غلى  ًىبثو هظا ؤلانلُم )الجؼاثغ( بنلُمها ؤلامبًر

 (165 .م، 1998)ؾػُض،  واإلاكاحإة" الخُغ

ما ؤمػً بصواعص في وانؼ اإلاهاومت ألامحر 
ّ
ما امخلَ مؿاخاث واؾػت  ًت وزهاقتها،ًل

ّ
 ًل

ني وصوعه في اإلاىاحهت، خُث ًهبذ ألامحر في نغاءة ؾػُض طلَ  في جدلُل البىاء الثهافي الَى

ىه الظي عؾم له خضوصا حؿغاقُت نلبت اججاه الؿاػي    ،ؤلاوؿان الىاعي بإنالخه وزهاقخه وَو

ًان ًخىم  بلُه بلى ؤن ؤنبذ هظا اإلاكغم وخضوصا مػغقُت عوخُت ؾاثلت مؼ اإلاكغم الظي 

ىه ومىكاه.  َو

جٍىن هظه ألانالهُت بطن مخدّضًت مجاُ التراجبُاث اإلاخهلبت غلُه، وجغقٌ نمتها 

وجغحمتها بلى ؾحر مىنػها الحهُهي الظي هى )الجؼاثغ(،وغضم الاؾخسكاف بتراثها الهىمي 

ُن الُت الكغوؿُت في مداوالث جَى غث له اإلاىانكاث ؤلامبًر
ّ
ت الكغوؿُت،الظي هظ   ها للهٍى
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ىجغ غً هظه اإلاىاحهت الجزاع الػؿٌغي بحن قغوؿا وبحن الجؼاثغ، والتي مثلها غلى  ٍو

 : خؿب بصواعص ؾػُض

ألاّوُ يابِ غىُل ياع  "ًّل مً اإلااعقاُ جُىصوع بىؾى وألامحر غبض الهاصع،

حن غام  ت يّض ألانالهُحن الجؼاثٍغ م،ًىؾُلت لكغى 1836بضؤث نغامخه ألابىٍّ

الىظام واهتهذ بػض طلَ بػهض ؤو ما ًهاعبه بؿُاؾت مً ؤلاباصة الجماغُت 

 ومداعب قضاجي ال  ،والثاوي مخيؿَ نىفي واإلاهاصعة الهاثلت لألعاض ي،
ّ
له ًٍل

 ٌػُض ججمُؼ نىاجه وحكٌُلها وهظعها بلى ما ال جهاًت يض غضو ؾاػي ؤنىي، ،غؼم

 (241-240 .نو، 1998)ؾػُض،  ".وؤيثر خضازت

عوخُت اإلاهاومت في مىنل ألامحر اججاه ؤلاوكاء الكغوس ي الظي غمل غلى ؤن جٍىن هلخمـ 

ؿخظيغ في مهام  في ؤن جٍىن قغوؿا الجؼاثغ، صون مهابل الجؼاثغ قغوؿُت، طلَ  اهظيوَُ

ل به الججراُ صوماؽ ألامحر غبض الهاصع احي الظي اَل واغخهاله وهكُه بلى  ،الاههباى الهٍى

 " ٌػخظع لٌم  : غىضما ناُ له صوماؽ بهكت ؤيثر قظاغت الكغوؿُحن،قػغف ألامحر  قغوؿا،

والظي ًدؿً ؤن حؿًٌ بالص قغوؿا وحػلى ؤمايً مىاؾبت إلاهامَ  ،اإلالَ في غضم الىقاء

غزو ألهل مدبخَ مً ؤهل الجؼاثغ في الحًىع غىضى والؿًٌ مػَ" دمحم ابً ألامحر ) ٍو

  (.6 م. ،1903، غبض الهاصع الجؼاثغي 

ًاء وخلم عّص غلى صوماؽ بهىلهؾحر ؤن    : ألامحر لم ًخمالَ هكؿه وبظ

وها ؤها بحن  "بوي ال ؤنبل هظا ولى قغقذ لي ؾهُى قغوؿا ومؿالٌها بالضًباج،

ا، ؤًضًٌم قاقػلىا ما بضا لٌم، ُّ  وال ًمًٌ ؤن ؤجغى َلب الىقاء بالػهض ماصمذ خ

 ؤؾحريم،ومً عجُب ما ٌؿمؼ ؤهني يىذ ؤعي هكس ي يُكٌم قجػلخمىوي 

وؤزظجم حػضصون غلي ؤمىعا نمذ بىاحبها طبا غً صًيىا وخماًت لبالصي والػاُ 

 ،قةن الهُام بها صلُل غلى يماُ الغحىلُت الخكازغ بها وبإمثالها نضًما وخضًثا،

)دمحم ابً ألامحر غبض الهاصع  ". والػضُو غنها بغهان غلى يػل ؤلاوؿاهُت...

 ( 6، م. 1903الجؼاثغي، 

تهماوؤظهغ  ألامحر الؿُاء الظي ؤزكاه  ًل مً صوماؽ وقغوؿا،يكل  ُّ في الدؿلِ  ه

وبحن ما ًسكُه مً ماامغاث  ،وبحن الكغم بحن ظاهغ ما ًهىله الػضّو  والؿلُان غلى آلازغ،

 :  صوماؽ وألامحر غبض الهاصع، ًلحظ يما ًهُى ؾػُض واإلاالخظ لحىاع وصؾاجـ،
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وطلَ غبر صمجه ومإؾؿخه  ،بغاصة ججضًضه "بَغاص ؤلاوكاء الكغوس ي والؿعي بلى

محر غبض أل واغخهاُ قغوؿا ل ؤوفي جُبُهاجه غلى الجؿغاقُا، في مثل هظه اإلاىانل،

ت الخىيُضًت التي جهغ بىىع مً الخًامً ؤلاوؿاوي  الهاصع هابؼ مً جلَ الغٍئ

ت، والؿاطج، املخاصع وبجزع نكت النهب  الظي ًخُلب اؾخػاصجه بلى ألاؾغة البكٍغ

ظي ؾاهم في اؾخػاصجه ؤي _قغوؿا_ ومداولت حػله مً مسلىناث الهاهىن 
ّ
لل

  (243 .م، م1998، ؾػُض" ).ؤلاوؿاوي

ت الكغوؿُت مً  بحن هظا الحىاع الكاثو في الثهاقت و اإلاهاومت ما جسكُه البنى الكػىٍع

ومً باًَ اؾخُغاصي َاؽ في قغى الػظمت الكغوؿُت غلى عمؼ مً عمىػ  ظاهغ بوؿاوي،

ت، ت الجؼاثٍغ ًضُ في الهغاع الكغوس ي غلى امخالى الجؼاثغ  وامخالى ألامحر غبض الهاصع، الهٍى

ذ،  :  وفي هظا ًهُى ؾػُض الظي حهؼ لها الهاصة الكغوؿُحن خمالث الخُهحر والخظٍو

ش الجؼاثغ مً   م مهىىع مً الخظاهغ 1870م بلى 1830"ؤن جاٍع

ل قثمت اإلاؿخػمغون  و الاّصغاءاث الؼاثكت، الظًً ػغمىا ؤجهم ًغؾبىن في جدٍى

حن بلى بكغ مثلهم، ل جغبت  الجؼاثٍغ ًاهذ عؾبتهم الىخُضة في الىانؼ هي جدٍى قُما 

ًاهىا ًدترمىن  الجؼاثغ بلى جغبت قغوؿُت، ىن الظًً ًكترى ؤّجهم  والػؿٌٍغ

ُت،
ّ
هت الحُاة املحل ٍغ ًان هّمه الىخُض في الىانؼ ؤن ًدٌمىا  الخهالُض َو قُما 

ًان ٌكُض مملٌت غغبُت، هض ممًٌ،بإنل ح ه 
ّ
قُما  واّصغاء هابلُىن الثالث ؤه

ت ؤمغيت الانخهاص الكغوس ي واخخالُ الجؼاثغ )ؾػُض،  ".ًاهذ ؤقٍاعه اإلاغيٍؼ

 (242 .م، م1998

غي ؾػُض ؤن الخُاب اإلاهاوماحي الظي جمّحز به ألامحر، ًان ٌػٌـ وبال قَ الترار  ٍو

اؾخجاباث مخػضصة ومكخىخت ليكاٍ هاثل مً مىانل الجؼاثغي الػمُو، الظي ججؿض في 

ش والػهالهُت، ومىانؼ زهاقُت ال ت ألصب اإلاهاومت  الكٌغ والخاٍع ُّ جىكهل غً الخجغبت الح

غ ألاعى،  ،تالالؤزالنُغضام الجؼاثغ مً َغف ألاقٍاُ خُث ؤعاصث لها قغوؿا ب وقهه جدٍغ

اجها الحهُهُحن،
ّ
غهالهُت لخُِ امخالى ؤعاض ي ؾٍ

ّ
ما ًهخط ي في هظا الحاُ ؤن جهل  والال

ؼ قغوؿا الجضًض ة في الجؼاثغ، التي ؤقصح غنها "بىؾى"  الثهاقت الّىض للّىض يض مكاَع

حن، ووؿائهم،  ومىاؾمهم، غلى بُىتهم، ويباَه "بالؿاعاث الخإصًبُت غلى نغي الجؼاثٍغ

 اإلاىاؾم، ؤو خهض ًجب ؤن ًمىػىا مً بظع البظاع، بن الػغب يما ًهُى بىؾى، وؤَكالهم،

 .(241 .م، م1998)ؾػُض،  ؤوععي مىاقيهم"
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وجٍىن اإلاػغيت في ألاؾاؽ  حؿخمغ هظه اإلاىاحهت لخثبُذ ًّل مً ألامحر وبىؾى زهاقتهما،

ىمِ ألاقٍاع  البُىث، وجضمغ الظي ألحله جدخل ألاعاض ي، جخمغيؼ خُى نىاغت ؤلاوؿان،
ُ
وج

الُت  وجمسح الثهاقاث، وويؼ الغمىػ ؤلاًضًىلىحُت  الكغوؿُت مالثما،بدؿب ما جغاه ؤلامبًر

غبر عنض الػالنت اإلاخضازلت بحن الغؾم الجؿغافي  لهىاغت الضولت الٍىلىهُالُت الىمىطحُت،

الُت لؿتها الجضًضة في اإلاىكى لألعى اإلاؿخػمغة، والترخُل املجبر  ،التي عؾمذ لها ؤلامبًر

لٍي ججض في طلَ  ٍت بمضلىالتها وعمىػها،جغخُله مً ألاعى ألام ومً زهاقخه الجؼاثغ  لألمحر،

الكغاؽ ما ًمأله مً مظاهغ ًىلىهُالُت نض ؤلؼمذ ألامحر في ؤن ٌػُض الىظغ بلى "اإلاػغقت 

وفي جلَ الاوػُاقت الجاعقت التي لم حػض جخدضص بمػاهيها الخهلُضًت اإلاغجبُت بمؿاثل  ،هكؿها

ذ مخضاولت بحن  وبالخبراث، ،والترار ،الضًً
ّ
بل لهض باجذ  الىاؽ غبر ألاحُاُ،التي ظل

ت ولّضها خًىع الػضو غلى ألاعى ُّ ه ؤبػاصا نغاغ
ّ
 ،وصوؾه للكغف ،اإلاػغقت حػني بلى طلَ ًل

 .(330. م، م2009، ؾلُمان) وتهضًضه للىحىص"

وؤؾغه يمً  ،في اإلاىكى(Objectivities) جه اغى ًدؿاءُ خُنها ألامحر غً َبُػت مىي

ً ،جغحمت مجزلهت في ؾُام مً اإلاكاعنت لألهل  ومً حهت ؤزغي  والىقاء له مً حهت، ،والَى

في طلَ الهمذ الؿايً اإلاخدغى الظي الػمه في اإلاٍان الجضًض الظي ؤحبرجه الؿلُت 

عؾم نؿاوة ألاؾغ ومدانغة مؿغوصه، بال ؤهه غبر غلى ؤهه لِـ  الٍىلىهُالُت غلى جهبله،

ا، ان،زاعج اإلاٍ ًان ألقػاعه  اإلاٍان الظاحي واإلاىيىعي الظي لم ًىكهل غىه عوخُا وقٌٍغ و

في بَاع قبٌت الػالناث  ومىنػا له خًىع  الىحهت التي خغيذ مهاومخه الثهاقُت قُما بػض،

 الػغبُت و الػاإلاُت واؾػت الىُام.

الدؿاُئ غً وجظهغ مً زالُ هظا  وجخػاهو ججغبت اإلاىكى غىض ًل مً ألامحر وؾػُض،

 وهى في لحظت جخجاطبه الػهىبت  ،اإلاهحر الظي آُ بلُه الصخو زاعج مٍاهــــه ألانلي

ً ومأؾُه، في مىكاه، لُهل في حؿاُئ وحىصي  وفي الىنذ هكؿه جالَمه ؤمىاج الَى

مىنػه مغة ؤزغي بحن همىم اإلاىكى ًُ، ،ً هبذ الكػغ الظي ؤلكه ألامحر  و البػض غً الَى  ٍو

ؤهمُت بالؿت في بغاصة جغحمت الحاُ الصخهاوي للمػاهاة في لحظت  ؾػُض، والظي ؤعجب به

خي بلى اإلاىاحهت الثهاقُت  الٍىلىهُالُت اإلاػاقت، يما ًهبذ ؤصاة إلزًاع الحـ الخاٍع

 ًهُى ؾػُض في هظا الىىع مً اإلاىكى  اإلاباقغة يض الٍىلىهُالُت،

ً،ن الهػىبت ال جٌمً ببؿاَت في ؤلاحباع غلى الػِل بػُب" بل  ضا غً الَى

 وؤّن  الػِل مؼ ؤقُاء يثحرة جظيغى ؤهَ مىكي، ألاصح مكتريا غالم الُىم،

ىَ لِـ بػُضا حضا )...( لِـ وخُضا  ،لظلَ قةن اإلاىكي ًدُا في خُاة وؾِ ،َو
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ًامل مً البِئت الهضًمت، ،جماما مؼ البِئت الجضًضة مدانغا  وال هى في جسلو 

 ، م2003 ،ؾػُض) ". بلى اإلااض ي...مكخانا  بىهل اعجباٍ وههل اهكهاُ،

 (62 .م

اث   غلى هظا ألاؾاؽ اهُلهذ الهغاءة الؿػُضًت في اؾدُػاب وناجؼ ؤلامبراَىٍع

ت، في الػالم، ًاهذ ألاعى والخؿلؿل قيها ؤهم هضف في مكغوع ؤلامبراَىٍع ًان جدًحرها هى  و

وطلَ بخضمحر ًل عمىػ زهاقخه ًىجها غالمت امخُاػه في بغالن  ،الهًاء غلى ؤلاوؿان قيها

الظي  الازخالف غً الظواث الٍىلىهُالُت وعقًه ؤلاصماج يمً الُبيُاث الخىخكُت،

حن ومً وحىصه الصخص ي، عؾم ؤهه نض القى مغاعة اإلاىكى  ؤنهاها ألامحر مً وحىص الجؼاثٍغ

مً اإلاهاثغ ألايثر خؼها، خُث جدُى هه واخض ب : ؾػُض والبػض غً ألاعى الظي ناُ غىه

بلى هىع مً الػهاب  الىكي مً غهىبت مسخاعة بػىاًت وقٍل خهغي ألقغاص مدضصًً،

 .م(2003)ؾػُض،  الىخص ي لجماغاث وقػىب بإيملها

الُت، التي ؤبضتها قغوؿا بٍل ويىح  جهبذ هظه الحالت مً ؤهم مىيىغاث الثهاقت ؤلامبًر

مهام في الؿُاؾت الٍىلىهُالُت الكغوؿُت، مً زالُ مؼ ألامحر خُىما ًدحن للىيىح 

وؤظهغ له ؤّن الحٍىمت  الخهغف الظي ؤظهغه الٍىلىهُل )ؤولُكُان( الؾخُالع ؤخىاُ ألامحر،

ض غىصجه بلى الجؼاثغ باإلاُلو وال يغوعة في ؤن ًتراحؼ ألامحر في مُثانه الظي  ،الكغوؿُت ال جٍغ

ىه، غىصة بلى َو
ّ
وغغى غلُه ؤولُكُان ؤن ًدلل بالهغآن لُُمئن غلى ؾلُخه  نّغع قُه الال

دمحم ابً ألامحر غبض الهاصع ) وجإمُمها إلاهلحت الضولت الكغوؿُت الٍىلىهُالُت في الجؼاثغ،

 .(الجؼاثغي 

البدث غلى همىطج  ما ًثبذ غلى خؿب نغاءة ؾػُض للثهاقت الٍىلىهُالُت الكغوؿُت،

ؿُت إلزًاع ألامحر للكغٍو الكغو حي،ااملحاججمً الحىاع اإلاؿىض بلى هىع مً الهمؼ 

وفي غضم الػىصة وغضم بيكاء غلُه قغغُت اإلاؿغوص  نهاجي،بىاؾُت الػضاء الغاصًٍالي ؤلا

غ، ػمت لحجبه يمؿغوص مً  الّخام صازل زهاقت اإلاهاومت والخدٍغ
ّ
وبالخالي جىقحر الجهىص الال

غ، لب مً ؤوعوبا والؿغب  خُث زهاقت الخدغع والخدٍغ
ُ
 ؤن جإزظ آلازغ غلى مدمل الجض"َ

يُا ؤهجؼ غلى خحن ؾغة قهاختهما اإلاخكجغة في اإلاىنؼ طاجه مً  ]ًىن[ الخابؼ واملخخلل جٍٍى

طاى الظي قهض مً نبل اغخماص الهمذ والامخثاُ إلزماص زىعة الخابؼ  الثهاقت ألاوعوبُت،

 .(90 .م ،م1996ؾػُض، ) واملخخلل"
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بنى  هظغ بصواعص ؾػُض ال ًخىنل غىض هظا الحض، بّن جدلُل مىانل ألامحر مً وحهت ًُ بل 

ت ال جىكهل غالناتها ومؿاخاتها اإلاهاوماجُت مؼ الثىعة  هظا الخدلُل غلى عابُت غًٍى

ت الٌبري، ٍغ ت واإلاىنؼ الثابذ الظي ال ًتزغؼع  الخدٍغ  التي ؤمضتها زهاقت ألامحر باالؾخمغاٍع

ً والػغى، و الاهدب في الّضقاع غً الَى اه بلى اإلاػاوي الٌبري التي خكل بها السجل غً ٍَغ

ش وصًً ولؿت، لذ جدّضًا لحاالث البٌم التي قغيها  الثهافي الجؼاثغي مً جاٍع
ّ
والتي قٍ

والحغم واإلاسح،  ،صوماؽ وبُجى غلى ؤعى الجؼاثغ، بضعحاث غالُت مً ؤلاباصة والخىٌُل

حن ال ًسغج مً الاقتراياث ؤلاًضًىل كا آزغ للجؼاثٍغ  ىحُت الهاثمت غلى ؤلاهٍاع لُجض حػٍغ

حن  نغوها زلذ، ؾحر ؤن الىًاُ  والخىٌغ للمٍىن الاحخماعي والثهافي الظي الػم الجؼاثٍغ

غ  في وخضة جٍاملُت ميسجمت في اإلاباصت  ،اؾخمغ مً مهاومت ألامحر بلى زىعة حبهت الخدٍغ

  : ًهُى ؾػُض في هظا ألامغ وألاهضاف،

سها  ن اإلاهاوماثب" ػاثض بلى ؤُو مً ناوم نضوم الالػظُمت)...( جهكذ ؤزغ جاٍع

ني(  هىاى اؾخمغاع في اإلاهاومت، الغحل ألابٌُ، غ الَى مثال )حبهت الخدٍغ

ت التي هؼمذ الكغوؿُحن وهالذ الاؾخهالُ في غام )  ام( عؤث هكؿه1962الجؼاثٍغ

الهاصع في  غلى ًض ألامحر غبض (1830)للمهاومت التي بضؤث في غام  ااؾخمغاع 

ش هكؿه الجؼاثغ،  ،م1998 ،ؾػُض) ".لهض هظغوا بلى ؤهكؿهم يجؼء مً الخاٍع

 (66-65. نو

غ مً زالُ يخاباث  ٌؿخهغؤ ؾػُض هظه الاجهالُت بحن مهاومت ألامحر وحبهت الخدٍغ

الظي ؤغُى لؿػُض جلَ الهغاءة اإلاؼصوحت لخجغبت يكاح ألامحر ومضي  )مهُكى ألاقغف(

غ،اؾخمغاع مكغوغها  إلاُثام اإلاهاومت الكػبُت وما  االظي هلحظ قُه اؾخمغاع  بلى حبهت الخدٍغ

ؼ الٍىلىهُالُت الكغوؿُت، لحظ ؾػُض غلى يخاباث ألاقغف  نّضمخه مً مىاحهت يض مكاَع ٍو

ش الٍىلىهُالي  ًاهذ زكُت في مىظىع الخاٍع طلَ البػض الؿُاقي الظي قخذ بمٍاهاث حضًضة عبما 

ش الخدغعي اإلاهاوماحي الجؼاثغي، الكغوس ي، وهى ًهل قغاؾت الًباٍ  ؤو يمً الخاٍع

كحر ؾػُض بلى ؤن ألاقغف " ؤوضح خهُهت الجهىص  الكغوؿُحن في ؤلاباصة والخضمحر، َو

ت-وهى  الكغوؿُت زالُ الػهىص ألاولى والتي ججاوػث هضقها، بمضي  - بزماص اإلاهاومت الجؼاثٍغ

 .(241 .م، 1998ؾػُض، ( ي ًخمخؼ به يمثاُ ؤغلى"واؾؼ وايدؿبذ اإلاهام اإلاُلو الظ

ت التي ؤوضحها ؾػُض مً زالُ جىيُذ ؤنالت مهاومت  ًايض ألاقغف هظه الاؾخمغاٍع

حن مً  ،ألامحر واعجباَها َىغا بظلَ الترار الثهافي اإلاخىىع ُّ وباهخمائها بلى ؤولئَ املحل
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ت طلَ الحًىع الىاعي الظي مىدتهم احؿاع الغنػت  الكالخُحن والىاؽ البؿُاء، الجؼاثٍغ

والؿُاصة والىكىط، والتي ؤعاص لها  ،باإلاهحر واإلاأُ الظي ًٌغؽ قلؿكت الضولت والؿلُان

)بُجى( وؤجباغه ؤن جباص جهاثُا لدؿدبضُ بخمىيؼ قغوس ي حضًض ضخم ًضزل يمً اإلاىاَو 

 : ُ ألاقغفوغً هؼاهت مهاومت ألامحر ًهى  اإلاضعحت في ألانالُم الٍىلىهُالُت الكغوؿُت،

ن مهاومت ألامحر غبض الهاصع الظي وّخض ًلمت الكالخحن في ؾغب البالص وفي والًت ب"

وبػٌ ألاثمت  وناص يكاخهم يض الاخخالُ الكغوس ي ويض ؤلانُاغُحن، الجؼاثغ،

ت مً وحهخحن اإلاىالُحن لكغوؿا، ًاهذ زىٍع ألجها تهضف في هظغ  ؤوال، : هظه اإلاهاومت 

ني بخػبئت َاناث الكػب لُسىى  ألامحر غبض الهاصع، غ التراب الَى بلى جدٍغ

 ولِـ بلى طلَ ؾبُل بال باإلاباصعة لخإؾِـ صولت طاث ؾُاصة، ؾماع الحغب،

 غضوة الكػب و املجخمؼ، ألجها تهضف بلى الهًاء غلى الؿلُت الؿاقمت، زاهُا،

 ". جلَ الؿلُت التي جمثلذ في ألاؾغ الؿىُت الٌبري اإلاىالُت لالؾخػماع...

 ( 46. م، م2007ألاقغف، )

ًاهذ هظه الهغاءة مً مهُكى ألاقغف إلاؿاع مهاومت ألامحر وؤزغها في بىاء ألامت  نض 

 غىُكا غلى ؾُاؾت ألاعى املحغونت التي َبهها بُجى  وبغوػ الٌُان الجؼاثغي،
ّ
 ًان عصا

خهض ؤو  "بن الػغب ًجب ؤن ًمىػىا مً بظع البظاع، : في الجؼاثغ وؤقصح غنها بهىله

 .1ؤو ععي مىاقيهم" اإلاىاؾم،

ت جخىخض هظغة بصواعص ؾػُض و مهُكى ألاقغف في نغاءة ألابػاص  في بَاع هظه الغٍئ

حملت مً الػالثو الىكؿُت والػهلُت لإلصاعة  وجترحم في الىنذ هكؿه، الٍىلىهُالُت،

وإغاصة  التي ؤقصحذ غً عؾبتها في امخالى ألاعى وؤلاوؿان  الٍىلىهُالُت الكغوؿُت،

جغحمتهما في امخالى حؿغافي وهؼاع ؾُاس ي، ؾُاوُ بالًبِ بلى اجساط اؾتراجُجُاث حضًضة 

وجهبذ يمدغى خُىي لههغ ؤي مهاومت وؤي خغاى قػبي عاقٌ إلغاصة  في الهُمىت،

الُت. الترحمت وإغاصة الامخالى.  غلى يىء هظا الىىع مً الثهاقت ؤلامبًر

 وآلبير وكامى  ن لامير عبد اللادرمىكع الثلافت بي : املبحث الثاوي

غ، ت في اإلاهاومت والخدٍغ ؤقغص مىهجُت  ًظهب بصواعص ؾػُض بلى ؤن نغاءة الخجغبت ألامحًر

ً ما ًاؾـ بلى صعاؾت  ت لها مً ألابػاص ؤلاوؿاهُت الىاغُت بدهُهت آلازٍغ سُت وخًاٍع جاٍع

                                                           
اليت، ههال غً بصواعص ؾػُض 1  .241. م .الثلافت وإلامبًر
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ت للخماًؼ واؾدُػاب  وقهم حضلُت ألاها وآلازغ في هُام الحغب ؤو الؿالم، الحهاثو الجىهٍغ

ت،  بحن الكػىب، وبةصعاى زانب بلى ؤن الحهُهت الثهاقُت والخػلُمُت والػلمُت والخىغٍى

ل غلى قهه اإلاهاومت،
ّ
وجًمً الاهخهاع الضاثم في ججاعب  بمثابت حجغ ألاؾاؽ الظي جدكٍ

غ في وناؾتها حبهت الخ نض ناؾها ألامحر في مكغوع مهاومخه وزهاقخه، يكاخُت جالُت، دٍغ

غ، الُت، مُثام بغالن الثىعة والخدٍغ  لخبهى ؤؾئلت الثهاقت و اإلاهاومت وؤؾئلت الثهاقت وؤلامبًر

تها وخًىعها، مؿخمغة في مهاعبت ألاهضاف والهىع والىخاثج،  واإلاغاهىت غلى قغاصتها وعمٍؼ

ًامى بإغماُ ألامحر، ػُض وغلى ؤي ؤؾاؽ بنى بصواعص ؾ زانت خاُ الىظغ بلى مهاعبت ؤغماُ 

 ؟ هظه اإلاهاعهت

نض ؤهخج ؾػُض في مكغوغه الثهاقت واإلاهاومت ؤؾؿا حضًضة لهغاءة اإلاىانل واإلاىانؼ 

بُػت الخُاب بمؿغوصه الظي حػاهو مؼ عمىػ صاللُت لها  وجبُان خاالث الؿاعص، الثهاقُت، َو

هُى في هظا ألامغ ؤن مً الؿلُت و الهُمىت ما ًبحن هُت اإلاىانل ومههض اإلاىانؼ،  : ٍو

سُا بإهكؿها وهي جٌخىل بالؿؼواث والكػىب الهاصمت مً  ىُت قػغث جاٍع "الكػىب الَى

 غبر جلَ اإلاغاخل ألاولى جلَ، الخاعج لدؿخىلي غلى ؤعيهم وحؿخهغ قيها وجكػل بها ما حكاء،

ًاهذ حػني صاثما الهمىص و الهخاُ" ؤن ؤغخهض   .(146. م ،م1998، ؾػُض) اإلاهاومت 

سُت ٌكاع بلُه في مىُو الثهاقت يما ؤن نغاءة الىعي  الكغوس ي مً صازل ؤػماجه الخاٍع

الُت غلى ؤهه اخخُاُ ؤهُىلىجي في هكي الازخالف واإلاؿاًغة، ؤو هى جدضي مىاهٌ لٍل  ؤلامبًر

ىُت التي ؤغُذ ألعاييها نُؿت جمثُلُت في ألاصب والكػغ  مً ًخىلى الضقاع بالثهاقت الَى

غ ألاخضار وونكها ألن اله يمىانل ؾُاؾُت واحخماغُت. ضعة التي ًمخلٌها ألامحر في جهٍى

ًجػله ؤن ًٍىن قاغغا ًىظم يُل قاء ؤصب مهاومخه للٍىلىهُالُت، وخّبه لألعى  بضنت،

ًاهذ ؤؾاؾا لٍل مكسغة في قػغه الظي ًلخمـ قُه بىاصع الكسغ والاغتزاػ  ت التي  الجؼاثٍغ

 .مً هظا اإلاىُلو والىَىُت، ،وألانل ،بالضًً

واعحؿمذ مىانكه نهاثض مػبرة  ،ؤهكاؽ ألامحر قػغا بُىلُا"جهاغضث 

وؤلانضام ال ٌػغف  وؿدكل مً زاللها الهىة ال الًػل في زىعة ألامحر،

والخٌبحر الظي ال ًىهىه آلاهت ؤو  والبؿمت التي ال جترى مجاال للػبرة، ؤلاحجام،

 اها،ومً هىا ال هلمـ في قػغ ألامحر حاهب اإلاإؾاة بهخالها وحغخ الؼقغة،

ونض  باإلاكغصًً جُاعصهم الجُىف الكغوؿُت في ًل قبر مً ؤعى الجؼاثغ)...(

واهخهاع جلى اهخهاع وفي ؾمغة الهىة  ًاهذ باليؿبت له مػغيت نىة وإنضام،

 ( 70. م .بً الؿبؼ، ص.ث( ".جخالش ى مظاهغ ألالم
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الؿُاؾت يمً ألاصب في ؾُام الُانت الغوخُت  وجخمىنؼ ،ًخػاهو بطن ألاصب بالؿُاؾت

التي جمحز بها ألامحر يبُل غؿٌغي وناثض عوحي له مً الخُابت ما حػله ًخجاوػ جلَ 

مػُضا بهظا الخجاوػ  ؤلازكاناث التي نىػتها قغوؿا وجىّعٍ قيها الىيؼ الهبلي املحلي آهظاى،

ش الجؼاثغ ومىار زهاقتها التي لم ًىكهل غنها  عؾم اإلاىكى الظي ؤشحىه  عوخُا، جغحمت جاٍع

ت، ً الغمٍؼ ت التي قّجغث غىالم الَى وقسحذ للبنى  في الىنذ هكؿه بخلَ الٌخابت الحًىٍع

ألن ًٍىن  وصمكو )الػغبُت(، اإلااؾؿُت في قغوؿا )الٍىلىهُالُت( وآلاؾخاهت )الػثماهُت(،

كي، ،للجؼاثغ مٍان واع   احي حػٍغ  .هٍى

ه ؾُترحم هظا اإلاٍان بلى عوابِ زهاقُت والهُى في ؤن الصخو بطا زغج 
ّ
غً اإلاٍان قةه

،ً  ما ًكجغ امخُاػاث حضًضة للمهاومت  مخػضصة لها مً الخكاغل والحىاع وؤؾغ آلازٍغ

ولِؿذ زاعج  ؤن )الجؼاثغ( لِؿذ زاعج اإلاٍان، ،والنهىى، ؤزبخه ألامحر غلى الضوام

غ، الخُاب، مجاُ الخػٍغل، لخؿضو  ولِؿذ زاعج ولِؿذ زاعج مؿغوص الخدغع والخدٍغ

ا في الثىعاث  م،1954لؿت الخساَب بلى ؾاًت  خُث ؤنبذ اؾم )الجؼاثغ(،اؾما مغيٍؼ

ت واإلاىظماث الػاإلاُت، ًامى مً عواًخه وؤغضمها في الُاغىن، الخدغٍع  لِـ بمثل ما ؤنهاها 

لحظ ؤن  ب نماء وبٌماء. ٌؿخهغؤ ؾػُض قػل الخمىيؼ الغواجي لٍامى، ٍو وحػلها في الؿٍغ

ت، ونىػذ نغاعاث الؿُاؾت الٍىلىهُالُت،  لذ مىانل بمبراَىٍع
ّ
الغواًت بدض طاتها قٍ

باص الجماغاث والثرواث واملحانُل ،مخبىغت بةباصة ألاشخام و ألاؾماء و 
ُ
لُؿضو ألامغ ؤن ج

ًامى بزغاحه  ،اإلاؿمُاث ً املحخل، الظي ؤعاص  كاث الخانت بالَى وإغضام اإلااهُاث والخػٍغ

با. اوؤبٌم اوحػله ؤنم ،وغضم الاغتراف به بال في الُاغىن  ،لىعيمً الححز ومً ا  ؾٍغ

ًامى اإلاٍان الجؼاثغي قهغا زالُا مً ، (La peste) قكي عواًخه الُاغىن  ٌػغى 

حن ال ًظيغهم وال ٌؿخظيغهم في مداولت هغوب غىُكت خاصة جهط ي بهم  ،ألاشخام الجؼاثٍغ

ًامى ؤؾماء ؤشخانه وحػّمض  ،في "الُاغىن"، الظي ًسغحهم مً اإلاٍان، الظي ؤغضم قُه 

كه غضم طيغهم ختي ًدؿنى للكغوس ي ؤن ًدّل في مدله،  ،وصون ؤن ًظيغ اؾمه وحػٍغ

ظي ؾُدهو عؾبت الامخالى الظاجُت ال وماهُخه التي جهخط ي وحىبا وحىصه يمً هظا الححز،

ت في الغواًت، واإلاىيىغُت للمٍان غُىه وهى )الجؼاثغ(، هى بغضام  وإغضام ألاؾماء الجؼاثٍغ

سها ووغيها ووحىصها، الظي ًًمً بهاء مؿغوصه الٍىلىهُالي في بَاع مدؿؼ قامل لٍل  لخاٍع

ش، ،وللىعي ،الخهاثو التي حكٍل مكهىم الؿُاصة الػلُا للمٍان لُهبذ  وللثهاقت والخاٍع

ى    ومىنكا ؾُاؾُا، ،ولهم خحزا حؿغاقُا ،خًىعا ومٍاها (Bernard)وبغهاعص  ((Rieuxلٍغ
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ىػضم اإلاٍان الجؼاثغي  ت ًلها ٍو  ،وخاُ وحىصهم ًيبغي يغوعة ؤن جىػضم ألاؾماء الجؼاثٍغ

 Camus, 1947).) صون ؤن جٍىن قغوؿا _الجؼاثغ_ لخهبذ _الجؼاثغ_ قغوؿا، ؤًًا،

ًامى ًظهغ طلَ املجاػ املخخكي يمً البنى  يما ؤن هظا الىمِ مً الؿغص الظي جبىاه 

ت التي جبدث غً بضًل ًثإع بها ألػمت ؤوقكي ل  ألاإلااهُت،(Auschwitz)  الكػىٍع
ّ
التي ًدل

ًامى ًىجها حكغح ؤو جهضم "غىهغا في الجؿغاقُت الكغوؿُت  اصواعص ؾػُض زلكُاتها في يخابت 

مً  واؾخؿغنذ ؤحُاال غضًضة الؾخٌمالها، بىائها مىهجُا، جّم  جلَ الجؿغاقُا التي للجؼاثغ،

ت ؤحلى جهضم مؿغوصا آؾغا للجزاع الؿُاس ي لي الهاصف بلى جمثُل  ،ؤحل ؤن هغاها عٍئ والخإٍو

 (.236. م، م1998، ؾػُض (ألاعى هكؿها وؾٌىاها وامخاليها"

الُت التي ًامى والتي غبرث غً  مً هظا اإلاىُلو جظهغ الثهاقت ؤلامبًر خملتها يخاباث 

ل، وجخىاَإ  لخٍىن يهىعة قاغلت جغقٌ اؾخهالُ الجؼاثغ، مسحت زانت في الخضلُل والخإٍو

ت اخخالله غلى مضاع الغواًت، ت لى مضاع حكٌُل وجثبُذ خهُهتها الا وغ في اؾخمغاٍع ؾخػاٍع

ت، ب  املجاٍػ ُتالجؼء اإلاخبهي مً ا (L’étranger)لخهضم عواًاجه الؿٍغ
ّ
الُت الٍل  ،لغواًت ؤلامبًر

ًخىاحض  ،والتي جظهغ الحُاة التي جمخؼ بها ؤبُاُ الغواًت في عبىع الجؼاثغ وغلى قىاَئها

ًاتهم التي ال جيخهي ؤبضا،ى الكغوؿُ والتي جىهي بضوعها خُاة ؤولئَ  ن بىغيهم وؤؾمائهم وخغ

داولىن الخػضي غليهم نهض  ًاهىا ًخلههىن غليهم ٍو  بػاخاتهم مً اإلاٍان،ألاغغاب الظًً 

جثبذ اهخهاع اإلاىُو  لُهخل هظا ألازحر في مؿامغة هؼلُت، لًٌ ًخكىم الكغوس ي غلى الػغبي،

ًامى باإلاىُو ألانم الجامض  ني الظي ونكخه ؾالبُت عواًاث  الٍىلىهُالي غلى اإلاىُو الَى

ً ،والظ الظي ال ًخٍلم وال ٌعي، بل هى بعهابي، ي اهخهى ًجُض قهِ الخػغى لحُاة آلازٍغ

جظهغ غضالت  وؤهاهُت، ومىخكت، ؾلُظت، بهخل هظا ؤلاعهابي في نىعة صعاماجٌُُت قجت،

قهل ونؼ بالكػل ؤن غانب الهًاء الٍىلىهُالي  الهًاء الكغوس ي الظي ؾُػانب الهاجل،

 .2 ؟ حالصًه ومجغمُه

سُت اإلاىنل ألامحري ومىنؼ زهاقخه، ًلحظ ؤهم  وفي اإلاهابل، قةن اإلاالخظ لخاٍع

ت،ال  هى طلَ الىعي اإلاخٍامل اإلاىكخذ غلى الػام  خهاثو التي هلمدها في شخهِخه الكٌٍغ

 حػضم اإلاػضومحن، والخام،
ّ
ًان لؿُاؾخه ؤال ًان في ب ،وال جبتز اإلاظهبحن خُث  ػٌ ختى وإن 

يما ؤن  ؿت ؤيثر بغؾماجُت و ؤهاهُت الؾتهضاف ألامحر ومىنػه،ألاخُان ٌػىص هظا الابتزاػ لل

 قٌغه اغخمضث غلى غضم بلؿاء آلازغ وهكُه مً ًل الحؿاباث اإلاػغقُت  اؾتراججُت

                                                           
  .اإلاٌخبت الثهاقُت : لبىان-بحروث حمتجغ  .رواًت الغريب .م(1982 ،هـ1402) ًامى ،: ؤلبحر ًىظغ 2
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ه لم  عؾم اغخهاله مً َغف الهُاصة الكغوؿُت التي صبغث له اإلاٌُضة، والىحىصًت،
ّ
بال ؤه

واغتراقه باآلزغ  ومً مىنػه الجهاصي والؿُاس ي، ،ومً زهاقخه ،ًههيها مً وحىصه

 خدًغ والخمضن الغاقي الظي امخاػ به ألامحر غًهى ؾمت مً ؾماث ال املخالل له في اإلالت،

يما هلحظ في هظا املجاُ ؤن ألامحر لم  ؤو )صوماؽ(، )صي مِكُل( ؤو ،ؤو )ؤولكُان( ،)بُجى(

كي  ًلـ قغوؿا مً مىنؼ زهاقخه ومً مىنؼ زهاقتها يظلَ، هي خايغة بدًىعها الخػٍغ

ت  الػىكىي الخضمحري الاؾدبضاصي، قٌُل له ؤن  الكهانُت الىكانُت،وبثهاقت ناصتها ألاهىاٍع

سُت ت اإلاػغقت الجؿغاقُت الخاٍع ؟ وغلى ؤي  الثهاقُتو  ،والضًيُت ،ًلغي حؼءا مهما مً هظٍغ

ًامى  ؟ ؤؾاؽ غهض الهغاءة الُبانُت بحن ألامحر و

ًامى وججغبت  ًهُى بصواعص ؾػُض ؤن الؿغى مً هظه الهغاءة )الُبانُت( يمً ججغبت 

الُت، خؿابها ًلخا الػملخحن اإلاخًاصجحن، ًهخط ي ؤن هضزل في ألامحر، وغملُت  الػملُت ؤلامبًر

خم مً زاللها مػغقت  خُث ٌؿخلؼم جىؾُؼ مضاعى الهغاءة لهظه الىهىم، اإلاهاومت لها، ٍو

 اإلااصي  للجؼاثغ،والظي ًظهغ الخضمحر الغمؼي و  ما جم بنهائه بالهىة يمً هظه الغواًاث،

غ الظي غمضث بلُه الؿلُت الكغوؿُت، والظي  ،في مهابل الاهخهاع الظي خههخه زىعة الخدٍغ

ًامى بكضة، ًاقذ ألحل  غاعيه  يما جظهغ هظه الهغاءة  ؤقو مهاومت ألامحر غبض الهاصع الظي 

ىه ألانلي لًٌ الؿلُاث الكغوؿُت ؤعاصجه  لُجػلها زاعج اإلاٍان، ،بزغاج قغوؿا مً مَى

ًامى مهخل -اإلاٍان-لخٍىن هي في  وؤزغحخه مً اإلاٍان، ،مػخهال ومىكُا ، يما ؤوضحذ عواًاث 

قإعصوه نخُال وؤزغحىه مً اإلاٍان بضُ  الػغبي الظي ؤعاص بزغاج اإلاخجزهحن مً اإلاٍان،

 زغوحهم مً اإلاٍان. 

ت إلصواعص  غ التي قٍلذ الىىاة الكٌٍغ مً هظا اإلاىُلو جخطح ؤبػاص اإلاهاومت والخدٍغ

جثبذ مضي الالخهاء الغوخاوي واإلاهحري الظي اقتريذ قُه اإلاهاومت  ونغاءجه لألمحر،

ني و الظي امخضث  ،الكلؿُُيُت، لُظل الخهػُض الثىعي واإلاهاوماحي ؤؾاؽ بىاء الٌُان الَى

 ًىجها نضمذ جغحمت  الظي خمل بضوعه مكػل زىعة ألامحر غبض الهاصع، ،م1954آزاعه بلى غهض 

الُت،واقُت لحاُ الثهاقت   وإخًاع خاُ الثهاقت واإلاهاومت التي خكل بها اإلاكغم  ؤلامبًر

 عؾم اإلاٍاثض والّضؾاجـ وحػهض ألاوياع في ؤؾلب ألاخىاُ.    اإلاؿغب،و 

ًامى غلى زلكُت الاخخالُ الكغوس ي للجؼاثغ جُغح  نغاءة "بصواعص ؾػُض" لغواًاث ؤلبحر 

والتي خكلذ  ؼ الغواثُت الٌبري،بضوعها خهُهت طاث مػنى يبحر باليؿبت لهغاءة اإلاكاَع

 إلاكغوع الخىؾؼ الٍىلىهُالي ومهاعباجه بإغماُ ألامحر غبض الهاصع وقػغه،بالخىظحر الغؾمي 
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ت  لألمحر اإلاىكخدت غلى آلازغ  والتي لم جههُه  ،ًهضم في الىنذ هكؿه خهُهت اللؿت الحىاٍع

ًامى" الحًىع الصخص ي وا  إلاٍاوي للجؼاثغ،بخلَ الػضمُت الجىقاء التي ؤغضم بها "

 ولحً الخُاب.  ،والحًىع  ،والظي جكىم غلُه مىُو ألامحر في ؤلاهجاػاث

 خاجمت 

ايدكل بصواعص ؾػُض في نغاءاجه إلاهاومت ألامحر غبض الهاصع ومهاعباجه بإوؿام يخابُت 

الُت تخالُ الكغوس ي للجؼاثغ ؤبػاصا مهمؤحىبُت غلى زلكُت الاخ ت الثهاقت وؤلامبًر  ،في هظٍغ

ت الثهاقت  :  والتي جمثلذ قُما ًلي ،واإلاهاومت ،وهظٍغ

: قٍلذ مهاومت ألامحر غبض الهاصع في هظغ بصواع ؾػُض جلَ الترحمت الثهاقُت  ؤوال

ت بلى مهاومت ؤنلُت، بدثذ مً زاللها غلى مػاوي  الىاؾػت التي خّىلذ الثهاقت الجؼاثٍغ

الي الكغوس ي بلى وخضصث مػالم اإلاٍان الظي ؾعى اإلا غضة للىعي وللصخو، كغوع ؤلامبًر

ؾتراجُجُت التي ًدملها ه اإلاهاومت ألاوؿام اإلاػغقُت والا ؾغغان ما ؤصعيذ هظ امخاليه،

الٌُان الجؼاثغي يضولت مً زالُ مداقظخه غلى خضوصه الجؿغاقُت خماًت ألبػاصه 

سُت.  الخاٍع

الُت ومكغوغها الجؿغافي والثه زاهُا  افي، نض آُ : ًغي ؾػُض ؤن الثهاقت وؤلامبًر

ؼاث التي نّضمتها ؤلاصاعة الكغوؿُت، في الجؼاثغ بلى الككل، لخكاحإ بمكغوع  عؾم الخػٍؼ

عمؼ الظي ويؼ زُُه ؤلاؾتراجُجُت بىاء غلى قغاصة مهاوماحي مً َغف ألامحر غبض الهاصع 

 وؾُاؾت الؿلُان التي اغخمضها في الٌثحر مً اإلاىانل بِىه وبحن الكغوؿُحن، ،الضولت

والخاعحُت  ،وجهضًه الحالم لألػماث والهضماث التي ؤونػخه قيها الظغوف املحلُت اإلاػهضة

ت غلى قكل بصاعة  اإلاخٍالبت غلُه، يهًُت الهبٌ غلُه وهكُه زاعج الجؼاثغ صاللت نٍى

 صوماؽ وؤولكُان في مىاحهت مهاومت ألامحر غبض الهاصع.

: ًهاعب ؾػُض في نغاءاجه الىهضًت بحن الخجاعب الثهاقُت اإلاهاومت مً زالُ نغاءجه  زالثا

ت بُيذ ؤهمُت الظغف اإلاٍاوي  ل قػغه زالنت ججاعب نٍى
ّ
 للترار الثهافي لألمحر، خُث قٍ

 والغوحي الهىفي اليؿٍي الظي اؾتهل بها ألامحر ؾُاؾخه الثهاقُت إلاىاحهت قغوؿا في اإلاىكى،

ؾخسُاَاث ؤلاوكاثُت وبحن الا  زغ عؾم الازخالف مػه في الثهاقت واإلالت،التي ال جهص ي آلا 

ًامى، الُت اإلاخمثلت في يخاباث  حن مً  للخجاعب الثهاقُت ؤلامبًر التي عاهىذ غلى بزغاج الجؼاثٍغ

 في الُاغىن والجحُم. اإلاٍان،
ّ
 وغضم الاغتراف بهم بال



 جىيده غاهم

206 

مهاومت ألامحر في اهخهاع حبهت ؤغُذ هظه اإلاهاعبت  مضي ألازغ الظي خههخه  : عابػا

غ غام  خُث ؤزبذ هظا الخىانل الؿغصي هىغُت الخُاب الخدغعي الظي  م،1954الخدٍغ

سُت اإلاػانغة، ومضي حػاهو وجالخو  اهُلو مىه الٌكاح الجؼاثغي لخضقحن لحظخه الخاٍع

ت إلاؿإلت حالء نىاث  الاخخالُ ألاحُاُ باإلاهاوماث الؿابهت التي ؤغُذ الخدىالث الجظٍع

وال جمُحز بحن  وبُيذ باإلاهابل عغُت ؤلاوكاء الكغوس ي في بهاء الجؼاثغ مؿخػمغة، جهاثُا،

ًامى وؾحره مً الٌخاب الٍىلىهُالحن، ل  الحضوص و الكىانل الجؿغاقُت التي ؤغضمها  لخدٍى

ت بلى جغبت قغوؿُت، ة وعقًتها زىع  عقًها ألامحر غبض الهاصع حملت وجكهُال، التربت الجؼاثٍغ

غ بىاء الي الظي ؤعاص  الخدٍغ غلى الضاللت الحهُهُت التي جهغ بإهه ال ؾُاصة صازل الىظام ؤلامبًر

ؼه ولم ًسغج غلُه مىظ الحملت التي قيذ غلى الجؼاثغ مىظ  بػض  م بلى ما1830ًامى حػٍؼ

حظاث الغاهىت التي هلحظ قيها اؾخػاصة هظا الىيؼ في اإلاىظىع  الاؾخهالُ،
ّ
وختى في هظه الل

 ٍىلىهُالي اإلاخجضص.البػض  ام
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