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 **رمعون حسن

ومأ"اهلقؼي"مم"،قسل"اظم،"بويدثماٌغوربل"–مبؽؾمهػظ وم–سـدماالدؿكدامممتلؿقؿفإنمعؼوربيمعومميؽـم
دمعـمالمّبسالضيمبوظدسقةماىؿوسوتقيمظؾقحدةماٌغوربقيمظفممومبؾلوريمطؾمعوأ،م" حؿكم"اظقحدةماٌغوربقي

مصضوءاظقضقفمسـدمحقـقوثف،مخوصيممبـودؾيماغعؼودمػذاماٌؾؿؼكماٌؿؿققرمحقلم"اىؿوسوتماٌؿكقؾيميفم
ماٌؿقدط" ماألبقض م1اظؾقر معع مماظرتطقز، محقل ماٌدوغي ماألسؿول مماٌللظيسؾك ماظيت أنزتفوماظقرـقي
م.2المؼلؿحماٌؼوممبذطرػؿمصمقعومحقٌم،وماظؽـريونمشريػوم(Benedict Anderson)بقـدؼؽًمأغدردقنم

بعضماٌالحظوتماظيتمرمبومإشممألدؾوبمتؿعؾؼمبعرضماٌقضقع،مدـعقدمإشمماظؿذطريموماالذورةممو
دؿؽقنممممبوماظقصقلمإشمماضرتاحوترغؿوئٍمعمضؿي(،موممبوظؿلطقددؿلؿحمظـومبوظقصقلمإشممغؿوئٍم)تؾؼكم

ماظقصقلمإشممررحمتلوؤالتمذؿكم؟مرمبوومأبوٌكورر،ممحمػقصيمحؿؿو

  اعتبارقتفامسألة األمساء و  :ثؾةمتؿَّالبالد املغاربقة بوصػفا مجاعة متخقؾة و 

ؾيمعـماظرتاطؿوتموماًاوئصماٌقروثيمسـمصمبـوءمؼؼقممسؾكمم،بالمرؼىم،اظؾالدماٌغوربقيمػلإنم
أغـروبقجقيموماظلقودقيماظيتم-يماظلقدققؾغاحملطوتمذاتماظااظيتمتؿداخؾمصقفوماظعدؼدمعـمواظؿورؼخم

ممضوعًمسؾكمإغؿوجفو. مسرصًمػذه مظؼد ماظيتمتؽو ماظؿلؿقوتماٌكؿؾػي معـ مدؾلؾي ماٌغوربقي ـمؿاظؾالد
اظرعزمميفماسؿؾورقيمنيسؾؿوءماظدالظيم،مومشريػؿمعـماظلقدققظلوغقو،مصؼفوءماظؾغيمحلىمصػؿفوماظرئقلي

مثّؿ معـ ممو ماسؿؾورقي ميفمطقغفواالدؿ ممو مواضع مإشم ممتـّمخمؿؾػمععقشتلؿقوتمهقؾ معؿـقسيالتمو
م ماظرؤى مو مايلودقوت محلى ماظذاتل ماالغؼلوم مإشم ماٌطوف مآخر ميف متؿضؿـفواغؿفً اٌػوػقؿمماظيت

                                                                                                                                                                 
 :بعـقانم1020مجقان-،مجوغػل74-74،ماظعددمإغلوغقوتصدرمػذاماٌؼولمبوظؾغيماظػرغلقيميفمجمؾيمم*

« Le Maghreb comme communauté imaginée ».  

اظـؼوصقي،ممبوحٌمعشوركممبرطزماظؾقٌميفماالغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموم،أغـروبقظقجقو-دؿوذمجوععلمومبوحٌمخمؿصميفماظلقدققأ** 
 اىزائر.،م32000موػران،

م11ممتمتـظقؿفميف،ماألبقضماٌؿقدطاىؿوسوتماٌؿكقؾيميفمجمولماظؾقرمعؾؿؼكمدوظلمحقلممػذاماظـصمػقمغلكيممتمتعدؼؾفومٌداخؾيميف1 

عـمررفموحدةماظؾقٌم"مدوظي،مجمؿؿعمومثؼوصي"ممبعفدمايؼققموماظعؾقمماظلقودقيمبؿقغسمبدسؿمعـمعمدليمػوغزمم1020مجوغػلم13وم
م.دقدالماٌغرب

مػقبزبوون.مؾـرمومإرؼؽمقشمأوغدردـ،مإرغلًمػـومبوإلضوصيمإشممبـدؼؽً حؿكمالمذمرجمسـمإرورماألنؾقدوطلقغقني،مغذطر2 
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.م(essentialiste)اٌوػووؼيمومم(téléologique )مغوئقياظدونماظقضقعميفماٌؼوربيمومذظؽممايوظقيماظلوئدة
دالعقيماظيتمطوغًمتعؿربهمإل(ميفمحدمذاتفمارتؾطميفماظؾداؼيمبوظػؿقحوتماMaghreb)مرباٌغصؿاطؾحم
ضؾؾمأنمؼؿؿمم،(يؾققصؼاألغدظس،معوظطومأوممسؾكميفمصرتةمعـماظػرتاتبمعلؾؿم)ععماحؿقائفمشرمبـوبيم

بداؼيماظؼرنماظعشرؼـماظذيممععخصموألربومسربقوميفمأواخرماظؼرنماظؿودعمسشرمومبغعمإدراطفمبقصػف
اظيتمم،ققدقودقياظعربلماٌؿؿـؾميفماٌـطؼيماىمقععماٌشرمأؼضًوميفمسالضؿفومم،ذفدمعقظدماظؼقعقيماظعربقي

ارتؾطمبوظػؿقحوتماٌلؾؿماظذيممقاالدالعلمأوماظشرمقبوٌشرمكالمرمىماًؾطمبقـفومومبنيمعومطونمؼدس
م مبأو ماظؼورة مأسؿوق ماظؿفوريميف ماظؾغيم ،اآلدققؼيوظـشوط مصقفو ماظيتمالمهؿؾ ماٌـورؼ ميف أيمهدؼدا

مػذه مأؼوعـو ميف مظغيمم،اظعربقي، ماظعربقي ماظؾغي مصقفو متعد مال مذظؽ، معـ مأطـر مأو ماحملؾقي ماظؾغي عؽوغي
م."ورـقي"
إشمماغؼلوممايقزماىغرايفماظذيمم(Le Maghreb)ماٌغرباظؿورؼخمأنمؼمديمعاطؾحممصدفمعـوم

أنمتدخؾمػذهماظؾغيميفمعـوصليمععماظؾغيماظعربقيمضؾؾموزؼغقيمظغؿفماألصؾقيمحؿكمتعدماظرببرؼيمأوماألع
ماظؼدمييمؾقؾقوبظعربقي.مومطونمذظؽمػقمعومسرفمظؾغيمااالدؿكدامماظقادعمممأومؼرتاجعمادؿكداعفومأعو

مظقؾق) مم(Lebou de Herodote)م(ػريودوتمأو ماظإيف م)و ماظروعوغقي ميتصرؼؼقو ،ميصرؼؼقإمطوغًموؿع
مو م) توغقوؿقرؼاٌغقعقدؼو مبوظؾالد ماظرببرؼلؽقيأاظرببرؼي م"اظدول مام"و ماظػرتة ضؾؾممعوم)أوميدؼـييف

مباظؽقظقغقوظقي(،م ماظؿؾدلماألخريمؼؽؿـميفماٌاطؾحممإصرؼؼقومشؿولو يفماظػرتةماالدؿعؿورؼيماٌعوصرة،مو
مأحقوغوميفمأؼوعـومػذه.ملؿكدم(موماTamazghaٌاىدؼدماٌؿؿـؾميفم"متزشو"م)

مسؿؾوراسؾكممغقفبؿعددؼيمععواظققمممؼؿؿقز(مMaghreb)مبأنمعاطؾحماٌغرمإشممؼضوأذورةمإلدمعـماالّب
صؼط،موماٌؿؿـؾميفماٌغربماألضاكماظؼدؼؿم)اٌغربمأوممجزاءهأغفمزمقؾميفماظؾغيماظعربقيمأؼضومإشممأحدمأ

م.3 (Le Marocحوظقوم)ماٌغربميؽؾمطؾريمسؾكمدوظشاظذيمؼدلمبم(اٌغربماألضاك
م ميفمػـوحدؼــو مأحقوغو ماٌدسق م)و ماٌغربمبوٌعـكماظؿؼؾقديمظؾؿاطؾح محقل مػق مايول، مبطؾقعي ،

م"بوٌغربماظؽؾري ماظعربقي مبنيمدوظم"اظؾغي مو مبقـف ماٌغربماألضاك(ميظؾؿؿققز مػقمميؿدمم،اٌغربم)أو و
ماألبقضماٌؿقدطممشوال ماظؾقر معـ ممحوظقو مإصرؼؼقو مجـقبماظاقراءإشم م، ماظدول مأؼضو مؼضؿ ماظقرـقيو

مماٌؿؿـؾي ماظغربقيماظيتمعقرؼؿوغقويفمظقؾقو،متقغس،ماىزائر،ماٌغربمو ،مبوإلضوصيمإشممضضقيماظاقراء
ممسرصً مشوؼي مإشم ماالدؾوغل مم2741االحؿالل ممت مبنيمقلتؼثؿ مؼؿؿممعقرؼؿوغقوؿفو مأن مضؾؾ ماٌغرب، و

هًمرضوبيممجورؼيميماظلوسيمحمؾمعػووضوتالمتزالمظغوؼمععمطقغفومبفذاماظؾؾدماألخريإيوضفومطؾقيم
معـظؿيماألعؿماٌؿقدة.

م  

                                                                                                                                                                 

مبوظػعؾ،مطوغًماظؾالدماٌغوربقيمعؼلؿيميفمبعضماظػرتاتماظؿورسمقيمإشمماٌغربماألدغكم)ماٌغربماظؼرؼىموماٌؿؿـؾمتؼرؼؾوميفمظقؾقوموميف3 
ؼعرفممإصرؼؼقيمأومتقغسمايوظقي(،ماٌغربماألودطم)ماٌغربماظقدقطمأوماٌرطزي(موماٌغربماألضاكموماظذيمطونمؼؿقاجدميفماظؾداؼيمصقؿو

م.حوظقومبوٌغربم)ماٌغربماألضاك(
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 إذؽالقة الوحدة السقادقة والوحدة األنثروبولوجقة  بنيالبالد املغاربقة، 

ميفمتؽم،وحدةمدقودقيمؼقعومػؾمذؽؾًماظؾالدماٌغوربقي التمؿبغضماظـظرمسـمحمووالتمدجمفو
االعربارقرؼوتماإلدالعقيموطوإلعربارقرؼيماظروعوغقيميفمايؼؾيماظؼدمييمموذاتمغزسيمشربقيمأطـرماتلوسو
مابؿداءفومحمووظيمضّؿثؿماظعؾودقيمعـمبعدػوميفمبداؼيماظعارماظقدقط،مومطذظؽممعـفوماألعقؼيم،ظؾشرق

ماظؼرن مظؾفزائرممعربارقرؼياإلمإشمماظلودسمسشرمعـ ماظغربقي مايدود م)اظيتماعؿدتمإشممشوؼي اظعـؿوغقي
ؾفزائرمثؿمظبوظـلؾيمم2430مدـيم)خوصيمععمصرغلوماغطالضومعـصرتةماالدؿعؿورماألوربلممثؿميفايوظقي(م

ؼدمظإؼطوظقو(؟ممومؾعضماٌـورؼماألخرىمطندؾوغقوحمووالتمإيوضفومب،مومأؼضومعقرؼؿوغقوتقغس،ماٌغربموم
مبنعؽون ممذظؽمطون ماظؼدؼؿ ماظعار معـذ مررؼؼأنمزماؾ ماظػقـقؼقمسـ ماظيتمأدلفو م)ضرروجيمقاٌدن ن

ؿؾؽيماظـقعقدؼيمععمعودقـقلوموٌؽماظرببرؼيمطقأوميفمبعضماٌؿوظمضؾؾماٌقالد(ماظرابعاغطالضومعـماظؼرنم
اظعوذرمظؾؿقالدمؿقنيميفماظؼرنمـالحؼيمععماظػوراألولمضؾؾماٌقالد(موميفمصرتةم)عـماظؼرنماظـوغلمإشمماظؼرنم

يفمم)سؾكموجفماًاقص(اٌقحدؼـمععمومم،إشمماظؼرنماظـوغلمسشرمسشرمايودياظؼرنمعـمماٌرابطقنيمو
م؟وماظـوظٌمسشرمسشرماظـوغلماظؼرغني

م مسؾك ماالسؿؿود مخالل معـ منح مضد متقعرت مابـ وألرؾسمبم(Les Masmoudas)ماٌاؿقدؼنيطون
ماألخرىم مبعضماظؼؾوئؾ موصؾ ميف ماوظؽقعقنيمطـاظعوظل معـ ماظذؼـ مسؾلمجـظطرارة مبـ ماٌمعـ مسؾد دػؿ

معـماألرؾسمإشمم،اظؾالدماٌغوربقيمعـورؼأػؿمصمعممشؾمضودرةمسؾكماٌقحدؼـمضقةممعربارقرؼيىعؾمإ
وماظاقراء،مومػذامخاللمم(اظؾقرماألبقضماٌؿقدطم)ومإشممشوؼيمإدؾوغقومعـظقؾقومايوظقيمومشوؼيمحدود
مضر مؼؼورب معو ماظؼرن م)عـ ماظزعـ معـ مسشرمسشرماظـوغلغو ماظـوظٌ ماظؼرن م(إشم مطوغً مصنذا اظظروفم.
تورطيماجملولمإشمممبؾـوءمدوظي،مصننمػذهماألخريةمطونمؼػرتضمبفوماظلؼقطهلؿمضدممسقًماظؿورسمقيم

م.4اٌعوصرةم ومظؽـفومرمسًمبشؽؾمعلؾؼمخرؼطيماظدولماٌغوربقيم،ػقؽوتمذاتمحدودمعؿقرطي
رابطنيمٌبومتؾؽماٌرتؾطيومخوصيممذاتماظاؾغيماإلعربارقرؼياظطؿقحوتمظؼدمتاودصًمػذهم

ماظؼرنمو مبني مسشرماٌقحدؼـ ماظؼرنمايودي مسشرمو مم،اظـوظٌ موصقل معع مادؿؼرار عـممعقجوتو
ماظؼرنقنيمظالهلا ميف ماٌشرق ماظيتمضدعًمعـ مو ماٌغوربقي مبـقمايوديمسشرمبوظؾالد مػالل، م)بـق

عـمماظؿودعماظذيممتمغشرهماغطالضومعـماظؼرنمععمتردقخماٌذػىماٌوظؽلمظؽطذمدؾقؿ،مبـقمععؼؾ...(مو
مؼريوان.اظ

رمػذهماظػرتةميفماظؽـريمعـماألحقونمبقصػفوماظػرتةماظيتمسرصًمودؾىماسؿؾدونمذؽمؼػلرمعومومػذام
األدودقيممؿؿقزمبقحدةمدقودقيمعـمخاللماغافورماًاقصقوتماىؿوسقيتاغؾـوقمبالدمعغوربقيمطالدقؽقيم

ماظعربقيمودؿكدامبماينيمؽظذمذعـمواظيتمأصؾقًممتقزػ مو ماظؿؼؾقدؼي ماظرببرؼي ـطقضي دقودةم وم،اظؾغوتمٌا
ماظذي ماٌوظؽل ماألخرىماإلدالم ماٌذاػى ماخؿػوء مأو متراجع معـ مأصقوبفومادؿػود مطون خورجمماظيت
ماظلـّ مجوغىماإلبوضقي،مقي،األرثقدطلقي مإشم ماًقارج معـ ماسؿربوا ماظذؼـ ممو مبدرجي ماظاػرؼيمو أضؾ،

                                                                                                                                                                 
مدـذطرمأؼضومايػاقني،ماظزؼوغقنيموماٌورغقنيموماظيتمطوغًمسقاصؿفؿمسؾكماظرتتقىمػلمتقغس،متؾؿلون،مومصوس.م4
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(çofrisme)ومأؼضوماغطػوءمآخرمم(وماظػورؿقنيميردادألاخوصيم)،مـزسيماظشقّعقيومطذامخمؿؾػمتػرسوتماظـم
م.5ععوضؾماٌلقققيماظيتمطونموجقدػومؼعقدمإشممايؼؾيماظروعوغقيماظؼدميي

ومبؿػوسالتممتؿؿقزمبـقعمعـماظقحدةماألغـروبقظقجقيمأنماظؾالدماٌغوربقيمبنعؽونميفماظقاضع،مإذامطون
ملم،مذاتلمبؿؿرطزتداخالتمتورسمقيمبدؼفقي،مصننماظقحدةماظلقودقيماظيتممتمتلقريػومعـماظداخؾموم و

م موجقزة مظػرتة مإال متلؿؿر مسرب مضودتفومظاظؿورؼخ. ماظيت ماهلقؿـي معـ مرقؼؾي مصرتات مػـوك مطوغً ؼد
ماإلعربخورجقيجمؿقسوتم ماٌدن متػؽر مأن مدون ممحؿكمارقرؼي، ميف موحدة ماألضؾم،إدارؼيضؿون مسؾك

اظؿؼلقؿوتمومررقماهلقؿـيممفوماٌكؿؾػيمبوخؿالاٌؿػووتيمماظؼقاغنيظؾؿـطؼيماظيتمطوغًمهؽؿمحلىم
ميفماظػرتاتماظروعوغقي،ماظعـؿوغقيمثؿماظػرغلقي.

ضقوممتشؽقالتماظدولماحملؾقيممادؿغرقعـماظعاقرماظؼدمييمإشممأؼوعـومػذه،ممأغفميؽـماظؼقلمطؿوم
بؽـريمعـممومأػؿمصرتةمعـماظزعـمأرقلم،يفمبعضماألحقوناٌؿكوصؿيمإنمملمغؼؾمم،اٌؿـقسيموماٌؿـوصلي
اٌغوربقيميفماظؼرنممماظػرتةخاللم-ػورؿقنيمظؾم،سؾكمعرماظزعـمؿفوماالعربارقرؼوتماظزائؾيضرغتؾؽماظيتمادؿ

معـمضرنمبوظـلؾيمظؽؾمعـفؿو(.مماٌرابطنيمأومحؿكماٌقحدؼـم)أضؾوم-اظعوذر

 : بني الدوـامقة احملؾقة و الدوـامقة الشامؾةالقومو  األمسقة بني براالبالد املغ

جفقؼيممأطـرمؼؾـؿؼورعمدؼـوعقوت"مذوعؾي"م)ظبيتمتشؽؾًمسربماظؿورؼخمظػذهماظدولماٌغوربقيماإنم
مدؼـوعقوتمأطـرم"حمؾقي"مأومحؿكمسوٌقي( مادؿعرغوم،و  Maxime)سـمعوطلقؿمرودغلـمعػفؿؿفومإذا

Rodinson) ممندػو مأغـروبقظقجقيمممعـمبزوشفوزروفممتلؿؼلطوغًمضد مو دقوضوتمدقدققتورسمقي
رمهلومعـماظؾقٌمسـفميفماظلريورةماظيتموصػفومومغّظمّدبمصالمصرتةمرقؼؾيمحمددة.مأعوماظؿعؾريماظذيمدود

ومصعالمم.(endogène)وم"داخؾقو"مم"حمؾقو"ؼؾدومظؾقػؾيماألوشممتعؾرياممػقوممخؾدون،مبـسؾدماظرضمـم
أذؽولممومفقؿـيماظؿـظقؿماظؼؾؾلبتؾدومزوػرةماظعاؾقيمعرتؾطيمبشؽؾمطؾريمبوظؿشؽقالتماالجؿؿوسقيماٌقدقعيم

 اظؼرابلموماظلالظل.ماظؿضوعـ

ماإلعربارقرؼوتعوراتمأومإل)اٌدنماظدول،ماماٌقجقدة صػلماألوضوتماظعاقؾيمومصرتاتمضعػماظدول
ماظلقوق( ماألطم،حلى ماظؼؾؾقي ماجملؿقسوت مضقةـصنن ميفمر مذؽؾم)واجملؿؿعي ميف ماألحقون مبعض
م،خمؿؾػماألذؽولمحلىمتؼرتحطوغًمم،ضقؼيمساؾقيمجّدموتربطفمًطوغماظيتتؾؽمأيمم(طقغػدراظقوت
دطقضرارقؿفوماًوصيمرجدؼدةمعؿؿكضيمسـمأمعوظؽيمأدرةخؾػوءمؼرصعقنمظؾلؾطيمتؼدممومأحالمبدؼالم
ػذهماظعاؾقيمهؿوج،محؿكمعومداعًميفمدؼـوعقيمأطـرممشقظقيممػذهماظظوػرةمإشمماظؿؿقضعتاؾقمبفو.م
مإؼدؼقظقجلمعرتؾطمبوظردوظيماظدؼـقيممتفققٍو  ،دسقي(سؿؾمأوم)مةغػلفومبشؽؾمحؼقؼل،مإشممدسقرمسـمتعؾِّ
ممو مسؾكمأطؿؾممتلؿحمضؿاودؼياؼـؿؿلمإشممضوسدة ماظعؿؾقي مبفذه مظؾؼقوم ماظالزعي مبؿلكريماٌقارد ظف

أذؽولمعلؿقحكمعـماإلدالممعـمخاللمخمؿؾػمماإلؼدؼقظقجل اظؿفققٍوجف.مصػلماظعارماظقدقطمطونم
مل)اٌ اظقالء مأؼضو ممسـخقذة مأو(le chi’iisme)مقعياظّشوم(kharéjisme)ماًقارج"" ـيماظلُّمعذػى ،

                                                                                                                                                                 

حقٌماظيتمتعؿربمصرتةمطالدقؽقيمبوعؿقوزميفماظؾالدماٌغوربقي،ممؽرماظلؾػلمهلذهماظػرتةماٌقحدؼيومعـماٌعروفماالػؿؿومماظذيمؼؽـفماظػ5 
ماٌقحدؼي".-االدمطوطمحلىماٌػؽرؼـمعـمأعـولمعوظؽمبـمغيبمأومساللماظػودل،مععماظػرتةم"معومبعدبدأم
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مالبقؽو مجقرج مؼؼرتحف ماظذي ماحملؿدي" م"اظػعؾ مخمطط ماٌقاردم(Georges Labica)محلى مو ،
ماالضؿاودؼيم متـعشيفماظؽـريمعـماألحقونمسـمررؼؼمعراضؾيماٌلوراتماظؿفورؼيماظيتماٌلؿققذمسؾقفو
م ممخوصياٌـطؼي، مظؾاقراءاظؿفورة ماظدرادوتمماظعوبرة متقضقف مطؿو ماألوشم مبوظدرجي ماظذػى )وورة
مضداٌعوصرة(. مإشممبؿؾؽماظػرتةاٌرتؾطيماظظروفمإعؽوغوتفومومطذامومػذهماظعقاعؾماٌكؿؾػيممإظؿؼوءمأدىمو

م مغؿوئٍ م وم،ظعؿؾقياهدؼد ماظؿشؽقؾي مماظلؾطقؼيأػؿقي مضقة مو ماىدؼدة ماٌوظؽي )واظيتمماىدؼدةاألدرة
.مومدونم(إعربارقريحمؾقيمأومجمؿقسوتمأطـرماتلوسومذاتمتقجفمماتضؿيمإعورمتؽـًمعـماظقصقلمإشمم

ومبشؽؾمم،اظقدقطاظظوػرةمتراجعًمضمقظؿفومععمغفوؼيماظعارممذهـػم،مصننسـدمػذامايدماظؿقضػمطؾقي
ماظمبلىمادؿـػوذم،أدودل ماظماٌـورؼمداخؾؿفورة ماقراوؼي مدؾؾف ماظذيمؼعقد مإشم مرمبو اظذػىمغدرة
 رنـاغطالضومعـماظؼموهقؼؾمعلورػمًمعـاظيتممتؽـمقيورباألماظـفضيمبوإلضوصيمإشممسوعؾومم،االصرؼؼل

ممعـماًوعسمسشر ماظؼقاصؾمامإشماظلؾؾماظؾقرؼي متؼورعفويتمطونماظعوملماإلدالعلمظررق مميـؾمغؼطي
م.6يدودقألا

ايروبم عـؾعظوػرمتقدعمثؿمصوحؾؿفومماظـفضيماألوربقيمطؿومراصؼًمًدؾؼعـمجوغىمآخر،موم
ماٌلقققنيم و اظاؾقؾقي ماإلؼؾريؼي La Reconquista)  (ألغدظسظادؿعودة ماىزؼرة ماظضغطم، يفمذؾف ثؿ

ومسؾكماظرشؿمعـماٌؼووعيمم.اٌغوربقيماظلقاحؾمذظؽمادؿعؿورمبؼقيماظعومل،ممبوميفمصرتةاظؽؾريماظذيمدؾؼم
ايققؼيمموماٌغرب،مجفوتمشؾىؿقدطموميفمأاٌؾمحؽؿماظعـؿوغقنيميفمصضوءماظؾقرماألبقضمزاظيتمضوعًميفم

اظيتماغؿشرتمتؼرؼؾوميفمطؾمأدموءماظطرقماظاقصقيممذؾؽياٌغربماألضاكمومطذامميفمؾلعدؼنيظماظظوػرة
م ماإلدالعل ميفاظعومل مخوصي ماٌغوربقيمو محق7ٌاظؾالد ماظؼقاصؾمم، موورة مادؿؾدال محمووظي متًمصقفو

مملمؼؽـمبم-ؼياظؾقرماظؼرصـيبظوػرةم مزفرمم-اظؿاديمهلوعؽونموإلومػلمزوػرة ابؿداءمعـماالدؿعؿور
،مثؿمإشممتقغسم2430اظؼرغنيماظؿودعمسشرموماظؼرنماظعشرؼـ.مصؼدمدخؾماظػرغلققنمإشمماىزائرمدـيم

م مم2442دـي ماٌغربضؾؾ ممتؼودؿ مطـؿقفي ماإلدؾون مإلسالنماحملؿقوتمعع ماظيتم2721دـي مصوٌؼووعي .
ماغطالضومضوعً ماالحؿالل ممضد ماٌدن، معـ مأطرب مبشؽؾ مو مو ماظؼؾؾل ماظـلقٍ ماظزواؼوعـ أصقؾًممعـ

مثؿمبعدمذظؽمبؼؾقؾميفمعـورؼم،بوظضعػمإشممأنماغطػلتممتوعومععمغفوؼيماظؼرنماظؿودعمسشرميفماىزائر
،ممتمػدممبـقوتماجملؿؿعمطؾقيمعـمغػلفميفماظقضًوموالدؿعؿور،مبمًمحدؼـيماظعفدخرىمطوغأمعغوربقي

ماظؽقظقغقوظل ماظرأمسوظل ماظغزو ماظذيم خالل ممفمتكضمسـو مصؽوتمجدؼدة مظؾـًعقالد مصرتةمم،عو بعد
م.غػلفومعـمخاللمايرطوتماظقرـقيموماظـزسيماظؼقعقيرتمسـمأنمسّؾم،ضارية

م  

                                                                                                                                                                 

تربطمتؾؽماٌـطؼيمعـمبنيمػذهماظطرضوتماظرئقلقيماًوصيمبوظؼقاصؾمميؽـمذطرمتؾؽماظيتمطوغًمتمديمإشمماظشرقماألودطموماظيتمطوغًم6 
ومبوهلـدموماحملقطماهلـديمصقؿومسمصماظؿقابؾ،مومبطؾقعيمايولمتؾؽماظيتمطوغًمم،بوظانيم)مسربمآدقوماظقدطك(،مصقؿومؼؿعؾؼمبويرؼر

متربطمإصرؼؼقومجـقبماظاقراءمبوظؾالدماٌغوربقي،مصقؿومؼؿعؾؼمبوظذػىمأؼضًو.
ماظعؾؿوء.مصمعقيوماظيتماػؿؿمبفومأؼضًومجوكمبريك،مومطذام7
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ممبعرصيم مطـريا مالمؼؿعؾؼماألعرمػـو مطوغًماظؾالدماٌغوربقيمتشؽؾمصموسيمعؿكقؾيعو مأعرممإذا مػق و
مؼؽؿـ8رؾقعل معو ممععرصييفمم،مبؼدر معو مإذا مطالًّمسؾكطوغًمضودرة مبقصػفو زمؿؾمسـقانمماظظفقر
يفمحوظيمعومإذامطونماىقابمبـعؿ،مغؿلوءلمٌوذامملمتؿطقرميفمذؽؾمدوظيمورـقيموؿعمطؾمموم،أعي

مطوغ مصنذا م؟ متمًاٌـطؼي محؿكمإثـقيمدوظػماظعاقرمعـذؿؿقز مو مظغقؼي، مأحقوغومم–بقحدة مو دؼـقي
م،غقرمسؾدماٌوظؽأؿورسمل"م)اظعؿؼمظؾ،محؼؾم"بكخرمميـقفومبشؽؾمأوومػقمعوم دؾطقؼيمومدقودقي،

يفممم"مغزسيمورـقيمذعؾقيحدؼـفمسـمعار(،مومحؿكمخاقصقوتمضودرةمسؾكماالحوظيمإشممػقمباددوم
ماظؿؽقن م)رقر مإ" م/ مػقبزبقن مأعيممصؿـم،(Eric Hobsbawnؼرؼؽ مايدؼٌمسـ ميف اظاعىماالدؿؿرار

،مومػذاماألعرمؼـطؾؼمبشؽؾمعمطدم9رأمسوظقياظم-ضؾؾممبوظـلؾيمجملؿؿعمالمؼزالميفماٌرحؾيماظزراسقيمعو
مسؾكمحدى.عـفوممطؾسؾكمطؾمبؾدانماٌـطؼيم

اظعوملممعلؿقىمختؿؾػمطـريامإذامعوممتماظؾقٌمسـماظؿؿقضعمسؾكمالمقػؾيماألوشممأنماألعقرظؾؼؾدوم
ؼراػومبوزشيمعـذماظعاقرمم"مسريمأعني"طونممطؿومسـموجقدمأعيمسربقيماظدائؿععماظلمالممبلدرهمربلاظع

م ماظؿفور معـ مرؾؼي مظؽـم–اظقدطكمععمزفقر مو مالحؼممجمردأملمؼؽـمذظؽمم،احملوربني. مبـوء إسودة
ماظ ماظـزسي مبؿفـقد ماظعربمؼقعقيعرتؾط م)اظشؾوب ماظعشرؼـ ماظؼرن معطؾع معع ملاظعربقي اظؾعٌ،م،

ماظذيمأدىمماظـوصرؼي.....( ممصعالو ماٌغربماظعربلم؟ ماظعربلمو متلؿقوتماٌشرق ػلمطؾمصإشممزفقر
سؾكم،ماىّدمسؾكمحمؿؾخذتمسربقيمُأمضقعقينمعللظيموجقدمأعيمأومبؾلوريمغزسيمأؼؾدوماألحقال،م

م.صعؾقوماظيتمزفرتمظؾقجقدمقرـقياظبوظدولممدارمحقلمارتؾورفواسؿؾورمأنماظلمالماظذيمطونمعطروحوم
مب مطون مثؿ معـ موإلو ممتػلريعؽون ماظظوػرة م"عزدوجيبػذه مأعي م"بطوبؼني"ماظرواقموضرتاحموجقد مأو "

اظؿؼدممدمقمؼؿعؾؼممبعرصيمدؾىمشقوبممطرحُؼدمالمآخرمبؼلم)عوطلقؿمرودغلـ،مأغقرمسؾدماٌوظؽ(.م
طقػمورعمصقفوم؟مطؾمحمووالتماالغافورماظيتمُذبوءتمبوظػشؾممومٌوذا"مسربقيمعقحدة"زفقرمدوظيم
متؾؽماظيتمؼضوأادؿؿرارؼيماظدولماالضؾقؿقيماظيتمتعقدمإشمماظؿؼلقؿماالدؿعؿوريمومأحقوغوممتػلريميؽـم

ماٌؼومم؟مم.بلؾىمغزسوتمذؿكمطوغًمتلؾؼف المأومػذهمػلمحوظيماظؾالدماٌغوربقيماظيتمتفؿـوميفمػذا
ظؼقعقيمضًمذاتفمظـزسوتمورـقيماضؾقؿقي،مزمقؾمػذاماألعرمإشممعؿكقالتمعرتاصيمأومعؿؼورعيمومحوعؾيميفماظق

ماٌغوربقيم؟مػذا،ميفمحنيممظاوحلاظيتمػلم،مومعؿغرياتمأخرىمطؿؾؽمسروبقي نمعومميؽــومأاظقحدة
شمقفؿبؿيمرقؼؾمومظػرتةم،ضومؼؾدومأنمعقضقعماظقحدةماظعربقيمماٌوطروسؾكماٌلؿقىممف،مػقمأغعالحظؿف

تؽقؼـمغقعمعـممتؼوسلفوعـممؿاظدولماظعربقيممتؽـًمبوظرشمجوععيأنممحؿكم.عقضقعماظقحدةماٌغوربقي
اظؼضقيمماألودطموم–سوتميفماظشرقمابالمذؽمعـمخاللماظـزمومذظؽميفمبعضماظػرتاتمعـمتقاجدػو،مىاظرؤ

                                                                                                                                                                 

ومظؼدمدفؾًمبـدؼؽًمأغدردـمأغفم"ميفمايؼقؼي،مبعقدامسـماظؼقىماٌرطزؼي،محقٌماٌقاجفيمعـضؾطيم)مأومسؾكماألضؾ...(مصالموجقدم8 
ؾفومعـمخالظف"مؼـظر،ماٌرجعماظلوبؼ،مإالمظؾفؿوسيماٌؿكقؾي.مصوىؿوسوتمالمتؿؿقزمبزؼػفومأومسراضؿفو،مومظؽـمبوألدؾقبماظذيمؼؿؿمختّق

مم.10صم
ؾـر،مػقبزبوون،مأوغدردقنمومشريػؿمحقلمػذهماظـؼطيمومػلمتؿػؼمأؼضومععماٌؼوربيماٌورطلقيماظيتمتربطمبنيمقتؿػؼمطؾمعـمعؼوربيمش9 

معـمجفيمأخرى.م،صـوسقيزفقرماألعيمعـمجفي،مووجقدمبقرجقازؼيموورؼيموم
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يفممعـقالؽـمهلومؼوماظيتمملممدقودقيمطوظؾعٌمأوماظـوصرؼيمتقوراتمغشوطاظػؾلطقـقيمومظؽـمأؼضومعـمخاللم
ماٌغوربقي ممحقٌم،اظؾالد ما"طون ماظعربلاهود مضودرم(UMA)"ٌغرب ممحؿكمشري مسؾك مفػقؽوتتلقري

اظؾفـيممواظذيمطونمعادرهيفمبداؼيماظؼرنمموضعمذياظمىماٌرادقؾكصأنم.مأضػمإشممذظؽماظؼوغقغقي
مأومايرطيماظـوذطيبؾورؼسمم2711دـيمصرؼؼقومإنؿممشولمتلدقسمو،مؾيعوبوشمحاظيتمغشطفوماإلخقةم

مماٌغربمهرؼرمظؾفـي ماًؿلقـقوتميفماظيتمبرزتاظعربل ميفمموم،األربعقـقوتمو مؼرأدفو اظيتمطون
 2711اظػرتةماٌؿؿدةمبنيمدـيتميفومم،يفماظقضًمذاتفم،خؾؼمحمووظيطوبل،مععماًاظؼوػرةمسؾدماظؽرؼؿم

حدةمسؾكمقرمإصرؼؼقوماظشؿوظقيمعملمتؽـمدقىمعؾودراتمجمفضيمظؿاّقم،جقشمهرؼرماٌغربم2711و
بوظـلؾيمباػيمعـػردةماٌؼووعوتممتًمأػؿماٌلؿقىماظلقودل.مومسؾكماظرشؿمعـمسالعوتماظؿضوعـ،مصننم

ألولمعـماظؼرنمفوميفماىزائرماألعريمسؾدماظؼودرميفماظـاػماب،معـذماٌؼووعيماظيتمضوممظؾؾؾدانماٌغوربقي
يفم،موم2711مدـيمشوؼيمإشمم2712مدـيماٌغربلمععمسؾدماظؽرؼؿمعـماظؿودعمسشر،مومحؿكماغؿػوضيماظرؼػ

ماظقرـقي.متالبوالدؿؼالثقراتماظؿقرؼرماظيتماغؿفًم

و التواروخ  يف رور التؽون: املرجعقات اهلوواتقة و الـزعات الورـقة وحدة و تـوع 
  الورـقة

طونمبقدعفومأنمتـفحميفمالمأغفمإ،ماظقحدةماٌغوربقيظؿقؼقؼماحملووالتماظعدؼدةمبوظرشؿمعـمصشؾم
ممزروفمعغوؼرة.زؾم ماٌقروثيطبشؽؾمعقضقسل،ممعلوسدةصفـوكمسقاعؾمطـرية اظيتمموٌرجعقوتماهلقؼوتقي
ـوصد)ماظؿؽقناظيتميفمرقرممربمخمؿؾػماظـزسوتماظقرـقيؼطوغًمت صقؿومماظؾغوتماٌـطقضيماظرببرؼيموماظعربقيمت
ماالدالمبقـفو ماٌشرتطي....(،وم، مماىقارؼياظذاطرة مو ماظاالضؾقؿقي، مغؼقلماٌؿورؼخ مال محؿك ؿداخؾ،
،ماومبـم"إذا"مملاظؿـوزظوظعدمؼؾـكمبؿاللماٌعوصر.مصوظؿورؼخمالمحفيماالباألزعـيمومحؿكمجموشرتكمعـذمشوبرماٌ

معـلفؿومواالجؿؿوسلمجمؿقسربقيمسؾكماٌلؿقىمواظؾالدماٌغمالممتـؾظوػر،مسؾكمسؽسماظموم"رمبو"،مو
ماظلفقبمموميفماظلفقلموماىؾول،بعضفؿمؼعقشممإذل،ملؽوغاظؿؼلقؿموذظؽمبلؾىمرؾقعيماظمبشؽؾمطوعؾ،
بـقوتمطؿومؼعقدماظلؾىمأؼًضومإشممم،اظرؼػموميفاٌدؼـيميفمحنيمؼعقشمبعضفؿماآلخرميفمموماظاقراء،

رمىمأنماٌرطزؼيمماىغراصقي،مصننماظؿقجفوتميايؿؿقدونماظقضقعميفمومم.اجؿؿوسقيمأخرىمعؿؾوؼـي
 .كؿؾػياٌرطزؼيماٌماظؿـوصراتتقاجفمبشؽؾمعلؿؿرم
أغفممثؿماظؿشؽقالتماظدوظقيماٌؿعددة،مإشممحدِّم،وجقدماىؿوسوتمعـم،ذؽمبدونم،ؾػذاماألعرمدفَّ

صوالدؿعؿورمم.عرطزؼيمومعقحدةمتقجدمإدارةملمم،ًواألطـرماتلوسماإلعربارقرؼوتأثـوءمصرتاتماالغدعوجميفم
م-ماظػرغلل مبعد مأحؿك ماٌغربماألضاكمادؿؼرن ماالدؾوغقنيميف مم-عع ممسؿقعواحؿػظ ـورؼمٌبوظـلؾي

اٌؿؿكضيمسـمدؼقطماظدوظيماٌقحدؼيمميفمغػلفوموظؿؼلقؿوتمبيفماظؾداؼي،مماحؿؾفوميتإصرؼؼقوماظشؿوظقيماظ
م مسشر، ماظـوظٌ ماظؿؼلقؿوتاظؼرن ممغػلفوموػل متؼرؼؾو متؾـقاظيت ممفودؾؼ ماضؾؾعـ مخالل ؼوالتمإل،
مءبعفؾيماظؿورؼخمإشمماظقرامعقدةاظسـدماٌغربقي.مماىزائر،متقغس،مررابؾسموماٌؿؾؽياظعـؿوغقيمومإؼوظيم

مبنيماٌغربماألدغكموماٌغربماألودطم،طؿومأذرغومإظقفم،ندمأنماىغراصقنيماظعربمملمميقزوا
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ايدودماٌقجقدةمدؾػومبنيمميوماظروعوغقمؼياظرببرهلؿمعـذماظعاقرممؿؾنيملمتوماٌغربماألضاك،موم
ماٌقرؼطوغقيمغطوق مو ماٌؿوظؽماظـقعقدؼي م،ممببعقداإشمماظذػوبمإذنمدمؿوجمالمومدمـمم!مضرروج، أنمو

ؼؼقعقنمصنغفؿماة،مدأبقصػيماٌوضلممؼقزػقنمنذامطونماظقرـققنص.مبوظعوملمايدؼٌاألعي،مزوػرةمعرتؾطيم
مؾؿفؿميفمدؾقؾمهؼقؼقععمإرالقماظعـونمٌكمفومعـماظـوحقيماظؿكققؾقيصقعؾوظغماغؿؼوئقيمومبطرؼؼيمبذظؽم
ممغقيوالزعاظوم غوئقياظاؾغيمبوظماألحقونمعـيفماظؽـريممتؿؿقزصؿؼوربوتفؿماظيتم ومتطؾعوتفؿأوػوعفؿم
،مرمىماٌمظػوتذطرميفماظؽـريمعـماألحقونميفمطؿىماظؿورؼخماٌدردقيم"اظقرـقي"مومشريػومعـمومُت
مغؼد.ممتؽقنمحمؾمدراديموأنم

 الرأمسالقة  و ؟ حول لغة الطباعة واحدة أمة ووما هل ذؽؾت البالد املغاربقة

وم"اٌودؼي"م(مRenanـونمؼ،مرFichteمًكألعيم)صقظ"ماتقؼي"مأوم"اظذٌـوظقيدونمتغقىماٌؼوربوتم"ا
م م)اٌورطلقي م"اٌقضقسوتقي" ماٌشرتطيم10(اووػوتفومكؿؾػمبأو ماظعقاعؾ معـ حلىممادؿطوسًمصمؾي

عـمبنيمتؾؽممنواثـنمسوعالظػًماغؿؾوػـوممومضدمورين.ميفموضعمخمقولاٌلوػؿيممأوغدردقنمـدؼؽًب
طقرؼوممو.مصؼدمسرصًماظانيموؿتلثرياتفترابطمرأمسوظقي،مععماظمجقدوماظعقاعؾ:موجقدمظغيمحمؾقيمعطؾقسيمو
مضؾؾ ماظطؾوسي ماٌـول ميفمسؾكمدؾقؾ مماغؿشورػو ماظؼرن ميف مإشمممم،سشراًوعسمأوربو مؼمد مذظؽممل وظؽـ
ماظؾؾدان.زفقرمذعقرمورينميفمػذهم

يفمزؾماهلقؿـيممشوظؾًوومظؽـمم،تؼرؼؾومغػلفمظؼدمسرصًماظؾؾدانماٌغوربقيمػذؼـماظعوعؾنيميفماظقضً
مطونمأثرمذظؽمسؾكماظؾالدماٌغوربقيم؟ممذاعو،مصنذنعـماظؼرنماظؿودعمسشرم.مماغطالضواظؽقظقغقوظقي،مأيم

مصن .1 مخاقصقوتفو. مرقؼال، مسـدػو مغؼػ مظـ ماظيت ماظؽقظقغقوظقي، متفدممظؾرأمسوظقي مطوغً ذا
تؿؿكضمسـماٌقجقدةمدؾػو،مصننمأثورػومظقلًمػلمذاتفوميفمأوربو،مذظؽمأغفومماالجؿؿوسقياظؿشؽقؾيم

ألصؽور.مومػقمعومؼػلرمظمبوظؿوظلماظؼؾقؾمعـماظاـوسوتماحملؾقيمومالمتلؿحمحبرطقيمطؾريةمظألجراء،ماظؾضوئعمو
مثؼؾأحرطيماألذكوصمداخؾماٌلؿعؿرة،موممرقؼالظذيمأسوقمام(األغدجقـووظلم)وزقػيمضوغقنماألػغلؾقوم

 ضرة.واهلفرةمحلىمعاوحلمايمعـمحرطي
ماظعربقيمطوغًمعفؿشيميفماظـظومم .2 مأنماظؾغي معـماظطؾوسيممبو مدوعو ماظؾغوتماحملؾقي ملمتلؿػد

 اظرتبقيموماألعوزؼغقيمأطـرمعـفومظعدممتقصرػومسؾكمتؼؾقدمظؾؽؿوبي.
عرماظذيمؼعؼدمدعؼرريمألتفوماٌزدوجي،مومػقماتؿؿقزماظؾغيماظعربقيمعـمجفيمأخرىمبودؿكداعو .3

خوصيميفموضعقيماالضطفودماظؽقظقغقوظلممE.Gellner))إ.شقؾـر،م(La haute culture) "اظـؼوصيماظراضقي"م
 اظـوتٍمسـماظـظومماظرتبقي.ماظؿـوضػبوظضعػماظـليبمظؿؿدرسماظلؽونماألصؾقني،مومماظيتمتؿؿقز

م .4 مملمؼؽـ مؼؿلؿعؿراتمظؾمللقوداظاظؿلقريماإلداريمو مطؾرية اظيتمملممظؾـاقصلؿحمحبرطقي
م مبوظـلؾي ماإلدؾوغقي مبوظؾغي م)أو ماظػرغلقي مبوظؾغي معؽؿقبي موتؽـ ماٌغرب(، ممظشؿول طوغًماظؽؿوبوتمضد

                                                                                                                                                                 

ونمغلقونمد (Thèses de la IIIème internationales)ماظعوٌقيماظـوظـي"مأرروحوت"إشممدؿوظنيمومإشممشوؼيممعـمظـنيمومروزامظقطلقبقرغ10 
ؼـظرماظـؼوذوتماٌؿعددةم.م(trotskysme)ماظرتوتلؽقي( L’austro-marxisme)متؾؽماظيتممتماظدصوعمسـفومعـمررفماٌورطلقيماظـؿلووؼي

ماظقرـقي.مظيلوماٌلماظيتمدارتمحقلمعقضقعماٌورطلقي
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دوعومغلؾيماظؿؿدرسمماألخذومملمتؽـمتعينماألػوظلم)مععمم،غيماظػرغلقيمتلتلمسؿقعومعـمايوضرةؾبوظ
م،م)بعنيماالسؿؾور ملمتؽـماظاقوصيماألػؾقيمسـدمتقاجدػومهظكمماظرضوبي.مومسقاعؾبوإلضوصيمإشممػذا
أضؾمعؼروئقيمميفماظؾؾدانماجملوورة.مومػذهمبطؾقعيمايول،ممػلوم(اظظروفإالميفمبعضم) بوغؿشورموادع

 حوظيمطؾماألدبماٌؽؿقبمأؼضو.م
مطونمػـوكمغقعمعـمحرطقي .5 ممصنذا ماألذكوص:موور، من،مقعقزػو مجوععمو مادؿؼطؾفؿ رؾؾي
،مصننماظؿدصؼم(جوععيماىزائر،مومأؼضومسؿولمعقمسقنيم)أومشريػؿموماظؼروؼنيمبػوس،مأوأبؿقغس،ممياظزؼؿقغ

،مومػذامعومؼػلرم(قصــفماًاـبعدمايربماظعوٌقيماألوشممسؾكموج)طونمعؿففومأطـرمدمقمايوضرةم
ماٌػؽرؼـ مماقصوخماظقرـقنيمظؼوء م)بػرغلو مدـي مإصرؼؼقو ممشول منؿ مم2711حقٌممتمإغشوء مصمعقيو

طونماألعرمغػلفمبوظـلؾيميرطقيماظؾضوئعمم.مو(2714دـيمم(AEMA)اٌلؾؿنيمظشؿولمإصرؼؼقوم اظطؾؾي
ومطؾمواحدةمم)عردقؾقومفومبومصق (حرطيماٌرورمبنيماٌقاغهماظػرغلقيممسؾكم،يفمشوظؾفوم،أؼضوماٌؼؿارة

 عـماٌلؿعؿرات.
ودطمأل،مطوغًمتؿففمدمقماظشرقمااٌػؽرؼـحرطقيماظؽؿوبوتمبوظؾغيماظعربقيمومضراءاتفومومطذام .6

 .م)وصؾمعرطزحؿكمومإنمطوغًمتقغسمتشؽؾم(
غضقجموسلمعغوربلمهؿؾفماظؾغيماظعربقي،مومإمنومأصؽورمتدسقممسؾكمدوعومؼلوسدملمؼؽـمػذاماألعرم

سؾكمعـقالممنقذجمومػؽذا،مصنغفمإذاموجدمعـذمبداؼيماظؼرنمومإشمماظقحدةماظعربقيموماظقحدةماإلدالعقي.م
م ماظشؾوبماظؿقغلقاألتراكمماظشؾوب" ماظشؾوبماظعرب"،م" محرطوتم" ماظشؾوبماىزائرؼق" م"مقن"،م" مأو ن"

م".ققنملمتؽـمػـوكمحرطيم"ماظشؾوبماٌغوربم"مصنغفيربواظشؾوبماٌغ
مذاتفوم .7 مسؾك معـغؾؼي ماظقرـقي مبنيماظدول ماظػوصؾي مبؼقًمايدود ماالدؿؼالل، مإسالن يفممبعد

مو ميفمحّدةممبؾدمطؾماظغوظى، ماظزؼودة ماظقرينماًوصمعع متورسمف مو ماًوصي مثؼوصؿف مبـوء ؼلعكمإشم
معـمطقنماًاقصقوت، مصرغلل(مبوظرشؿ مسربلمأو م) ماظؾلوغلماٌطؾقع صؽؾمم،عشرتطًومسوعالمايوعؾ

)حقٌممودطشرقماألظامععمبلضؾمدرجيجوععيمعـماىوععوتمطوغًميفماتاولمععمصرغلومأوماظغرب،موم
مضؾؿّومطونمػـوكماتاولمععماظؾؾدانماجملوورة.موونمرقؼؾميفمجمولماظؾغيماظعربقي(،موطونمػـوكمتع

مصلقؿقضحمم .8 ماظلقودقي، ماًاقعوت مو ماظدول مبني ماظعدؼدة ماٌـوصلوت مػذا مإشم مأضػـو مإذا و
ممدؾىمشقوبمصضوءمطوفمإلضوعيمعؿكقؾمعغوربلمعشرتك.رببشؽؾمأط

 ...خامتة مؤؼتة

م:متلفقؾفؿومطوآلتلمنمميؽـاحمقرماغؿؾوػـو؟مظؼدمظػًمإذنػؾمبنعؽوغـوماًؿومم
م .1 مأزعي ماٌ" مإغؿوج مو ماٌعـك ماظعؾقم محؼؾ ميف مخاقصوماالجؿؿوسقيعـك" مال مسـدعو مؿؿؽـؼ،
معـممققناىوعع مبـوءم(معقضقعم"ماظؾالدماٌغوربقي"،مذظؽمأنمبـبؾؾداغـو ؾؼميفمـغعاظؽؾموءم)مأومإسودة
سؾؿقيمدوظقي"ممجمؿقسيبنؼدؼقظقجقوم"مبوظضرورةمعؼوربوتماغؼلوعقيمعرتؾطيمماضرتاحميففماظقرين،مومئبـو

دونمغؼقلمػذامإظقـوم)مماألصؽورنردولماٌػوػقؿمومب،موماظيتمتؿؽػؾم(عرتؾطيمبوًورجدوعًومم،)ميفماظقاضع
م.اإلدوءةمإشممزعالئـوماألجوغى،مومدونماظلعلمإشممخؾؼمضقعقيمعغوربقيمظؾػؽرمأوماظؾقٌ(
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ما .2 ماحملقر مؼأعو مصفق مـظـوغل مذروط محقل ماظؿػؽري موؼؼرتح ماهلقؼي، معللظي معـمماالغؿؼولري "
م،اظدوظلماالضؿاوداظقرينمإشممماالضؿاوداٌقارـ،مومعـمم-اىؿوسيمإشمماجملؿؿعمومعـماجملؿؿعمإشمماظػرد

إلسودةممصقفم...".مبرغوعٍموادع،مومضروريمالمبدمعـماظقصقلمإشممأبعدمحّدداثيعـماظؿؼؾقدمإشممايمو
مبوظدولبـو يفمعـطؼيماظؾقرماألبقضماٌؿقدط،موميفمموماٌقجقدةميفماظؾالدماٌغوربقي،ماظقرـقيمءمسالضؿـو

ضؿـمظـومماظقرـقيم:مزفقرمدوظـوصؽرةمرمدرماظؿػؽريمصقفومؼرتحمغصؼطممدمـمػـووممبوضلمأدموءماظعومل،
يفم"ممقرغصؽقػمالمغادؿعؿورؼي.مإعربارقرؼيمعلؾؿني"ميفممأػوظلهاقؾمجـلقي،محقٌمملمغؽـمإالم"م

ؿقارـيماظيتمظؾمضوغقنعـمخاللمإغؿوجم( Helé Beji،جبل)مػقؾلممطؿومسؾَّرتمسـفومخقؾيمأعؾمورـقي"
عـذممـوذهاظؾـوءماألوربلماظمأنمغرىميفم،سؾكمدؾقؾماٌـولم،صعالميؽــوممػؾوجدؼدة؟ممودؿػؿحمظـومآصوض
ؾمدـؿؿؽـمػموم؟عـم"ماٌلؿؼؾؾماظلوبؼ"مبوظـلؾيمظؾؿفؿؿعوتماٌغوربقيمورؼـ،مغقسـرنماظعشـعـؿاػماظؼ

عـماظؾقوقمبوظدربميفمػذاماظعوملماظذيمؼعرفمتغرًيامعلؿؿًرا؟مػؾمدـؿؿؽـمعـماخرتاعمذلءمآخرمشريم
روضوتمخوػومسـماٌوضل،موماظيتمأصؾقًميفمأزعيمبلؾىمـقيماظيتمورثوتايـنيمإشمماظـزسيماىؿوس

م ماظـزاسوتماظقرـقي مو ماالضؾقؿقي مدوظـوماظشقعؾيحرطي معـ مطؾمدوظي موأغفوم؟ اظيتمختضعمهلو مخوصي
م.ذقعؾيمشريمعؿقؽؿمصقفومومشريمعشرتطيمبقــو
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