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اهلوية الناعمة و اهلوية اخلشنة م


حسن رشوق

**

تػذلض ماشلقؼات ماىؿاسقة مبُـك ماجؿؿاسقة مو ماغلاضاً مإؼدؼقظقجقة ،موتصعبم
عؼاربؿفا مطؽؿؾة مواحدة مظشدة متعؼقدػا مو مشقاب ماظؿفاغس مسـفا ،مإذ مأغف متقجدم
طقػقات معؿعددةميؿؾمػقؼة مذياسقة معا.مومعـ ممثة مميؽـماظؼقلمإن مبعضمػذهم
اشلقؼاتمخشـة1مومثؼقؾةمايؿؾمومبعضفاماآلخرمغاسؿةمومخػقػةمايؿؾ.موغلؿطقعم
تؼدؼر موزن مػقؼة معـ ماشلقؼات ماىؿاسقة معـ مخالل ماجملاظني ماظلقدققظقجلمممممممم
وماألؼدؼقظقجلميفمآنمواحد؛مصفقمؼؿغرلمحلبمعدىمػقؽؾةماىؿاساتماالجؿؿاسقةم
اٌعـقة.مومسؾكمدؾقؾماٌـال ،مصاجملؿقسةماظؼؾؾقة ،مأو مأؼة مذبؿقسةمأخرى،متـؿظؿم
حقلماألعالكماٌشذلطة موؼؽقنمظدؼفامتـظقؿاتمذياسقةمالدباذماظؼرار،مصإنمريؾم
ػقؼةمبعقـفامؼؼؿضلم[عـمأصرادماىؿاسة]مواجؾاتمومحؼقضاٌمدقادقة.مومػـامتؿفؾكم
أػؿقةماظؾعدماظعؿؾلمظؾفقؼةماىؿاسقة .م
حؿِؾ مػقؼؿفا مأو ماٌطاظؾة مبفا ،محؼققم
ؼذلتب مسـ ماالغؿؿاء مإدي ماىؿاسة ،مو َ
(االدؿػادةمعـماألعالكماىؿاسقة)مومواجؾاتمدقادقةم(اٌشارطةميفممتقؼؾمومتلقرلم
ػذهماألعالك) .مؼؼصكمعـمايقاةماظلقادقةمظؾفؿاسةمطؾ معـمؼُعؿدلمشرؼؾاً مسـفا.ممممممم
غشرمػذاماٌؼالميفمذبؾةماٌرطزماظدرادات ماظدوظقةموماظؿقثقؼمبدلدقظقن (ادؾاغقا)م cidobميفمسددػام;8-;7م
ظلـةم600:موماٌعـقنم"اظؿـاضػمباظػعؾ،ماشلقؼاتموماظؿقرر".ماٌذلجؿ م
**

 1مصضؾـامترذية م Identité dure et identité molleباشلقؼةماًشـةموماشلقؼةماظـاسؿة،مبدالمعـمتعابرلم
اظصؾؾة،ماٌؿشددةمأوماٌؿصؾؾة...موماظـاسؿةمسـماظؾقـةموماظرخقة؛مومػؿاماظؿعؾرلان ماظؾذانمترجؿمبفؿامربؿدم
حلنيمػقؽؾمعصطؾقلمٍ Soft power et hard powerظـ م Joseph Nyeسـدمعامرد مػذاماألخرلمسؾكمبقلم
طقـدي م()4==0ماظذيمزسؿمأنماظدولماظعظؿكميفمتؼفؼر.مصابؿدعمغقلماصطالحلماظؼقةماظـاسؿةموماظؼقةماًشـةم
ظؾؿػرؼؼمبنيمعصدرمضقةماظقالؼاتماٌؿقدةماياظلمومعصدرمضقتفاماظلابؼماظذيمطانمؼؽؿـميفماظؼقةماًشـةمومػقم
اظذيمسرفمتراجعاميفمغظره.ماٌذلجؿ.
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ومعفؿامتؽـمعدةماإلضاعة ماظيتمضضاػامضؿـماىؿاسة،مصإغفامالممتـحمظفمايؼمومالم
تعد مذررا مطاصقا مظالدؿػادة معـ ماألعالك ماىؿاسقة .مال متعدل ماشلقؼة ماظعؿؾقة مسـم
غػلفامعـمخاللمخطابمذبرد مومعـلؼ،مبؾ مؼؿؿماظُؿػاوضمسؾقفا،مواٌطاظؾةمبفام
أوماظـؼاشمحقشلاميفمإرارمدقاضاتماجؿؿاسقةمومدقادقةمعؾؿقدة .م
صعـدمإحدىمضؾائؾماألرؾسماظعاظل،مبرزمأحدمعظاػرمإضصاءماألجاغبمجؾقامأثـاءم
ضقام مأصرادػا مبشعرلة متقزؼع ميؿ ماظؾؼرة ماظيت مسبرت متدلطاً مباظقاظل ماظصاحلم
ظؾؿـطؼة،مإذمملمؼلؿػدمعـ محصصماظؾقؿمدقىمأربابماألدرماظذؼـمػؿمأسضاءميفم
اىؿاسة .مو مدـؾكص معرحؾة معـ معراحؾ مإحدى ماظشعائر ماظيت مساؼشـاػا مسامم
<<=،4ماظيتمتدلز ماالدؿعؿاالتماٌؾؿقدةمسـد مػقؼةمدقادقة ،محقث ممتمصقفا متؾينم
شرؼبمعـمضَِؾؾمذياسةماظؼرؼة .م
صؾعدمعامأُسِدتمضائؿةمظذويمايؼققم(وماظذي مطانمسددػؿ ميفمحدودماظلؿني)م
س مأحد مأرباب ماألدر؛ مو مأثِر مذظؽ ،مأضذلح مأحدم
دُ ِؽؾَ ماياضرون مإذا ممل مؼُـِ َ
اياضرؼـ ،مو مػق مرب مأدرة مذاب ،مإضاصة مادؿ معؼقؿ مإدي ماظؼائؿة ،ماألعر ماظذيم
سارضفماٌـظؿماظذي مطان مميلؽمباظلفؾ محبفةمأن مذظؽماظشكصممل مؼؽـ مسضقاًم
ضؿـمذياسةماظؼرؼة .موملمؼـؽرمسؾقفمأحدمأغف مطان مؼـقدرمعـ معدؼـةمطاغتمأعفم
ػاجرتمإظقفامبعدمزواجفا،تارطةماظؼرؼةماظيتمتـقدرمعـفا.م م
ومسـدعامتقصكمواظداه،مسادماظغرؼب،معـذماثـيتمسشرةمدـة،مإديمضرؼةماألممأؼـم
ورث مأعالطا مسؼارؼة مو مبؼل ،مرقؾة متؾؽ ماٌدة ،مربروعا معـ متقزؼع ماظذبائحممممممممممممممم
وماٌشارطةميفماالجؿؿاساتماظيتمتؼقؿفامذياسة ماظؼرؼة.مراصعمرب ماألدرة ماظشاب،م
اظذي مطان مؼلاغد مإدعاج ماظشكص ماظغرؼب ،معراصعة معطقظة مو مضقؿة ،معلؿشفدام
بايفجماظلقادقة مسؾكموجفماظؿقدؼد؛ مومعذطرامباظعدؼدمعـماياالتماظيتماُسُِؿؾِرم
صقفا ماظغرؼب مسضقا معـ مأسضاء ماىؿاسة م(طاإلدفام ميف ماٌصارؼػ ماىؿاسقة ،مأوم
دصعفمظغراعاتمعؼابؾمإخالظفمباالظؿزامماظعامماظؼاضلمبؿـظقػمضـقاتماظريماخل.)...م
عؾكصاً معراصعؿف مبصقغة متفؽؿقة مضائال م"سـدعا متؽقن مػـاك مذدة ،موضؿفا مصؼطم
هصقغفمعـؽؿ"مالئؿامبذظؽماٌقضػماظغاعضمظؾفؿاسة،ماظيتمطاغتمتؼقممبدذبفمٌام
ؼؿعؾؼ ماألعر مبلداد ماالظؿزاعات مو متؼصقف مٌا محيني موضت معـح مايؼقق ،مظِقـؿفلم
اظـؼاش مإدي مآراء معؿؾاؼـة مرشؿ مأنمسددماألذكاص ماٌؤؼدؼـمظِدذبفمارتػع .مومسؾقف،م
صؼدمطانمالمبدمعـماغؿظارمتقزؼعميؿماظؿضققة مٌعرصةماظؼرارماظـفائل:مومباظػعؾم
حصؾ ماظغرؼب مسؾك محصؿف معـ ماظؾقؿ ممما مؼؽرس معؽاغؿف ماظلقادقة ماىدؼدة .م
).(Rachik, 1992 :129-147
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تؼقم ماشلقؼة ماظؼؾؾقة مسؾك ماٌرتؽز ماظلقادل ،مو مػق ماألعر ماظذي مجيعؾفا مضابؾةم
ظؾؿؾدلميفمدقاقمربدد؛محقـفامؼصرلمباإلعؽانمإعاماطؿلابفامأومصؼداغفا.مإنمعؽاغةم
اظغرؼب ،مػذه ،مولد ماًاصقة مو ماحملؿقى ماظلقادقني مظِؾفقؼة ماظؼؾؾقة مبؽؾم
وضقح .محقث مؼؿؿمإدعاج مػذاماألخرلمضؿـماىؿاسةماٌضقػةمعـمخاللمدرلوراتم
سدة .مصؼقاسد ماغصفار مو متؾين ماظغرباء معؿـقسة مو مػل مدبضع مإدي مدرجة متػؿحم
اىؿاسةماالجؿؿاسقةماٌلِؿَؼؾِؾةمشلؿ،مواديمايفؿموماٌؽاغةماالجؿؿاسقنيمظؾغرؼب.موم
ضدمندمشرباءمؼؼقؿقنميفمذياساتمعـذمأجقالمعؿعاضؾةمإالمأغفؿمظـمؼُدِ َعفقامإرالضام
صقفا.موممامالمرؼبمصقف ،مصإنماالغدعاجميفمذياسة معا مومريؾمازلفامتعد مدرلورةم
دقادقةميفمذيقعماياالت،مومؼؾؼكماألداسماظـؼايفمذبردمساعؾمتؽؿقؾل .م
صؼدمؼأتل مشرؼبمعـمضؾقؾةمذباورة،مؼؿؽؾؿماظؾغة مغػلفا ،مومؼشذلكميف ماظدؼـممممممم
وميفماظعاداتمغػلفامععماظؼؾقؾةماٌضقػةمإالمأنمػذامؼؾؼلمشرلمطافٍمظِ َدعِفِف.ممممممم م
)(Gellner : 60-63 ; Rachik, 2002 :117-158 ; Rosen, 1984 :53-57ممممممممممممممممممم
تؼقم ماشلقؼة ماىؿاسقة مظدى ماجملؿقسات ماظصغرلة ماظيت ممتؿؾؽ مبـك مالدباذم
اظؼرار ،مسؾك ماٌؽاغة ماظلقادقة ميف ماٌؼام ماألول ،مو مؼؼؿضل مذظؽ مغلؼا مععقـا معـم
اظقاجؾات ،مايؼقق مو ماالعؿقازات .مصاألذكاص ماظذؼـ مؼـؿؿقن مإدي مضؾقؾة معا م،أوم
جفة،مأومبؾد ،مومؼؼقؿقن ممبدؼـةمعا ،مؼلؿطقعقنمإثؾات موممتاثؾمذواتفؿمباظرجقعم
إديمذياساتفؿماألصؾقة،مظؽـمراٌامػؿمؼؽؿػقنمبذطرمأصقشلؿمعـػردؼـمومراٌامػؿمالم
ؼؿعارصقن مصقؿا مبقـفؿ مو مال مؼـؿظؿقن مبشؽؾ مدائؿ ،مصفؿ مؼشؽؾقن مذرحيةم
( )catégorieماجؿؿاسقة مأطـر ممما مؼشؽؾقن مزعرة م( )groupeماجؿؿاسقة معفقؽؾة.م
وضؿؽذ ،متؽقن ماٌرجعقة مإدي ماشلقؼة مرخقة مو ماألذكاص ماٌعـققن مبفا مؼلؿعؿؾقغفام
بقصػفامغظاعامتصـقػقامومغادرامعامتصؾحمعصدرامأومعرجعقةمظؿلقؼةماٌلائؾماظعؿؾقةم
اًصقصقة م( ماضذلاض ،مزواج ،متؾادل مخدعات ،ماخل .).مو مسـدعا مؼؿعؾؼ ماألعرم
باألصؽار ،مصإنمػذهماشلقؼاتماىؿاسقة متُكِؿَزل ،مواضعقّا،ميفمجردمظؾلؿات ماظـؼاصقةم
وماظؼقاظبماظـؿطقة.مممم م
صإذامغظرغا،مومظقمباخؿصار ،مإديمتقزقػ ماشلقؼاتماىؿاسقة ميفمعدؼـةمعغربقةم
صغرلة ،ماغطالضامعـماظدرادة ماظيتمضاممبفا مجرلتز م()Geertzمحقلماظلقق م.soukم
صفذا ماٌؤظػ مؼرى مأن ماًاصقة ماظرئقلقة مظؾلقق مػل مأن ماًدل مظقس مضابالم
ظؾؿصدؼؼ،مصفقمؼرىماظلققمسؾارةمسـمعلابؼةمظألخؾار ،ومعامضدمؼؤملميفماظلققمػقم
جفؾ م(اظؾعض) ممبامؼعؾؿماآلخرون.مصاٌعؾقعةمخبصقصممثـ،مغقسقةموموزنماظلؾعم
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تؽقن مصعؾة ماظقثقق مبفا ،مإال مأن مسـاصر ماظلقق ماٌكؿؾػة متُؼَاس ممبدى مصعاظقؿفام
طقدقؾة محبث مسـ ماٌعؾقعة ماظصادضة .مطؿا مأغف مأوضح مطقػ مؼؽقن ماظؾفقء مإديم
اظـلؾة nisba2مبقصػفامأداة متلؿحمظؾـاسمباظقصقلمإديماٌعؾقعة ماظيتمُتصَدقمأومػلم
ضابؾةمظؾؿصدؼؼمبؿعؾرلمأدق .م
تعد ماظـِلِؾة مغلؼا متصـقػقا مربؾقا ،مؼؿقحمظؾـاس ماظؿعرٍؼػ مبذواتفؿ مباظرجقع مإديم
سائؾؿفؿ ،مضرؼؿفؿ ،مضؾقؾؿفؿ مأو معدؼـؿفؿ ،مو مشاظؾاً معا متُدِعج ميف مأزلاء ماألذكاصم
(طأنمغؼقلمعـالمسؿرمؼزؼغل م=مسؿرمعـمضؾقؾةمؼزشاة) .مومظذظؽ ،مالمتؿؿمعؼاربؿفام
صؼطمسؾكمأغفامذبردممتـؾمظِؿامػقمسؾقفماظـاس،مإمنامأؼضامباسؿؾارػامذبؿقعمعؾادئم
ومتصـقػاتمثؼاصقة،متقجف مػؤالءماظـاس معـمخالشلا متػاسالتفؿ.مومبؿعؾرلمآخر،م
صفلمبـاءمثؼايفمؼقصرمغلؼًامتصـقػقّا مؼلؿحمظألذكاص مأنمؼؿصقروا مذواتفؿمو مذواتم
اآلخرؼـ،إضاصةمإديمأغفامإرارمؼؿقحمشلؿمتـظقؿمبعضمعـمصػؼاتفؿ .م
صؿعرصة مغِلَِؾة مذكصمعامتلفؾمسؿؾقةماظؾقثمسـماظشرؼؽماىدؼر مباظؼؾقل،م
اظذي مسادةً معا مؼـؿؿل مإدي ماظؼؾقؾة مغػلفا .متُقُد مػذه ماإلدذلاتقفقة ماظرئقلقة معـم
تؽاظقػماظؾقثمسـماظشرؼؽ؛مومهقلمدونماظؿالسبميفموزنمومغقسقةماظلؾعمأثـاءم
اظؿؾادلماظذيمتؽقنمصقفماألررافموجفامظقجف.مصادؿكدامماشلقؼةماظؼؾؾقةميفماظلققم
المؼلؿـدمسؾك ماظؼؾقؾةمباسؿؾارػا موحدةماجؿؿاسقة-دقادقة .مإذميفماٌدؼـة،مؼصـػم
اظـاس مذواتفؿ مو مذوات ماآلخرؼـ معلؿقضرؼـ م(اغؿؿاءاتفؿ) مإدي موؿعات مإغلاغقةم
سرؼضةمذاتمبـكمعردبقةمومضدمتؽقنمحؿكمباظقةم(اهاداتمضؾؾقة،مجفات .)...م
صاألذكاص ماظذؼـ مؼلؿشفدون ممبـؾ مػذه ماشلقؼات مال مؼؿعارصقن مصقؿا مبقـفؿممممممممم
و مغظرا مظعددػؿ مال مميؽـفؿ مععرصة مبعضفؿ ماظؾعض مذكصقا .مو ميف ماٌدؼـة مدائؿا،م
قؼمبفاميفمسددمعـماظؼقاظبماظـؿطقةم
دبؿزل ماشلقؼةماىؿاسقةموماٌعؾقعاتماظيتمُتؾْ َ
اظيت متفدف مإدي ممتقز مذرحية ماجؿؿاسقة ماظيت مؼؽقن مبعدػا مسرؼضاً ،مو مربؿقاػام
رخقامومحدودػامعؾفؿة.م[عـؾمأنمغؼقل]مأنماألذكاصماٌقظقدؼـميفمصاسمػؿموارم
ضؿاش،مأعاماظذؼـمؼـقدرونمعـمدقسمصفؿمأصقابمدطاطنيماخل(Rosen 1984 : .
)21-28

إن ماظعؾؿ ،مخالل ماظؿعاعؾ ماظؿفاري مبأن ماظلقدل مبؼال موخبقؾ مو مذو مدرلةم
حلـة ،مال مؼؼدممومالمؼؤخرميفمذلء .مومالمغؽػمسـماظؼقل ،مإديمأيمعدىمؼؤعـم

 2احؿػظماٌؤظػممبصطؾحماظـلؾةمعـؾؿامأوردػامضقرلتزميفمدرادؿفمحقلم"اظلقق"موماظذيمؼؼابؾماظـلبمظغقؼا.م
اٌذلجؿم م
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اظـاس مباظؼقاظبماظـؿطقة ماظيتمؼؾصؼقغفا مبفقؼة مذياسقةمربددة مو مطذظؽ مإديمأيم
خ ُذمبعنيماالسؿؾارميفمتػاسالتفؿ.م
عدىمتُأْ َ
اظظاػرمأنماٌعؾقعاتماظيتمحياولماظـاسمايصقلمسؾقفامتؽقنمأدادامسـمررؼؼم
واربفؿ ماظشكصقة مو موارب مأغاس مآخرؼـ مطاغت مظدؼفؿ مسالضات معع ماظشرؼؽم
احملؿؿؾ .مؼدسؿمضقرلتز مصؽرة مأنماظـلؾة مال متؼدم مإال مدبطقطامعؾفؿا مٌامػقمسؾقفم
اظػاسؾقنموانماٌعؾقعاتمذاتماألػؿقةمُتلِؿؼكمأثـاءمسؿؾقةمتػاسؾفؿ.مومؼلؿكؾصمأنم
اظؿصـقػ ماٌؼقظيت م( )catégorisationمعـؾ ماظـلؾة مؼػضل ،موػذه معػارضة ،مإظلم
صرداغقةمعػررةم(.)hyper-individualisme
ؼلؿـد ماظػاسؾقن م(سـد معا متؼؿضل ماظضرورة) إدي ماٌعؾقعات ماظيت مشلا مصالتم
باشلقؼات ماىؿاسقة مظشرطائفؿ ،مو معؿك مطاغت مػـاك مععؾقعات مأخرى معلؿؼاة،م
ؼُؿَػاوض مسؾك ماٌصطؾقات ماظيتمهددماغؿؿاءاتفؿ م(اظؼؾقؾة،اظدوار،ماظؼرابة) مخاللم
اظؿػاسؾ.م) (Geertz, 1986م
سـدعا متؿالءم ماىؿاسة ماٌؽؿؿؾة معع مذرحية ماجؿؿاسقة مسرؼضة ،موضؿفا متؽقنم
ػقؼؿفا مغاسؿة مو متُكِؿزل ميف متصقرات مجاػزة مذات ماظؿأثرلات ماحملدودة مسؾكم
اظؿػاسالتماالجؿؿاسقة .م
و مسـد معا متقزػ مػذه ماشلقؼات ماىؿاسقة مطقدقؾة موـقد مو مأداة مدقادقة،م
ؼػذلضمعـماىؿاسةماٌعـقة مأنمتؽقن معـظؿةم(أو مػل ميفمررؼؼماظؿـظقؿ) مبصػةمالم
صقرؼةم(اظؼؾقؾة)مأومصقرؼةم(سـدمعامخيصماألعر:مذيعقة،محزبمدقادل،ماخل ).م
ميؽـ مظؾؿفـقد مأن مؼـؾــك مسؾك مأدـاس مإؼـدؼـقظـقجـقـا مػقؼـاتـقـةمممم
()idéologie identitaireمزاػرةمومعـلؼة؛ مومضد مأزفرتمزبؿؾػماظدراداتمحقلم
اظقرـقة مأغف مطؾؿا مطاغت ماىؿاسة معـظؿة مبصػة مطؾرلة م(ايرطة ماظقرـقة)ممممممممممم
و ماالؼدوظقجقا معـَلَؼة مبصػة مطؾرلة ،مطؾؿا مازدادت ماظضغقرات مو متعددت مسؾكم
األسضاءموشدت مػذه ماالؼدوظقجقا مثؼقؾةماظؿقؿؾ،موأضصكمتؾؽماياالت ،مواجبم
اظؿضققةمبايقاةمعـمأجؾماألعة.م م
ومضؿـمػذا ماظـؿقذج ماظقادع معـ ماشلقؼاتم"اًشـة" ،مصإغلمأضذلح ماظشروعميفم
وضعمعالعحمالؼدوظقجقاماشلقؼاتقةماٌؿلؾطة.مم م
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التصنوف األحادي
ظؼدمرأؼـامأنماشلقؼةماىؿاسقةمؼؼؿضلمتصـقػامظؾـاسموماىؿاساتماالجؿؿاسقة.م
و مَتؿعدد معؼاؼقس مػذا ماظؿصـقػ معا مبني :ماظلقادة ،ماظدؼـ ،ماىـس ،ماظعرق،م
اىـلقة،ماخل.موػذهمطؾفامعؼاؼقسم َعُصَـِػة،مإالمأنمتصـقػماظـاسموماىؿاساتمالم
ؼؽقنمباظضرورةمحصرؼامومالمأحادؼا .م
ؼلؿطقعماألذكاص ،ماظذؼـمؼػصؾفؿماظدؼـ ،ماظؿذرعمباىـلقةمطؼادؿمعشذلكم
بقـفؿ.مومسؽسمذظؽ،مصاألذكاصماظذؼـ متػرضفؿماىـلقة،مضدمؼؿذرسقنمباظدؼـم
اٌشذلك ،مأو مباظؾغةماٌشذلطة،ماخل.مطؿامأغفمميؽـماٌطاظؾةمبعدةمػقؼاتمععموضعم
ترتقب مػرعل مشلا مأو ماالطؿػاء مبذطر ماجملؿقسة م(اظؾشرؼة) ماظيت مؼـؾغل مظؾػرد مأنم
ؼُظْفرمشلاموالئفماألضصك م:مطأنمؼؽقنمإدؾاغقامضؾؾمأنمؼؽقنمطؿاظقغقا،معغربقامضؾؾم
أنمؼؽقنمعلؾؿا،مسربقامضؾؾمأنمؼؽقنمعلقققا،ماخل،مأومسؾكماظعؽسمعـمذظؽ .م
و مضدمؼؽقنماالغؿؼاءمعامبنيماشلقؼاتماٌؿعددةمضائؿامسؾكمعؾدأماظذلاضل؛ موميفم
عـؾمػذهماياالت ،متـؿػلمعلأظةماشلرعقةمومغؿقدثموضؿفامسـماشلقؼة اظعدؼدةمممممممم
و اٌؿعددةمومغلاويمبنيمزبؿؾػماشلقؼاتماىؿاسقةماظيتمغدسلماالغؿؿاءمإظقفا.م م
و ضدمغؿعرفمسؾكماشلقؼةماظصؾؾة معـ مخاللممنقذجمتصـقػفاماظؾلقطمو اظــائلم
ظألذكاص مو ماىؿاسات ماظذي متػرضف ،مصفل متؿؾـك معؼقادا موحقدا مظؿعرؼػم
اىؿاسةمو مجعؾفامتؿعارضمعع ماألخرى ،مو متػرض متعرؼػا مثابؿامومتـػلمغلؾقةمأوم
ػرعقة ماشلقؼات ماىؿاسقة .مال مؼـؾغل مأن مؼؽقن مظدؼـا مإعؽاغقة ماالخؿقار مبنيم
اشلقؼاتماٌؿعددةمأوماٌطاظؾةمبؾعضفاموصؼم(اخؿالف) ماظلقاق،مومإمنامؼـؾغلمسؾقـام
ريؾمإحداػامعفؿامطانمػذاماظلقاق.م م
وال مؼقجد مترابط مضروري مبقت ماشلقؼة ماظصؾؾة مو ماشلقؼات ماىؿاسقة ،مإذ ميفم
شاظب ماألحقان ،ماشلقؼة ماىؿاسقة مذاتفا متؽقن معقضقسا مظعدة مإؼدؼقظقجقات؛ممممممممممم
وماظصقغةماظصؾؾةمظقلتمإالمإحدى ماظصقغمصقؿامبنيماألخرؼات.مومعـالمذظؽ،مأنم
اظؼقعقةماظعربقةمتشؽؾمعقضقسامإلؼدؼقظقجقاتمسدة،مومصقغؿفاماظصؾؾةماظيتمتؼصلم
اشلقؼاتماظقرـقة،ماألضؾقات،ماظؾغاتمشرلماظعربقة،ماخل،مظقلتمإالمصقغةمعـمبنيم
صقغمأخرى .م
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تقجد مصقغ مأخرى ،مأضؾ متلؾطا ،متعذلف مباشلقؼات ماظقرـقة مظؽـفا مترصعم
اشلقؼةماظعربقةمصققمطؾماشلقؼاتم(األخرى).موباظؿاظل،متؿففماشلقؼةماظصؾؾةمػذه،م
إديمإضصاءمطؾمعامؼـازعماظقالء،موضدمؼؽقن،مػـاك،متـازعمشلذاماظقالءمسـدمعامؼضطرم
أسضاءماىؿاسة ماالجؿؿاسقة مإديماالخؿقارماظصعبمعامبنيماشلقؼاتماظيتمؼزسؿقنم
االغؿؿاءمإظقفا .م
صأثـاءمحدوثممتردمضؾؾل،مػؾمؼؿقجبمأنمؼؾؼك م(اإلغلان) موصقامظؾؼؾقؾةماظيتم
ؼـؿؿلمإظقفا مأممألعؿف؟مو ماألعرمدقاء مسـدعامؼؽقنمػـاكمغزاعمدؼين،محقـؽذمػؾم
خيؾص ماإلغلان مألعؿف مأم مظدؼـف؟ مو مؼغقب موجقد معـؾ مػذا ماظؿـازع محقـؿا مؼؽقنم
اظقالءمربصقرامسؾكماظؼؾقؾة،ماظدؼـ،مأوماألعة ،مصغقابمتـازعماظقالءمظقسمزلةمعـم
زلات ماشلقؼات ماظصؾؾة ،مبؾ مػق مغؿقفة مظؾؿصـقػ ماألحادي ماظذي متػرضف م(سؾكم
اٌـؿؿقنيمإظقفا) .م

متوضع اهلوية
ضدمتؿأدسمذياسةماجؿؿاسقة عامسؾكمػقؼةمثؼاصقة،مومػذامؼعينمأنمأسضاءمػذهم
اىؿاسةمؼؿؼازلقنمسـاصرمثؼاصقةمعقضقسقة :معـؾ ماظؾغة،ماظدؼـ،ماظعادات،ماخل.م
تؾاظغ مػذه ماٌؼاربة ماٌاػقؿقة م essentialisteمبشأن ماألدس ماٌقضقسقة مظؾفقؼةم
اىؿاسقة مو مال متعرل مأدلفا ماظذاتقة مأؼة مأػؿقة .مصاشلقؼة ماىؿاسقة مضد مال متؼقمم
اغطالضا معـ ماظلؿات ماظـؼاصقة ماٌشذلطة ماظيت مؼالحظفا ماظؾاحث؛ موؼؿقجب مسؾكم
اظػاسؾني م(االجؿؿاسقني) مأغػلفؿ ،مأؼضا ،مأن مؼـظروا مإدي مػذه ماظلؿات مسؾك مأغفام
سـاصرممتقزػؿمسـماىؿاساتماالجؿؿاسقةماألخرى .م
ممصاظـاسماظذؼـمؼؿؽؾؿقنماظؾغة مغػلفا ،مومؼدسقنمأصقلمعشذلطةمأو ممياردقنم
غػسماظدؼاغة،مالمؼؿؼازلقنمباظضرورةماشلقؼةماىؿاسقة مغػلفا.مإذ مؼشؽؾماالسؿؼادم
اظذاتل ،ميف مػذه ماظعـاصر م(أو ميف مإحداػا) ،مبعدا مأدادقا ميف متعرؼػ مػقؼاتفؿ م؛ممممممم
و مباظؿاظل ،مصاظعـصر ماٌقضقسل مشرل مطافٍِ .مظذظؽ مالبد معـ ماظـظر مإدي ماألذكاصم
اٌعـقني مإذا مطاغقا مػؿ مأغػلفؿ مؼلؿعؿؾقغف مبقصػف معؼقادا مظؾؿصـقػ مأو مسـصرام
ػقؼاتقا،مأممال.م م
ممميؽـمتصـقػماألذكاص،معقضقسقا،موصؼمظقنمبشرتفؿ مظؽـمذظؽمؼؽقنمصؼطم
سـدعامتعؿؼدماىؿاساتماٌعـقةمأنماظؾقن مؼشؽؾمسـصراماجؿؿاسقامومثؼاصقامممقزا،م
حقـفامؼؿققلماظعاعؾماٌقضقسلمإديمساعؾمػقؼيت؛مو مالمؼشؽؾماظؾقنمرعزامػقؼؿقام
يفماظعدؼدمعـماظؾؾدان .م
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مؼـطؾؼمػذامأؼضامسؾكماظلؿاتماظـؼاصقة ،محقث مأن ماظؾعض معـفا ،ماظيتمتؤخذم
بعني ماالسؿؾار ميف متعرؼػ ماشلقؼة ماىؿاسقة مال متؽقن متؾؽ ماظيت مسرًّ َصفا معقضقسقام
ا ٌُالَحٍظمومإمنامضد متؽقنمتؾؽماظيتمأضرػاماظػاسؾقنمأغػلفؿمععؿدلؼـمإؼاػامعُقدِداتم
متققزؼةموذعاراتماخؿالف .م
ممصاألذكاصماظذؼـمؼـؿؿقنمإديمػقؼةمذياسقة،موصؼمػذاماظؿصقر،مالمؼؿؼازلقنم
حؿؿامثؼاصةمعشذلطةمومالمغػلقةمعشذلطة،مظؽـفؿمؼؾؿؼقنمحقلمبعض ماظشعارات،م
األصؽارموماظرعقزماظؽػقؾةمبإبرازماالخؿالفماظـؼايفم(Barth, 1969).مومظذظؽمالمتؽقنم
اشلقؼةماىؿاسقةمعؾـقةمسؾكماظعـاصرماٌشذلطةماٌقضقسقة،مومإمنامحلب ماالسؿؼادم
اظذاتلميفمبعضماظعـاصرماظيتمتعؿدلمعُؿقزة؛مومحؿكماظقجقدم"ايؼقؼل"مظؾلؿاتم
اظـؼاصقةماظيتمؼؼالمسؾكمأغفامأداسماشلقؼةماىؿاسقة،مظقسمضرورؼا؛مومؼؽػلمأنم
ؼؤعـمبعضماألذكاصماٌعـقنيمبذظؽ.م م
ممصؼدمتَؾِينمذياسةمعامػقؼؿفامسؾكمتارؼخمعشذلكمعؿكقؾمو مسؾكمدالظةمغَلؾقةم
ُعكَِؿ َؾ َؼة...موظقسمعػقدا،معـموجفةمغظرمدرادةماشلقؼةماىؿاسقة،مععرصةمعامإذام
ُوجِدَمأممال،ماظؿارؼخماٌشذلكماٌـؾتمأوماظؼرابةماظػعؾقة.م م
وال مذؽ مأن مػذه ماظؿػرضة مبني ماظؿصقر ماٌقضقسل مو ماظؿصقر ماظذاتل ،متػرضةم
أدادقة ،مبدونمرؼبم ،ميفمعؼاربةماشلقؼاتماىؿاسقة .مومطـرلّامعاماذيعـا معامبنيم
اظؿعرؼػماٌقضقسلمسؾك مأغفمذظؽماظؿعرؼػماظذيمؼعدهماٌالحظماغطالضامعـمسـاصرم
عقضقسقة،معـمجفة،موماظؿعرؼػماظذاتلماظذيمؼصقشفمأؼضا،ماٌالحظماغطالضامعـم
وجفةمغظرماظػاسؾني،معـمجفةمأخرى .م
أسؿؼدمأنمػذاماظؿعارضمخيػلمعظفرؼـمأدادقنيمظؾفقؼاتماىؿاسقةم :مأوال،م
أنماظػاسؾنيم(زسؿاءماظؼؾائؾ،اٌـؼػقن،اإلؼدؼقظقجققنماخل).مؼصقشقنمطذظؽمتعارؼػم
عقضقسقةمظؾفقؼةماىؿاسقة،مثاغقاً،مأنمعامػقمعُـِؿَؼكمذاتقامأومعَُؿصقرمعـمضؾؾمبعضم
اظػاسؾني مؼُػْرَضُ مسؾك ماآلخرؼـ مو مؼغدو ،محبؽؿ ماظظروف ،مسـصرّا مذاتقّا مخارجقّا.ممممم
ومػؽذا،مضدمؼـؿؼل ماىقؾماألولمذعارام(باسؿؾارهمبعدامذاتقا)مومؼُ َؼدم مػذاماألخرلم
إديماألجقالماظالحؼةمسؾكمأغفمسـصرمػقؼاتلمعقضقسل ،مجاسالً معـمػذهماألجقالم
تعؿؼدمأغفمضدؼؿ،متارخيلمومحؿكمأزظل .م
ممُتؼدَمماشلقؼةماظصؾؾةماألدسماشلقؼاتقة مىؿاسةمعا مسؾكمأغفامعقضقسقة،موطأنم
اظشكص مؼـؿؿل مإظقفا ميفمشػؾةمعـفمومضدمإرادتف.مومتصرلماظعـاصر ماٌقضقسقةمػلم
اظيتمتُقددماشلقؼةمومالمؼُؿِركمأيمبدؼؾمأخرمألصرادماىؿاسة.متعدماٌؽاغةماٌؽردة،م
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أدؾقبامؼؿؿمعـمخالظفمتصقرماشلقؼةماىؿاسقة.مؼرثماظػرد،مبؽؾمبلارة،ماظعـاصرم
اظيتمتعرفماشلقؼةماىؿاسقةماظيتمؼـؿلبمإظقفا.موأصضؾمعـالمسؾكمذظؽمػقمذظؽم
اٌـال ماظذي مخيص ماشلقؼة ماظؼائؿة مسؾك ماىـس .مو مظقس معـ مباب ماظصدصة ،مأنم
تؽقنماإلؼدؼقظقجقاتماألطـرمتلؾطامػلماظيتمتلؿعنيمباظلؿاتماظؾققظقجقةمظؾـاءم
تصقراتفاماًاصةمسـماشلقؼة .م
موطأن ماظعـاصر ماظـؼاصقة متؽقن معُعدة مظؿؿـح مػقؼة مذياسقة مبشؽؾ معقضقسلمممممممم
ومبصػةمآظقةمإذ متؽـرماألعـؾةميفمػذاماظصدد م:ماظؼقعققن ماظعربمؼؤطدون مسؾك مأنم
اظعربلمػقماظذيمؼؿؽؾؿماظؾغةماظعربقةموظقمأغؽرمذظؽ،موماٌـؼػقنماألعازؼغمؼؼرونمأنم
طؾ مدؽان مسلال مإصرؼؼقا مػؿ مأعازؼغ موظق ممل مؼؿؽؾؿقا مأؼة مشلفة مبربرؼة؛ مباظـلؾةم
شلؤالء ،مإن ماألرضمػلماظيت ممتـحماشلقؼةمومظقسماظؾغة مصؼط .مصفقؼةمذياسة معام
تُؼدممسؾكمأغفام"رؾقعقة"موم"عقضقسقة"ومالمميؾؽماألصرادماظذؼـمؼـؿلؾقنمإظقفامأيم
بدؼؾ مآخر مإالماظؼؾقلمباشلقؼةماظيتمتُؿَِـحمشلؿمعقضقسقامأيمبطرؼؼةمتلؾطقة؛مومالم
ؼُؼْؾؾمأيمتػاوضمحقلمػذهماشلقؼةمومربؿقاػاً .م

اجملانسة الثقافوة
مم ُذطِر مآغػاً،وباخؿصار،اظؽقػقة ماظيت مميؽـ مظـا مأن ممنقز مبني ماشلقؼات ماىؿاسقةم
دقاءمطاغتمتؾؽماٌؾـقةمسؾكمأألغلاقماظـؼاصقةمشرلماىؾقةموماظضؿـقةمأومتؾؽماٌؾـقةم
سؾكماإلؼدؼقظقجقاتماٌفقؽؾةموماٌصرحمبفا.مؼؿطؾبمأدِظَفةماشلقؼاتماىؿاسقةمعـم
اٌكؿصنيم(اٌـؼػقن ،ماإلؼدؼقظقجققن) متعرؼػامشلقؼةماىؿاسةماٌؼصقدة موػؤالء مػؿم
اظذؼـمؼـؿؼقنماظشعارات،اظرعقز ،مواألحداث ماظؿارخيقة،مأومأيمسـصرمآخرمميؽـم
بقادطؿفمتدبرلمغلؼمدال.م م
ممصاٌؼصقدمباإلؼدؼقظقجقة مػقمذظؽماظـلؼمعـماألصؽارموماظؼقؿماظذيمؼؾني،مبشؽؾم
صرؼح ،معـ مغؽقن محنن مومطقػمؼـؾغلمأنمغؽقنمومعـمػقماآلخر .مميؽـماسؿؾارم
ػذه ماالدؼقظقجقة متشؽؾ ماىزء» اٌُ َػعَؾ« معـ ماظـلؼ ماظـؼايف .مصفل مهدد مألصرادم
حنُ م(أمناطماظذلاتبمعامبنيم
اىؿاسة ،مطقػقاتماظؿػؽرل ماظيتمتؽقنمعؿطابؼةمععِ النَ ِ
اشلقؼات)...موماظلؾقكم(طقػمغؾؾس،مطقػمغُقِّلمبعضَـاماظؾعض)..،مواإلحلاسم
(أحداثموعؾـامدعداءمأومحزغاء).مومهددمطذظؽمعقاضػمومدؾقكماظؿعاعؾمإزاءم
اآلخرم(صقؿامخيصماظؿقاورمععف،ماحذلاعف،ماحؿؼاره،مغؾذهمأومإبادتف).م م
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متلعكماإلؼدؼقظقجقاتماشلقؼاتقةمظؾؿراصعةمسـماألغلاقماظـؼاصقةماٌؿفاغلةمبقصػفام
ػدصامأزلك .مو مدبضعمطـاصةماجملاغلةماظـؼاصقةمإديماظدرجةماالجؿؿاسقةمالغؿشارػام
(عامهتماظقرين،ماظقرين مواظعاٌل)مومإديممنطمػذهماظـؼاصةم(ثؼاصةمساظقة،مثؼاصةم
دػؾك ،مأو مثؼاصة مبشؽؾ مسام) .متعد ماجملاغلة ماظـؼاصقة ،محلب مضقؾـر م،Gellnerم
زاػرةمحدؼـةماحِؿضـؿفاماظعؼقدةماظقرـقة.م م
ممالمتشذلك ماجملؿقسات ماالجؿؿاسقة ماظرؼػقة ،ميفماجملؿؿعاتماظزراسقةماظؿؼؾقدؼة،م
عع مشرلػا ميف مأؼة مثؼاصة معشذلطة .مو مباألحرى ،معا مميقزػا مػق ماظػصؾ ،مو ماظؿؿقزمممممممم
وماالغشؼاضاتماظـؼاصقةمبنيماظـُكبمومبؼقةماظلؽان.مصؾقسمعـمعصؾقةمأيمذكصم
ترضقةماجملادـةماظـؼاصقة،مو متؼؿصرماظدوظة مسؾكمذيعماظضرؼؾةمومحػظماألعـماظعامم
صقلب.مومسؾقف،مصإنماشلقؼةماظـؼاصقةماظؿؼؾقدؼةم(اظؼؾؾقة،ماظطائػقة،ماظدؼـقة)...م
تؾـكمسؾكماظذلاتبماظـؼايفمأطـرمعامتؼقممسؾكماجملاغلةماظـؼاصقة.موعـماظصعبمجدام
تصقر ماذذلاك ماظطؾؼة ماالردؿؼرارقة ميفماجملؿؿعماظؿؼؾقديمعع ماظػالحني ميفماظـؼاصةم
غػلفام [ Gellner, 1983 :24-43 ; Eriksen, 1993 :102-104].م
مموباٌؼابؾ،مندمأن ماجملؿؿعماظصـاسلمايدؼث مؼؿطؾب ماجملاغلةماظـؼاصقة،مإذم
المؼـؾغلمظـامأنمغؽقنمغؿاجمضرؼةمأومزعرة ،مومالمؼـؾغلمظؾـؼاصةمأنمتؽقنمعؿـقسةمممممممممم
ومربصقرةميفمأعؽـةمبعقـفا.مطؿامالمحيؼمإرالضا،مشلذهمأألخرلة،مأنمتُؼرماظذلاتبم
االجؿؿاسل مأو متشرسف .مصاجملؿؿع ماظصـاسل مؼؼؿضل مدؽاغاً معؿقرطني ،مميؿؾؽقنم
ثؼاصةمعشذلطةمومتؽقؼـا مساعاً مؼلؿقانمشلؿ مبؿغقرل ماٌفـة،موأؼضا مأغظؿةماالتصالم
اظظاػرةماظيتمملمتعدمعرتؾطةمباظلقاق.م م
ممؼعؿؼد مجقؾـر  ،Gellnerمأن ماظقرـقة مػل مغظرؼة ماظشرسقة ماظلقادقة مو ماظؼاضقةم
بؿطابؼمايدودماظـؼاصقةمععمايدودماظلقادقةمظؾدوظة .متعرّفماظقرـقةمعـمخاللم
تؾؽماإلرادة ماظيتموعؾماظـؼاصةموماجملؿؿعميفمتقاصؼمتام .موميفمػذهماياظة،مالم
ؼؿعؾؼماألعرمباظـؼاصةممبعـاػاماظقادعمومإمنامؼؿعؾؼمباظـؼاصةماظلاعقة.م م
مصاألعة مالمتؤدس مسؾكمثؼاصةمعشذلطةمدؾؼؿفاميفماظقجقد ،مباظعؽسمعـمذظؽ،مصإنم
تؽقّنماألعؿ،مومدرلوراتماجملاغلةماظـؼاصقةماظيتمتصاحؾفاموماظـلؼماظذلبقيماظذيم
ؼـشر مػذه ماظـؼاصة ماظلاعقة مػل مطؾفا مربصالت مظؾؿصـقع .مو محبؽؿ مػذه ماظـؼاصةم
اٌشذلطة ،مؼغدو ماظػرد مسضقا ميف ماألعة معؾاذرة .مصاظؿفاغس ماظـؼايف ماظذي متلعكم
اظقرـقةمإديمترضقؿفمػقمغؿاجماظشروطماشلقؽؾقةمظؾؿفؿؿعماظصـاسل.مصاظـؼاصةماٌؼصقدةم
ػـامػلماظـؼاصةماظلاعقةماظيتمتـشرػاماظدوظةمومغظاعفاماظذلبقي .م
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ممومعـماٌؤطد مأنماظؿـؿقطماظـؼايف ،مالمبدمعـفم،عـمأجؾماشلقؼاتماىؿاسقةماظيتم
تؿقاجدميفمعلؿقىمأسلؾ.مومضدمبرػـمأغدردقنم)4=<7( Andersonمطقػمأنماظؾغةم
اٌطؾقسة مضد مأدفؿت ميف مخؾؼ مأدس ماظقسل ماظقرين .مو مادؿطاع ماظـاس ماظذؼـم
ؼؿؽؾؿقن مأغقاسا معـ ماظؾغة ماظػرغلقة ،ماالنؾقزؼة ،ماخل .ماظؿػاػؿ مأطـر مصأطـر مبؾغةم
ربؾقة ،مٌامتؽقنمعطؾقسةمومعُـؿطة.مصفذهماٌؼروئقة ماٌؿصؾةمصقؿامبقـفامعـمخاللم
اٌطؾقع مو ماظيت متػفؿ م"غػس" ماظؾغة متعؿدل مغقاة ماجملؿقسة ماظقرـقة ماٌؿكقؾة .مطؿام
أوضحمطقػمأنموسلماالغؿؿاءمإديمأعة،ميفمأوربا،مصارمممؽـامبػضؾماظؿؼاء مطؾمعـم
تؽـقظقجقاماالتصالم(اٌطؾعة)موممنقماظؾغاتماظدارجة مvernaculaireمومغلؼماإلغؿاجم
(اظرأزلاظقة).ممممم م
ممال مدبؿزل ماجملاغلة ماظـؼاصقة ماظيت متلعك مإظقفا ماإلؼدؼقظقجقات ماشلقؼاتقة ميفم
درلورات متقحقد ماٌُؼاؼلة م standardisationماٌـفزة مسؾك ماٌلؿقى ماظؾغقيممممممممم
و ماظذلبقي .مو متذػب مإؼدؼقظقجقة موساءماظذوبان م melting potمإدي مأبعد معـ مػذا.م
صعؾكماألصرادماٌـقدرؼـمعـمزبؿؾػمأألصاق ماظـؼاصقةموماظؾغقؼةمأنمؼـصفروامضؿـم
ذياسةماجؿؿاسقةمواحدةمومؼؿؼازلقنمصقفامثؼاصةمومػقؼةمعشذلطؿني.م م

اهلوية اآلمرة و اهلوية االنتقائوة
عع مأدِظَفَة ماشلقؼة ماىؿاسقة ،متلعك ماجملاغلة ماظـؼاصقة مإدي مأن متصؾح مآعرةممممممم
و سلقظقة ،ممبعـك مأغفا متفدف مإدي ماظؿلؾؾ مإدي مطؾ معقادؼـ مايقاة ماالجؿؿاسقةمممممممم
ومخصقصامتؾؽماظيتمتؽقنمربطماظـظر .مو مؼشؽؾماىلدموماظؾؾاسمأػداصا م ُعـاظقةم
ظؾفقؼاتماآلعرةمبلؾبمبُعِدػا ماظػُرِجَقيم:محقـفا مؼصرحماظـاس م(أومػؿمذبدلونم
سؾكمذظؽ) ممبـمؼؽقغقنمعـمخاللماظؾؾاسموماىلد ،م(اظشعرماظطقؼؾ،مايفاب،م
ذو مرأسمربؾقق م،skinheadمأذؽالمأظؾقلموماظقذؿ ،)...باإلضاصةمإدي ماظؿأثقث.م
المجيقزمبعضماٌلؾؿنيماظلؾػقنيماظؿأثقثماظعصريمومحؿكماظؿؼؾقديمعـفمعؼؿصرؼـم
سؾك محصائر مأو مأدفدة؛ محقث متػرض مألؼدؼقظقجقات ماشلقؼاتقة مسؾك معلؿقىم
اظعالضات ماالجؿؿاسقة ،مضغقرا مأخرى مسؾك ماظشرطاء معـفا ماغؿؼاء م(األصدضاء،م
األزواج،ماظزعالء،ماظزبائـ .)...م
المتؽؿػلماشلقؼةماىؿاسقة باظؼقلمبِم"عَـِمَغقِ ُـ"مظؽـفامتؼقلمطذظؽم"عامؼـؾغلم
أنمغػعؾف".ماظػرقماألدادلمبنيمػقؼةمآعرةمومػقؼةماغؿؼائقة،مإنماألوديمتؼقلمظؾـاسم
عـمػؿ،مومعامؼـؾغلمأنمؼػعؾقاميفمعـادؾاتمربددةموميف مذباالت مربدودةمعـم
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ايقاةماالجؿؿاسقة:مطارتداءماظؾؾاسماظؿؼؾقدي،ماظدؼين ،مأوماظقرينموصؼماٌـادؾة،م
بقـؿامتذلكماشلقؼةماالغؿؼائقةمحرؼةمأطدلمظألصراد.م م
ضدمتؽقنماشلقؼةماألطـرمثؼالً مظؾقؿؾ مػلمتؾؽماشلقؼةماظيتمتؽقنمعؤدلة،ميفم
اظقضت مغػس ،مسؾك ماإلؼدؼقظقجقة ماظؿلؾطقة مواظشؿقظقة مظؾفقؼة ماىؿاسقة ،مصفذهم
األخرلة مال متؽؿػل مباخؿقار معـادؾات مإلزفار ماشلقؼة مبؾ متُعِؾـفا مؼقعقا مو مبأسؾكم
صقت مو ميفمطؾمعؽان.موػلمالمتؼؿصرمسؾكمذبالمربددمعـمايقاةماالجؿؿاسقةم
(رؼقس،مظؾاس،متأثقث،متغذؼة ،ماخل).مبؾمتصؾقمإديمتـظقؿ موممتاثؾمحقاةماظـاسم
االجؿؿاسقةمدقاءمتعؾؼماألعرممبامػقمسام،مخاصمأومريقؿل.م م
ميؽـمظألؼدؼقظقجقةماشلقؼاتقةمأنمتُغِ ِرفمعـماظلقادةمعـؾؿامتغرفمعـماظدؼـ؛مممممممممممم
و مؼؾؼكمعَـَؾفا األسؾك ماظذيمتلعكمإظقف مػقمربقمطؾمصرداغقةمسـدمأسضاءماىؿاسةم
(دقاءمطاغقامذققسقني،مصاذقني،مغازؼني،مأصقظقنيمعلقققني،إدالعقني،مأومؼفقدم
اخل).مجاسؾةمعـفؿمأصرادامضابؾنيمظؾؿؾادلمصقؿامبقـفؿم(طأنمحيؿؾقنماظؾققةمغػلفا،م
تلرحية ماظشعر مغػلفا ،مذؽؾ مو مظقن ماألظؾلة مغػلف ،ماظؿأثقث مغػلف ،ماظؿغذؼةم
غػلفا،مرؼقسماالحؿػالمباظزصافمغػلفا،ماظدصـماخل).م م
حصِرَتِ ميف مبضعة مذباالتم
صؽؾؿا مطاغت ماشلقؼة ماىؿاسقة مأطـر ماغؿؼائقة ،مو م ُ
ايقاةماالجؿؿاسقة،مطؾؿامطاغتمأطـرمعروغةمومأطـرمضعػاميفمضقتفاماإلطراػقة.مومالم
ؼشعر ماظـاسموضؿؽذمأغفؿ معؾزعقنمباٌطاظؾةمبفقؼة مذياسقةمومادؿظفار مثؼاصؿفؿ ميفم
طؾموضت،مإذماظؼؾقؾمعـماألذقاء،ماظشعائر،موماظرعقز ،ماخل.متؽػلمإلثؾاتماالغؿؿاءم
إظقفا .م
أطقد مأن ماظشعارات ماشلقؼاتقة مػل مضرورؼة مظؾؼاء ماىؿاسة ماالجؿؿاسقةمممممممممممممممم
وماغلفاعفا؛مإالمأغفمطؾؿامضؾت مػذهماظشعاراتمطؾؿامطانمريؾ ماشلقؼةماىؿاسقةم
أطـرمظقـاًمومطَؾُرَتمحرؼةماظـاسميفماٌُطاظِؾةمبفقؼةمعشذلطة.م م

التطهري
المتُؤدسماشلقؼةمومُتعَاشميفمسزظةمومأمنامباظؿػاسؾمععماىؿاساتماالجؿؿاسقة.م
خيضع مربؿقى ماظـَقِـُ مإدي متصقر ماألخر مو ماظؿػاسؾ مععف؛ مصاظػقاصؾ مو مايدودم
(باٌعـكماظرعزيمظؾؽؾؿةموظقسمايقزيموماإلضؾقؿل)مععماآلخرمػلماظيتمُتعِؿَؿدميفم
بـاءماشلقؼةماىؿاسقة .مصؾـاءمػذهماألخرلة ،مؼؿؿ مباغؿؼاءمبعضماظعـاصرماظيتمترعزم
إدي ماظؿَؿقُّّّز مسـ ماآلخر .مو مال مؼؽقن ماٌشذلك م(اظـؼاصة ،ماظؾغة،اىـلقة ،ماظدؼـ)...م
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وحده معفؿا ميف ماشلقؼة ماىؿاسقة ،مو مال مبد مأن مؼُذلجِؿ مػذا ماٌشذلك ماالخؿالصاتمممممم
و مؼردُؿ مايدود ماظـؼاصقة معع ماآلخر .مدبؿؾػ مرؾقعة مو مربؿقى مايدود ماٌـؿؼاةم
ظؾؿؿقزمسـماألخرمحلبمدرجةماظؿلؾطمظدىماإلؼدؼقظقجقاتماشلقؼاتقة .م
صػل ماظؼقاظب ماظـؿطقة ،مضؾؿا مؼُعرّف ماآلخر مو ميف مأدقأ ماياالت مصفق معـرلم
ظؾلكرؼة،ماظضقؽ،مأوماالزدراء،ماخل.م(باظـلؾةمٌـمؼؿؾؼقنمػذهماظؼقاظبماظـؿطقة)م
بطؾقعةمايال.مويفمايدماألضصك،مضدمندماظؿطفرلماظذيمخيصماظؾغة،ماظؿؼاظقد،
اظػـموماظؿارؼخمسـد» اشلقؼةماظيتمؼُلِكَرُمعـفام« م(سـمررؼؼماظـُ َؽتموماظـقادرماظيتم
ؼروؼفامدؽانمبؾدمعامسـمجرلاغفؿ ،معـال).مومؼؾؼل م(اظؿطفرل) ماظطرؼؼةمايازلةموم
اظؼصقىمًؾؼمايدودمععماآلخر.مم م
وػذا مؼعين مأغفا مأداة معلؿعؿؾة مضصد ماظذلصد مإلدفاعات ماظغرباء مو مإبعادم
اظدخالء.موحؿكماظشكصماظػروغؽقصقؾلماىقد،مسؾقفمأنمؼؿؾـكمادؿكدامماظؽؾؿاتم
اظػرغلقةمبدالمعـماظؽؾؿاتماألجـؾقة؛مو ماظيتمتؽقنميفمشاظؾفا م مم انؾقزؼةم:مأنم
ؼؼقل» تقؾقؽقبل« م مبدالمعـ م» صاطس «  »،دؼػل« مسقضامسـ م» ذاظـج« مأوم
»  « bonne fin de semaineمبدالمعـ م»  ،« bon week-endاخل.مػذامعامأزلاهم
ػقبلؾاونم"اظقرـقةماظػقؾقظقجقة"مأيمإياحمسؾكماظـؼاوةماظؾغقؼةمظؾؿعفؿماظقرين،م
ػذامعامدصعمباظعؾؿاءماألٌانمإديمترذيةم»  « Oxygèneمبِـ م ،sauerstoffمو مػقماألعرم
اظذيمؼؾفؿ ،ماظققمميفمصرغلا ،مععرطةمعقؤوسمعـفا مؼؼقدػا معـمػؿميفماٌؤخرةمضدم
اظؿدعرل ماظذي ميؼ مظغؿفؿ مغؿقفة ماًؾقط ماظػرغلل-االنؾقزي م» « franglaisم
) (Hobsbawn,1992 :108م
وميفماٌغرب مومشداةماالدؿؼالل،مدعك محزبماالدؿؼالل ماٌداصعمسـمدقادقةم
اظؿعرؼبمإديمدبؾقصماظؾغةماظدارجةمعـماظؽؾؿاتماظػرغلقةموماألجـؾقةمومادؿؾداشلام
بؽؾؿات مسربقة :مطأن م" مال متؼؾ م croissaم) (croissantمبؾ م ُضؾِ مػالظقة م.Hilalyaم
تفدف مطؾ مإؼدؼقظقجقة مػقؼاتقة مإدي مواغس مو متطفرل ماظؾغة مو ماظـؼاصة معـم
اإلدفاعاتماألجـؾقة،مومتصؾح مادؿؾدادؼةمسـدمعامؼغدوماظؿطفرلمعُ َؿ ِـفَفامومآعرّا،م
وتؿكذمجزاءات مضدماألذكاصم(ماظصقػققن ،ماٌـؼػقن،ماخل).ماظذؼـمالمحيذلعقنم
اٌُـؾماظعؾقامظؾفقؼةماظصؾؾةموماظصاصقة .م
خالصةماظؼقل ،مػـاكمرؾؼؿانمعـماشلقؼاتماىؿاسقة،مسؾكمرريفماظـؼقض:،م
إحداػامغاسؿةمسؾكمعلؿقىماظؿـظقؿماالجؿؿاسلم(ذرحيةماجؿؿاسقة)مومسؾكماظصعقدم
اإلؼدؼقظقجل م(ضقاظبممنطقة)م؛موماألخرىمخشـة،مهؿؾفامذياسةمعفقؽؾةمتؼقمم
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اظـكؾة مبإغؿاجفامومغشرػا مبشؽؾمعـظؿ.موػـاكمغقع معـماشلقؼاتماىؿاسقة محيؿؾم
عؽاغةمودطقةمإذمؼؽقنمعؾـقّامسؾكمتـظقؿمعفقؽؾم(اظؼؾقؾة،مررؼؼةمدؼـقة،ماخل).مممممممم
ومظؽـفمشرلمعؤدسمسؾكمإؼدؼقظقجقةمػقؼؿقةم ُعؿَـِففة.مممم م
تؿؿقزماشلقؼةماًشـة مباظؿصـقػ ماآلحادي مومايصري مومبغقابمصراعماظقالء،م
صفلمتُؼَدم مغػلفا مسؾكمأغفامرؾقعقة،معقضقسقة،مخارجقةمومعؿعاظقةمسؾك مأسضاءم
اىؿاسة؛ مو مؼظؾ معـؾف ماألسؾك م ،مظقس مصؼط مواغس ماىؿاسة مسؾك ماٌلؿقىم
االجؿؿاسلموماظـؼايف،مومإمناماظؿطفرلماظـؼايفم،ماظؾغقي،مومحؿكماظعرضل.مومتؿقؼؼم
ػذهماٌُـؾماظعؾقامضؿـماظؿصقرماآلعرموماظشؿقظلمظؾفقؼةماىؿاسقة.م
م
اشلقؼةماظـاسؿة م
اشلقؼةماظصؾؾة م
ممم-متصـقػماألحاديمومايصري م مم-مػقؼةمعؿعددة،مغلؾقةمومدقاضقة م
 وجقدمصراعماظقالء،متقصقؼقة ،ممتازجم شقابمصراعماظقالء ماألجـاس مصقؿا مبني ماشلقؼات ماٌكؿؾػة،م
اخل .م
 تؼدم ماشلقؼة مسؾك مأغفا مرؾقعقة،م  -اظؿقاور مخبصقص متعرؼػ مأدسمعقضقسقة ،مخارجقة مو معؿعاظقة مسؾكم اشلقؼة.موجقدمبدائؾ .م
أسضاءماىؿاسة .م
 تـؿنيماجملاغلةماظـؼاصقةموماظؿطفرل م  -اظؿؽػؾمباظؿـقعماظـؼايف م ػقؼةماغؿؼائقةم م -اشلقؼةمآعرةمومسلقظقة م

مالحظات
 .4شقاب مصراع ماظقالء مػق مزلة معـ مزلات ماشلقؼات ماىؿاسقة ماٌُشؽَؾة موصؼم
عؾدأماظؿداخؾ ،مصقلبمػذاماٌؾدأمؼقجدماظعدؼدمعـماىؿاساتماالجؿؿاسقةمظؽـم
طؾمذياسةمعـمػذهماىؿاساتماالجؿؿاسقةمتـؿؿلمإديمذياسةمأطدلمعـفاموصقالمإديم
اىؿاسةماظؽدلى.مومػذا مػقماظؿفزؤماظؼؾؾل:محقثمأنماظػردمؼـؿؿلمإديمسائؾةماظيتم
ػل مبدورػا مجزء معـمذياسقةمغَلَؾقة،مومػذهماألخرلةمعدرجة مضؿـمضرؼةمومػلم
بدورػا معـدذبة ميف ماظؼؾقؾة .مويف مػذه ماياظة ،مؼقجد متؽاعؾ مبني ماشلقؼاتم
اىؿاسقة.مالمتؿعارضماشلقؼةماظـلؾقةمععمػقؼةماظؼرؼةمومالمععمػقؼةماظؼؾقؾة.
 .6ؼؿؿماظؿعؾرلمسـماظطابعماآلعرمشلقؼةمعامعـمخاللمادؿكدامماظؿعابرل،معـؾ،م
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 « ومؼلؿعؿالنمengagé » « مو مengagement »(االظؿزام) مو (عؾؿزم) موػؿامؼؼابالنم
عـمضِؾؾماإلؼدؼقظقجقاتماظلقادقةماظيتمتعرفمغػلفامسؾكمأغفامتؼدعقةموطذظؽمعـم
 مو ميف مطؾؿام.ضؾؾ ماإلؼدؼقظقجقات ماظدؼـقة ماظيت متعرف مغػلفا مسؾك مأغفا مأصقظقة
.مؼؽقنماظؿابعمعرتؾطًامباظـلؼماظذيمؼؽرسمػقؼؿفماظلقادقةمأوماظدؼـقة،اياظؿني
ترمجة أمحد يعالوي
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