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ماهلوية الناعمة و اهلوية اخلشنة

 **حسن رشوق

م متػذلض ماغلاضًا مو ماجؿؿاسقة مُبـك ماىؿاسقة وتصعبمم،إؼدؼقظقجقةاشلقؼات
ممؿفاعؼارب مواحدة متعؼقدظطؽؿؾة مشقمػاشدة مم،فاسـمؿفاغساظمابو مأغف تقجدمإذ

ميؿؾمػقؼةمذياسقة معامطقػقاتمعؿعددة مو ماظؼقلممعـممثة. بعضمػذهممإنميؽـ
غلؿطقعموم.ايؿؾمثؼقؾةمايؿؾمومبعضفاماآلخرمغاسؿةمومخػقػةموم1خشـةاشلقؼاتم

مموزنمرؼؼدت ماشلقؼاتػقؼة ماجملاظنيماىؿاسقةمعـ مخالل مممممممماظلقدققظقجلمعـ
ؿاسقةمػقؽؾةماىؿاساتماالجؿمعدىحلبممفقمؼؿغرلص؛ميفمآنمواحدموماألؼدؼقظقجل

،متـؿظؿمأخرىةمذبؿقسمأؼةمأوم،ؼؾؾقةاظؿقسةمصاجملمومسؾكمدؾقؾماٌـال،اٌعـقة.م
نمريؾمإ،مصتـظقؿاتمذياسقةمالدباذماظؼرارظدؼفامؼؽقنمومشذلطةحقلماألعالكماٌ

مؿفؾكػـامتمومواجؾاتمومحؼقضٌامدقادقة.ماىؿاسة[مأصرادؼؼؿضلم]عـمبعقـفاممػقؼة
م.اىؿاسقةمظؾفقؼةمأػؿقةماظؾعدماظعؿؾل
مسـ ممؼذلتب مإدي مِؿَحومؿاسة،اىاالغؿؿاء مػقؼؾ مبفا،ؿفا ماٌطاظؾة حؼققممأو
اٌشارطةميفممتقؼؾمومتلقرلماىؿاسقة(مومواجؾاتمدقادقةم)ماألعالك)االدؿػادةمعـم
ماألعالك(. ممػذه مظؾفؿاسة ماظلقادقة ممممممم.فاسـمشرؼؾًاُؼعؿدلمعـممطؾؼؼصكمعـمايقاة

                                                                               
ماٌؼالم ممcidob)ادؾاغقا(م قظقنداظدوظقةموماظؿقثقؼمبدلميفمذبؾةماٌرطزماظدراداتغشرمػذا م8;-7;يفمسددػا

ماٌذلجؿ.مقؼاتموماظؿقرر"وماٌعـقنم"اظؿـاضػمباظػعؾ،ماشلم:600ظلـةم
**

  
مترذيةم1 ماظـاسؿة،مبدالمعـمتعابرلم  Identité dure et identité molleمصضؾـا ماشلقؼة مو باشلقؼةماًشـة

ماظؿعؾرلان ماظرخقة؛مومػؿا ماظـاسؿةمسـماظؾقـةمو مو ماٌؿصؾؾة... مأو اظؾذانمترجؿمبفؿامربؿدمماظصؾؾة،ماٌؿشددة
مرد Joseph Nyeمـٍظ Soft power et hard powerحلنيمػقؽؾمعصطؾقلم ماألخرلمسؾكمبقلممسـدمعا ػذا

صابؿدعمغقلماصطالحلماظؼقةماظـاسؿةموماظؼقةماًشـةم.ماظذيمزسؿمأنماظدولماظعظؿكميفمتؼفؼرم(0==4)مطقـدي
اياظلمومعصدرمضقتفاماظلابؼماظذيمطانمؼؽؿـميفماظؼقةماًشـةمومػقممظؾؿػرؼؼمبنيمعصدرمضقةماظقالؼاتماٌؿقدة

   .اٌذلجؿمفمتراجعاميفمغظره.اظذيمسر
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ايؼمومالممظفم،مصإغفامالممتـحاظيتمضضاػامضؿـماىؿاسةمومعفؿامتؽـمعدةماإلضاعة
مت مذررا ماىمعـمظالدؿػادةمطاصقاعد مم.ؿاسقةاألعالك متعدل ماظعؿؾقةاال سـممشلقؼة

اٌطاظؾةمبفاموؼؿؿماُظؿػاوضمسؾقفا،مملؼ،مبؾـومعمذبردغػلفامعـمخاللمخطابم
ميفمإرارمدقاضاتماجؿؿاسقةمومدقادقةمعؾؿقدة.محقشلامشؼااظـموأ

مأثـاءمجؾقامألجاغبامإضصاءمحدمعظاػرأمبرزماألرؾسماظعاظل،مضؾائؾمإحدىعـدمص
م مبمصرادػاأضقام ميؿشعرلة ماظصاحلمتقزؼع مباظقاظل متدلطًا مسبرت ماظيت ماظؾؼرة

األدرماظذؼـمػؿمأسضاءميفمأربابمدقىمحصصماظؾقؿممؼلؿػدمعـإذمملمظؾؿـطؼة،م
مدـؾكصم.اىؿاسة معراحؾمو معـ ماظيتمإحدىمعرحؾة مسامماساؼشـاػماظشعائر

ينمتؾمامتمصقفمحقثمػقؼةمدقادقة،مالتماٌؾؿقدةمسـدالدؿعؿااماظيتمتدلز،م>>=4
م.سةماظؼرؼةاؾمذيَؾعـمِضمشرؼب
مص مُأِسدتمضائؿة معا ماظذيذويمايؼققم)ظؾعد ماظلؿني(ممطانمسددػؿمو يفمحدود
م مُؼاُدِؽَؾ ممل مإذا ممَسـِياضرون مأرباب مأحد ماألدر؛ مذظؽ، مأِثر حدمأمأضذلحو

مػقم،اياضرؼـ مأدرةمو مذابمرب ماظؼائؿة، مإدي معؼقؿ مادؿ ماظذيمإضاصة ماألعر ،
مسضقًامؼؽـمذظؽماظشكصمملمنأحبفةمماظلفؾبميلؽممطانمسارضفماٌـظؿماظذي
م موماظؼرؼة.ضؿـمذياسة مسؾقف مأملمؼـؽر معـؼـمطانمغفأحد مطاغتمأعفممقدر عدؼـة

مم.اظيتمتـقدرمعـفامؼةظؼرا،تارطةمػاجرتمإظقفامبعدمزواجفا
أؼـماألمممسـدعامتقصكمواظداه،مسادماظغرؼب،معـذماثـيتمسشرةمدـة،مإديمضرؼةمو

مأعالطا ممورث مو ماظذبائحسؼارؼة متقزؼع معـ مربروعا ماٌدة، متؾؽ مرقؾة مممممممممممممممبؼل،
اظشاب،مماألدرةمرباصعماظؼرؼة.مرماسةفامذيوماٌشارطةميفماالجؿؿاساتماظيتمتؼقؿ

مإدعاجمطانماظذي معطقظةماظشكصمؼلاغد معراصعة معلؿشفدامضقؿةموماظغرؼب، ،
رمِؾُؿِساظيتمُاعذطرامباظعدؼدمعـماياالتمومم؛سؾكموجفماظؿقدؼدمبايفجماظلقادقة
ماظغرؼبمسضق ممعـماصقفا مأومأسضاء ماٌصارؼػماىؿاسقة، ميف م)طاإلدفام اىؿاسة

م.زامماظعامماظؼاضلمبؿـظقػمضـقاتماظريماخل...(ظؿالبامفإخالظماتمعؼابؾغراعظمدصعف
م معؾكصًا مضائال متفؽؿقة مبصقغة مصؼطمعراصعؿف موضؿفا مذدة، مػـاك متؽقن "سـدعا

دذبفمٌاماظيتمطاغتمتؼقممبم،اسةاظغاعضمظؾفؿمهصقغفمعـؽؿ"مالئؿامبذظؽماٌقضػ
مب ماألعر مؼؿعؾؼ متؼصقف ماالظؿزاعاتمو محيلداد مايؼققوضتمعمنيٌا مِظـح قـؿفلم،

ومسؾقف،مم.رتػعفمااٌؤؼدؼـمِظدذبماألذكاصأنمسددممرشؿمعؿؾاؼـةمراءآمإديماظـؼاش
متقزؼعميؿماظصؼدم ػعؾمومباظٌعرصةماظؼرارماظـفائل:ممؿضققةطانمالمبدمعـماغؿظار

م ماظؾقؿ معـ ماظغرؼبمسؾكمحصؿف مؼحصؾ ماىدؼدة.مسؽرمما ماظلقادقة  معؽاغؿف
(Rachik, 1992 :129-147). 
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ما ماظؼؾؾقةتؼقم ماٌمسؾكمشلقؼة مم،لقادلاظرتؽز مػق ضابؾةممفاعؾاظذيمجيماألعرو
عؽاغةممنإمصؼداغفا.موأاطؿلابفاممإعامباإلعؽانمرلؼصمحقـفاميفمدقاقمربدد؛مظؾؿؾدل
مماصقةاًمولدمػذه،م،ظغرؼبا ماظلقادقني ماحملؿقى ماظؼؾؾقةِظو بؽؾممؾفقؼة

اتمدرلورػذاماألخرلمضؿـماىؿاسةماٌضقػةمعـمخاللممإدعاجؼؿؿممحقثم.وضقح
مومصؼقاسدمسدة. معماغصفار ماظغرباء ممػلمومؿـقسةتؾين مإدي تػؿحممدرجةدبضع

موم.ظؾغرؼبمني،مواديمايفؿموماٌؽاغةماالجؿؿاسقشلؿماٌِلَؿؼِؾؾةمجؿؿاسقةالااىؿاسةم
إرالضامفقامَعِدأغفؿمظـمُؼمعؿعاضؾةمإالعـذمأجقالمميفمذياساتقنمؼقؿؼضدمندمشرباءم

درلورةممتعدومريؾمازلفاممعامنماالغدعاجميفمذياسةإصمممامالمرؼبمصقف،و.مفاصق
م.تؽؿقؾلذبردمساعؾماظـؼايفمماألداسومؼؾؼكميفمذيقعماياالت،مدقادقةم
ماظؾمؼأتلؼدمص ممممممماظدؼـمومؼشذلكميفمفا،غػلمغةشرؼبمعـمضؾقؾةمذباورة،مؼؿؽؾؿ
مممممممم.فِفِظَدِعمنمػذامؼؾؼلمشرلمطاٍفأععماظؼؾقؾةماٌضقػةمإالممفاغػلماظعاداتموميف

(Gellner : 60-63 ; Rachik, 2002 :117-158 ; Rosen, 1984 :53-57)مممممممممممممممممممممممممم
ماىمتؼقم ماظمظدىمؿاسقةاشلقؼة ماجملؿقسات ممتؿؾؽصغرلة دباذمالمبـكماظيت
ماظؼرار ماظلقادقة، ماٌؽاغة ماألولمسؾك ماٌؼام ميف مو مذظؽ، عـممععقـامغلؼامؼؼؿضل

ماالعؿقازات. مو مايؼقق مضؾقؾةماألذكاصماظذؼـصماظقاجؾات، مإدي أوم،معامؼـؿؿقن
ذواتفؿمباظرجقعموممتاثؾممإثؾاتعقنمقؼلؿطممبدؼـةمعا،مؼؼقؿقنومم،جفة،مأومبؾد
الممػؿؼؽؿػقنمبذطرمأصقشلؿمعـػردؼـمومراٌاممػؿظؽـمراٌامم،قةاألصؾمفؿإديمذياسات

م مدائؿ، مبشؽؾ مؼـؿظؿقن مال مو مبقـفؿ مصقؿا مذرحيةمفؿصؼؿعارصقن مؼشؽؾقن
(catégorie)مم مؼشؽؾقمأطـراجؿؿاسقة ممما معفقؽؾة.م(groupe)مزعرةن ماجؿؿاسقة

مم،وضؿؽذ ماٌرجعقة ممإديتؽقن مو مرخقة مؼلؿعؿؾقغفامماألذكاصاشلقؼة مبفا اٌعـققن
عؿؾقةماظلائؾماٌعصدرامأومعرجعقةمظؿلقؼةمومغادرامعامتصؾحمماتصـقػقمبقصػفامغظاعا

ماخل.(اً مخدعات، متؾادل مزواج، ماضذلاض، م) مصقصقة م. مؼؿعؾؼ مسـدعا ماألعرو
مةـؼاصقاظمؾلؿاتواضعّقا،ميفمجردمظم،ُتِكَؿزلمؿاسقةاشلقؼاتماىنمػذهمإصمباألصؽار،

ممممم.ـؿطقةاظؼقاظبماظمو
يفمعدؼـةمعغربقةممؿاسقةقؼاتماىاشلمتقزقػديمإمر،اخؿصابومظقم،مغاغظرصإذام
.مsoukماظلققحقلم(مGeertz)مزجرلتماظيتمضاممبفامدرادةاظاغطالضامعـممصغرلة،

مأن مؼرى ماٌؤظػ مأنمصفذا مػل مظؾلقق ماظرئقلقة مضابالمماًاصقة مظقس اًدل
ضدمؼؤملميفماظلققمػقممعامو ،خؾارألظعلابؼةمسؾارةمسـمماظلققمرىصفقمؼ،مظؾؿصدؼؼ

اظلؾعموزنممثـ،مغقسقةموماٌعؾقعةمخبصقصمص.مامؼعؾؿماآلخرونمبم(ؾعضاظ)مفؾج



 حلـمرذقؼ

88 

ممتؽقن مبفا، ماظقثقق مأمإالصعؾة ماٌكؿؾػة ماظلقق مسـاصر ممُتَؼاسن صعاظقؿفاممبدى
مطؿاطقد ماظصادضة. ماٌعؾقعة مسـ محبث مؼؽقنمأوضحمأغفمقؾة مإديماظؾفقءمطقػ
دقمأومػلمظيتمُتَصامتلؿحمظؾـاسمباظقصقلمإديماٌعؾقعةمأداةبقصػفامم2nisbaاظـلؾة

م.أدقبؿعؾرلممضابؾةمظؾؿصدؼؼ
إديممباظرجقعمذواتفؿبمؼػعٍرؿاظمؼؿقحمظؾـاسم،اربؾقماتصـقػقماغلؼماظـِِلؾةمتعد

معدؼـؿفؿ مأو مضؾقؾؿفؿ مضرؼؿفؿ، معاموم،سائؾؿفؿ، ممشاظؾًا مأزلاء ميف األذكاصمُتِدعج
بؿفامالمتؿؿمعؼارمومظذظؽ،م=مسؿرمعـمضؾقؾةمؼزشاة(.م)طأنمغؼقلمعـالمسؿرمؼزؼغل

ؿقعمعؾادئمذبباسؿؾارػاممإمنامأؼضامِظؿامػقمسؾقفماظـاس،ممتـؾسؾكمأغفامذبردممصؼط
متصـقػاتمثؼاصقة،مت ماظـمقجفو ماسمػؤالء مو متػاسالتفؿ. بؿعؾرلمآخر،معـمخالشلا
ذواتممذواتفؿمومانمؼؿصقروأمؼلؿحمظألذكاصماامتصـقػّقصفلمبـاءمثؼايفمؼقصرمغلًؼ

م.فؿصػؼاتمبعضمعـشلؿمتـظقؿمإرارمؼؿقحممغفاأإضاصةمإديماآلخرؼـ،
ممةَؾِلِغمصؿعرصة ماظؾقثمسـمذكصمعا مباظؼؾقل،مدؼراىشرؼؽماظتلفؾمسؿؾقة
م ممسادًةاظذي مإديعا ممؼـؿؿل مم.فاغػلاظؼؾقؾة ماظرئقلمذهػُتُقد معـماإلدذلاتقفقة قة
مأثـاءومهقلمدونماظؿالسبميفموزنمومغقسقةماظلؾعمم؛اظؾقثمسـماظشرؼؽماظقػتؽ

ملققاظميفمةقؾدؿكدامماشلقؼةماظؼؾاصمظقجف.موجفاماألررافمصقفمقناظؿؾادلماظذيمتؽ
يفماٌدؼـة،مؼصـػمإذممدقادقة.-اجؿؿاسقةوحدةممػاؼؾقؾةمباسؿؾارظامالمؼلؿـدمسؾك
مو ممذواتماظـاسمذواتفؿ وؿعاتمإغلاغقةممإديم(اغؿؿاءاتفؿ)مرؼـقضعلؿاآلخرؼـ

م....(عردبقةمومضدمتؽقنمحؿكمباظقةم)اهاداتمضؾؾقة،مجفاتمبـكمذاتمسرؼضة
مبقـفؿم مصقؿا مؼؿعارصقن مال ماشلقؼات مػذه ممبـؾ مؼلؿشفدون ماظذؼـ ممممممممصاألذكاص

مظعددػؿ مغظرا ممو مبعضفؿ مععرصة مماظؾعضمذكصقا.المميؽـفؿ ماٌدؼـةو ،مدائؿاميف
عـماظؼقاظبماظـؿطقةميفمسددممؼمبفاَقْؾُتوماٌعؾقعاتماظيتممؿاسقةاشلقؼةماىمدبؿزل

مماظيتمتفدفمإدي مذرحية مبعدػااجؿؿاسقمتقز ماظيتمؼؽقن ربؿقاػاممومًا،سرؼضمة
وارممـميفمصاسمػؿاألذكاصماٌقظقدؼمأن]عـؾمأنمغؼقل[مرخقامومحدودػامعؾفؿة.م

 : Rosen 1984) .عـمدقسمصفؿمأصقابمدطاطنيماخلماظذؼـمؼـقدرونمضؿاش،مأعا

21-28) 
مو مبؼال ماظلقدل مبأن ماظؿفاري ماظؿعاعؾ مخالل ماظعؾؿ، مذإن مو درلةمموخبقؾ

مؼؼدمالمحلـة، ؤعـمإديمأيمعدىمؼمومالمغؽػمسـماظؼقل،م.يفمذلءممومالمؼؤخر

                                                                               
2

رلتزميفمدرادؿفمحقلم"اظلقق"موماظذيمؼؼابؾماظـلبمظغقؼا.مضقاحؿػظماٌؤظػممبصطؾحماظـلؾةمعـؾؿامأوردػام 
ماٌذلجؿم



 اهلوية الناعمة و اهلوية اخلشنة

89 

يمإديمأمطذظؽمومبفقؼةمذياسقةمربددةماظيتمؼؾصؼقغفامظؼقاظبماظـؿطقةابماظـاس
 .مبعنيماالسؿؾارميفمتػاسالتفؿمُذَخْأعدىمُت

مررؼؼمـسأداداممتؽقناظـاسمايصقلمسؾقفامماظيتمحياولاٌعؾقعاتمماظظاػرمأن
مو مو ماظشكصقة مواربفؿ ماظشرؼؽممطاغتاربمأغاسمآخرؼـ مسالضاتمعع ظدؼفؿ

مضقرلماحملؿؿؾ. مأمصؽرةمزتؼدسؿ متؼدمماظـلؾةن معؾفؿامإالمال مسؾقفممدبطقطا مػق ٌا
نمأومؼلؿكؾصمم.فؿسؿؾقةمتػاسؾأثـاءمؿؼكمِلُتمذاتماألػؿقةاظػاسؾقنموانماٌعؾقعاتم

ماٌؼقظ مم(catégorisation)ميتاظؿصـقػ مماظـلؾةعـؾ معػارضة، موػذه مإظلؼػضل،
 .(hyper-individualisme)عػررةمصرداغقةم

ماظػاسؾقن ماظضرورة)مؼلؿـد متؼؿضل معا مصالمإدي (سـد مشلا ماظيت تماٌعؾقعات
ماىب معلؿؼاة،مظشرطائفؿ،مؿاسقةاشلقؼات مأخرى مععؾقعات مػـاك مطاغت معؿك مو

خاللمماظؼؾقؾة،اظدوار،ماظؼرابة()ماظيتمهددماغؿؿاءاتفؿماٌصطؾقاتمسؾكمُؼَؿػاوض
م(Geertz, 1986)م.اظؿػاسؾ

م ماٌؽؿؿؾةمتؿالءمسـدعا مماىؿاسة معع ماجؿؿاسقة متؽقنممسرؼضة،ذرحية وضؿفا
مُت مو مغاسؿة مسؾكمِكػقؼؿفا ماحملدودة ماظؿأثرلات مذات مجاػزة متصقرات ميف ؿزل

ماظؿػاسالتماالجؿؿاسقة.
مسـد ممو ممتقزػعا ممؿاسقةاشلقؼاتماىػذه مطقدقؾة مو مدقادقة،وـقد مأداة

بصػةمالمميفمررؼؼماظؿـظقؿ(مػلمعـظؿةم)أومأنمتؽقنمةىؿاسةماٌعـقؼػذلضمعـما
م.(اخلذيعقة،محزبمدقادل،م)سـدمعامخيصماألعر:ممصقرؼة)اظؼؾقؾة(مأوممصقرؼة
ممميؽـ مػقؼـقـقجـقظـدؼـإؼماسـأدمسؾكمـكـؾـؼمأنظؾؿفـقد مممةمـقـتاـا

(idéologie identitaireم)مأزفرتمزبؿؾػماظدراداتمحقلمومضدم؛زاػرةمومعـلؼة
م ماظقرـقة معـظؿة ماىؿاسة مطاغت مطؾؿا مأغف مطؾرلة ماظقرـقة(بصػة ممممممممممممم)ايرطة

م ممالؼدوظقجقااو مطؾرلةعـََلؼة مازدادبصػة مطؾؿا مماظضغقراتمت، متعددت سؾكمو
موشدت ماظمؼدوظقجقاالامػذهماألسضاء واجبممأضصكمتؾؽماياالت،،موقؿؾؿثؼقؾة

مجؾماألعة.مأاظؿضققةمبايقاةمعـم
عميفماظشرومضذلحأغلمإصمة"،شـاشلقؼاتم"اًمعـمعاظقادماظـؿقذجمومضؿـمػذا
ممم.اٌؿلؾطةمقةتااشلقؼمؼدوظقجقاالوضعمعالعحم
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  األحاديالتصنوف 

ماالجؿؿاسقة.ماىؿاساتؾـاسمومامظتصـقػملؿضؼؼظؼدمرأؼـامأنماشلقؼةماىؿاسقةم
م مؿَتو مبنيمعؼاؼقسعدد معا ماظؿصـقػ ماىم:ػذا ماظدؼـ، ماظعرقاظلقادة، ،مـس،

المماىؿاساتنمتصـقػماظـاسمومإالمأم،ػةطؾفامعؼاؼقسمعََُصـِمػذهوم.اىـلقة،ماخل
م.أحادؼامالموماؼحصرباظضرورةمؼؽقنم

ماظدؼـم،ؼلؿطقعماألذكاص معشذلكم،اظذؼـمؼػصؾفؿ مباىـلقةمطؼادؿ ماظؿذرع
مومسؽسمذظؽ،مص تػرضفؿماىـلقة،مضدمؼؿذرسقنمباظدؼـممذؼـاألذكاصماظبقـفؿ.

اٌطاظؾةمبعدةمػقؼاتمععموضعمغفمميؽـمأطؿام.ماظؾغةماٌشذلطة،ماخلبمأوماٌشذلك،
مشلامترتقب مبذطرمػرعل ماالطؿػاء ماجملمأو مأنماظيتمم(ؾشرؼةاظ)ؿقسة مظؾػرد ؼـؾغل
ا،معغربقامضؾؾمظقغقدؾاغقامضؾؾمأنمؼؽقنمطؿاإنمؼؽقنمأط:مماألضصكوالئفممشلامُؼْظفر

م،مأومسؾكماظعؽسمعـمذظؽ.،مسربقامضؾؾمأنمؼؽقنمعلقققا،ماخلأنمؼؽقنمعلؾؿا
وميفممٌؿعددةمضائؿامسؾكمعؾدأماظذلاضل؛ضدمؼؽقنماالغؿؼاءمعامبنيماشلقؼاتمامو

ماياالت مسـمم،عـؾمػذه مغؿقدثموضؿفا مو مممممممماظعدؼدة قؼةاشلتـؿػلمعلأظةماشلرعقة
ممبنيمزبؿؾػماشلقؼاتماىؿاسقةماظيتمغدسلماالغؿؿاءمإظقفا.ميؿعددةمومغلاواٌ و

اظــائلم منقذجمتصـقػفاماظؾلقطمولمخالمعـماظصؾؾةقؼةماشلضدمغؿعرفمسؾكم و
متػرضف ماظذي ماىؿاسات مو مصم،ظألذكاص مفل معؼقادا موحقدتؿؾـك ظؿعرؼػما

ومأثابؿامومتـػلمغلؾقةممتعرؼػامتػرضموم،األخرىمتؿعارضمععجعؾفامماىؿاسةمو
م مؼـؾغل مال ماىؿاسقة. ماشلقؼات مؼؽقنأػرعقة مبنيممظدؼـامن ماالخؿقار إعؽاغقة

مـاسؾقؼـؾغلمإمناممومقاق،لاظم(اخؿالف)موصؼمبؾعضفاطاظؾةموماٌأؿعددةماٌقؼاتماشل
ماظلقاق.مػذامريؾمإحداػامعفؿامطانم

مؼقجدو ماشلقؼاتماىؿاسقةمضروريمترابطمال مو ماظصؾؾة ميفمبقتماشلقؼة مإذ ،
م ماألحقان، ماىؿاسقةشاظب مإؼدؼقظقجقاتمذاتفاماشلقؼة مظعدة معقضقسا ممممممممممم؛تؽقن

ومعـالمذظؽ،مأنماظصقغمصقؿامبنيماألخرؼات.مموماظصقغةماظصؾؾةمظقلتمإالمإحدى
،مومصقغؿفاماظصؾؾةماظيتمتؼصلماظعربقةمتشؽؾمعقضقسامإلؼدؼقظقجقاتمسدةمظؼقعقةا

مبنيمصقغةمعـمإالاشلقؼاتماظقرـقة،ماألضؾقات،ماظؾغاتمشرلماظعربقة،ماخل،مظقلتم
م.أخرىصقغم
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مأخرى مصقغ متلؾطام،تقجد ماظقرـقةم،أضؾ مباشلقؼات مترصعمتعذلف مظؽـفا
،مػذهمتؿففماشلقؼةماظصؾؾةمباظؿاظل،وم.(األخرى)اشلقؼةماظعربقةمصققمطؾماشلقؼاتم

ظقالءمسـدمعامؼضطرمذامازعمشلاـتؼؽقن،مػـاك،ممضدوم،ظقالءؼـازعمامعامطؾمإضصاءإديم
م مبنيماشلقؼاتماظيتمؼزسؿقنماإديمماالجؿؿاسقةمؿاسةاىأسضاء ماظصعبمعا الخؿقار
م.إظقفااالغؿؿاءم
وصقامظؾؼؾقؾةماظيتمم(اإلغلان)مأنمؼؾؼكؾؾل،مػؾمؼؿقجبممتردمضأثـاءمحدوثمص
مألمإظقفاؼـؿؿلم مأم مدقاءموعؿف؟ مؼؽقنمػـاكمغزاعمدؼين،مماألعر ػؾمحقـؽذمسـدعا
مألخيؾصم مظدؼـف؟اإلغلان مأم ممعؿف مموجقدؼغقبمو مؿـااظمػذاعـؾ مؼؽقنمحقـؿازع
زلةمعـمعماظقالءمظقسمازـتصغقابمم،األعةظدؼـ،مأوماسؾكماظؼؾقؾة،مربصقراماظقالءم

مبؾمػقصؾؾةزلاتماشلقؼاتماظ مظؾؿصـقػمم، سؾكم)متػرضفماظذيماألحاديغؿقفة
م.(إظقفااٌـؿؿقنيم

 متوضع اهلوية

سؾكمػقؼةمثؼاصقة،مومػذامؼعينمأنمأسضاءمػذهممعا أدسمذياسةماجؿؿاسقةؿضدمت
معادات،ماخل.اظدؼـ،ماظؾغة،ماظمعـؾمعقضقسقة:اىؿاسةمؼؿؼازلقنمسـاصرمثؼاصقةم

ممتؾاظغ ماٌاػقؿقاٌؼػذه مبمessentialisteمةاربة مظؾفقؼةمماألدسشأن اٌقضقسقة
م ماظذاتقةاىؿاسقة مأدلفا متعرل مال مصمأؼةمو ماأػؿقة. متماىؿاسقةشلقؼة مال مؼقمضد
ماظيتمماغطالضا ماٌشذلطة ماظـؼاصقة ماظلؿات ماظؾاحث؛ؼعـ مسؾكوؼؿقجبممالحظفا

مؼم،أؼضام،أغػلفؿم(االجؿؿاسقني)مظػاسؾنيا مأن مإدي ماظلؿـظروا مأغفاماتػذه مسؾك
مسـاصرممتقزػؿمسـماىؿاساتماالجؿؿاسقةماألخرى.

ماظؾغةمم ممياردقنمم،فاغػلمصاظـاسماظذؼـمؼؿؽؾؿقن مأو مؼدسقنمأصقلمعشذلطة و
مؼشؽؾماالسؿؼادمإذ.مغػلفام،مالمؼؿؼازلقنمباظضرورةماشلقؼةماىؿاسقةغػسماظدؼاغة

مإحداػا(م،اظذاتل ميف م)أو ماظعـاصر مػذه متعرؼػم،يف ميف مأدادقا ممممممم؛مػقؼاتفؿمبعدا
ماٌ مصاظعـصر مباظؿاظل، مو ماألذكاصمقضقسل مإدي ماظـظر معـ مالبد مظذظؽ مطافٍِِ. شرل

مطاغ مإذا مؼلؿعؿؾقغفمقااٌعـقني مأغػلفؿ معؼقادامػؿ مسـصرأمظؾؿصـقػمبقصػف ماو
مم.أممالم،اتقاػقؼ
ظؽـمذظؽمؼؽقنمصؼطممميؽـمتصـقػماألذكاص،معقضقسقا،موصؼمظقنمبشرتفؿمم

م،ؼشؽؾمسـصراماجؿؿاسقامومثؼاصقامممقزامنماظؾقنأتماٌعـقةمسـدعامتعؿؼدماىؿاسا
ماؿقالمؼشؽؾماظؾقنمرعزامػقؼمو؛محقـفامؼؿققلماظعاعؾماٌقضقسلمإديمساعؾمػقؼيت

م.يفماظعدؼدمعـماظؾؾدان
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اظيتمتؤخذمم،فاعـمؾعضاظمأنمحقثمؼـطؾؼمػذامأؼضامسؾكماظلؿاتماظـؼاصقة،م
مال ماىؿاسقة متعرؼػماشلقؼة ميف ماظيتمسرًّمبعنيماالسؿؾار متؾؽ معقضقسقامَصتؽقن فا

ٌُاَلٍحظم ُعقِدداتممععؿدلؼـمإؼاػاأضرػاماظػاسؾقنمأغػلفؿممتؾؽماظيتتؽقنممضدمومإمناا
م.متققزؼةموذعاراتماخؿالف

األذكاصماظذؼـمؼـؿؿقنمإديمػقؼةمذياسقة،موصؼمػذاماظؿصقر،مالمؼؿؼازلقنمصمم
،ماظشعاراتمقلمبعضحثؼاصةمعشذلطةمومالمغػلقةمعشذلطة،مظؽـفؿمؼؾؿؼقنمحؿؿام
المتؽقنممومظذظؽم.(Barth, 1969)ؽػقؾةمبإبرازماالخؿالفماظـؼايفماظرعقزماظماألصؽارمو

االسؿؼادممومإمنامحلب،مقضقسقةاٌشذلطةماٌعـاصرماظسؾكمعؾـقةماشلقؼةماىؿاسقةم
اظقجقدم"ايؼقؼل"مظؾلؿاتمتعؿدلمُعؿقزة؛مومحؿكماظذاتلميفمبعضماظعـاصرماظيتم

مأنومؼؽػلمظقسمضرورؼا؛مم،شلقؼةماىؿاسقةكمأغفامأداسماؼالمسؾؼاظيتمماظـؼاصقة
م.مبذظؽمنياألذكاصماٌعـقمبعضمؼؤعـ
َغلؾقةمدالظةمسؾكممعؿكقؾموينمذياسةمعامػقؼؿفامسؾكمتارؼخمعشذلكمِؾؼدمَتصمم
مَؼَؾَؿِكُع مإذام،مععرصةماشلقؼةماىؿاسقة،معـموجفةمغظرمدرادةماظقسمعػقدوة... عا
م.مػعؾقةاظؼرابةماظـؾتمأوماٌشذلكماٌمؿارؼخاظمأممال،مِجَدُو

مأن مذؽ مموال ماظذاتلماظؿػرضةػذه ماظؿصقر مو ماٌقضقسل ماظؿصقر متػرضةبني م،
معامبنيماذيعـاامعامومطـرّلميفمعؼاربةماشلقؼاتماىؿاسقة.م،بدونمرؼبمم،أدادقة
ذيمؼعدهماٌالحظماغطالضامعـمسـاصرمغفمذظؽماظؿعرؼػماظأماٌقضقسلمسؾكاظؿعرؼػم
اٌالحظماغطالضامعـمم،اظذيمؼصقشفمأؼضاماظذاتلاظؿعرؼػمعـمجفة،مومعقضقسقة،م

م،معـمجفةمأخرى.وجفةمغظرماظػاسؾني
ماظؿعارضمخيػلمعظفرؼـمأدادقنيمظؾفقؼاتماىسؿؼدمأأ مأوال،م:ؿاسقةمنمػذا
متعارؼػطذظؽممؼصقشقناخل.(مماإلؼدؼقظقجققنـؼػقن،اٌؼؾائؾ،اظاظػاسؾنيم)زسؿاءممنأ

صقرمعـمضؾؾمبعضمَؿذاتقامأومُعمػقمُعـَِؿؼكأنمعاممثاغقًا،م،ةعقضقسقةمظؾفقؼةماىؿاسق
مسؾكم مؼغدوماآلخرؼـاظػاسؾنيمُؼْػَرُض مم،و مذاتّقسـصّراظظروف،محبؽؿ مخارجّقا ممممما.ا

مألخرلاػذاممدمَؼ(مومُؼباسؿؾارهمبعدامذاتقااىقؾماألولمذعارام)مـؿؼلضدمؼومػؽذا،م
عـمػذهماألجقالممجاساًلم،سلتلمعقضقاحؼةمسؾكمأغفمسـصرمػقؼإديماألجقالماظال

مضدؼؿ،متارخيلمومحؿكمأزظل.مغفأمتعؿؼد
مطأنوأغفامعقضقسقة،مسؾكممىؿاسةمعامتقةامماشلقؼةماظصؾؾةماألدسماشلقؼؼَدُتمم

ماٌقضقسقةمػلماظعـاصرومتصرلم.ميفمشػؾةمعـفمومضدمإرادتفمإظقفامؿلؼـؿماظشكص
م،ؽردةاٌؽاغةماٌمعدتمؿاسة.اىمصرادألمأخرمقؼةمومالمُؼِؿركمأيمبدؼؾاشلماظيتمُتقدد
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اظعـاصرم.مؼرثماظػرد،مبؽؾمبلارة،ماشلقؼةماىؿاسقةمقرتصخالظفممؼؿؿمعـمأدؾقبا
ذظؽممعـالمسؾكمذظؽمػقمأصضؾاظيتمتعرفماشلقؼةماىؿاسقةماظيتمؼـؿلبمإظقفا.مو

مماٌـال ماىـسمسؾكمؼائؿةاظاظذيمخيصماشلقؼة مظقس. ممو مأنمبابماظعـ صدصة،
مظؾـاءم مػلماظيتمتلؿعنيمباظلؿاتماظؾققظقجقة متلؾطا تؽقنماإلؼدؼقظقجقاتماألطـر

مشلقؼة.اسـماًاصةممتصقراتفا
موم مطأن متؽقناظعـاصر مظؿؿـحماظـؼاصقة مذياسقةمُععدة معقضقسلممػقؼة مممممممبشؽؾ
ماظصددمبصػةمآظقةمإذوم أنممسؾكماظعربمؼؤطدونمؼقعققن:ماظمتؽـرماألعـؾةميفمػذا
ؼغمؼؼرونمأنمزعاألوماٌـؼػقنماموظقمأغؽرمذظؽ،ملمػقماظذيمؼؿؽؾؿماظؾغةماظعربقةاظعرب
مأعازؼادؽطؾم مػؿ مإصرؼؼقا مأؼنمسلال مملمؼؿؽؾؿقا موظق مبربرؼة؛مةغ باظـلؾةممشلفة
مظقسمإنمم،شلؤالء مو ماألرضمػلماظيتممتـحماشلقؼة عامماسةفقؼةمذيصمصؼط.اظؾغة
صرادماظذؼـمؼـؿلؾقنمإظقفامأيمؽماألالمميؾمسؾكمأغفام"رؾقعقة"موم"عقضقسقة"ومُتؼدم
الموم؛متلؾطقةبطرؼؼةمعقضقسقامأيمشلؿمحمـَِؿظؼؾقلمباشلقؼةماظيتمُتإالمامآخرمبدؼؾ
م.ربؿقاػًاماشلقؼةموػذهممحقلأيمتػاوضممُؼْؼؾؾ

 اجملانسة الثقافوة 

مآغػًاِطُذمم ماظيتباخؿصار،و،ر مماظؽقػقة مميؽـ ممنقزظـا بنيماشلقؼاتماىؿاسقةممأن
وماظضؿـقةمأومتؾؽماٌؾـقةماىؾقةممشرلـؼاصقةماظمأألغلاقـقةمسؾكمؾؽماٌؾتمطاغتمدقاء

عـم.مؼؿطؾبمأِدَظفةماشلقؼاتماىؿاسقةماٌفقؽؾةموماٌصرحمبفامؼقظقجقاتسؾكماإلؼد
ماإلؼدؼقظقجققن( موماٌكؿصنيم)اٌـؼػقن، ماٌؼصقدة ماىؿاسة مشلقؼة ػؿممػؤالءتعرؼػا
اظؿارخيقة،مأومأيمسـصرمآخرمميؽـممواألحداثماظذؼـمؼـؿؼقنماظشعارات،اظرعقز،

م.مبقادطؿفمتدبرلمغلؼمدال
بشؽؾم،مؼؾنيذيمذظؽماظـلؼمعـماألصؽارموماظؼقؿماظػقمماإلؼدؼقظقجقةاٌؼصقدمبصمم

مميؽـماسؿؾارم.اآلخرومطقػمؼـؾغلمأنمغؽقنمومعـمػقممحننمغؽقنمعـم،صرؼح
متشؽؾ ماالدؼقظقجقة ٌَُػَع« اىزءمػذه مم» ؾا ماظعـ ممـؼايف.اظـلؼ صرادمألمهددصفل

اظذلاتبمعامبنيم)أمناطممَنِحُنال عِعاظيتمتؽقنمعؿطابؼةممطقػقاتماظؿػؽرلم،اىؿاسة
واإلحلاسمـاماظؾعض،..(ملمبعَضقِّ...(موماظلؾقكم)طقػمغؾؾس،مطقػمُغشلقؼاتا

.مومهددمطذظؽمعقاضػمومدؾقكماظؿعاعؾمإزاءم)أحداثموعؾـامدعداءمأومحزغاء(
م.مغؾذهمأومإبادتف(احذلاعف،ماحؿؼاره،م)صقؿامخيصماظؿقاورمععف،ممخرآلا
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ظؾؿراصعةمسـماألغلاقماظـؼاصقةماٌؿفاغلةمبقصػفامتقةمااإلؼدؼقظقجقاتماشلقؼمكتلعم
غؿشارػامدبضعمطـاصةماجملاغلةماظـؼاصقةمإديماظدرجةماالجؿؿاسقةمالموم.ػدصامأزلك

ثؼاصةماظعاٌل(مومإديممنطمػذهماظـؼاصةم)ثؼاصةمساظقة،مومعامهتماظقرين،ماظقرين)
مم،دػؾك مثؼاصة ماظـؼاصقة،محلبمبشؽؾمسامأو ماجملاغلة متعد مض(. ،مGellnerقؾـر

ماظعؼقدةماظقرـقة.مفامؿضـؿزاػرةمحدؼـةماِح
م،يفماجملؿؿعاتماظزراسقةماظؿؼؾقدؼةم،اظرؼػقةماالجؿؿاسقةماجملؿقساتمالمتشذلكمم

معشذلطةمةأؼميفمععمشرلػا مم.ثؼاصة مباألحرى، مميقزػاو ماظؿؿقمػقمعا مو ممممممممزاظػصؾ،
مأيمذكصؾقسمعـمعصؾقةمصوماالغشؼاضاتماظـؼاصقةمبنيماظـُكبمومبؼقةماظلؽان.م

مضرؼؾةمومحػظماألعـماظعامذيعماظسؾكمماظدوظةؼؿصرمتم،موترضقةماجملادـةماظـؼاصقة
منماشلقؼةماظـؼاصقةماظؿؼؾقدؼةم)اظؼؾؾقة،ماظطائػقة،ماظدؼـقة...(إومسؾقف،مص.مصقلب

معـماظصعبمجداومسؾكماجملاغلةماظـؼاصقة.رمعامتؼقممأطـماظـؼايفمسؾكماظذلاتبؾـكمت
اظـؼاصةميفمماظػالحنيميفماجملؿؿعماظؿؼؾقديمععماالردؿؼرارقةماظطؾؼةماذذلاكمتصقر
م .[Gellner, 1983 :24-43 ; Eriksen, 1993 :102-104 ]مفاغػل
،مإذماجملاغلةماظـؼاصقةمؼؿطؾبماجملؿؿعماظصـاسلمايدؼثمندمأنباٌؼابؾ،مومم

مالمؼـؾ ممممممممممـقسةومالمؼـؾغلمظؾـؼاصةمأنمتؽقنمعؿمغؽقنمغؿاجمضرؼةمأومزعرة،نمأغلمظـا
ذلاتبمؼرماظ،مشلذهمأألخرلة،مأنمُتؼمإرالضاطؿامالمحيومربصقرةميفمأعؽـةمبعقـفا.م

متشرسف.مالجؿؿاسلا مدمأو مؼؼؿضل ماظصـاسل منيعؿقرطمؽاغًاصاجملؿؿع مقنؾؽؿمي،
متؽقؼـا تصالمالأغظؿةمامأؼضااٌفـة،مومبؿغقرلمؿؼلؿقانمشلمساعًامثؼاصةمعشذلطةمو

مم.لقاقاظبمةرتؾطاظيتمملمتعدمعمظاػرةاظ
مGellner جقؾـرمؼعؿؼدمم م، ماظقرـقة مأن مغظرؼة موػل ماظلقادقة اظؼاضقةمماظشرسقة

مظبؿطابؼماي ماظلقادقة ماظـؼاصقةمععمايدود معـمخاللمتعّرمؾدوظة.دود فماظقرـقة
ماياظة،مالمصؼمتام.ايفمتقاظيتموعؾماظـؼاصةموماجملؿؿعممتؾؽماإلرادة ميفمػذه مو
م.ملاعقةظـؼاصةماظؼؿعؾؼمباماظـؼاصةممبعـاػاماظقادعمومإمناؼؿعؾؼماألعرمب

صإنمباظعؽسمعـمذظؽ،ممدؾؼؿفاميفماظقجقد،سؾكمثؼاصةمعشذلطةممالمتؤدسماألعةصم
درلوراتماجملاغلةماظـؼاصقةماظيتمتصاحؾفاموماظـلؼماظذلبقيماظذيمومنماألعؿ،متؽّق

م مػذه ماظؼـشر مربصالتمظؾؿصـقع.ملاعقةاظـؼاصة مطؾفا ماظـؼاصةممػل مػذه محبؽؿ و
ماظػردم،اٌشذلطة ممؼغدو ميف متلعكمعؾاذرةماألعةسضقا ماظذي ماظـؼايف مصاظؿفاغس .
اظـؼاصةماٌؼصقدةمصإديمترضقؿفمػقمغؿاجماظشروطماشلقؽؾقةمظؾؿفؿؿعماظصـاسل.مماظقرـقة
ماماظذلبقي.اظيتمتـشرػاماظدوظةمومغظاعفملاعقةاظـؼاصةماظمػـامػل
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اشلقؼاتماىؿاسقةماظيتمأجؾم،عـمالمبدمعـفمم،أنماظؿـؿقطماظـؼايفمومعـماٌؤطدمم
اظؾغةمأنممطقػمAnderson (4=<7)أغدردقنممبرػـمضدمومأسلؾ.مىعلؿقيفمتؿقاجدم
م ماظقرين.مضداٌطؾقسة ماظقسل مأدس مخؾؼ ميف ممأدفؿت ماظذؼـممادؿطاعو اظـاس
م ماالنؼؿؽؾؿقن ماظػرغلقة، ماظؾغة معـ ماخلأغقاسا مم.ؾقزؼة، مصأطـراظؿػاػؿ بؾغةممأطـر
اٌؿصؾةمصقؿامبقـفامعـمخاللممهماٌؼروئقةصفذ.مٌامتؽقنمعطؾقسةمومُعـؿطةم،ربؾقة
مماٌطؾقع مغقاة متعؿدل ماظؾغة م"غػس" ماظيتمتػفؿ ماو ماظجملؿقسة مطؿامقؾةكاٌؿقرـقة .

مـطؾمعمأوضحمطقػمأنموسلماالغؿؿاءمإديمأعة،ميفمأوربا،مصارمممؽـامبػضؾماظؿؼاء
ومغلؼماإلغؿاجممvernaculaireماظدارجةمؾغاتمنقماظمومجقاماالتصالم)اٌطؾعة(تؽـقظق

مممممم.)اظرأزلاظقة(
ممم مدبؿزل ماشلقؼال ماإلؼدؼقظقجقات مإظقفا متلعك ماظيت ماظـؼاصقة مااجملاغلة يفمتقة

م مدرلورات ٌُؼاؼلةتقحقد ماظؾغقيمـفزةاٌمstandardisationما ماٌلؿقى مممممممممسؾك
ماظذلبقي. ماظذوبانمإؼدؼقظقجقةتذػبممومو مػذا.مأمإديمmelting potموساء معـ بعد
مضؿـممأألصاقألصرادماٌـقدرؼـمعـمزبؿؾػماصعؾكم ماظؾغقؼةمأنمؼـصفروا اظـؼاصقةمو

معشذلطؿني.ممػقؼةوممثؼاصةمصقفامومؼؿؼازلقنمذياسةماجؿؿاسقةمواحدة

   االنتقائوةاهلوية اآلمرة و اهلوية 

ماىؿاسقة ماشلقؼة مأِدَظَفة ماظـؼاصقةمتلعكم،عع مآعرةممإديماجملاغلة متصؾح ممممممأن
مم،سلقظقة و ماظؿلؾؾ مإدي متفدف مأغفا ممبعـك مايقاة معقادؼـ مطؾ مممممممماالجؿؿاسقةإدي

مـاظقةُعمأػداصاؼشؽؾماىلدموماظؾؾاسمموماظيتمتؽقنمربطماظـظر.ومخصقصامتؾؽم
مبلؾبمُب مماظـاسؼصرحمماظُػِرَجقيم:محقـفامدػاِعظؾفقؼاتماآلعرة ػؿمذبدلونم)أو

م،ايفابطقؼؾ،ماظشعرماظ)معـمخاللماظؾؾاسموماىلد،مبـمؼؽقغقنممسؾكمذظؽ(
اظؿأثقث.ممباإلضاصةمإدي أذؽالمأظؾقلموماظقذؿ...(،،مskinheadمرأسمربؾققمذو

عؼؿصرؼـممعـفمالمجيقزمبعضماٌلؾؿنيماظلؾػقنيماظؿأثقثماظعصريمومحؿكماظؿؼؾقدي
متػرض محقث مأدفدة؛ مأو محصائر ماشلقؼألؼدؼقظقمسؾك معلؿقىممتقةاجقات سؾك

م ماالجؿؿاسقة، مأخرىاظعالضات ماظشرطاءمضغقرا م)األصدضاء،ممعـفامسؾك اغؿؼاء
ماألزواج،ماظزعالء،ماظزبائـ...(.

عامؼـؾغلمطذظؽم"مفامتؼقلظؽـ"مـُِقَغمـِ"َعمِبمظؼقلبا ؿاسقةاىمقؼةالمتؽؿػلماشل
ظؾـاسمماألوديمتؼقلماظػرقماألدادلمبنيمػقؼةمآعرةمومػقؼةماغؿؼائقة،مإنأنمغػعؾف".م

ميفم مو ميفمعـادؾاتمربددة مؼـؾغلمأنمؼػعؾقا معا معـممذباالتعـمػؿ،مو ربدودة
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أوماظقرينموصؼماٌـادؾة،ممدؼين،اظؿؼؾقدي،ماظؾؾاسماظايقاةماالجؿؿاسقة:مطارتداءم
مالغؿؼائقةمحرؼةمأطدلمظألصراد.مابقـؿامتذلكماشلقؼةم

ؼةماظيتمتؽقنمعؤدلة،ميفمتؾؽماشلقػلممظؾقؿؾمثؼاًلضدمتؽقنماشلقؼةماألطـرم
مغػسماظقضت مسؾك مواظماإلؼدؼقظقجقة، ماىؿاسقةمشؿقظقةاظؿلؾطقة مصفذهظؾفقؼة م،
متؽماألخرلة مؿال معـادؾاتمبػل مإلاخؿقار مُتماشلقؼةزفار مِعبؾ مؼقعقا مؾـفا بأسؾكمو
ماالجؿؿاسقةمذبالمربددمػلمالمتؼؿصرمسؾكمويفمطؾمعؽان.ممومصقت عـمايقاة

اظـاسموممتاثؾمحقاةممإديمتـظقؿصؾقماخل.(مبؾمتم،)رؼقس،مظؾاس،متأثقث،متغذؼة
م.مومريقؿلأخاصمم،ػقمساممامبماألعردقاءمتعؾؼمماالجؿؿاسقة

ممممممممممممفمعـماظلقادةمعـؾؿامتغرفمعـماظدؼـ؛ِرِغتقةمأنمُتاميؽـمظألؼدؼقظقجقةماشلقؼ
ػقمربقمطؾمصرداغقةمسـدمأسضاءماىؿاسةممإظقفاظذيمتلعكمماألسؾك َعـَؾفاؼؾؼكممو
قاءمطاغقامذققسقني،مصاذقني،مغازؼني،مأصقظقنيمعلقققني،إدالعقني،مأومؼفقدم)د

مغػلفا،ماسؾةمعـفؿمأصرادامضابؾنيمظؾؿؾادلمصقؿامبقـفؿم)طأنمحيؿؾقنماظؾققةاخل.(مج
ماظشعر ماألظؾلةغػلفامتلرحية مظقن مو مذؽؾ ماظؿأثقثغػلفم، ماظؿغذؼةغػلفم، م،

مم.(،ماظدصـماخلغػلفامرؼقسماالحؿػالمباظزصافم،غػلفا
ماغؿؼائقة،ص مأطـر ماىؿاسقة مطاغتماشلقؼة مُحِصَرِتمؽؾؿا مذباالتممو مبضعة يف
المموومأطـرمضعػاميفمضقتفاماإلطراػقة.معروغةميقاةماالجؿؿاسقة،مطؾؿامطاغتمأطـرما

يفممثؼاصؿفؿمذياسقةمومادؿظفارمبفقؼةٌطاظؾةمباعؾزعقنممأغفؿوضؿؽذماظـاسممؼشعر
إلثؾاتماالغؿؿاءممؽػلتم.اخلم،رعقزاظمومائر،شعاظم،عـماألذقاءاظؼؾقؾموضت،مإذمطؾم
مإظقفا.

ماشلقؼ ماظشعارات مأن ماأطقد مظؾؼاء مضرورؼة مػل مااىتقة ممممممممممممممممجؿؿاسقةالؿاسة
اشلقؼةماىؿاسقةممطانمريؾػذهماظشعاراتمطؾؿاممغفمطؾؿامضؾتأوماغلفاعفا؛مإالم

ٌُميفَطُؾَرتمحرؼةماظـاسمموظقـًامأطـرم ممؾةمبفقؼةمعشذلطة.طاِظا

 التطهري

م.ععماىؿاساتماالجؿؿاسقةمؿػاسؾباظمومأمنايفمسزظةممُتَعاشمواشلقؼةممالمُتؤدس
مربؿقى ـُاظمخيضع ممـَِق متصقر ماظؿػاسؾماألخرإدي مايدودمعمو مو مصاظػقاصؾ عف؛

ُتِعَؿؿدميفموماإلضؾقؿل(مععماآلخرمػلماظيتميقزيماعـكماظرعزيمظؾؽؾؿةموظقسم)باٌ
مصمبـاءماشلقؼةماىؿاسقة. مبعضماظعـاصرماظيتمترعزمبمؼؿؿمهماألخرلة،ػذؾـاء اغؿؼاء

م ماظَؿؿقُّّّز ممسـإدي ماظدؼـ...(اآلخر. ماظؾغة،اىـلقة، م)اظـؼاصة، ماٌشذلك مؼؽقن مال مو
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مموحده ماىؿاسقة، ماشلقؼة ميف مالعفؿا ممو مأن مػذابد ممممماالخؿالصاتماٌشذلكممُؼذلِجؿ
معع ماظـؼاصقة مايدود مؼرُدؿ مخراآلمو مدبؿؾػمرؾقعة ماي. مربؿقى ماٌـؿؼاةمو دود

متقة.اظدىماإلؼدؼقظقجقاتماشلقؼمدرجةماظؿلؾطمحلبماألخرمـسظؾؿؿقزم
م ماظؼقاظب مماظـؿطقة،صػل مأدقمخراآلمفُؼعّرضؾؿا ميف ممأو معـرلماياالت صفق

مؼؿؾؼقنمػذهماظؼقاظبماظـؿطقة(م)باظـلؾةمٌـم.اخلم،االزدراءم،مأواظضقؽمظؾلكرؼة،
 خيصماظؾغة،ماظؿؼاظقد،مؿطفرلماظذيندماظمضديفمايدماألضصك،موم.بطؾقعةمايال
اظيتمتموماظـقادرمَؽاظـُمسـمررؼؼ)م» معـفااظيتمُؼِلَكُرممقؼةاشل« سـدماظػـموماظؿارؼخ

ماظطرؼؼةمايازلةموم(اظؿطفرل)م.مومؼؾؼل(عـالم،سـمجرلاغفؿدؽانمبؾدمعامؼروؼفام
ممم.خراآلاظؼصقىمًؾؼمايدودمععم

م معلؿعؿؾة مأداة مأغفا مؼعين ماوػذا مإبعادمإلمدظذلصضصد مو ماظغرباء دفاعات
اظؽؾؿاتممادؿكداممؿؾـكؼأنممف،مسؾقاىقدماظػروغؽقصقؾلموحؿكماظشكصماظدخالء.

أنم:مانؾقزؼةم ممميفمشاظؾفااظيتمتؽقنمماظػرغلقةمبدالمعـماظؽؾؿاتماألجـؾقة؛مو
مأوم» ذاظـج« مسقضامسـم» دؼػل« ، » صاطس« مبدالمعـمم» تقؾقؽقبل« ؼقلؼ

 « bonne fin de semaine »مبدالمعـم » « bon week-end، اخل.مػذامعامأزلاهم
ؾؿعفؿماظقرين،مظـؼاوةماظؾغقؼةم"مأيمإياحمسؾكماظنم"اظقرـقةماظػقؾقظقجقةواؾػقبل

عرماألػقمموم،sauerstoffمـِبم« Oxygène »ػذامعامدصعمباظعؾؿاءماألٌانمإديمترذيةم
ػؿميفماٌؤخرةمضدمعـممؼؼقدػامسمعـفاؤوععرطةمعقم،اظققمميفمصرغلام،ؾفؿاظذيمؼ

مي ماظذي ماًاظؿدعرل مغؿقفة مظغؿفؿ ماظػرغللؼ م« franglais »ماالنؾقزي-ؾقط
(Hobsbawn,1992 :108) م

ميفماٌغرب ماالدؿؼالل،ممو مشداة اٌداصعمسـمدقادقةممحزبماالدؿؼاللمدعكو
اظؿعرؼبمإديمدبؾقصماظؾغةماظدارجةمعـماظؽؾؿاتماظػرغلقةموماألجـؾقةمومادؿؾداشلام

مبؽؾؿاتمس مربقة: مطأن متؼؾ مال "croissaم(croissant)مم مػالظقة مُضِؾ م.Hilalyaبؾ
م مطؾ مػقؼإتفدف مإدياؼدؼقظقجقة متطفرلمواغسمتقة ممو ماظؾغة معـمو اظـؼاصة

ا،مـَِففامومآعّرَؿادؿؾدادؼةمسـدمعامؼغدوماظؿطفرلمُعمصؾح،مومتاإلدفاعاتماألجـؾقة
اظذؼـمالمحيذلعقنماٌـؼػقن،ماخل.(ممضدماألذكاصم)ماظصقػققن،مءاتجزاتؿكذمو

ٌُـؾماظعؾقامظؾفقؼةماظصؾؾةموماظصاصقة. ما
،مسؾكمرريفماظـؼقض،:منمعـماشلقؼاتماىؿاسقةارؾؼؿػـاكمم،خالصةماظؼقل

غاسؿةمسؾكمعلؿقىماظؿـظقؿماالجؿؿاسلم)ذرحيةماجؿؿاسقة(مومسؾكماظصعقدممإحداػا
قمم،مهؿؾفامذياسةمعفقؽؾةمتؼخشـة؛موماألخرىم)ضقاظبممنطقة(مماإلؼدؼقظقجل
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محيؿؾمعـماشلقؼاتماىؿاسقةمػـاكمغقعبشؽؾمعـظؿ.مومبإغؿاجفامومغشرػاماظـكؾة
مسؾكمتـظقؿمعفقؽؾم)اظؼؾقؾة،مررؼؼةمدؼـقة،ماخلعؽاغةمودطقةمإذمؼؽقنمعؾـّق مممممممم(.ا

مممممسؾكمإؼدؼقظقجقةمػقؼؿقةمُعَؿـِففة.معؤدسفمشرلمومظؽـ
م،ابمصراعماظقالءومبغقميصرياومميحادآلامباظؿصـقػمشـةتؿؿقزماشلقؼةماً

أسضاءممؾكخارجقةمومعؿعاظقةمسسؾكمأغفامرؾقعقة،معقضقسقة،ممغػلفامُتَؼدمصفلم
مؼ مو مومظؾاىؿاسة؛ مصؼط مظقس م، ماألسؾك ماٌلؿقىمعـؾف مسؾك ماىؿاسة اغس

تؿقؼؼمموم.اظعرضلاالجؿؿاسلموماظـؼايف،مومإمناماظؿطفرلماظـؼايفم،ماظؾغقي،مومحؿكم
ٌُـؾماظعؾقامضؿـم  عرموماظشؿقظلمظؾفقؼةماىؿاسقة.ماظؿصقرماآلػذهما

م
ماشلقؼةماظـاسؿةماشلقؼةماظصؾؾة

مغلؾقةمومدقاضقةمػقؼةمعؿعددة،م-ممميصرياومماألحاديمتصـقػم-ممم
ما -ماظقالءصراعممشقاب - متازجممظقالء،متقصقؼقة،وجقدمصراع

مبنيماشلقؼاتماٌكؿؾػة م،األجـاسمصقؿا
م.اخل

متؼد - ماشلقؼة مم مرؾقعقة،مأغفاسؾك
مسراخمعقضقسقة، معؿعاظقة مو مؾكجقة

مأسضاءماىؿاسة.

مأدسم - متعرؼػ مخبصقص اظؿقاور
ماشلقؼة.موجقدمبدائؾ.

مباظؿـقعماظـؼايفمػؾاظؿؽ -متـؿنيماجملاغلةماظـؼاصقةموماظؿطفرل -
مػقؼةماغؿؼائقةم -ماشلقؼةمآعرةمومسلقظقة -

 مالحظات

مزلة .4 مػق ماظقالء مزلاتماشلقؼاتماىؿاسقةمشقابمصراع ٌُمعـ موصؼما شَؽؾة
ماظؿداخؾ معؾدأ ماٌؾدأ م،مصقلبمػذا مظؽـمؼقجد معـماىؿاساتماالجؿؿاسقة اظعدؼد
طدلمعـفاموصقالمإديمأذياسةممـؿؿلمإديجؿؿاسقةمتالامعـمػذهماىؿاساتمطؾمذياسة

اظػردمؼـؿؿلمإديمسائؾةماظيتمحقثمأنممػقماظؿفزؤماظؼؾؾل:مػذاموماىؿاسةماظؽدلى.
مَغَلؾقة،ممجزءمبدورػامػل معـمذياسقة مو معػذه مػلممةدرجاألخرلة مو ضؿـمضرؼة

م ماظؼؾقؾةبدورػا ميف موم.عـدذبة ماياظة، مػذه ميف ماشلقؼاتمؼقجد مبني تؽاعؾ
 ومالمععمػقؼةماظؼؾقؾة.مقؼةماظـلؾقةمععمػقؼةماظؼرؼةاشلاىؿاسقة.مالمتؿعارضم

م،عـؾماظؿعابرل،مادؿكداممؼؿؿماظؿعؾرلمسـماظطابعماآلعرمشلقؼةمعامعـمخالل .6
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مؼؼابالنمم(عؾؿزم) وم(االظؿزام) ومؼلؿعؿالنم « engagé »موم« engagement »وػؿا
تعرفمغػلفامسؾكمأغفامتؼدعقةموطذظؽمعـماظيتمملقادقةاظمؼدؼقظقجقاتاإلعـمِضؾؾم
م ماإلضؾؾ مماظيتمدؼـقةاظؼدؼقظقجقات مأصقظقة. مأغفا مسؾك مغػلفا مطؾؿامتعرف ميف و

 اظلقادقةمأوماظدؼـقة.مػقؼؿفمؽرساظـلؼماظذيمؼبماتؾًطعرمؼؽقنماظؿابعاياظؿني،م

    أمحد يعالوي ترمجة
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