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. ثرجمة، الشرق ألاوصط بضطاء الناشالحياة صياصة كيف يغير . (4102) آصف بيات،
 منشورات املركس القومي للترجمة، صلضلة العلوم الاجتماعية للباحثين، أحمد زايد،

 .412 القاهرة: مصر، عدد الصفحات

ًلضم هخاب آضف بُاث كغاءة ؾىؾُىلىحُت عً ؤشياٌ الىضاٌ الىاججت عً الحُاة العاصًت "للبؿعاء" 

عخمض في طلً على جدلُل الحُاة الُىمُت مً ؤحل فهم ؤوحه العالكت  في الشغق ألاوؾغ زطىضا في مطغ  َو

مع "الضولت"، "الؿُاؾت" ومع باقي مؤؾؿاث الخيشئت. جىشف اللغاءة ألاولُت لهظا الىخاب زلل امللاعبت 

ت التي ًلترخها الباخث والتي ؾبم ؤن ضاغها في العضًض مً امللاالث )مضمىن الىخاب هى مجمىعت  الىؽٍغ

لاالث املغجبعت بضعاؾاث مُضاهُت ؤحٍغذ على فتراث ػمىُت مدخلةت،، فهى بضاافت لىى اؾخعماله مً امل

ت في متن الىخاب مثل" الالخغهت احخماعُت"، "الىضاٌ مً ؤحل العِش"، "الؼخف الهاصئ  ملةاهُم مدىٍّ

ت للعضًض مً املةاهُم الؿىؾُىلىحُت في ملاعبت املجخمعاث الشغق  للمعخاص"، ًبحن في املدضوصًت الىؽٍغ

 هما ضاغخه الؿىؾُىلىحُت الان جىعان. "الحغواث الاحخماعُت" ألاوؾعُت عىضما ًخعلم ألامغ ب

ًمىً اللٌى ؤن آضف بُاث، والظي جابع "الحُاة" بىضةها الؿُاؾت مً زالٌ جدلُل العاصي منها، وفهم 

ت، ًلىم ؤًضا بخبُئت املضامحن فاعُلها وؤشياٌ ػخةهم الهاصئ للخعبحر عً "املعاعات" للم ُّ ىؽىماث الدؿلع

سُت هةؿها التي  ت ملةهىم الحغواث الاحخماعُت واؾخعمالها في فهم مجخمعاث لم حعغف الؿُاكاث الخاٍع الىؽٍغ

 شهضث جيّىن الىسب منها وزطىضا ما اعجبغ بالةئاث الىؾعى.

 ٌ ألاوىى للىخاب هخبذ كبل ؾىت  ًخىػع الىخاب على ؤعبعت عشغ فطال ملؿمت في زالزت ؤبىاب، الةطى

 ُضاهُت التي ؤشغف علهها.املن ؤن الضعاؾاث عباعة عً مجمىعت مً امللاالث التي جبحّ  يوه 3122

ًخعغق الياجب في الةطلحن ألاولحن، لىى صعاؾت وضةُت لحالت مجخمعاث الشغق ألاوؾغ مً خُث حملت 

إلاهخاحُت و جغصي ألاخىاٌ الصحُت وجلهلغ  اهسةاضاملىسةض لألفغاص و  للضزوااملشاول التي حعاوي منها 

الىؽم الدؿلعُت وؾُاصة مىعم  واؾخمغاع مجاالث البدث العلمي و هي ولها عىامل آزظة في ؼل الطعىص 

اللهغ والعىف والالصًملغاظُت هما، ًجاصٌ الياجب ؤًضا في هظا املضزل صوائغ الخةىحر والبدث في العالم 

ائُت مىعلت الشغق ألاوؾغ عً العالم خُث ًجزع صائما لىى الحىم ألاخاصي الغغبي والتي جلّغ باؾخثى

سُت)صًمىمت، غحر كابلت لةىغة الخغحر، فلض ؤوضح الياجب ؤن املىعلت  ومجخمعاجه زااعت لطحروعة جاٍع

مً  اهعالكاو زىعاث مسخلةت عبر علىص عضًضة  اهخةاااثالعغبُت هغحرها مً مىاظم العالم ألازغي شهضث 

ت ؾىت الثىع  والثىعة إلاًغاهُت  2565و زىعة الجؼائغ ؾىت  2561والثىعة العغاكُت عام  2563ة املطٍغ

خغهت هةاًت في  و بعضا مً الحغان في العطغ الحضًث هىلاباث العماٌ في جىوـ، ،2515إلاؾالمُت ؾىت 

لىى فىغة ما  في ألاعصن ولًغان، هما ٌشحر الياجب في هظا املضزل الاعخطاماثوبعض الخجمعاث و مطغ،

وصوعها في جإحُج املماعؾاث  الاحخماعُت ٌؿمُه ؾُاؾت الشاعع وشاعع الؿُاؾت خُث الالخغواث

فالشاعع هى املجاٌ العام الظي ًخم فُه الخعبحر عً عضم الغاا وهى عباعة  في الشاعع العغبي، الاخخجاحُت

وجىحاهاتها املسخلةت. وفي زىاًا على الؿلعت  اعتراضعً مىؽىمت مشحىهت مً الطغاعاث وما ًطاخبها مً 

هظا املضزل ٌعمض الياجب لىى لبغاػ فىغة مدىعٍت ؤزظث جدىامى في مجخمعاث الشغق ألاوؾغ وهى ما ٌؿمُه 

ت، الاخخجاج"بالالخغواث الاحخماعُت" وبضوعها في عؾم مشاهض  فهي خغواث  وملاععت العبلت املالىت واللٍى

مشترهت مً ؤحل الىضاٌ والبلاء، هي مغخلت حضًض ملجخمعاث  لةاعلحن غحر مؤصلجحن، ًجؿضون مماعؾاث

ت ؤهبر والشباب  جخإلف ً غحر الشغعُحن والبائؿحن واملهمشحن واليؿاء املعالبحن بدٍغ مً الةلغاء واملهاحٍغ

 العامدحن 

 لىى مؿخىي افضل. 
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ًض ملىعم بىضةها حعبحر حض الاحخماعُت الهضوء لخدلُم املعالب ؤخض الؿماث الغئِؿُت لالخغواث

مماعؾاحي بعُضا عً الضىااء والةىض ى حعخمض على مىعم املماعؾت الُىمُت الغوجُيُت وجلاظعاتها مع 

خىازغة هىا وهىان مً خُث جإظحر الةعل املوالالجضعج في الحطٌى على املعالب، وهي الطىعة  الالجىؽُم

الاخخجاجي الظي ًخم غالبا بشيل فغصي ومخةغق ولىً همائها ًمىً ؤن ًدشض كىة مضاعةت ًجعل ؤمغ 

 مغاكبتها والخدىم فهها مدضوص. 

 في جةؿحر مىعم الالخغواث والاؾترؾاٌمً الخةطُل  بش يءاؾتهل الباخث هخابه في الباب ألاٌو 

"عىىهه بالالخغواث الاحخماعُت" بخىاُذ فىغة همى الجماعاث املهّمشت وغحر املىؽمت في والظي  الاحخماعُت

ت هدُجت لفغاػاث ؼاهغة العىملت، ًىشف الباخث ؤن هظه ألاشياٌ الجضًضة جىامذ بشيل  املىاظم الحضٍغ

 وملاععت الىؽم الؿُاؾُت وجىحهاتها الاكخطاصًت الاخخجاجالفذ وؤضبدذ الؿمت الباعػة ألفعاٌ 

له ما ًبرعه بل هى ٌؿخلي  الاخخجاجوالاحخماعُت املضعغبت، بدُث لن هؼوع الةاعلحن لىى هظا الىىع مً 

كىجه مً عالكاث اللغابت والطضاكت وحشابه الؽغوف وألاوااع املؼعٍت فهى ػخف هاصئ للمعخاص ولىً مً 

 هىع زاص وجدذ ؼغوف مخغحرة ولُت.

ع  انهُاع  اوعياؾاثذ في هظا الباب ؤًضا ٌعمض الياجب لىى جىاُ  صولت الَغ

وؼهىع ؤظُاف  والاحخماعُت الاكخطاصًتلعاصة الهُيلت  اوعياؾاثفي مجخمعاث الشغق ألاوؾغ وجىامي 

الةلغاء واملعضومحن  اجساطالةلغاء واملهمشحن فالةىغة الغئِؿُت التي ًضافع عنها الياجب في هظا الجؼء هى 

 ً حغواث الىلابُت للضفاع عً مىدؿباتهم التي خطلىا علهها في خلبت وزلافُا وؾُاؾُا ال احخماعُاواملنهاٍع

ت للىضاٌ ،ٌشحر الياجب ؤًضا لىى  الؿبعُىاث والثماهِىاث مً زالٌ الاؾخعاهت ؤًضا بجماهحر املىاظم الحضٍغ

ت الخىمُت الاحخماعُت شعاعا ألهضافها، ومً بحن ألافياع التي صافع عنها  واجساط فىغة بغوػ الحغواث إلاؾالمٍى

ت مً ظغف ؤهطاع عمضوا  ت وهُةُت جدلُم املؿاواة الجىضٍع الياجب في هظا الباب ؤًضا هي خضىع اليؿٍى

ت للضفاع عً خلىق املغؤة، ت  على جىؽُم خغواث كٍى والتي جدؽى به املغؤة في  والاؾخلاللُتلن هامش الحٍغ

ا عً ماال هى مىحىص في صٌو الشغق ألاوؾغ خُث اللمع  ضٌو الضًملغاظُت الغغبُت ًسخلف حظٍع

ت واملؿاواة بحن الجيؿحن ًؽهغ  اؾخدضاع والدؿلعُت، هما ؤن  ل لحطٌى املغؤة على الحٍغ ش العٍى الخاٍع

ش الىضاىي واملؿاهمت في زىعة  ملغؤة إلاًغاهُت فلض وحضث ا ،2515بشيل حضي في الحالت إلاًغاهُت خُث الخاٍع

مؽاهغ الةترة  اؾدُعابهةؿها خؿب الياجب ؤمام جدضًاث حضًضة لىنها ججاوػث هاجه العىائم بعض 

ض مً اليشاط الثلافي والجمعىي والؿُاس ي مع الحةاػ على  الجضًضة والبروػ بمؽهغ املغؤة املخجهت لىى مٍؼ

ت الضًيُت املشترهت ولؾالمُتها.  الهٍى

ت في املشهض الؿُاس ي والاحخماعي والثلافي، ٌشحر الباخث لىى لىى حاهب خضىع الجىضع و  الالخغواث اليؿٍى

 جىامي مضعغص للشباب في صٌو الشغق ألاوؾغ زاضت 

وهى ظبلت زىعٍت وجدض مخطاعض للىؽم  الاحخماعُتفي لًغان، مطغ والؿعىصًت، فهى وكىص الخدّىالث 

غواث الشبابُت ًؽهغ في صولخحن شغق ؤوؾعُخحن لن كىة الالخ الدؿلعُت وعهان لحضىع البرامج البضًلت،

هبحرجحن فةي لًغان هىان مؽاهغ حضًضة لشباب لًغاوي عطغي ًخدضي اللُىص الشضًضة املةغوات مً ظغف 

اث شبابُت  ألاؾلمت اوعياؾاثؤما في مطغ فخطاعض  الؿلعت الؿُاؾُت والضًيُت، والعىملت ؤصي لىى ؼهىع هٍى

اصة معالبهم والخإؾِـ لثلافاث فغعُت  مخعضصة مهخمت بالةضاءاث التي ال حععهها الضولت ؤهمُت مً ؤحل ٍػ

للض جإؾؿذ مماعؾاث ووشاظاث هؤالء الشباب في مطغ خؿب الياجب على عملُت الخجضًض  حضًضة،

ض مً  الابخعاص ًلىم على املغاوخت بحن عضم اججاهاملخىُف وهى  بشيل هلي عً الىؽام الؿائض والؽةغ بمٍؼ

 املياؾب مً الؿلعاث اللائمت.
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 ًسخم الياجب هظا الباب بالخعغق لىى ؾُاؾت املغح وهُف غضي الخعبحر عىه 

ت زاضت في لًغان  في ؤشياٌ وكىالب مسخلةت ؾمت ممحزة لثلافت الشباب، وؤن معاصاجه مً إلاؾالمٍى

ت، فاملغح ًجض مبرعاث عفضه ومعاصاجه في الضٌو ألاوعبُت لبان والؿعىصًت ؼل خبِؿا ل ؿُاؾاتهم لعلىص ظٍى

والخىف ول الخىف خؿب الياجب خُىما ًطبذ املغح ؾُاؾت اض الاهؽمت  عطىع الؽالم والخسلف،

 .الاحخماعيالحاهمت التي جغفع شعغ الخدىم في الىؽام ألازالقي وىؾُلت للضبغ 

لىى ؤعبعت فطٌى اؾتهلها بةطل عىىهه ياصة الشارع والشارع الضياس ي" الباب الثاني "صكؿم الياجب 

، فةي لًغان على خؿبه الاخخجاحاثشاعع الثىعة مً خُث هى مجمىعت صالالث مياهُت لةضاء لتراهم 

ت  ؾبلذ الثىعة ججمعاث شعبُت في ؤهبر ألاخُاء ملضة فاكذ الثماهُت عشغ شهغا، هما ؤن اؾخدضاع عمٍؼ

سُت التي جغهتها مثال شىاعع فغوؿا كبل الشاعع وكضعجه ع الثىعة  اهضالعلى حعبئت الثىاع هابع مً الضالالث الخاٍع

غ والعغق املداطًت له وشاعع الثىعة في لًغان  الةغوؿُت، لن شىاعع الغضب في اللاهغة على غغاع مُضان الخدٍغ

فهي ملخلى بحن الغني والةلحر وبحن  الاخخجاحُتواملداط بجامعت ظهغان حعض مىبعا خلُلُا لخطٍغف ألافعاٌ 

 الىسبت والعىام وبحن املثلةحن وألافغاص العاصًحن.

ؤما في الةطل الثاوي فُخعغض الياجب لىى العالكت بحن البِئت الةلحرة وهمى الحغواث املخعغفت واملدشضصة 

لخعهحر  2544خالت ألاخُاء الةلحرة في مضًىت اللاهغة مثال وجضزل الجِش املطغي ؾىت  اؾخدضاع مً زالٌ 

 هظه البِئت مً الدشضص.

 واوعياؾهاؤّما في الةطل الثالث ًخعغق الياجب لىى الجزعت اليىهُت املخىامُت 

ط الطغاع والخجاوـ، فسعى  الاجداصوالعضاوة بضٌ  الاهلؿامعلى املجخمعاث إلاوؿاهُت مً زالٌ لزاعة 

 بحن ألاعغاف والثلافاث املخىىعت  الازخالفوالطضام الىابعت مً 

في خحز حغغافي مدضوص، جضفع الباخث لىى ؤن ٌؿخعغض ؤًضا الياجب خالت ألاكباط في مطغ وهُف ؤضبدىا 

سخخم الياجب  ."املضيحيون ألاصليون بحق"ؾيان مً العبلت الثاهُت عغم ؤن الضالئل حشحر لىى ؤنهم هم  ٍو

ظا الباب بةطل خٌى الشاعع العغبي الظي ًىضف خؿب املىؽىع الغغبي بإهه شاعع غحر علالوي عضواوي ه

ت بل ًدىاغم مع  طّغح بإهه شاعع ؾُاس ي بامخُاػ ًجزع هدى جدىالث حظٍع بدُث ًىاكض الياجب هظه الةىغة ٍو

مخطاعضة ؾىاء على بغامج الخىُف الهُىلي املةغوات  اخخجاحُتألاخضار الىبري لِشيل خغواث شعبُت 

ؤو في الخجاوب مع  والاكخطاصًت الاحخماعُتمً ظغف ضىضوق الىلض الضوىى ؤو اض ؾُاؾاث الضٌو العغبُت 

 كضاًا ألامت العغبُت هةلؿعحن والعغاق.

غاًت في  ي اؾخةؿاع فِؿتهله بةطل ًعغح مً زالله ؾؤاٌ  الثوراتؤما الباب ألازحر مً الىخاب خٌى 

ولعله مً هافلت اللٌى خؿب الياجب الخيبؤ  ألاهمُت خُث ًلٌى هل هىان مؿخلبل للثىعاث إلاؾالمُت؟

وؾُاؾُت  احخماعُتفي صٌو الشغق ألاوؾغ ولىً ال حعضو ؤن جيىن حغحراث  الاحخماعُتبالثىعاث والخدىالث 

ضافع الياجب ؤًضا عً كضُت مدىعٍت جخ ت، ٍو محز بها معؽم الثىعاث وهي فىغة لضالخُت ما بعض لؾالمٍى

 الخعلُض وجىافغ الؽغوف املاصًت والغوخُت لخإحُجها فهي ؤهثر مً وىنها مجغص حعبحر عً جىاكضاث بىائُت.

ت الجضًضة، الخمغص إلاؾالمي هي مطعلحاث صافع عنها الياجب في ؾُاق جيبؤه بمؿخلبل الثىع   الحضازت، ألابٍى

ت الجضًضة الؼائةت،ال إلاؾالمُت في عطغ العىملت خُث  هما  ًؽهغ الخىاكض على خؿبه بحن الخدضًث وألابٍى

ؤن الثىعاث والجزوع هدى الضًملغاظُت ًمىً ؤن ًؤصي لىى لضالخاث حضًضة ًضعلع إلاؾالم فهها بضوع هبحر 

 خؿب الياجب.

ت ولعهاضاث بغوػ الىلاشاث وا لسجاالث ؤما في الةطل الثاوي فُخعغق فُه الياجب لىى ما بعض إلاؾالمٍى

ت، وجدلُم مةغصاث الحضازت البضًلت وجمؽهغاتها  خٌى شيل الضًملغاظُت في اىء الجزعت ما بعض إلاؾالمٍى
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ت، مً زالٌ جىؾُع هامش ومجاٌ املجخمع املضوي، ت واملؿاواة الجىضٍع  اللبٌى باللىاعض الضًملغاظُت اليؿٍى

الىماطج الجضًضة املخةخدت بعض كُاصاث إلازىان للض حّؿض هظه  والةطل بحن الؿلعاث. والاهةخاحاملغوهت 

خغهت العضٌ وإلاخؿان في املغغب، بدُث ٌعخبرها الياجب  الجماعت إلاؾالمُت في الهىض، املؿلمحن في مطغ،

الغهان الجضًض في لعاصة إلاهخاج الثلافي ولعاصة الخمىكع صازل وؿُج املجخمع. فضن كىة هظه ألاخؼاب 

غ ما ٌؿمُه باملىاظىت الىاشعت خُث الخةاعل والخىاضل والخىؽُم  والحغواث هابع مً الحضىع  ومً جعٍى

 وهى ما ًجعل الضولت جخىُف مع الخىضُاث املجخمعُت الجضًضة.

في الةطل ألازحر مً الىخاب، ًخعغق لىى الثىعاث العغبُت وهى الحضر ألابغػ خؿبه الظي غّحر الىؽم 

طةها على ؤنها زىعاث شبابُت، زىعاث الدؿلعُت الغاسخت، خُث ًبضؤ بضععاء وضف ؤوى ي لهاجه الثىعاث ٍو

ضبغت صًيُت  ما بعض خضازُت اؾخةاصث مً مضاعةاث العىملت وحعمل على لعالء خلىق ألافغاص ولِؿذ لها ال

دطغها في  خعغق الياجب في زضم جةؿحره لهظه الثىعاث ؤًضا لىى ؤؾبابها وصوافعها ٍو وال ضبغت علماهُت. ٍو

خؿبه ؤًضا الشغور  الثىعاثص وألاؾالُب وظغق حضًضة للخعبئت. للض ؤخضزذ هظه وحىص فاعلحن حض

الجضًضة في مجخمعاث الشغق ألاوؾغ، صافعا لهظه الثىعاث والىمى الضًمغغافي لطالح فئت الشباب وجأول 

 اهدشاع  لن .والاكخطاصًت الاحخماعُتالعبلت الىؾعى الةلحرة واوعياؽ طلً على مؿخلبلها وجىحهاتها 

لثىعاث في الضٌو العغبُت على ضعُض ؤهثر مً ميان في املضًىت وألاظغاف وألاكالُم ٌعّض مً ممحزاتها ا

وزطائطها، والخدضي ألاهبر لها هى مضي املدافؽت على ألاشياٌ الجضًضة للىؽم واملؤؾؿاث وامان 

 والعضٌ الاهضماجعً العىف والةىض ى والخإؾِـ ملباصئ  الابخعاص

 املولى عبدمحمد 

 

 

 

 
 


