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د إبراهيم أنيس محمد الكاسح -قسم اللغة العربية

يعك سسس ا دل المن سسارا انلد سسات الد ارس سساج ا دبي سسةا نمامل سساا لس س النن سسا
المعرفي العام في مرحلدس زممنس ا ف سز لسدي فسي اسدث الدسحيرا زأحيانسار الدسحيلرا
مسسق قيسسايا هسسقا الننسسا المعرفسسيا زتدلا س مسسق ديا اردس زأنسسساق اللكرتسسة فعنسسدما
اراسسج النم سسة الدارتيانيسسةا زقسسا ج منزاد سسا العلميسسة فسسي النسسرا الداسسسق قسسر
نحلث طالج حنزار معرفية ميدللةا زادنا أيرها قد طساث الد ارسساج ا دبيسة فسي
الننسسد ا دبسسي مسسا يسسدث ا دمسساد الننسسد الدسسارتييا زفسسي نورتسسة ا دل الدسسي حسسزج
و سسر للنق سساا ا دب سسي ن سسالعزدل إلس س الدلس سسلر الد سسارتيي لطبيع سسة ا ب سسدا
دص سسز ارر لن ل
ا دبسسيا ناهي س سسا اانص سرال الزاسسسق إل س دسسارت ا دل زالكدانسسة في س ا زف سسي
سسسياا الدلا س مسسق هيمنسسة النم سسة العنليسسة الدارتيانيسسةا و سسرج ب سزاكلر الد ارسسساج
ا دبيسسة الدسسي أسسسسج ل س دل المنسساراا زدفعسسج ناداسسا دقس لسكل حن سدر مسسا حنسسزث
الدراساج ا دبية القي بن مل زم المق لسلد لطبيعدس لس مبسدأ دارتييسة العدقسة
بلا ناصر المنارنة ا دبيةا زصار ا دل المنارا إس امار فسي صسيا ة دسارت
ا دل النزمي زفق المنارنلا الدارتيللا .زالننا المعرفي ا نساني ا يسدكلا
لحالسة زاحسدلا زا لنغلسقا كمسا هسز يابسجا لس إيسافة فكرتسة يحسدل ب سا داممسارا
زتدزقف ندها أبدار فعرل النرا العقرزاا زنالقاج مق قرل مندصل ا ادااهار
معرفي سارا أز لنن س إرادل لسسدك الملك سرتا زالنسساحيلا فسسي ماسسااج المعرفسسة الميدللسسة
لبناء نورتساج حسزث أنسساا المعرفسةا زلصسيا ة أنومسة دحللس لوزاهرهسا ا دمسادار
ل بنية هق الوزاهر نلس اا زما يدث الراسز إلل ساا زالدزقسف أمسام كيليساج
زدقكل ا نالدحم زانلاق المساءلة العنلية.
بنام ا
ل
زل سسم يك سسا ال سسدرس ا دب سسيا زمنس س ا دل المن سساراا نمن سسحك س سا ه سسقا اليي سسار
المدحيرا إق ار ارر نحدميسة اسدث المعسارل ا نسسانيةا زاسسداانة ليسرزراج
المعرفي
ل
العدق سساج المدنادل سسة فك سساا أا أو سسرج مرحل سسة ادل سسدل ياني سسة ف سسي د سسارت ا دل
المناراا هي مرحلة ااداا النندي.
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ظروف نشأة االتجاه النقدي في األدب المقارن.
اس سسداانة لدط سسزر الدلكل سسر ف سسي الو سساهرل ا دبي سسةا زدل سسا در م سسق ادل سسد ند سسام ه سسقا
الدلكلر مسا منساه زمسساراج ننديسةا صسار ل اممسار لس ا دل المنسارا أا لنوسر
فيمسسا أناسسم مسسا رةك سسساننةا زأا اينس لسيم نسسز الدصسسزر السسقي دحسسسس لي س ا دل
المنس سساراا زمس سسا ق س ساد إلي س س مس سسا ملس سساهيم امس سسة أز دلصس سسلليةا اس سسرك إ مال س سسا مس سسا
الرزاد بزحي زدزاي ما هقا الدصزر الدحسيسي.
المنارنلا ل
مل س ام الد ارسسساج ا دبيسسة
و سسر فسسي ماسساث الدلكلسسر فسسي ا دل ادااهسساا ننسسدياا ل
فس سسي النس سسرا العق س سرتاا زأحس سسدياا فس سسي الحنينس سسةا دحس س لسزا نز ي س سار لرصس سسد مس سسا لس سسةر
للدراساج ا دبية في هقا النراا زهما ادااهسا الد ارسساج القسكدنية فسي رزسسياا
زالنند الادلد في الزاياج المدحدل ا مرتكيةا زمسا زاقسق اهدمام مسا ببنيسة العمس
ا دبيا زااقدغاث ل الصلاج ا دبية في النص ا دبي دحمدر زدنص ارر ننديارا
دنس لسدم الننسسد ا دبسسي فسسي ماسساث الدلكلسسر فسسي ا دل ل س حسسسال الدسسحرت ا دب سيا
ز لبج الدراساج الدي دحصر فا للد ا في إطار النص ا دبي ل لرها ما
الد ارسسساج الدسسي انص سرفج سسساننار إل س مسسا هسسز يسسارو السسنصا ز إل س منح س دنسسدل ارر
يعزث لي ند دنديم معرفة حزث ا دل زالنص ا دبي.
م مار ل
زبزحي ما دطزر الدراساج ا دبية في النرا العقرتاا و ر ااداا النندي
القي كساا ااسسداانة للمدغلسراج اللكرتسة زالمن ايسة الدسي دطسزرج يسدث النصسف
ا زث مسسا النسسرا العقسرتا  1فكسساا أا و سسر الس مسسا المنسسارنلا السسقلا نقسسطزا
اغرافي سار ف سسي الزايسساج المدح سسدل ا مرتكيسسةا زالد سسي رفسسج مةسس سساد ا ا كاديمي سسة
زالينافية قلز النند الادلسد االنصسي فسادا زا إلس بنساء نوسام ملساهيمي ادلسدا
زميدلف دمامار ا السامد في ا دل المنارا لقل فإا بداياج مرحلة المنارنة
النندي س سسة ف س سسي ا دل المن س سسارا ق س سسد انبن س سسج لس س س نن س سسد نل س سسف فك س سسار المن س سسارنلا
الدسسارتيللاا زاص سرار ل س هسسدم الدصسسزر الدسسارتيي في س ا زالسسقياكما نعسسرلا قسسد
ااء انساامار مق قلز الدلكلر الدارتيي زالزيعي في النرا الداسق قر.2
لند ز س منسارنز ااداسا الننسدي يسرزرل اانصسرال سا المنارنساج الدارتييسة
اليارايس سسة الدس سسي انحصس سسرج افس سسي د ارسس سسة تليس سسة المصس سسادر زالدس سسحيلراج ز دقس سساج
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ا سسسنال نالمسسسبناجا زالصسسدك زالق س رل أز ااسسسدنناث 3ا فد ارسسسة الدسسحيلرا نسسد
هسسةاء المن سارنلاا زنالسسقاج رتني س زتلي س مسسا هسسي إا رصسسد للازانسسل اليارايسسةا
زابدعاد ا أي ف م حنيني لطبيعة ا دل نلس .4
سالد الد ارسسساج ا دبي سة الم دم سة
لسسم يعسسد ممكنسساا فسسي و س هسسقا الدطسسزر السسقي سس ل
نحدبيس سسة ا دلا أا لنلس سسرد ااداس سسا الدس سسارتيي نس سسا دل المنس سساراا زصس سسار و س سسزر
فعالة
يطزر الدرس المناراا زيغقي نمنارناج ل
ااداا النندي في مسلكار طبيعيار ل
زا سسادل دح سسدل لس س نحهملدس س المعرفي سسةا زقدردس س لس س ا ي سسافة زاليل سسق ما سسارال
لدطسسزر الد ارسسساج ا دبيسسةا زأيي سار فإن س يللسسد هسسق الد ارسسساج مسسا يسسدث منارنسساج
دنحث في النيم اللنية زالامالية الدي ااءج في نصزص أدبية ميدللة اللغاج.
لنسسد كسساا ااداسسا الننسسدي أقسسن نحركسسة دمسسرد فسسي ا دل المنسساراا لرتسسد د اد س
إنطاث دصزر مسدحكم في الدراساج المنارنةا يسدمد قر لد ما كزن قسد امم
و زر هقا الحن أساسارا زصاحل نقحد فعسلرلا ما يما محازلة هدم ا زقسد
اسدنر في المةسساج النحييسة أكيسر مسا قسرا كامس ا قس د تال الد ارسساج الدسي
ل
طرها الدصزر الدارتييا فعكلج داممار ل رصد دقساج الدسحير زالدسحيلر بسلا
أل
النصزص زاآلدال زالعناصر مزيز المنارنة.
يلسسسرا ل س ا ق س فسسي اسسمء من س ا حس لسدل ننسسد المنسسارا ا مرتكسسي
زلع س هسسقا مسسا ل
رتني زتلي فكسار ااداسا الدسارتييا زسسبل المنارنساج الدارتييسةا ازالحسق أا
زتلي لم يكا يطالسل نسحكير مسا إ سادل دزايس قسام للد ارسساج المنارنسةا مندنسدار
الطبيعة المطلنة لمناه فاا دلاما زااا ماري كارت ا زنالدنسبرار في د ارسسة
ا دل المن سساراا زك سسقا س سسيطرل نناي سسا الن سسرا الداس سسق ق سسر لل سسا نكس س ق سسحناد
الزيسسعية العلمزيسسةا زالدارتييسسة النسسسبية 5ا للرفسسق منسسارنز ااداسسا الننسسدي نزانسار
رتيار لدصزرهم ينزم ل منارنة اآلدال انطدقار ما نوام ا البنامي ا دبسيا
ملسمج كس مزيسز مسا
زما دراسة زدحللس العناصسر اللنيسة ل سقا النوسام الدسي ل
مزيز اج المنارنة.
تصور االتجاه النقدي في األدب المقارن.
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يع سسزد من سسارنز اادا سسا النن سسدي ن سسا دل المن سسارا إلس س دامس سرل الد ارس سساج ا دبي سسة
مرك س ارم ل س مبسسدأ أا
النصسسيةا زقسسد كسساا ارمسسد هسسقا ااداسسا النن سدي رتني س زتلي س
ل
الزفس س سساء لطبيعس س سسة ا دل الحنينيس س سسة لس س سسا لدس س سسحد إا مس س سسا يس س سسدث دس س سسر ااهدمس س سسام
انالمق سسكدج الياراي سسة كالمص سسادر زالد سسحيلراج أز الق س رل زالس سسمعة 6ا زالدزاس س
إل س س نس سسز ادلس سسد مس سسا المنارنس سساج لنصس سسرل إل س س دحلل س س العم س س اللنس سسي زالحكس سسم
لي 7.زمق هق الد زل الدي صدرج ما زتلي إلس إكسسال الد ارسساج المنارنسة
نعسدار تيسسرا ليدلسف سسا الدصسسزر السسابق السسقي دحسسسس ليس ا دل المنسسارا فسسي
يندم ا دل المنارا نطبيعة ادلسدلا دنسزم لس
بداياد ا بدأ لدقك دصزر ادلد ل
د ارسسسة النصسسزص الم سراد منارند سسا زدحللل سسا فسسي قاد سساا زا دمسسادار ل س بنياد سساا
دزنم سسا اكدس سراث ن سسالورزل الياراي سسة الدارتيي سسة الد سسي دح سسيط ب سسق النص سسزص ز
بقل ا ييما الدحلل النندي المنارا أا للني االيزء ل الموساهر الاماليسة
زالقكلية لصنع ا دل ز ل أساللن زبنام 8.
زكم سسا دن سسدما فالمنارن سساج الدارتيي سسة د سسدم نالنح سسث ف سسي المص سسادرا ز دق سساج
الدس سسحيلر يدم س سسة لد س سسارت ا دلا ف س سسي حس سسلا أا المنارن س سساج النندي س سسة دص س س ب س سسلا
النصزص ا دبية مسا يسدث دحللل سا فنيسارا ز الدعللسق لس دكزتن سا البنسامي مسا
زدعرل النراء زالم دملا
منوزر امالي ف ي ديلف كيل ارر لنند ا دل زدقزق ا ل
نسساآلدال ا نسسسانية نط ارمسسق زكيليسساج الداسسسلد اللنسسي الامسسالي ل فكسسار ز النسسيم
الدي ااءج في نصزص أدبية ميدللة اللغاج زالمراعياج.
إا مطلسل النحسث سا اللنسي فسي النصسزص ا دبيسةا كمسا ق لسدد ليس كس مسا
رتني س زتلي س زهسساري للسساا لدسسيح ماسساار رحن سار مسساث منارنسساج إاراميسسة دحصسسر
نق سساط ا ف سسي النص سسزص ا دبي سسةا مس سسدللدل م سسا من سساه نن سسد ا دل النص سسية ز
لدد يح أمام ا إمكاناج م مة اكدقال هق النصزص الدي انداسج فسي سسياقاج
حي سسارتةا زب سسدافق دا سسارل إنس سسانية ميدلل سسةا ز ا سساءج حازي سسة ل م سسزم زازدي سسة
وسسفا فسسي الزقسسج نلسس ا زسسسام زأدزاج فنيسسة بناميسسة د يسسحج ل دنسساء
ياصسسةا زدز ل
في إطار يصزصياد م الحيارتة زا نسانية.
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ز ن سسد إاس سراء المنارن سساج النندي سسة لس س النص سسزص ا دبي سسة مزي سسز الدحللس س ا
المكزنساج اللغزيسةا
ددكقف سب كيلرل حيارتة زفنيةا حيارتة ددص نمام
ل
ل
زالند ية زاللنيةا زا نيربزلزاية الدسي داسد طرتنسار و ارهسا زالدحسسيس ب سا فسي
السسنص ا دبسسي زلسسدك النسسارذ النعلسسدا زكسسقل سسسب قاديسسة ددعلسسق نمنسسدرل المبسسد
يعبسر سا ميسمزناد فسي إاسراءاج فنيسة دعكسس كيليسة
زم اراد الدي دملم زهسز ل
دعاطيس مسسق المدسسات فسسي المقسسدر الحيسساري قزمي سار زانسسسانيار .فنسسد يكسسزا المكس لسزا
الرممي زاحدار في نصلا أدبللا ميدلللاا زكقا قد دكزا ا سسطزرل مقسدركة فسي
مللا أدبللا ميدلللاا زأييار الدقكل ا ينا ي قد يحدي منصزدار لطبيعد في
قصسسلددلا ميدللدسسلا كمسسا فسسي إينسسا القسسعر الحسسر بسسلا قصسسلددلا لدزمسساس إللسسزج
زبس سسدر قس سساكر السس سسيالا ك س س قل س س ز لس سسر مس سسا صس سسزر الدزول س سف البنس سسامي اللنس سسي
زالحيساري المقسدر ليلسي زراء دمسال ارم زاملسة مسا اليصزصسياج الدسي يسسسدن
ماليسسة ل سساا زكاقسسلة ن سساا
ب سسا المبسسد مراعيسسة زقادسارا زداسسي المنارنسسة الننديسسة ل
زمنيمةا في أحياا كيلرلا لمسدزياج إدراا ا زاسديمارها في النص ا دبي.
ل
قد يكدلي المناراا في الدراساج المنارنة الننديسةا برصسد ز دعلسلا زاسز ا داء
اللني نسد كس طسرل مسا أطسرال المنارنسة فيصسلر نقساط زصسليار فنسط يكدلسي
بزصس سسف موس سساهر البنس سساء اللنس سسي فل مس سساا زقس سسد لداس سسازم قل س س إل س س إصس سسدار دنلس سسيم
للنص سسزص مزي سسز المنارن سسة لدد ي سسح من سسزاج معيارت سسةا ا دن سسف ن سسد ص سساحل
السسنص زحسسد ا زدنس لسيم أداء ا دبسسيا ب س قسسد لنسسسحل الدنلسسيم ل س ينافد س ا زد سراكم
سدزناج ينافيسسةا
أمدس الحيسساري نحنسسساق الميدللسسة مسسا لغسسةا زند سسةا زاينسسا ا زمس ل
المكزنسساج دعم س مل سسا نقسسك مناقسسر أز لسسر
ز ناصسسر رزحيسسة ا كس هسسق
ل
مناقر في بناء النص ا دبيا زدةير في كيلياج إنداا .
مسسا يملسسم دصسسزر ااداسسا الننسسدي فسسي ا دل المنسسارا لسسيس فنسسط حرص س ل س
دكسرتس قسسرا المنارنسساج الننديسسةا زاقامسسة هسسق المنارنسساج لس د ارسسسة النصسسزص
ا دبيسسة زدحللل سساا زاا كسساا هسسقا المبسسدأ يقس لسك نص س ارر م م سار زأصسسيدر فسسي بنسساء
مل زم المنارنة الننديةا زلكا ييسال إلس هسقا المبسدأ ملمسح تيسر لس منملدس فسي
بن سساء المنارن سسة الننديس سسةا زا لنع سسد سسا المبس سسدأ الس سسابق ف سسي كزن س س ا سساء دصس سسزتنار
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زدص سسحيحار لم سسا رفدس س المنارن سساج الدارتيي سسة الد سسي دل سسح لس س كق سسف العدق سساج
المةسسسسة ل س نحسسث الدسسحيلراج المدنادلسسةا زرصسسد مصسسادر النصسسزص
الدارتييسسة
ل
ا دبيسسة .زليسسماا نحسسث دسسارتيي زيسسعي مسسا هسسقا النسسز ا زلدسسحملا إا ارم س فسسي
زيعية زايحة دكل نالمحصلة الزقز ل ندام لمية دارتيية دداسد فسي
دعليناج دارتييسة دكقسف أطسرال الدسحيلرا زمدنسساد ا زأطسر الممانيسة زالمكانيسة.
ك هق الغاياج ا يمكا أا دولر ب ا المنارنساج الدارتييسة إا بزاسسطة منارنسة
طرلا دسسدم بسلا طسرفلا فنسسطا زهسز مسسا يعسسرل فسي المنارنسساج الدارتييسة
مح لسددل زمسسة ل
بيناميسسة العدقسسة بسسلا أطسرال المنارنسسة ا دبيسسة .زقسسد رأك ااداسسا الننسسدي فسسي هسسقا
الحس سسرص ل س س يناميس سسة العدقس سسة بس سسلا أط س سرال المنارنس سسة دكرتس س سار ل يمنس سسة النم س سسة
الدارتييةا زاسدحكام ا في الدرس المناراا ز ند هدم اا زالسدفق ناداسا اليسرزو
لل ا إل ند منارناج نندية دداازم الينامية إل مسا هسز أكيسر من ساا فسإا قلس
يطسسزل أيسسرك فسسي اداسسا هسسدم الدصسسزر الدسسارتييا زد سسم بنسساء دصسسزر بسسدل ا هسسز
الدصسسزر الننسسدي فسسي ا دل المنسسارا .زقسسد كسساا هنسسري رتمسسا زاسسزا فلدقسسر مسسا
د ال دزسيق المنارناج النندية إل مسا هسز أكيسر مسا أدبسلا إلس تدال دلسدلا ز
المزسعة ما هقا الدصزر المنلدح صلة إنسانية م مة
دسدللد الدراساج المنارنة
ل
ددا سسازم ب سسا إق سسكالية العدق سسة ب سسلا المرك سسم ز ال سسام الد سسي دندا سسا المنارن سساج
الينامية.
ينزث هنري رتما انايدصار ا دل المنارا هز منارنة أدل نسحدل تيسر أز
نآدال دلدل 9.
سمزدل نحنسسامق دارتييسسة
زكمسسا أا المنارنسساج اليناميسسة ديسسلف لدسسارت ا دلا مدس ل
لس دراسسة اليسسة مسسا الدقسسة ل سسسنال الدسسي امنسسا لس قكرهسساا فسسإا المنارنسساج
المزسعة الدي دنارا بلا نصزص مدعسددل دندمسي إلس مراعيساج ميدللسة
النندية
ل
سمزد نمدحو سساج زدعلين سساج نندي سسةا
زمدع سسددل دي سسلف أيي سسا للنن سسد ا دب سسيا زد س ل
أفيسسج إلل سسا ق سراءاج ننديسسة منارنسسة فددكسسزا انطنا سساج زاد اركسساج حسسزث صسسزر
فنيسسةا زأسسساللل أدبيسسةا زكيليسساج بناميسسة مسسا اس لسراء منارنسساج دنلسسدح لس مس لسدزناج
أدبيسسةا زمسسا يسسم حيسسارتة زانسسسانية أقسسم  .زا يعنسسي هسسقا نسسحي قسسك أا ا دل
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المنارا مرد ا داممار لحن أدبي تيرا مطالسل نااردنساا نس أيسقار ز طساء ا
هقا الدنليم سيعزد بناء إل سسةاث إقسكالي يطساث اسسدندلية ا دل المنسارا نسسنار
ما أنساا الدراساج ا دبية.
فالعدقس سةا ف سسي زاق سسق الح سساثا ادلي سسة ب سسلا أنس سساا الد ارس سساج ا دبي سسةا فكم سسا أا
نورتسسة ا دل ا داسسد فكاك سار مسسا الننسسد ا دبسسيا ل س ا دنسسار أا الحسسدزد بلن مسسا
مدحركة زدعرل لر قلل ما الدداي ا فإا ا مر لنسسحل لس دقسة ا دل
المنارا نغلر ما أنساا المعرفة ا دبيسة ا يسركا ف سز لدسحير نمناماد ساا زتسةير
في فرص ا يافة إل هق المناماجا فا دل المنسارا نقساا يساص يسسد دل
اآلدال النزميسسة الميدللسسة نالد ارسسسة زالرصسسدا زفسسي ااداسسا الننسسديا زسسسللد فسسي
هق الدراسة نند النصزص زدحللل ا مناقرلا زمسا ندسام مليساج المنارنسة هادس
لدقسسك بنسساة المعرفسسيا زددك سسزا مل زماد س بزصسسل إط سسا ارر معرفي سار مسسسدندرا م سسق
لر ا نطبيعة الحاثا ما أنماا ممارساج في دارتيلد اللكرتة زالمعرفية.
دكرس الدصزر النندي فسي
في سنة  1961يكدل المنارا هنري رتما منالة ل
ا دل المنسساراا زدرس س المل سسزم الادلسسد للمنارنسسة بسسلا اآلدالا زيقسسدر هنسسري
رتمسسا مسسق لسسر مسسا المنسسارنلا ا م سرتكللا فسسي الدحسسسيس ل سسقا الدصسسزرا زطسسرت
أنعاد الدي لراد ل ا أا دةطر زدينط الدراسة المنارنةا لسر أا إيسافة نز يسة
م مسة طرح سا هنسسري رتمسا زهسز نصسسدد المقساركة فسي صسسيا ة الدصسزر الننسسدي
مال
في ا دل المنارا إق قاء في دنولر ل قا الدصزر الادلد القي سع
إاراميس سار ف سسي المنارن سساج الدطبيني سسةا أا ل سسدفق نادا سسا إمكاني سسة ن سسد منارن سساج ب سسلا
ا دل زالسد أدلا بسلا ا مساث ا بدا يسة ا دبيسةا زا مساث ا بدا يسة اللنيسةا
زكس سسقل بلن مس سسا زبس سسلا المنا س سماج المعرفيس سسة زاللكرتس سسة ا يس سسركا ينس سسزث ا ا دل
المنسسارا هسسز د ارسسسة ا دل يسسارو حسسدزد بلسسد معسسلا زاحسسدا زد ارسسسة العدقسساج بسسلا
ا دل مسسا ا سسة زماسسااج المعرفسسة زالمعدنسسداج ا يسسركا مي س اللنسسزا زالللسسسلة
زالدارت زالعلزم ا نسانية زالعلزم زالدياناج...إل ا ما ا ة أيركا زنايدصسار
ا دل المنارا هز منارنة أدل نحدل تير أز نآدال أيركا زمنارنسة ا دل مسق
ماااج أيرك ما الدعبلر ا نساني 10.
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ما ما ق في أا إصرار رتما لس انلدسات ا دل المنسارا لس لسر مسا
ملسسم
المعسسارل ا نسسسانية لسسر ا دبيسسة يسسسا فسسي إطسسار الدصسسزر المسسرا السسقي ل
زتس سراد م سسا قلس س ا مس سرل أي سسركا درس سسل مب سسدأ ي سسرزرل
ادا سسا المنارن سسة ا مرتكي سسةا ا
الملحسة ز اليسا طة الدسي ديسق
داازم لمزية ااداا الدارتييا زهدم نسنلد
ل
المنارناج في أيلق الحدزد .فااداا الدارتيي بدمسك نعدقاج الدحيلر لنقسط
النار في حدزد المنارنساج اليناميسةا زقسد أقسرنا إلس قلس سسللارا زهسز بنم دس هسق
لسسدحمس أكيسسر للمنارنسسة بسسلا اآلدال زبسسلا النصسسزص فسسي ماسساث ا بسسدا ا دبسسي
ا ف س سسرص الدن س سساا مس س سزاطا الد س سسحيلر زس س سسياقاد أزك س سسد من س سسا ف س سسي حال س سسة دزس س سسيق
المنارناجا زفدح حدزدها أمام أنساا معرفية أيرك.
لنسسد ماد حسسرص منسسارني الدصسسزر الننسسدي ل س اسسدزك المنارنسساج بسسلا ا دل
زالدأدل في درسسل صسلة المرزنسة زاانلدسات فسي طبيعسة هسقا الدصسزر .زنصسلة
المرزنة زانلدات المنارناج ل الد أدل يكدم لدلنا بناء مل سزم زاسسق زقسام
ل س س دل المنس سساراا يقس سسدد ل س س المنارنس سسة بس سسلا النصس سسزص ا دمس سسادار ل س س ننس سسدها
زدحللل سساا زيحلس س نعن سسد منارن سساج ب سسلا ا دل ز ل سسر م سسا المع سسارل زالمناس سماج
اللكرتسسة زالرزحيسسة ا نسسسانيةا فيغدنسسي حنس ا دل المنسسارا نليس مسسا لانيس مسسا
دزسق المنارناج بلا ا دل ز لر إق دليي هق العملية إل إديساث كيلسر مسا
ل
المعارل إل الننا المنارني.
ل
المسألة العنصرية و محنة اإلنسان المختلف بين فرانز فانون11
و محمد الفيتوري12
معذبو األرض ومحنة اإلنسان اآلخر.
ا نس سساا اآلي سسر ك سساما ميدل سسف مغ سسالرا ا يق سسار ا نس سساا ا ب سسي ا ا نس سساا
ا زرزبسسيا إنس ساا القسسماثا الصسسلاج النق سرتة نلس س ا فا نسسساا ا بسسي حالسسة
مكزنسار محزرتسار يح لسر
زازدية مدعاليةا ل
دمكنج ما الينساج الدسارتييا زاسسدحالج ل
دحزاد ا زتدصدك لدقكل زدردلل أنساق ف ز مصدر المنادرل
الزاققا زيصزغ ل
المادي سسة ز النيمي سسةا زه سسز الن سسادر لس س إ سسادل إند سساو المادمع سساج النقس سرتة الد سسي
يسدزطن ا ا نساا اآليرا المسدطيق دصرتف طنامق زسسلزكياج زدطلعساج هسقا
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ا نس سساا ال سسقي ليس س أا يطم سسما لس س زا سسزد م سسادام محاطس سار ناهدم سسام ا نس سساا
المدعسسالي زالمدملسسم زكحن س مبسسدأ حدمسسيا لنسسمث منملسسة النيمسسة المطلنسسة .فا نسسساا
ا بسي ا إنسسساا القسماث ازاسسد اغرافيسارا زدقس لسك إنسسانيارا زصسسيب بنلزيسار لينسسن
لس س فس سسرص داممس سسة زمداسسسددل دةهل س س ليك سسزا محس سسزر الزاقس سسق ا نسس سسانيا زمركس سسم
دحزاج الدارت النقري.
زمزا
ا حداث ل ا ر ا
ل
ل
فسسي مناب س هسسقا ا نسسساا المدعسساليا قي الصسسلاج الماس لسردلا الدسسي فسسامج نمدمسسح
المطلسسق ام سسا كس س الممكن سساج المر سسزل فل سسا دارتييس سارا ينن سسق ا نس سساا اآلي سسر
الميدلف أصدر زدكزتنارا زما يم لزنار زصسلاج أصسليةا زأنمساا سسلز ا ز السقي
ا يس س سسدطيق ق س سسلمار لص س سسيا ة زاقس س سسق مناس س سسلا إا أا لندو س سسر د س سسدي ا نس س سساا
المدعسساليا اللسسرد الصسسزرلا السسقي ولسسر نصسسلة النمسسزقو ا دنسساراج دعسسزد للسسرا
ا صس ا زايسسددل الدكسسزتا .زأمسسام حدميسسة الدلسزاا زقسسرا اللاسسزل الحاصسسلة بسسلا
ا نسسانلاا يصسسلر ا نسساا اآليسسر كامنسار مندوس ارر زسسسالنارا ز مند س مسسا يمكسسا أا
يصسسدر ن س ا أا لنسسدوم زفسسق الي سزانطا زتدسسحطر زازدي سار نحسسسل الحسسدزد الدسسي
المدلزقسسة
نقسسحج سسا سسسلز ا نسسساا ا بسسي القسسماليا زهسسز يم سارس إنسسسانلد
ل
لس ا ر ا زيسسسد دلا دارتييسارا دحنلسسق مسسا ين لربس مسسا النمسسزقوا مسسا صسسلاج
المدلزق سسة الد سسي دصس لسر لس س أا دك سسزا ن امي سسة
ا نسسساا المدع سساليا زم سسا الصسسزرل
ل
زمطلنة في الزازد ا نساني.
التفوق و التبرير لالحتالل
وهم ّ
الدملسسم العرق سي لسسدك ا نسسساا ا بسسي
رصسسدا ل قسسكاث الدسسي لداسسسد فل سسا زهسسم ل
القسماليا كسساا أا دقس لسكلج منس لسزاج كدسسال ف ارنسم فسسانزا ا معسسقبز ا ر ا زهسسي
ددصسدك لمحازلسة ف سسم ا أردس لس مادمعساج ا نسساا اآليسسر للدسدي زبإلحسسات
لر مناقر نحساللل هادمةا أز مناقرل نحدزاج نيلة لليدم حيارد ا حيارل
القسسماثا زليكس لسرسا مسسا يسسما ديمزمسسة اللاسسزل الزازديسسة بلن سزبلا ا نسسساا اآليسسر
الميدل س سسفا إنس س سساا الان س سسزل إق اب س سسد أا يلي س سسي احس س سساس ا نس س سساا ا ب س سسي
القمالي نالدلزاا زقعزر نالدملم ا صل زالمبسدمي إلس اقدحسام سالم ا نسساا
اآليرا زالددي في بلمد مسدللدار زمةي ارر فكاا فعس ااسسدعمار ندلاسة طبيعيسة

79

مجلة كلية اللغات  ،جامعة طرابلس العدد  13مارس 2016م

دسسدفق إلل سسا حالسسة البنسساء الدرادبسسي فسسي دقسساج الاسسنس النقسسري ا فسسااحددث لسسم
لزلفر ا زد في دحكلد أا المناي كاما مدزح ا زنالنسنة للمحدس فسإا المناسي
لليبدل سقا
لم يكا ا نغزلي أز النلالريا ب كاا حدلي داممار سا زمناسيز  13ل
ا نسسساا الميدلسسف صسسزرل مطلنسسة زنمطيسسةا ز لسسرك فيسساء المادمعسسي ا النسسارل
ا فرتنيسسة ا الم سار للمدزحقسسلاا بلسسدار هيمن سج لي س الي ارفسساج زالدعصسسلا منسسقز ار
لدحدنسارا ز قسسد اينلد سا لعنسسة ا لس  ...إن سا نسسدد المنسزو14 ..ا ز لس مةسسسساج
زيلعل سا لميسار نالد ارسسة
النحث العلمي الدسي أسسس ا ا نسساا ا بسي القسماليا ل
زالنح سسث دزر أا ديب سسج دزني سسة ا نس سساا اآلي سسر الان سسزبيا زدقس س د لس س حيامدس س
صلاج العاسم زالنصسزر اللطسري ا صسل ا فسا فرتنيا نالنسسنة للسدكدزر كساردزر
زهسسز اليبلسسر السسدزلي السسقي م س فسسي أفرتنيسسا الزسسسط زالق سرقيةا يعسساني كس سدر
زيم س سسزارا زأا يص س سسامص النلس س سسية ا فرتني س سسة دع س سسزد إلس س س ل س سسل ي س سسزي ف س سسي
الاب ة 15.زالدزصسلف العرقسي السدزني لنسسحل أييسار لس ا نسساا الا اممسريا
زهس سسز دزصس سسلف لمس سسي دارتبس سسيا معلزماد س س ا نالدس سساليا ارسس سسية دص س س مسس سسدزك
الحنسسامقا ف سسي ندسساو ا سسد مةسسسساديا ل س لسسد يب سراء كس لسزن م فيسساء ا نسسساا
ا بسسي القسسمالي الحيسساري ا بدايسسةا فيمسسا لدص س نااسسسدعداداج اللكرتسسةا فسسإا
الامامري معدسز كبلسر نليسارا زاقا أردنسا ف سم هسقا المعطس للنسا اسسدقكار السسمة
الد س سسي أيبدد س سسا المدزن س سسة الامامرت س سسةا زملاده س سساا أا المحل س سسي االا امم س سسري يو س سسر
اليصامص اآلدية
س يلدند دمامار أز دنرتنار الحس العاطلي.
س ساقوا يسدالل اليار للدحيلر.
س معاند ننزل.
س طلزلي قهنيار زيلدند رزت ااسدكقال الدي للطل الغربي.
س س أمام الحزادثا زاسدااناد س لة الدزاي 16.
زيسدمر البرزفسزر بزرز في دحكلد صلاج الننص الطبيعي المدممة لإلنساا
المحلي الامامري ف ز ل ما دندما أييار ا ...كاما بدامي يعي حيال ياملة
ز رتمتسسة لنوم سسا زتزا سسا ياصسسة المسسسدزك المدزسسسط مسسا السسدماغ  .17زأمسسام
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حنسسامق مزيسسز ية كدل س دصسسلر درقيسسة ا نسسساا اآليسسر الانسسزبي زاان سار أيدقي سار
نس س س ا نس س سساا ا ب س سسي الق س سسماليا زس س سسلدحنق ه س سسقا المطل س سسل
اب س سسد أا ل س سسن
الحيس سساري مس سسا يس سسدث اسس سسدعمار مادمعس سساج ا نسس سساا الس سسدزني حرص س سار لي س س ا
زمنلعسسة لس س  .للسسح ااح سسددث ل س د سسقكلر المحللسسلا نس سحا رحل س المحد س س سسيعني
نالنس سسنة ل سسم الع سسزدل إلس س البربرت سسةا زالحي سسال الحلزاني سسة .زيس سسع ااح سسددث إلس س
درس سسل قنا س سسة زازديس سة لسسسدك ا نس سساا المحلس سسي ملادهس سا لاس سسل لأا لنو سسر إل س س
زمحنسسة دسسسع لحمالدس مسسا زاقسسق معسسادا بس يحيسسق
ااحسسددث بزصسسل أمسار رحيمسسة ا
ااحددث قك ا م الدسي دمنسقا داممساا طلسدر منحرفسار نا سساس مسا بلسزغ ن الدس
زاندح سسارا زم سسا ماس سسارال ارم سسم المةقيس سسة الي سسارلا فسسسااحددث أم دحم سسي الطل س س
االمحلي ما نلس ا ما قاد ا ما زاقع النلسي زالطبيعي18...
ز هكسسقا اسسسدحاث ااحسسددث مسسد إلاابيسساا ز م مسسة لبنسساءل ابسسد أا ينسسزم ن س مسسا
ملسمج
يمل نني الصلاج الساننةا زيد اليصامص الطبيعية ا صللة الدي ل
ا نسساا اآليسر الانسزبيا زا أحسد يملس الدحهلس اللطسريا زالدحصسل الحيسسري
مي ا نساا ا بي القمالي.
ز ن سسدما يحدس س ا نس سساا ا ب سسي ن سسدد اآلي سسر الميدل سسفا زيحصس س اللن سساء ب سسلا
ا نس سسانلاا ب سسلا ال سسزتدلا لدك س لسرس زاق سسق يحمس س نع سسدلا نع سسد أزث لدع س لسرل فيس س
ا نس سساا ا س سسزد م سسا ي سسدث ايددفس س سسا ا نس سساا ا ب سسي ا زددح سسدد هزتدس س
دنعالمغالرد س لإلنسسساا ا بسسي السسقي صسسار مرك س ارم ددحسسدد هزيسساج اآليسسرتا بنسساء
ل حيزرا زتدحسس هةاء الميدللسزا طبيعسة زاسزدهم نالمنارنسة مسق طبيعسة
زاسسزد .ا فسسالمناي لسسم يكسسا قسسط مناي سار إل س هسسقا الحس لسد إا نسسدما ييسسق ل يمنسسة
لدعرفسسزا
ا نسسساا ا بسسي  19 .ف سالمنزو اميع سارا م م سار ايدللسسج مادمعسساد ما ا ل
إا مسسا يسسدث ا نسسساا ا بسسي  20زتيدبسسرزا زاسسزدهم قادسارا زسسسلزكارا زقسسدرل
إناام نالعزدل إل صلاج النمزقو القي حام ا نساا ا بي .
ااحددث فرصة لإلنساا اآلير الميدلف لصيا ة هزتد ا زبناء معرفة حسزث
طبيعد زحنيند اا زاقامة إد ار حزث حيزر ا ك قل ما يدث دنليم دناوري
يص بلا النمزقو زالمزازد محليارا زلز لم يكسا ااحسددث زاادصساث نسا بي
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يكزا معرفسة سا قادس ا
النادم ما القماث لما كاا لإلنساا اآلير الميدلف أا ل
دمكن ا ما يدث نين ا أا لاد منملد المدممة في دردلل ا راا النقرتة.
نعسسد أا يصسسلر ااحسسددث زاقع سارا زيكسسزا اللنسساء حاص سدر بسسلا ط سرفلا أحسسدهما
يحرك س س دافس سسق دنقس سسلري رسس سسزلي نيس سسرزرل نقس سسر قس سسيم حيس سسارل ا نسس سساا ا بس سسي
القماليا زتير لي أا يسسدالل زتدلا س مسق هسق الم مسة الحيسارتة نرصسد
نعس سسدا تيس سسر لندا س س فع س س ااحس سسددثا إن نعس سسد ديمزمس سسة اايس سسددل زاسس سسدم اررتد .
ف سسالحرص ل س س ااحسسسددث مسسسا طس سسرل المحدس س ا زالنابلي سسة ل س س أز س سسدم النابلي سسة
السس سرتعة ا ديلي سساا الزاق سسق المب سسدمي زا س سساسا زه سسز مدمم سسة ص سسلة ااي سسددل
زالدمسسالم حدس فسسي الليسساء المكسساني الزاحسسد الاسسامق للطسرفلا زحدس مسسق قسسعزر
المحد المدلزا نلامدل حيزر في هقا اللياءا زالنلق القي يصاحن ا نا دنسار
حملس لمناسماج دلزقس ا زمسسا ينابس قلس ممسسا يحملس االمحلسسي اآليسر مسسا قسسعزر
نحزلزيسة الحسق نالمكسااا زنحصسسالة ااندمساء إلس البلمسة الدسسي امعسج بلن مساا فمسسق
ك هق اا دناراج فإا الدعاي لا لدما زاا اايددل سيحدل بيناد ا زكزن
حنينة مداقرل في أص ا قياء ا في المسدعمراجا ناد أا ا انبي النادم ما
مكسساا تيسسر قسسد فسسر نلس س نمسسسا دل مدافع سة زتاد س ا ز ل س السسر م مسسا حالسسة
الدرزي النااحةا زحالة الدمل ا فالمحد يو داممار أانبيار ...فاللمة الحاكمة
ه س سسيا أصس س سدرا الد س سسي أد س سسج م س سسا مك س سساا تي س سسرا زه س سسي الد س سسي ا دق س سسن المحلل س سسلا
ااآليرتا 21.
لسسم ايغلسسر ااحسسددث فسسي أص س ا قسسياءا زلسسم يحس لسر اللك سرل ا بديسسة سسا يناد سساا
فاايددل بلا ا نسسانلا حنينسة مطلنسةا زليسسج دارتييسةا زمبسدأ مدعساث زلسيس
منزلة نندية.
يصلر ااسدعمار ندلاة مندورل أمام قعزر ا نسساا ا بسي نسالدلزاا زهسز
دلزاا كما أسللناا أصسل زمبسدميا زلسيس حالسة دارتييسة زطارمسةا زنالدسالي فسإا
السسسلزكياج زالممارسسساج الناامسسة ن س سدسسسدمرا زددغلسسر فنسسط دراد سساا زتدبسسدث
مس سسدزاها .حدمي سسة الدل سسزا العرقس سي كم سسا يق سسعر ب سسا ا نس سساا ا ب سسي الق سسمالي
دليسسيا فسسي رصسسد ف ارنسسم فسسانزاا إل س حدميسسة أيسسركا زهسسي حدميسسة ااسسسدعمارا
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زالد سسدي ف سسي مادمع سساج ا نس سساا اآلي سسر ل سسقل فإنن سسا ن سسرك ف ارن سسم ف سسانزا لرد سسل
النيسسية زفسسق هسسقا المنطسسق السسسببي للاعس مسسا ااسسسدعمار الدعبلسسر المسساديا أز
الداسسسسلد ال س سزاقعي لحالس سسة الدمس سسالم زالدلاي س س العرقس سسي .فااس سسدعمار لس سسيس نم س سسة
يعبسر سا نزايسا نلعيسة هسدف ا ااسسدحزاق لس مسا فسي نسدد
مصلحيةا أز سلزكار ل
ا نس سساا اآلي سسر م سسا إمكان سساج طبيعي سسةا زدس سسيلرها لدرقي سسة الحي سسال المادي سسة ف سسي
الغسسرلا ف سسقا اللعس يمكسسا أا النوسسر إليس لس أنس فعس مغالنس دسسارتييا لدسسحير
بدحسسزاج الزاقسسقا زيسسسدالل لقسسرزا النسسزلا زأسسسنال النسسدرل الدسسي قسسد ددسسات للغالسسل
فيغنما زقد لدارد من ا فيصلر مغنمار.اسدعمار ندد اآليرا كما ل ار فانزاا هز
ممارس سسة ف سسزا دارتيي سسةا مس سسدمرل زمدا سسددلازاا ن سسحدزاج زأق سسكاث ديدل سسف ب سسر
زيحركس س منط سسق
ال سسمما ا ااس سسدعمار ايس سسا ف سسي س سسياا دق سساج الدم سسالما ل
الدرادل النقريا ف ز ما يما سلز نصري نامديام.ا ا نساا المحلي منغلسق
ا لدحير نا يداا يلدنسد النسيما بس هسز نلسي للنسيم أساسساا بس لاسل أا نعدسرل
نحن س سسدز للنسسيما زب سسقا المعن س ا ف سسز يمي س السسسزء المطلسسق .22 .هسسق صسسزرل
ا نساا الميدلف نعد أا أكدقل ا ا نسساا ا بسي القسماليا زنعسد أا أييسق
أنعادها لمعاللر دنليم .
سدعمرا السسياا ااسسدعماريا فسي
المس ر
المسدعمرا ا
إا قلز أللاظ ااسدعمارا ا
المسسسدعمر
كدسسال امعسسقبز ا ر
ا يقسسي نسسحا ف ارنسسم فسسانزا ينسسيم الص س ار بسسلا ا
أبن س ساا لاع س س مس سسا
سدعمر ل س س أسس سساس مس سسادي دس سسارتييا ب س س ا ن س س ار ا كمس سسا ل
زال امسس س ر
ااسدعمار داسلدار ماديار لحالة دلزا ا نساا ا بي القماليا زدرامة زاقعيسة
دارتييسسة هسسق الم سرل سسا ف سزارا أصسسلية دلص س سسرا هسسقا ا نسسساا سسا ا سراا
ا يسسرك فااسسسدعمار فع س دحركس نم سسة نص سرتةا زهسسي الدسسي ددفع س ا زمسسا ينسسق
م سسا دحص سسل من سسافق مادي سسةا ميس س ااندل سسا م سسا اليلس سراج الطبيعي سسة ف سسي ال سسندد
المسدعمرل ايعد اسدلادل مقرز ة ما إمكاناج لا داد اسديمارها إا نلي ن
ا نسسساا ا بسسي زم ا ارد س القاديسسةا زسسسلاري دمكسسلا ا فرتنسسي أز العربسسي من سسا
نعد أا لدصرل فل ا ا نساا ا بي .
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ز ن سسدما لام سسق ا نس سساا ا ب سسي زا نس سساا اآلي سسر مك سساا زاح سسدا ز ق سسد حس س ل
امسسسدعم ارر نسسدد ا نسسساا اآليسسرا الا اممسسرا أز السسندد ا فرتنيسسةا
ا نسسساا ا بسسي
ف سسإا مب سسدأ الدمس سسالم زالدلايس س مس سساماث مس سسدحكمارا زاما سساثا فس سسي رص سسد فس سسانزاا
للدعسساي ا أز لق سراكة إنسسسانية فسسي المكسساا االليسساء المحد س في ساء ممسسما إل س
قسسسملاا زاليسسط بلن مسسا زالحسسد درسسسم المعسسسكراجا زم اركسسم القسسرطة 23ا فعسسالم
المسسسدعمر منلصس دمامسار سسا سسالم ا نسسساا المحلسسيا زمنطسسز نس ا زالزاصس
ا
لدلصس المس بإنسسان
بلن ما مةسسساج العنسف الدسي أزاسدها المحدس ا بسي
زقيم س سسا سسالم ا نسسساا اآليسسرا افسسالمحلي كسساما امحسسااا زا ناردالسسد لسسيس إا
زسسسللة داممسسة لعسسالم ااحسسددثا فمسسا أزث ا قسسياء الدسسي ل س ا نسسساني المحلسسي
لدعدك الحدزد 24 ...فلدقك ا بقل ا الماا في
دعلم ا أا للدمم مكان ا زأا ل
فياء ا نساا اآلير المحليا زدندن الدرادبيسة العرقيسة إلس ماالس السقي لندمسي
إلي س أص سدرا زيمسسارس ا نسسساا ا بسسي القسسمالي دلزق س ا زيحسسسس بدملسسم يسسارو
فيسسام ا حلسسث الليسساء ا صسسلي لإلنسسساا اآليسسرا زا يمكسسا أا ايسسسدغرل هسسقا
السسسلز ا مسسا النسسادم الزافسسد ا قسسعزر نسسالدلزا لبسسيح لس الممارسسساج الدسسي دعبسر
ن في ك مكااا زربما في ك مماا أييار.
لندن الدنسيم العرقيا زما أندا ما دنالا حياري مساديا مسا دنسسيم العسالم
إل قماثا زانزلا ليح ل في الانزلا في فياء ا نسساا اآليسر ز للنلصس
بدزر إل الملا الم يسكن ا نساا ا بي القماليا زدملسم كس الصسلاج
ملسسمج نسسدد ا ما ز سسالم اسسسدزطن زيسسسدزطن ا نسسساا
المعنزيسسة زالماديسسة الدسسي ل
المحلسي بيصامصس الدسي دناسسسل دكزتنس ا زددمسم هزتدس  .امدلنسة المحدس مدلنسسة
معبسسدل السسسب ا فل سسا
قزيسسةا مبنيسسة مسسا الحاسسارل زالحدلسسدا زهسسي السسدل ا يسساءلا ل
دمدلئ صنادلق النمامة نليدج لر معرزفةا لم دارا زدادزققا زا دنق ا لا
أبدار ل أقدم المحد ا إا في القاطئ أحيانسارا زا يندسرل لسرهم بدادسار مسن م...
ق سزار مسسدلند م نويلسسةا صسسنللةا مسسا دزا حلسسرا زا حص س  ...مدلنسسة المحد س
يسكن ا البي زا اانل25 .ا أما مدلنة أصحال البلدا فيصزرها فرانم فانزا
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نحن سسا مدلنسسة اامعسسة دلدنسسد اليبسسما زاللحسسما زا حقيسسةا زاللحسسما زاليسسزءا مدلنسسة
عمر امنعيةا زمنكلمةا إن ا مدلنة مدعلنةا مدلنة السزد زالعرل26.
المسد ر
ا
م سرل أيسسرك ييسسعنا ف ارنسسم فسسانزا أمسسام فك سرل أا اللسسرا العرقسسي فسسرا مدعسساث ز لسسر
دسسارتييا زكحنس س ق سسرا أملسسيا ز ليس س أا لداس سسد زتدحس لسلا زف سسق م ارحس س الد سسارت ا
زمدحصس ا فساايددل
زا دناراج الورزل زالسياقاجا زلكن ا في اسزهر ا يابسج
ل
المادي النادي حيارتار بلا مدلندلا مداازردلا في بلد زاحدا زفي بلمة زاحسدلا
هي بلد ا نساا اآلير المحليا يعكس دمال ارم أصيدرا ز ا مناص ما دسسال
دالياد الداممة.
زمسسا أبلسسب ا فكسسار الدسسي سسساق ا ف ارنسسم فسسانزا للدسسدلل ل س حدميسسة اايسسددلا
قدمس زهسز نصسسدد دنسسازث دزر
زمسا يسسم يسرزرل اندوسسار نداماس أز داسسسلداد ا مسا ل
العنسسادل فسسي المسسسدعمراجا ينسسزث ا نسسدما أدحسسدث سسا الديانسسة المسسسيحيةا ف سسإا
قيصار ليس ل الحق للبدي دهقد ا فالكنيسة في المسسدعمراج كنيسسة البسي ا
سدعمر إلس س طرت سسق ا بس س إلس س
المس س ر
كنيس سسة ا اان سسلا ف سسي ا د سسد ز ا نس سساا ا
طرتسسق ا نسسساا ا بسسي ا إلس طرتسسق السسسلدا إلس طرتسسق الوسسالم ا فحدس نسسدما
لدص ا مر نالممارساج الرزحية فإا الدمالم ا لنل يحدل بيناد 27.
االرتهان الثقافي
ينسسيم ف ارنسسم فسسانزا رصسسد للزاقسسق الينسسافي فسسي مادمعسساج ا نسسساا اآليسسر ل س
رب سسط دامسسسم ب سسلا دزافس سسق زمب سسرراج ااسس سسدعمار ا ساس سسية الدسسسي دنازلناه سسا سس سساننارا
زا زيا الدي سدندا ا هق الدزافق زالمبرراجا زهسي مبسرراج ليسسج دارتييسةا
كما رفناا لكا نداما ا دارتييةا فا زيا الدي دداسد فل سا هسق الندسام هسي
أزيا دارتيية مادية زممنية .فدزافق ااسدعمار كما يطرح ا فرانم فسانزا هسي
مدعالياجا دص مسدزك الدزافق النيميةا فا نساا اآليسر قاصسر دكزتنيسار لس
مسدزك اللطرلا زما يما السلز ا زمادمع فيساء مديلسف قيميسار زسسلزكيار بنساء
لس س مني سساس النسسسيم ال سسقي أزاسسسد ا نس سساا المدعسسساليا زق سسد صس سسار الد سسدي فسسسي
مادمعس سساج ا نسس سساا اآليس سسر مطلن س سار يحم س س وس سساه ارر أيدقي س سار زانسس سسانيارا زتدفع س س
ميمزا ا حسساس ناللسارا زاللاسزل الزازديسة الدسي دلصس بسلا إنسساا اسسدطا
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دحنلق مسدزك مدندم ما الزازد المعنزي زالمساديا زانسساا تيسر ديلسفا نحكسم
صلاج أصلية انداج ورزفار يارايسةا سا الزصسزث أز ااقدسرال مسا المسسدزك
ملم مادمق ا نساا ا بي القمالي.
نلس القي ل
ل س س سردنط الزاقس س سسق الينس س سسافي فس س سسي مادمعس س سساج ا نسس س سساا اآليس س سسر اردناط س س سار مناق س س س ارر
نااسسسدعمارا أز لنن س نطسسرت تيسسرا إا الدحس لسزث السسقي اق س هسسقا الزاقسسق لدص س
بددي ا نساا ا بي فسي مادمسق ا نسساا المحلسي فنسد صسار هسقا اادصساث
مةق ارر ينيس ما يدل ا نساا المحلي منام الينافي في صزر المدعددلا يسما
دحزث نز ي في أنماا ينافد نعد أا دقكلج حالة ز ي أيرك
ل
محركار لدحسيس ل
لدك النينة في مادمق المحلللاا ز ا دمادا ل هق الحالسةا ينس أر ف ارنسم فسانزا
الزاقق الينافي في المادمعاج المحلية ما يدث يدية مسدزياج مسسدزك ينافسة
الم سسيماا زمسس سسدزك ينافس سسة النيس سسل الينافي س سة المحليسسسةا زمسس سسدزك الزاقس سسق القس سسعبي
ا
زالمادمعي.
زقد أند لناء هسق المسسدزياج اليديسة إمكانيسة أا لدسانق ف ارنسم فسانزا قيسلدلا
مركس سمتدلا سسا اللا لي سسة الينافي سسةا زهم سسا مراعي سسة المين سسفا زدزر المين سسف ف سسي
المادمعاج المحلية.
ب سسلا هيمن سسة المنا سسم الين سسافي الغرب سسي ز زاق سسق ق سسعزل ال سسدزث المحدل سسة لدمزق سسق
المينسسف العربسسي أز ا فرتنسسيا زأمسسام زاقسسق العدقسسة بسسلا ا ركسساا اليديسسة السسساننة
ينس لسدر ف ارنسسم فسسانزا المسسسحلة نمنوسسزرتا ميدللسسلا دمام سارا ف سسز مسسا ا سسة لسسدر أا
النيسسل المينلسسة فسسي المادمعسساج المحليسسة د سردنط فسسي نقسسحد ا نالمراعيسسة الغربيسسةا
زأا صسزرل المينسف نمعناهسسا الميسبزا النابس للمعالنسة الحيسسارتة لسم ددقسسك إا
نعد الددي الحياري الغربيا زمسا ا سة أيسركا ا يسسدطيق فسانزا إنعساد فكسرل
أا أي دزر للمينف فسي المادمعساج المحليسة ا يمكسا أا لدحنسق إا مسا يسدث
مادمع زقعن القي لردنط مع برباا العرا زالمقدر الدارتيي.
النينسسة الينافيسسة فسسي المادمعسساج المحليسسة مل سسزم حسسدلث لس هسسق المادمعسساج
الدسسي رفسسج دملسسم ا ف سراد زالقيصسسياج فسسي ماسسااج زأزيسسا ميدللسسةا را س
السسدلاا السسم يم النبلسسيا القسسا ر القسسعبيا ز القيصسسية الللكلزرتسسة ...ز لكن سسا لسسم
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دعسسرل الاما سساج الينافيسسة الدسسي دحيسسق أزيسسا ار مدملسمل ز مسسةيرل فسسي مادمعاد سسا
ا دمادار لس رةك زدزا ساج فكرتسة مقسدركة ا فكسرل المامز سة الينافيسة الدسي
ددقسسك ل يسسما ديسسار معسسلاا زدمسسارس دزرهسسا الدسسارتيي يسسما حسسدزد ا لسسم ددقسسك
إا نعد معايقة الددي الحياري زالينافي الغربي.
زما ل سق النيسلا فسي المادمعساج المحليسة المحدلسةا مسا يصزصسية لسم ددسحج
إا نلع س دقد سسا نالمراعيسسة الحيسسارتة زالينافيسسة الغربيسسةا زهسسقا طبيعسسي قياس سار
ل قراءدنا لرصد فرانم فانزا للعدقة بلا القسماث زالانسزلا فسالغرل المدل لسزا
يطرت ند دديل في مادمعاج الانزل المدحيرل نمزقا القام السقي يحسزيا
ما بلا أنعاد أيركا النعد الينافي في داسلداد المدعددل.
ا ا دم سسادار لس س يطاب سسا ال سسدايلي النراس سسيا زبزس سساطة أس سسادقد ا الا سسامعللاا
عمر أا الماهيسساج دو س
ل
المسسسدر ر
كرسسسج نعمسسق البرازامتسسة ااسسسدعمارتة فسسي قهسسا ا
أبدية بر م أيطاء ا نسااا زأا هق الماهياج الغربية نطنع ا لاسل أا دقسيقا
سدعمر أا ينب س دماس س هسسق ا فكسسار الدسسي داسسدا فسسي يسسال نل س ا
المسس ر
ز لس ا
اسدم اررال قا ا ساس الددلني الرزماني28. .
زسسسدمي هسسق ا سسسس اللكرتسسة الغربيسسة المصسسدر السسقي لسسمزد مينسسف المادمعسساج
المحلية نحسنال دملم في مادمع ز محيط ا فالملكر افي هق المادمعساج
المسدعمر ل مسدزك المارد الكسزني ا 29زتسرك ف ارنسم
قد حاك ا ما اانن ا ا
المسسسدعمر ا دمي س مصسسد ارر يمكسسا أا يكسسزا مسسا بسسلا مص سادر
فسسانزا أا ينافسسة ا
أيرك ما الاامما ب المطلزلا الدعرل لس مسا فل ساا زالدسحير ب ساا فسي إطسار
سدعمرا
المسس ر
ف سسم محالسسد للعدقسساج الينافيسسة زالحيسسارتة بسسلا القسسعزلا ف سالمينف ا
المسسسدعمرا زاانسسدماو
ز ل س يسسدل قل س ا يسسسدالل لنم سسة الدمسساهي مسسق ينافسسة ا
سدعمر
المس ر
في منامها نحلث يصسلر طرفسار فل ساا زمحسسزنار لل سا30ا االملكسر ا
ليبج داممسار أنس دميلس ينافسة المحدس  .فح مالس دزافسق حرفسار نحسرل أ مساث نو ارمس
ف سسي البلسسسد الغرب سسي ا صس سسليا فا ل س سسام أزرزب سسيا زنس سسدطيق بيس سسر الع سسزدل ب سسق
ا ماث إل ديار محدد ما ا دل في الغرل ا إن ا مرحلة الدميل الدسام فناسد
سدعمر البرناسللا زالرممتلاا زالسزرتالللا 31.
الم ر
في أدل ا
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زل سسم لد سسردد ف ارن سسم ف سسانزا ف سسي اس سسدعماث مص سسطلح اااس سسددل لزص سسف حال سسة
المسسسدعمرا زا دمساد مناسسم
الحسسرص لس الدمسساهي زاانيسراا الكام س فسسي ينافسسة ا
زم رح س لسددار مالس س الينافي سسة ل ا فا ي سسق يعن سسي
الين سسافي مراعس سار لس س ا بس س ي سسانطار ا
كسقل ا ز لس مسسسدزياج مدعسددل أا دكسسزا مسحيزقار 32ا فسإقا بز يس ز قسد دقس لسك
زفق نوام الدصزراج الحيارتة الدي أندا ا ا نساا ا بي الغربي.
دعريسسنا تنل سار لمادمسسق المينسسفا ززسسسط القسسعبي اللسسقلا يمسسيداا ناليسسرزرلا
الحايا الزاقعي لس ا زدزر ا يكدمس زرسسالد ا دسدم إا نحيسزرهما للدسحد لس
الم سرادا لكسسا فسسانزا لسسرك أا المينسسف المسسسدللا السسقي
بنسساء فا للد س ل س الزا س ا
دكس لسزا ز يس ا دمسسادار ل س مناسماج الينافسسة زالحيسسارل الغسربلدلا ا يمكسسا ل س أا
نم مسة طسرت رةتدس للنيسايا
فعاث للدحيلر فسي مادمعس ا زأا لسن
يولر بدزر ل
زالزقامق ا ز ي القي يصدر ن هق الرةية قسد اسرج صسيا د ا كمسا قلنساا
زفق منزاج ينافة أيرك ديدلسف بنلزيسار سا ا طسار الحيساري السقي دك لسزا فيس
سدعمر السسقي لداس لقسسعن مسسا يسسدث ا مسساث الينافيسسة
المسس ر
مادمعس اإا الملكسسر ا
لدصسسرلا فسسي الحنينسسةا كسسا انبيا زاا لسسم لدسسردد أحيان سار فسسي دزولسسف الل اسساج
المحلية ليو ر حرص ل أا يكزا قدر ا مكاا قرتنسار مسا القسعل .لسر أا
يعبس سسر ن س سساا زاانقس سسغااج الدس سسي دسس سسكن ا دلدنس سسي مس سسق الزيس سسق
ا فكس سسار الدس سسي ل
الحنينسسي زالملمسسزس السسقي يعيق س الراسساث زالنسسساء فسسي بلسسد  33.زب سسقا المعن س ا
لاع فرانم فانزا ما النطيعة بلا المينف زمادمع في الدزلة المحدلسة ندلاسة
مدزقعة اسددل ز ي هقا ا يلر فحفكار زانقسغااد دنلصس دمامسار سا زاقسق
طلس سسةا مس سسا ا س سسة دزر المندوس سسرا يعس سساني
أبنس سساء مادمع س س فصس سسار قيصس سسية مع ل
انلصسسامار أزاددس يناميسسة المراسسق زكيليادس ا زالزاقسسق المادمعسسي السسقي لندمسسي إليس
زاندواراد .
زبسسقل لرص سسد ف ارن سسم فسسانزا محمقس سار دارتييس سار دعيقس س النيسسل الينافي سسة ف سسي بل سسداا
دملسم فسي زسسط ا
الانزل الدي اقدحم ا ا نسساا ا بسي الغربسيا ف سي ناديسة ال ل
لدزافرها ل صسلاج دةهل سا لمنملسة ياصسة فسي مادمع ساا ز لكن سا دسدر دمامسا
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أنس سدز ار م م سسا زراء ه سسق اليصزص سسية يع سسزد مناقس سرل إلس س يناف سسة المس سسدعمر الد سسي
دمزدج نمناماد ا.
حاكد ا ز ل
ز حلوا لصلدي اللرادل زالدملسم اللدسلا دصسطنب ب مسا قيصسية المينسفا يحسازث
فسسانزا طسسرت بسسدل مراعسسي أمسسام نيسسل مادمعسساج الانسسزلا يعلن سسا لس داسسازم
مسسحما الدمسساهي المطلسسق مسسق النمسسزقو المراعسسي الغربسسيا ز ااسسسدغراا فسسي حالسسة
النطيعة مق مادمعاد ا زقل ما يدث ا دماد نياث ا مسة الدسي لندمسي إلل سا
مينف الانزل مراعا مزامتا إا لم يكا بديد .فص ار القعل ما أاس حرتدس ا
زحرصس لس صسسيانة كرامدس ا نسسسانية قسسد داسسسدا فسسي حسسرل الدحرتسسر زمزاا سسة
المس سدعمر طلن سار لدحنل سسق السسقاج دارتييس سارا ز ييسسق هسسقا المزق سسف أمسسام المين سسف
ا
إمكانيسسة دملسسم زفسرادل دسسارتيلدلاا دحسسزي أزاس فعس ميدللسسة دطسسرت أمسسام المينسسف
قسسا ارر أز رزامي سار أز ملك س ارر ...فسسرص دكسسزتا ز سسي م مسسةا زمراع سار حلزي سار لبن س
لي ند ا ناام الينافيا ينزث
ا إا ق سسرا زا سسزد اليناف سسة لس سردنط نالحرت سسة الزطني سسةا زبن ي سسة الدزل سسة ا 34زأا
دزفر أقص الورزل ا الدطزتر زا بدا الينافللا 35.
معركة الدحرر ا ل
االرتهان السياسي.
بلا ااردناا نالمحدس ل العنصسريا زبسلا ااندمساء للقسعل زللمادمسق بزصسل ما
الحايا الطبيعي ا صل ا لرصد فرانم فانزا طبيعة دكزتا النيل السياسيةا
زقيص س سسياج الم امس س ساج المحلي س سسةا ز طبيع س سسة أدام س سسا .زق س سسد احون س سسا أا ينامي س سسة
اارد سساا زااندمسساء قسسد كانسسج حاي سرل فسسي حدلي س سسا المينلسسلا زالنيسسل الينافيسسة
فسسي البلسسداا الدسسي انسسج الدسسدي العنصسسريا زقسسد كسساا اارد سساا لينافسسة المحد س
العنصسسري مسسسلكار زاقعي سار زفعلي سار اسسرك رصسسد مسسا طسسرل ف ارنسسم فسسانزاا زدنسسدلر
أمسا ااندمساء للقسعلا زالنوسر إليس بزصسل المصسدر ا صسل زالقسر ي
كيلياد ا ل
لدقسسكل السسز ي زدكزتن س ا فنسسد نسسمث منملسسة الطمسسزت فسسي مدانعسسة فسسانزا داء هسسق
النيل المحلية.
زا م س سسر لنس س سسحل دمامس س سار لس س س الم ام س سساج زا حس س سمال المحلي س سسة ف س سسي البل س سسداا
سدعمرل إق كاا زاقع ا زاقق ارد اا سسزاء فسي دزث القسماث ا فرتنسي أز فسي
الم ر
ا
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أفرتنيس سسا السس سسزداءا ف س سسي مقس سسبزهةا داممس سساا نمعس سساللر فس سسانزا الدحررتس سسة الزطنيس سسةا
افااسسسدعمار سيسسسديدما لدحنلسسق اياد س ا فمدسسلا مسسا المحللسسلاا زمسسن ما بدايسسةا
المدعازنزا الدنللدلزا الم اماجا النادلا السحرل ...زب ناج زأيماا لدفع ا فسإا
ااسدعمار ا لنل يسدللد ما يسدماج راساث الينسة هسةاء ا 36فاللسا لزا لس
ا ر زالنيسساداج المادمعيسسة مردنطسسة مناق سرل نسسا دارل ااسسسدعمارتة العنص سرتة.
زهسسق القيصسسياج الدسسي سسددها ف ارنسسم فسسانزاا زاسسرك الدعام س مع سساا زدسسسيلر
أدزارهس سسا لدك س سرتس الدس سسدي ااسس سسدعماري العنصس سسري سس سساننة ل س س هس سسقا الدس سسدي ا
زمزاسسزدل سسسللارا نحكسسم الدكسسزتا ا قطسسا ي زممارسسساد فسسي المادمعسساج البداميسسةا
سير دحيلرهس سسا فس سسي مادمع س سا
المسس سسدعمر قس سسد أديل س سسا فس سسي فلك س س ا زسس س ل
زالادلس سسد أا ا
لمصلحد ا مق إدراك فسسادها زسسزء دارتي ساا النساا فسي محيط سا ااادمسا يا
سدعمرل
فحد النيسلا الدسي اس ل
المس ر
سدنرج فسي منملسة مدندمسة فسي بنيسة المادمعساج ا
زس ا ر لي الدحيلر لل اا زدزاي أدام ا لمصسلحد ا
صارج مطية لدسدعمارا ر
زالمعن س اليسسمني ل سسقا الزاقسسقا أن سسا ا دمل س ممانعسسة زا صسسدنة أمسسام أسسساللل
ا نسسساا ا بسسي الغربسسيا فسسإقا كانسسج النيسسل ل س هسسق الحسساثا فكلسسف نعامسسة
القعل؟
زفي مرحلة احنةا ز ندما ايصار إل محازلة صسيا ة مقس د سياسسي يقسن ا
أز لنن يحاكي نمزقو البناء السياسي الغربسيا زقلس نعسد أا دسم داسازم مرحلسة
اايطرال زالعنفا فإا ا حمال السياسية فسي السندد المحدلسة ا دعسرل البنساء
زالدكسسزتاا زا النوسسام السسقي دعرف س ا ح سمال السياسسسية فسسي نسسدد الغسسرل .الحسسمل
السياسي في أفرتنيا اسسدمرار زامدسداد نمساا النيسادل زالدزايس المحلسي الدنللسديا
زا هكسسقا فسسإا الحسسمل السسزطني لدصسسرل زكحن س حسسمل رقسسيا ف سسز فسسي الحنينسسة
قبللسسة أيسسقج صسسلة الحسسملا ف سسقا الحسسمل السسقي يطسسرت نلس س طزا يسسة ل س أن س
زطنسسيا زالسسقي لةكسسد الحسسدلث ناسسسم القسسعل كلس ا فإنس ا فسسي الحنينسسةا لسسدلرا سس ارر
زأحيانار دنيةا ديكدادزرتة رقيةا فسنحا لسم نعسد أمسام ديكدادزرتسة برازامتسةا بس
أم سام ديكدادزرتسسة أيسسرك قبليسسةا فمسسا قبللسسة السسم يم لسسدم ايديسسار السسزمراءا زمسسدلري
المكادلا زالسلراءا زالزالا ب لدم ايديارهما أحيانارا ما املد مناقرل 37.
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لمسسسدعمرا ز د سردنط
فالم امسساج النبليسسة الدسسي ددع سسد دقسسة دنعيسسة مناق سرل مسسق ا ا
يسسزيا نلع س زسسسام الدر لسسلا زربمسسا الدرهلسسلا قسسد اسسرك إدراا سسا ف سسي
مع س
منوزمسسة يدمسسة مصسسالح ا ز فسسي قل س دكرتسسسللارا الدلسسزا زالدملسسم بسسلا العسسرا
المسس سسدعمرا زا فرتنس سسيا ف س سسق الم امس سساج المحليس سسة نلس س س ا مس سسا يقس سسك
ا بس سسي
ا
ا حسمالا زمن ساا زنمعرفد سسا دايدسار ا طسسر الحمبيسة اقيسساداج زأ يساء ا زنلمسسس
بسسقل اسسسدم ار ارر لمنط سسق الدلسسزا الغرب سسي مسسا ا سسةا زللعمالسسة زالدنعي سسة مسسا ا سسة
أيرك.
أمسسام فسسساد ا دزاج السياسسسية المحليسسة ز مالد سساا زارد ان سسا للمسسسدعمرا لردسسل
فرانم فانزا نمطلا ما ا داء ل حمال السياسسية المحليسةا زهمسا نمطساا ايعسداا
ندلاة مندورل ص الدكزتا المقبز القي رفد هق ا حمال في نقحد ا.
1س الدنص ما المنازمة القعبية.
ادسسدفا ا طسسر السياسسسية نلس س ا فسسي المسسداا زينزمسسزا بإف سسام ااحسسددث نحن س ا
دقة ل م ناليزارا أز لقهبزا إل الياروا ف م ناد ارر ما للدحنسزا نالقسعل فسي
الانسساثا فلسسي كلنيسساا مسسيدرا زفسسي أينسساء اندلايسسة مسسز -هسسز لسسم لدسسبا أي زطنسسي
معرزل اندماء ل ق الحركةا أز حازث الدفا ا هةاء الرااث 38.
2س الدزاطة.
يحيسسق دزاطسسة الساسسسة المحللسسلا بسسدزر زا سسلا نسسارمتا زا س يحسسرص في س هسسةاء
الساسسسة ل س الدزاص س السسدامم مسسق ال امسسسدعمرا زالسسديزث مع س فسسي دنسسسلق دامسسما
نحكسسم حيامد س السسسبق الحيسساري السسقي لةهل س ا يكسسزا مصسسدر الدزاي س دامم سارا
زمسسزطا اللام سسدل أيي سار ا ف سسالحزار ل سسم لننطسسق أب سسدار ب سسلا هسسق ا حس سمال السياس سسية
زااحسسددثا فدانسساق السسنوم زالدردلنسساجا زالدميل س اانديسسابيا زحرتسسة الصسسحافةا
زحرتة المادمعاجا زدناق ااصدحاجا ب ا دننغسي الدهقسة نسدما السرك أا
ددار كبل ارر ما المحلللا لنقطزا في فرز أحمال لبلد ااحددث 39.
زا ليلس س أا م سسا سسدد ف سسانزا م سسا مزي سسز اج لا سسري النن سسا حزل س سا ب سسلا
المسدعمر هي في ا ساس دندمي لمنام حيارل
الساسة في ا حمال المحلية ز ا
ا نس سساا ا ب سسي الغرب سسيا زق سسد ا سسرك إنداا سسا دايس س نو سسام حركي سسة مادمعس س ا
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زبدسسحيلر ينافدس الدسسي دييسسق لدصسسزر سسا الحيسسالا زطبيعسسة العدقسساج فل سساا ف سسي
دحزلسج إلس منسادذ إنسسانية
ما صميم قسيم حيسارل الغربسيا زندساو دلكلسر ا زقسد ل
الميسسة لاسسري دعميم سسا ل س المادمعسساج ا يسسرك لسسر الغربيسسةا ب س ربمسسا هسسي
مبسسرراج دننسسق زراء دحرت س الدسسدي فسسي هسسق المادمعسساج للري س ا زالسسدفق إل س
دبنل اا في إطار مركمتة قيم ا نساا ا بي الغربي.
زنن س س الزا س س اآليس سسر لدزاطس سسة الساسس سسة المحللس سسلاا زا س س يعكس سسس حنينس سسة قس سسدرل
المس سسدعمر لس س ال يمن سسة العنلي سسة زالنلس سسية لس س الني سسل السياس سسية ف سسي أفرتني سسا
ا
فانلصسسمج سسا القسسعلا زلسسم دعسسد دحم س همزم س ا زدعسسي معاناد س ب س قادهسسا
ارد ان سا المناقسسر ل انبسسي إل س سسسلز تيسسر لبسسدز أكيسسر ايغسساار فسسي هسسق الحالسسة
المس سسدعمر ي سسد المناي سسللا م سسا أبن سساء
فل اره سسا ف ارن سسم ف سسانزا زق سسد دزاط سسحج م سسق ا
القسسعلا زصسسار الساسسسة المحللسسزا ناقسسدلا معاريسسلا نحسسساللل ميدللسسة لنيسساث
قسعزب م مسا أاس الحرتسةا زمبسدلا دعاطلسار مياسدر مسق المحدس ا دكدلسي البيسسة
ا ح س سمال المحليس سسةا فس سسي أحسس سسا ا ح س سزاثا نس سسالدعبلر زاا دس سسقار س سسا ا مس سساث
الزحقية الدي دنقا ف ق ا حمال ا ددبن النيساث القسعبيا بس لداسازم ا مسر
حد إدانة دل ا فعاث النزية الدي دازصف نالنقا ة
قل ا في دزامر مغلنةا إل ل
في الصحافة زالرأي العام في دزلة ااحددث 40.
االرتهان االقتصادي
سدعمرل
المس س ر
يطم سسح ف ارن سسم ف سسانزا إلس س أا دا سسد ق سسعزل الان سسزلا زالمادمع سساج ا
أسس سسلزب ا اليس سساص الس سسقي دس سسدلر ن س س نوام س سسا ااقدصس سساديا زديس سسنط مس سسا يدل س س
دقسساج ا ندسساو زااسسسد د ا زك س السسدزرل ااقدصسساديةا زالنوسسام المسسادي السسقي
يحداا س ك س مادمسسقا افالسسدزث لسسر الناميسسة الدسسي اسسسدلادج مسسا الدنسسافس النسسزي
السسقي كسساا بسسلا النوسساملا اال أرسسسمالي زالقسسلز ي ا س يسسماا ناسسات نيسسال ا
م سسا أاس س الدح سسرر ال سسزطنيا لل سساا م سسق قلس س ا رفس س أا دك سسزا ف سسي قل سسل ه سسقا
الدنسسافس إق ا لاسسل لس دزث العسسالم اليالسسث أا دكدلسسي نحيسسامل هزتد سسا ا دمسسادار
ل قيم سنند اا ف يا لس الننسي مسا قلس ا مسد زل إلس بسقث ا سد و سار
قيم ا الياصةا زكقل مناها اا زأسلزب ا القي يملمها 41.
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زا ليلسسي أا هسسق السسد زل الدسسي يطلن سسا دو س د سسزل طسسامح زسسسا إل س درقيسسة
حيزر قعزل الم الانزلا زهي أقرل إل الد زل العاطلية من ا إل الد زل
الزاقعيسسة قل س أا فسسانزا نلس س يعسسي أا الماكلنسسة ااسسسدعمارتة الغربيسسة لسسم ددسسر
ل سسق القسسعزل فرصسسة أا دنسسادر إلس بنسساء نوسسام اقدصسسادي ليصس اا زيعبسسر سسا
زاقع اا زدندا وسرزل الحيسال حايس ارر زمسسدنندرا زااسسدعمار الغربسي نلسس لسا
لدر فرصة ل ق القعزل نداو نوام اقدصادي مسدن يمانار لمصسالح نعسد
ااسسسدعمار زدحسسرر هسسق القسسعزل .زليسسماا هيمند س انسسد ااسسسدعمار الغربسسي
ن اسسلاا ن س أ مل س أينسساء فد سرل ااسسسدعمار ززاسسزد قسسزل محدلسسة لسسدزث الانسسزل
انك س زاقعيسسةا فسسإا أزرزنسسا لسسم دديسسيم ب سسقا القسسك الكبلسسر إا نلي س السسقهلا
سدعمرل  ...فإل زا د ا قهبجا منق قسرزاا النلسامسا
الم ر
زالمزاد ا زلية للبلداا ا
زالبدسسرزثا زالحرتسسرا زالنطسساا زكسسقل ا يقسسالا زالمنداسساج المحليسسة الياصسسةا
فحزرزنسساا حنينسسةا هسسي ندسساو العسسالم اليالسسثا زك س زاسسز الغن س الدسسي دحسسيط ب سسا
مسرزقة ما قسعزل السدزث لسر الناميسة ...ا 42ف نسا إرادل اسسدعمارتة قساءج
أا دحسسسدل ا دامم س سارا نلس سسرا حيس سساري ززاس سسزدي م س سسم ب سسلا س سسالم القس سسماث ز س سسالم
الان سسزلا زم سسا اس سسدغدث مس سزارد الان سسزل الطبيعي سسة إا دعبل سسر سسا ه سسق ا رادل
زدك سرتس زاقعسسي ل سساا ب س ربمسسا لداسسازم ا مسسر قل س إل س محازلسسة يسسرا النوسسام
الطبيعيا ما ا ة دحسيس قعزل الانزل أا الغرل زنوام الحياري أزل
ب سسق اليسسرزاج الطبيعيسسة ن س ا قسسدر ل س اسسسديمارهاا زااسسسدلادل من سساا ز ل س
ه سسق الق سسعزل أا دندو سسر مرحل سسة ص سسنا د ا زانداا سساا زددلناه سسا بزص سسل ا س سسزقار
اسد دك ا.
لدر فرانم فانزا الطمزت زمرادل المقد ا ليعزد في مناسسنة أيسرك مةكسدار
في كدان أن إقا كاا ابد ما اايديسار بسلا النوساملا ال أرسسمالي أز القسلز يا
فإا الياني هز ا زلس لنربس مسا القسعزلا لس السر م مسا أا النوساملا ندساو
الح ار اللكري زااقدصادي الغربيا زهمسا مسا إناساماج حيسارل الغسرلا زو س ار
فسسي إطسسار ورزف س  .ا يعسسد ااسسسدغدث ال أرس سمالي زنوام س النسسامم ل س ااحدكسسار
زالحيامل دزا للبلسداا الناميسة .فسي حسلا أا دبنسي نوسام قسلز يا نوسام لنصسرل
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كليس سار ا سسة مام سسز الق سسعلا زق سسامم لس س مب سسدأ أا ا نس سساا ه سسز النيم سسة ا كي سسر
أهمي سسةا سيس سسمح لن سسا نالمي سسي سس سرتعارا زأكي سسر انس سساامار .ز م سسا المس سسدحل أا
دس س سسدمر الم مل س سسة ااادما ي س سسة حل س سسث دمدلس س س قل س سسة معو س سسم الن س سسزك ااقدص س سسادية
زالسياسيةا ممدرتة الغالبية الزطنية 43.
ا اليلي فرانم فانزا ملل اليساري في كدان ا معسقبز ا ر ا زا لا س هسقا
المل ما لددنق سلرل الكادل القي ايعرل ن دقدلد ل أا النوام القسلز ي
يمي نوامار قعبيارا يحم في رةتد للمادمق زنوام العدقاج في قيمسار دلدصسق
نعمسسزم النسساسا زدحسسرص لس دعمسسيم المنلعسسة .زددسسق هسسق الرةيسسة مسسق الدصسسزر
الدحرري النيالي القي يطرح فرانم فانزا زتدافق ن ا زمسا هنسا دسسدطيق أا
سدعمرلا زنالس سسقاج نيب س سساا إل س س دبنس سسي النوس سسام
المسس س ر
داس سسد دبرت س س ارر لدفع س س القس سسعزل ا
القسسلز يا ز بياصسسة زأا طمزح س فسسي أا دسسسدطيق هسسق النيسسل إندسساو نوام سسا
الياص ا لبدز ممكنار في المرحلة الدارتيية الراهنة أز النرتنة.
سدعمر
قبس س الدحرت سسرا ا لدس سزان ااس سسدعمار الغرب سسي سسا اس سسدغدث أر
المس س ر
ا
زانسان ا فك ما فسي هسق البلسداا منسات مدسات لدلبيسة مصسالح  .زتيرهسا ا نسساا
فسسي السسدزث المحدلسسة ال سقي أابسسر بسسإك ار العنسسفا أز الحااسسة ل س أا يصسسلر تلسسة
تدميسسةا دقسسن اآللسسة الحدلديسسة فسسي زويلد سسا للنيسسام نح مسساث دسسزلفر ال سربحا زديلسسق
المس سسدعمر الغرب سسي باعس س
الي سسرزاج .زه سسي نم سسة نصس سرتة نامدي سساما ين سسزم فل سسا ا
ا نساا ا فرتني أز العربي قلمار ماردار ما صلاج ا نسانية ل ح لسد زصسف
ف ارنسسم فسسانزا زكحن س بسسقل يصس لسر ل س إنعسساد ا نسسساا اآليسسر الميدلسسف سسا أا
يكسسزا قسسبل زقرتن سار من س ا يحم س الصسسلاج زاليصسسامص نلس س ا دكرتس سار لسسم م
الدلزاا زديبلدا لمبدأ اايددل بلا العرقلا.
زالحنينة أا فرانم فانزا لاع العرا ا بي طرفسار فسي يناميسة طرف سا اآليسر
مام سسز ا س سراا ا نس سسانية ا ي سسرك أص سسلرا أس سسزد أز أس سسمرا ف سسز لةك سسد أا
سزفر دزلسسة أز قسسارل فسسي العسسالم يسسارو النسسارل ا زرزبيسسة إا زطالد سساا
نصسرتد لسسم دس ل
زسعج لدسال حيزرها فل ا44.
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المسسدعمر العنصسري لحسساناج المصسلحة مسا
نعد حرزل الدحرترا زاييسا ا
ا سسة ااس سسدمرار ف سسي ااس سسدعمار أز اا زربم سسا نع سسد أا قط سسق ق سسزطار م مس سار ف سسي
إقنا حااد النلسية نممارساد الدي دعكس زهم الدلزاا زالمادية نعد زيق
اللسسد ل س قسسدر م سسم مسسا م سزارد البلسسداا المحدلسسةا نعسسد ك س قل س اسساءج مرحلسسة
اانلصاث المناقر زاادصاث لسر المناقسرا اانلصساث المناقسر مسا يسدث فس
ااردنس سساا سس سسكرتار زاسس سسدعمارتار نح لس سسل البلس سسداا المحدلس سسة مس سسق مندصس سسف النس سسرا
العقرتاا زدد قل ادصاث لر مناقر دحنق ل المسسدزك ااقدصسادي السقي
يعنلنا اآلا في إنداو ما يطلق لي ف ارنسم فسانزا ا الطاملسة البرازامتسة caste
 45 bourgeoiseالد سسي لرص سسد ل سسا امل سسة م سسا الص سسلاج البنلزي سسة زا ارامي سسة
دملمهسسا مسسا نولرد سسا الغربيسسة دمللس ارم سسسلبيارا زدنسسدم ا فسسي مادمع سسا لس أن سسا أدال
المسدعمر.
اسدمرار هيمنة نصرتة ا
سدعمرل اللسسقلا رفسسا
المسس ر
كمسسا رألنسسا مسسق الزيسسعلا الينسسافي زالسياسسسي فسسي السسدزث ا
اس س سسدمرار أفك س سسار ااس س سسدعمار زقيمس س س زأس س سساللن الحي س سسارتة فكرسس س ساا م س سسا ي س سسما
اس س سسدم اررتد زدزامس س س نص س سسزرل ل س سسر مناقس س سرلا زا م س سسر لنس س سسحل لس س س الزي س سسق
سدعمرل برازامتسسة هالنسسةا
ااقدصسسادي أييسارا فالبرازامتسسة المحليسسة فسسي السسدزث ال امسس ر
زنس سسية مق سسزهة س سا ا صس س الغرب سسي مق سسزهة ف سسي نق سسحد اا زف سسي طبيعد سساا ز
أدام سسا فسسي مادمع سساا االبرازامتسسة الزطنيسسة الدسسي زصسسلج إلس السسسلطة نعسسد ن ايسسة
النوس سسام ااسس سسدعماري هس سسي برازامتس سسة مديللس سسةا ف س سسي ا دمدل س س دنرتن س سار أيس سسة قس سسزل
اقدصسساديةا إق دلدنسسد أيسسة دقسسة مسق البرازامتسسة الغربيسسة الدسسي كسساا مسسا الملدسسر
أا دح س محل سسا  46ن سسا أي البرازامتسسة المحليسسةا سسسدكدلي ا بسسدزر المدنل سقا
زبزويلسسة ال سرانح الداف س  .زترمسسم يسسلق الرةي سا هسسقاا ز يسسال الطمسسزت إل س امهسسا
سسا الن سسز بس سدزرها الد سسارتيي كطنن سسة بزرازامت سسة  47.ز هك سسقا يي سسق ف ارن سسم
فانزا الطاملة البزرازامتة المحلية في مزيق المنارنة مق ا ص ا البزرازامتسة
الغربية .ف ي نسية ا النمزقو ا صلي المحدل دزمار بدزر المركسما زالنسادر
أييار ل إنداو النماقو من .
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فرانم فانزاا ل ما نعسرلا ا يحسدل بدنسدلر إلاسابي للطننسة البزرازامتسةا زا
بدزرها اردناط ا نالرأسمالية الدي لنلر من ا فانزا المعسرزل نملزلس اليسسارتةا
زلكن س س فسسسي مزيس سسق المنارنس سسة بس سسلا البزرا س سزامتدلا الغربي سسة زالانزبيسسسةا إا صس سسح
الدزصسسلفا لبسسرم للبزرازامتسسة الغربيسسة صسسلاج إلاابيسسة داعس من سسا طننسسة حلزيسسة
فس سسي مادمع س سساا زفا لسسسة فس سسي زسسسسط اا زهسسسز لدحس سسدث ن سسا زه سسي ا ص س س ا أي
البزرازامتسسة الحنينيسسة كمسسا أزاسسدد ا وسسرزل الزاقسسق زدحس لسزاج ا بنيسسة ااقدصسسادية
زااادما يس سسة فس سسي المادمس سسق الغربس سسي .ينس سسزث فس سسانزا فس سسي معس سسر منارند س س اإا
الاانل الحلزي زالرتادي ازكقل نعد إبدا ز اكدقال العسالم امسل نكس أسسف
في ك بزرازامتة محلية 48.
زدالسسة ل س ارد ان سسا للمنلعسسة فنسسطا زحرص س ا ل س دحصسسل ال سربحا ا دنسسيم
البزرازامتسة المحليسة زمنسار ي اندمساء للسزطاا زا دو سسر حرصسار لس المقسساركة
في دحسلا الزيق ااقدصادي زااادما ي في ا ا دسرف البزرازامتسة المحليسة
ااسديمار في أر الزطاا زددصرل مق الدزلة الدي دحمل اا زدمدها نحسنال
المسسسدعمر
ااسسسدمرار بنك سراا زايسسح ا لاسسل إ لال س  49كمسسا أن سسا د سردنط مسسق ا
العنصسسري بربسساا قسسزيا ف سسي دسسسدمد قزد سساما دقد سا نس مسسسدللدل مسسا أنمسساا
ادلسسدل مسسا الدعام س المصسسلحي لسسةما ل سسا أسسسنال ااسسسدمرار فسسي دغقيسسة نلس س ا
المسدعمر العنصري ماانا نطبيعسة
نمعمث ا مادمع اا زهي يدمة ا يندم ا ا
الحاثا ف ز يعي دمامار حام اللامدل السياسية زااقدصادية ز كقل الينافية الدي
يمكا دحصلل ا ما اراء دنزية نلزق هق الطاملة في مادمع ا.
ايو رف ارنسسم فسسانزا الطاملسسة البزرازامتسسة المحليسسة فسسي قطيعسسة دامسسة مسسق مادمع سساا
لس سسيس فنس سسط مسسسا يس سسدث دحيرهس سسا س سسا أداء زويلد س سسا الديس سسامنية ل س س المسس سسدزك
ااقدصسسادي زااادمسسا يا زانمسسا فسسي يسسال القسسعزر نسسالزطاا زنااندم ساء إلي س ا
زنالمقاركة في دد يم ا حساس نمحندس الدارتييسةا سسزاء نالمقساركة فسي الا سد
المسسسدعمر العنصسري أز نالمقسساركة
الدحسرري إنساا مرحلسسة النيساث السسزطني يسد ا
المس سسدعمر العنص سسري نص سسزرل س سسلبية ف سسي ال سسز ي
الزاداني سسة الد سسي دح سسدل ل سسقا ا
الامعي الزطني .فالطاملة البزرازامتة المحلية لسم يكسا ل سا قسيء مسا قلس ا بس
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دص س لسرفج ف سسي انلص سساث د سسام نس س ا زق س لسدمج مص سسلحد ا لس س كس س ق سسيءا ز ه سسي
مص س سسلحة ص س سسيغج ف س سسي إط س سسار النقس س ساا ااس س سسدعماري العنص س سسري ال س سسقي ا دا س سسد
المسس سسدعمرلا دسس سسدمد الطاملس سسة
يايس سسة فس سسي الدعس سساطي مع س س ا ا فس سسي ا اريس سسي ا
البزرازامتس سسة قزد س سسا أساسس سساا نعس سسد ااسس سسدندثا مس سسا ادلاقيس سساج نس سسدد ا مس سسق النس سسزل
ااس سسدعمارتة النديم سسة ...ا 50إلس س الح س لسد ال سسقي رأك فيس س ف ارن سسم ف سسانزا أا ه سسق
المسسدعمرا ز دنسزم بسدزر ال يمنسة لمصسلحد
الطاملة دسع إلس أا دحس ل محس ا
الكلية ز مصلحد ا الاممية.

شعر محمد الفيتوري و محنة اإلنسان األفريقي

سديدلفا حدمارا معالاة قيية العنصرتة بلا الكادل فرانم فسانزا زالقسا ر
محم سسد الللد سسزري .ص سسحيح أا الطرتن سسة الد سسي ام سسس ب سسا ف سسانزا أمم سسة ا نس سساا
سرد قل س ا إل س
الميدلسسف لسسم ديس ا مسسا قسسعرتة فسسي كيلسسر مسسا مزايسسق كدان س ا زمس ل
حساسسسية الكادسسل ا نسسسانية داسسا الممارسسسة العنص سرتة العرقيسسةا زمسسا لسسنام ن سسا
ما أفعاث سالنة للكرامة ا نسانيةا ز أنما يمكا أا نعزد ب ق القلافية القعرتة
إل طبيعسة المسسحلة العنصسرتة نلسس اا ف سي ا دنسزما نسد الدحمس المحالسد فل ساا
ل س مبسسرر لسسد م ا سسسزك زهسسم الدلسسزا المم سسزم السسقي ينسسز إمكانيسسة الدعسساي
ا نساني في هقا الكزا.
محمسسد الللدسسزري قسسا ر مسسا ا سسة دكزتنس السسقادي اليسساصا زقسسا ر مسسا يسدث
زسام دعبلر ا هقا الدكزتا فحداد في مناربة المسحلة العنصرتة هي ا بدا
القسسعري بيصزصسسياد البناميسسة الدسسي نعرف سسا ل سسقا اليطسسالا زهسسز كسسقل لدعسساط
م سسق ه سسق المس سسحلة ب سسرزت الق سسا را زنحساس سسلد القادي سسة الد سسي دمل سسم م سسا الملك سسر
زالمسسةر لسسقا فإننسسا سنرصسسد معالاسسة القسسا ر لنيسسية العنص سرتة زمسسسحلة الدلسسزا
العرقي زفق نوام القا رتة الزادانيا زالنصي.
ا زمسسا ادلسسد بسسدأج أسسسدراق صسسزدي نحي سار سسا زاسسزدي اليسسامقا هسسقا الزاسسزد
السسقي ا أ سسرل ل س معن س إا نالقسسعر 51ا زنمعن س زلغسسة الاسسنس ا دبسسي السسقي
لندسل إلي ا ينزث
صنا دي الكدم
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زسيلي قلمي
زك يرزدي قعزر زنغم52.
زادراكار من للدزر المندور مسا كس قسا را زاسسداانة لسدزا ي الحساسسية القاديسة
زيسسغط ا ناداسسا رف س الولسسم العنصسسري زلزاحن س السسسلزكيةا يعلسسا فسسي قصسسلدل
ا درافاج
زيحي ما هزث ا كقزنة
زيحي ...زأنا قلدا قعبي ...أنا لنا
كلف دناسلج يحايا 53 .
زفي قصلدل الطل زالعاصلة
السا ةا مندصف اللل
زمق الولمة يصحز القعراء
يسنزا نلزسار ملدة
زييلمزا لزنار مياء
زيغنزا للار تج54.
لنسسد زاسسدج أممسسة ا نسسساا ا سسسزد فسسي ك س مكسسااا زبياصسسة فسسي أفرتنيسساا فسسي
قصلدل الللدزري مااا للو زرا زللدحسيس ننسزد ا رزحيارا ززاد الللدزري فسي
ه سسق ا مم سسة قي سسلد الد سسي للد سسمما زالمي سسمزا ال سسقي يق س لسلد يطانس س الق سسعريا ز
بقلكلدبس سسداا اس سسدث الدعرتس سسفا فك س س طس سسرل لدعس س لسرل نس سساآلير فس سسي دس سسارت مسس سسحلة
ا نسسساا الميدلسسف .لنسسد اسسسدحالج محنسسة العبزديسسة زاحدنسسار اآليسسر الميدلسسف هس لسم
الللد سسزري المرك سسمي .ز نس سزاا قص سسلدد العس سرت ا ا محس سسال المدل سسلا م سسا الس سسزد
ا فسرتنللا مسزم لا فسي قساراج ا ر اميعسارا محسسال ا لسزل مسا السسنلا دعبسسر
ب ما زهم حلث هم ما دندلر الحيالا زا نسانية زالدارت 55. ...
كنج قابي ..أنج يا أفرتنيا
زكنج ربدي الدي أ يق ا.
زقمج أا أ يق ا56.
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صسسلة الللدسسزري نمحنسسة ا نسسساا ا سسسزد لسسم دنقسسحا فسسي دنسسدلريا مسسا مقسسا ر
الدنليس الدي يمكا أا لزصسف نس قسعر ا زهسز الراس ا سسمرا زا لس سسعي
لدعسسزي السسننص النلسسسي المعنسسزي السسقي قسسد لزاسسد ا حسسساس نالدزني سة نسسسبل
اايددل القكلي الواهر.
إحساس محمد الللدزري نمحنة الملزنلا يينط ا كزن قسا أر يملس حساسسية
نلسية داا ممارساج العنف المعنزي القي يمارس العنصرتزا ل الميدلللا
رقارا زما كانج لدصلر هق المحنة مسحلة مركمتة فسي يطانس القسعريا لسز لسم
دمل لي نلس ا زهز لرصد دالياد ا بسر دسارت النقسرتة فسي إطسار ممارسساج
ا داد إطدقار دبرت ارر مبدميار ل ا.
ز في إقارل إل منارنة ايسددل الدعساطي مسق المسسحلة العنصسرتة بسلا الملكسر
فرانم فانزا ز القا ر محمسد الللدسزري فإننساا فسي الحنينسةا ا نسسدطيق أا ننكسر
ل فانزا كيل ار ما أزا القعرتة الميمزنية في كدان ا ب ننزث إا معالاد
للمسسسحلة صسسادر نا سسساس سسا إحسسساس زاسسداني نحسسدل زقسسق الممارسسسة العنصسرتة
مبسسدأ ز فعسسدا ف سسز لسسم يقسسدغ لل سسا فكرتسسا نحلسسث ا دمسسد دلكيس هسسق الممارسسسة
بزصل ا واهرل دارتيية دسدد ي دنص ار مزيز يا نعناصرهاا ز مسا يسم دلسسل ار
للعل سسا فسسي الزاقسسق فكانسسج دقدس كمسسا أسسسللنا قسسا رتة مسسق هسق النيسسيةا ز دسسنم
ا إحساس زاداني نحام سزء هقا اللع لر المبرر قيميا.
لسم نداسازم المسسحلة العنصسرتة زممارسساد ا زنحسا نسسدرس كدسال ف ارنسم فسسانزا ا
معقبز ا ر ا زسللممنا هقا الييار اللكري النندي أا نلع القيء نلس مسق
دلسزاني محمسد الللدسزري القسعرتلا ا أ ساني أفرتنيسا س اقسق مسا أفرتنيسا نحلسث
لسسا نداسسازم هسسقا الميسسمزا فسسي قسسعر إل س معسساا أيسسركا دنصسسرل إل س أنعسساد
سياس سسية زاادما ي سسة زاقدص سسادية د سسحدي ف سسي س سسياا دن سسازث الق سسا ر ل م سسزم الن سسارل
ا فرتنية.
زبدافق ما هقا الدحدلدا أفيج بنسا قسراءل السدلزانلا إلس ديبلسج يديسة نسازتا
رميس سةا لنقسسم ا الحسسدلث حسسزث المسسسحلة العنص سرتةا زمسسا دندا س مسسا أزيسسا فسسي
المادمعاج ا فرتنية الدي لنصرل إلي نص الللدزري القعري.
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زالعنازتا هي
1س زهم الدلزا العرقي.
2س الممارساج العنصرتة.
3س الدزاطة المحلي.
ز سند ايديار هسق العنسازتاا أن سا ددصس ا فكرتسارا فيمسا بلن سا لدصسزغ مقس دا
زاسعا يسدز ل ميمزا قصامد الللدزري في هقا ااداا  .ا المسحلة العنصسرتة
زممارسسساد ا فيكسسزا المنطلسسق دنسسازث المعنس اليسساص السسقي نس يسسسا القسسا ر
اللسسرا بسسلا العسرقلا ا بسسي زالميدلسسفا زدحدلسسدار ا سسسزدا زهنسسا ابسسد أا نسسسا
فرنسم فسانزا
ايددفار زايحار لنا د بلا طرامق دنسازث هسق المسسحلة بسلا الملكسر ا
زالقا ر محمد الللدزري قل أا ا زث قد اعس العسرا ا سسزد يسحيةا زهسدفار
للعنصرتة بسلا أ سراا أيسرك انسج الممارسساج نلسس اا زقسد أدرو الملكسر دنازلس
هقا في سياا ما دندا العنصسرتة العرقيسة مسا ممارسساج اسسدعمارتة ا دسسديني
رق س سار زا قزميس سسة مس سسا النزميس سساج نمس سسا فل س سسا العربي س سة أز الصس سسلنيةا أز ا مرتكيس سسة
الددلنية ...زهز ما يمنح معالاة فانزا للمسحلة أفنار إنسانيار أرحلا ييع ا في
مااث حل المقدر النيمي ا نساني أز اند اك .
أمس س سسا الللدس س سسزريا فإن س س س يحس س سسدد إطس س سسار المعن س س س الم س س سردنط نالمسس س سسحلة العنص س س سرتة
زممارساد ا نعرا زاحدا زتاع ما حالد االدي نعرل مميلة ل .
قل ا ا دابا ..ا دابا
قل ا في زا النقرتة
أنا مناي ..زأبي مناي الاد..
زأمي مناية57..
أما العنزاا الياني فيحدي ندلاة لس زثا زامدسدادار لس ا فسالمنطلق نصسريا قسامم
ل دكرتس الدلزا العرقي بناء ل اايددلا لسيس فنسط الوساهري السقي لسا
دكمس صسسلاج أيسسرك ناطنيسسة زسسسلزكيةا لسسد ي
يكسزا إا ملمحسا أز صسسلة ناديسسةا ل
العنصسسري حيامد سساا زمسسا يسسم بدمللمهسسا إيسسا مسسا ا سراا ا يسسرك .الممارسسساج
ااسدعمارتة زااسدغدلية زااسدعدمية الدي دصدر ا العنصري افرام امندوسر
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للقسسعزر نسسالدلزاا زقسسد اعل سسا الللدسسزري معسساني امميسسة دصسسزغ ميسسمزنار اامع سار
ينزث نحا ا نساا ا سزد زمدعلناد سيسدحل مااار لممارساج العنصريا في
سلارل ك زسام ا قنا النلسي زالمادي الدي يطلب ا.
ل
ز دح سسج العنس سزاا اليال سسث ايو سسر ق سسعر الللد سسزري ا نس سساا ا س سسزدا أز نعس س
ا فارقسسةا فسسي صسسزر سسسلبيةا دعكسسس ان امميسسة زنكزص سار أمسسام الحيسسزر المكيسسف
الرممي زالمناقر للحالة العنصرتة مبدأ زممارسة.
وهم التفوق العرقي.
داو سسر قص سسلدل الللد سسزري حا سسم الل سسارا العرق سسي ال سسقي يلصس س ب سسلا ا نس سسانلا
ا ب سسي زا س سسزدا زه سسز ف سسارا م سسا ص سسنق ا نس سساا ا ب سسي العنص سسريا ا سسراء
ممارسسساد ا زقسسد ازيسسق القسسا ر أمسسام حدميسسة إب سراما زمعاداد س نعنسسفا زنالزسسسللة
الدي يسدطيق
ألما زا ي أسزد
زلما زا أبي
سملدني بدار
ززطمج إنسانلدي58.
زا سساا لدن سسانداا لدعاري سسااا يحمس س كس س من م سسا امي سسق ص سسنزل ااي سسددل
الممكنسسة زالملرزيسسةا زاس دحسسسس دزنلدس نسسسبل ممارسسساج اآليسسرا زكحنس لسسم
يكدقسسف ايددفس س إا فسسي حيس سرل ه سسقا اآليسسرا زالق سسا ر يع سسزد نك س ق سسيء إلس س
سيمج
ا بسي العنصسري ف سز مسا لرسس حالسة اللسرا ا نسساني هادس الدسي ديس ل
نلس سسيار ف سسي دايلس س ا ي سسم اس سسدحالج س سسلزكار يارايس سار ل سسقل رد سسل الق سسا ر دق سسة
درانطية بلا القسعزر ناللساراا زااحسساس نسالدملما زدصسنلف ا سسزد فسي منملسة
المزازد للسيرلا زالكاما مزيز ااحدنار.
زأحيانار ايو ر الللدسزري فسي قسعر مسا يقسي ناسدسسدم أمسام فكسرل الدلسزا الدسي
درالج ا حالة الزهم لدصلر قلمار ينرل ما الحنينةا
ل
زكحا ا بي نصف إل
زكحا ا سزد نصف نقر59.
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إلس هنسساا زالبلدسساا قسسد يحمسسدا دالسسة السرف زااسسسد اااا إق لاعس ا بسسي
في مردنة ساميةا زيمنح ا سزد منملة زيسيعةا فسا زث لدعلس زتدرفسقا زاآليسر
لنحدر زتددن ز بسقل داصساغ درادبيسة ميلسرل داليسار فسا بي داسازم لسر مسا
النقسسر ليعلسسز لسسل ما زتدنس لسمث منملسسة ممل سمل دالسسج فسسي اسسسدطا د الدسسدي فسسي
زاسسزد ا نسسساا ا سسسزدا زدص سرتف زاسسز هسسقا الزاسسزدا زينابل س ا نسسساا ا سسسزد
ددن في مرادل الميلزقاجا فلسم يعسد نقس اررا بس نصسف نقسرا زنةكسد لس
القي ل
قزلنا ايعد بدار ما فع الكلنزنة ايكا لنقدد مرل أيرك ل أا حالة اللرا
العرقي ازادج زقعر ب ا ا نسساا ا سسزد فنسط نسدما حيسر ا نسساا ا بسي
العنصري زاقدحم لي مااث زازد .
ايعلسسد محمسسد الللدسسزريا زهزتدحسسسس محسسسال العنص سرتة زالدملسسم العرقسسيا دردلسسل
الزا سسزد النق سسريا زق سسد دفعس س إلس س قلس س زاعس س ال سسقي يحس سس زه سسز الق سسا ر أم سسام
ممارسس سساج اللس سسرم العرقس سسي فس سسح ل ا ايس سسنارا مس سسا منملس سسة س سسرا حد س س داس سسازم
ب االمردن سسة الد سسي أراده سسا دع سسال ل س ساا زالق سسيء نلسس س ك سساا منس س م سسق ا نس سساا
ا سسسزد السسقي أنمل س منملسسة دزا نسساقي النقسسر يحسسدل فنسسط نقسسيء مسسا المقسسدر
النقريا زللنحثا ما يما ا كامناج أيرك ميدللة يقب ا.
مردنسسة ا بسسي ا زمنملسسة ا سسسزدا زفسسق الدرادبيسسة الدسسي صسسا ا الللدسسزري حدميسسة
قدرتة دداازم الاميقا زدددي في أقدار الاميق
زكحا ا بي نصف إل
زكحا ا سزد نصف نقر
قدر للود قل
طلا ...زدم
قهل ....زحار
بدا حرا ا يسدزياا60..
زمسسا ري اقس لسد فسسي دنسسازث الللدسسزري لمسسسحلة العنص سرتةا طرح س ل سسا بزصسسل ا حالسسة
داممسسةا زليسسسج مةقدسسة سسابرل زكحن س ل ارهسسا مبسسدأ مدحص سدرا أراد زترتسسد ا بسسي
العنصسسريا زيصس لسر ل س دكرتس س ناسسسدمرارا زنحسسساللل أحيان سار ميدللسسةا ددنسسالا
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زدحرك سسا .العسسالم السسقي لامع مسساا زمع مسسا لسسرهم
نحسسسل دطسسزر وسسرزل العسسالم ل
م سسا ا س سراا ا ي سسركا ز إا ك سساا ا ب سسي العنص سسري مدمس سسكا داممس سار بدس سسليط
مقا ر الدلزا ل ا نساا ا سزدا زيسد دف .
قارل
ينزث محمد الللدزري في قصلدلا يزرل ل
أسزد
زقاث طل
ٌ
يا أبيا إني أيال الرا ا حمر!
ف ز إقا أنصرني سام ارر لنصق فزا ا ر مسدكب ارر
فد دد بلننا
ف ز رتل فزا هقا اليرك
اقدل ...اقدل
مما أ ماقي مسد د ارر !61
فيا طالما ل
دسسدزر معسساني هسسقا المنطسسق مددانعسسة بسسلا الطل س ا سسسزد السسقي لةلم س دحنلسسر
ا بسسي العنصسسري ل س ا زاانسسار ل س الدمزيسسق فسسي مردنسسة السسدزنيا فسسا بي
طاا ف سسي إصس سرار زا ا ف سسي نل سسس الطلس س ا س سسزد منط سسق طبيعي سسة
العنص سسري ل سسز ل
زا دياديسسة أا يكس لسزا دزا ا بسسي ا زفسسي مردنسسة أق س من س ا ز أا قا مسسا طنسسامق
مما أ ماقي افالطل ا يحنس نمسا
ا قياءا زنامزسا ما نزاميس الزازد اطالما ل
يطالس مسسا صسسزر االدممتسسق الماديسة ف سسي لس قس لسدد ا ا دةلمس ا زلكنس لدسسحقك
ن سسدما يص سسلل ه سسقا الدممت سسق رزحس س ا الد سسي ه سسي رزت طلس س ما امل سسج ف سسي ص سسزر
دقكل ا ا زل ا ز ل حالد ا ا صلية لقل لنصسرل إلل سا ا بسي العنصسري
نممارساج الدحنلر زدزطلا الدزنية لدسدمريء هقا الزيق زدلمم ا زدنور إلي
ل أن ا لنسف صزابية النوام النقري.
لنصسسق ا بسسي العنصسسري لماسسرد رةيسسة طل س أسسسزدا زألسسا؟ ل س أر هسسقا
الطلس ا ملزي سار د ارن س السسقي سسرل دزرل حيسسال رق س لي س فيكدم س مق س د انغسسدا
ك الم ل نلس ا نما يحزي ما مقا ر زقنا ساج سالم ا بسي السقي لسا
لدغلسسر ازهرت سارا زاا دعس لسدلج ممارسسساج الدعبلسسر سسا نص سرتد ا ز سسالم ا نسسساا
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ا سزد الميدلف بلزن زبدكزتن ز القي لا يغادر المنملة الدي رسسم ا ا بسي
العنصري لدكزا مزطن المعنزي ا بدي.
زقاث قل منعد..
قننج اب د السزداء فحس المما..
كنج صغل ارر..
ندما أنصرج لناي زا ا بييالمحدنا
زلم أمث أقكر لي إيزل
مقزا بلدار ..دحج ين النلزد
زالسلد ا بي ما يلل م
زسزط ملدصق نالالزد62..
بلا الطل ا سزد زالقل قي الاب ة السزداءا بلا ا نساا ا سزد في صغر
ليحس زصمد ا بدية
هيم زهز مساا لدحر مسار مقا ر هقا ا نساا
ل
كرس ا ا بي العنصري .بلا الطلزلة زالقليزية يحدل هقا ا نساا
الدي ل
نحلم الرزحيا ززاع المعنزي .زهز طل لنقح مع هقا ااحساسا ز ندما
يصلر قليار يدمم زا يلارق ا زبلا هقلا العمرتاا هقلا الالللا لدادد
داممار ص ار الرزتا زيدل النلزسا بلا نلس دوا في نلس ا السمزا زأيرك
داحس نان ا دزا ا زل ا ز بلا انناج هقا الدناق ا بدي القي لا يمس
أصل الدغللرا ددحر ممارساج داسلد اللارا للدقكر القل ما كااا زتد يح
الطل لما سيكزا ا حدمية اايددل دةتد منطق هيمنة المدلزاا زقني
ل إمكاناج المنادرل للددي في زازد ا نساا ا سزد
زلم أمث أقكر لي إيزل
مقزا بلدار ..دحج ين النلزد
...
اب ة العبد ...زنع السلد
زأنلا ا سزد الميط د..
دل محسال قرزا برج63 .
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حساسسسية القسسا ر أم سسام المحسسسال دردسسل ح س لسدل فسسي رفي س اا ه سسقا منطسسق محم سسد
الللدسسزري الق سسعري ف سسي رصسسد لمس سسحلة العنصس سرتةا زق سسعزر نحن س ا سسمء م سسا ه سسق
المحسالا معني ب ا.
الممارسات العنصرية.
دافق الدلزا يليي إل ممارساج زأفعاث دقنع ا ز لدحنق هقا ا قنا زفق
مسسسدزياج ميدلل سة قرتنسسة زنعلسسدلا مناق سرل ز لسسر مناق سرلا زلكن سسا اميع سار دلدنسسي
لدكس س لسرس حالس سسة الدلس سسزاا زدغس سسقي يناد س سساا فمس سسا المندوس سسر أا لنصس سسرل ا بس سسي
مكزنساج مادمسق
العنصري نك يللياد ا زأدزادس الماديسة زالحيسارتة إلس حيسامل ل
زنسسدد ا نسسساا السسدزني فيحسسزم ا نسسساا ا سسسزدا ز ييسسم مدك ا زكسسقل مسسا
ازهل مسا هنساج طبيعيسة لل سا أييسار أا دسدي فسي حيامدس ا انسساامار مسق حالسة
المغالنة الزازدية الدي ينيم ا مبدأ الدلزا زالدمالم بلا ا راا.
ز نسد قسراءل قسعر محمسسد الللدسسزري السقي اسساء لس دنسازث صسسنزل الممارسسساج
العنص س سرتة الدس سسي ميلس سسج معس سساني امميس سسة دكقس سسف س سسا أنمس سساا هس سسق الممارس س ساج
زكيلياد ساا نصس إلس أا قسسعر ييسسعنا أمسسام لسسزنلا مسسا الممارسسساج العنصسرتة
لزا يطاث ا نساا ا فرتنيا زلسزا تيسر مسا الممارسساج العنصسرتة لداسسد فسي
قدر ل قا ا نساا ما هناج طبيعية.
اند ام ما ل
ـ الممارسات العنصرية واإلنسان األفريقي.
لرصسد القسا ر محمسد الللدسزري هسقا اللسزا مسا الممارسساج مسا يسدث زقز سا
ل رزت ا نساا ا سزدا زالحاق ا ا قك المعنزي زاليرر النلسي
سملدني بدار
ززطمج إنسانلدي
زحلنرج رزحانلدي64 .
زينزث في قصلدل ما أا لزا الحرتة
اكدل ..فعل أري ماماث
الر ل ا بي قز ا دث
يغس نالدم قلل ا طلاث
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زتنكس أ ناا ا اياث65.
ل
لسسدر الللدسسزري السسدا دراسسة ا لسسم زقسسدد ا نسسدما لدص س ا مسسر نااندنسساص مسسا
قدر ا نسسااا زالحسط مسا كرامدس ا فسالزاق يصسلل السقاج فسي أهسم ازانب سا زهسي
ال سسرزتا زك سسحا العنصس سرتة ف سسي نو سسر الللد سسزري زن سساء ا ل سسزلفر ق سسلمار إا زأص سسان
نيررا نالرزت لبدأ ليلد ب اا زنالاسد لند ي للةلم .
فل سقكرا أا ا بسسي العنصسسري قسسد اع س مسسا ا نسسساا ا سسسزد
زممسسا ايدح س
ا
ق سسلمار م سسا ب سسلا أق سسياء أي سسرك دحزت سسا البلم سسة ا فرتني سسة قلس س أا الللد سسزري ل سسرك
دنرب
ارد ا بي العنصري ما صلاج اآلدمية الدي يمكن ا أا ل
ا سزد ز قد ل
من س فينسسق قسسيء مسسا الق سراكة بسسلا الع سرقلاا زهسسز مسسا يحنسسا العنصسسريا السسقي ا
ينز مبرراج الغلنة الحيارتة الدسي
لرتد لمبدأ اللارا أا النسفا ا مر القي ل
رف سسا ب سسر الد سسارت ا فالراس س ا س سسزد ق سسيء ا م سسق لس س ا زا امد سسداد لس س ا ه سسز
مزيسسز م سسادي يعمس س ا ب سسي العنصسسري لس س اس سسدغدل زاس سسديمار كا ق سسياء
المادية ا يرك
زقاث قل منعد..
فحس المما..
قننج اب د السزداء ا
...
زلم أمث أقكر لي إيزل
مقزا بلدار ..دحج ين النلزد
زالسلد ا بي ما يلل م
زسزط ملدصق نالالزد66 .
مركمتة ا نساا ا بي ا زاحساس نحن محسزر الكسزا لدفعس إلس النوسر إلس
زمكزناد س س س ا يس س سسرك بزصسس سسل ا مزي س سسز اج قابل س سسة للدس س سسيلر
ناصس س سسر الزاس س سسزد
ل
سيرهم لقةزن الميدللةا زهز
في ل
زااسديمارا نما في قل الميدلللا ما النقر ا
سيرهم أيي سار للقسسةزا نلس س ا زهسسم فسسي مادمع س ا لنسسد
بلسسن م فسسي مادمعسساد ما زيسس ل
حس لسزل م إل س أدزاج لدسسسدلادلا زأحيان سار المدعسسة .ز لرصسسد القسسا ر الللدسسزري هسسقا
سير
المعنس ا زينيمس اسسزه ارر لمل سسزم العبزديسسةا كس ماهنسسا ا فسسي دلس السسنددا مسس ٌ
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زمندر قنا اندواراد الميدللةا زلم ايللج الللدسزري أي إيحساء ل سقا السزهم
لا ل
قدم العنصرتة دعطيدر للرزتا زاسديما ارر للاسد.
ندما ل
لكم أقد ي اسدار دافمار
م لنار ..لمناية اامحة
فند قل أا لحزم الازاري
ل ا نك ة ..زل ا رامحة..
ندد الكنزم ! .إفرتنيا67 .
دد سزافر نسسدد الانسسزل ل س كيلسسر مسسا المقسسد ياجا كيلسسر مسسا ا قسسياء الميل سرل
ايددف سسسا ز رابد س سساا زهس سسي مداحس سسة لمس سسا دحننس سسج ل س س أسس سسنال الدلس سسزا ليطال س سسا
زيحزمهسساا زمسسا قل س ا ني س السسسزداءا الدسسي سسسمق مسسا أق ارن س ن سساا زدزر اآلا
ليص إلل ا .فحفرتنيا مزطا مدات للنادملا.
زا سزد مدات فسي نسدد ا مدسات أييسار ياراس ا ينبس الدسسيلر داممسارا زييسعنا
الللدسسزري أمسسام معن س أا العنص سرتة هسسدم للممسساا زللمكسساا ن سسا معن س ماسسرد
مدعاث لدزاص مق المماا زاا نحقكاث زأدزاج ميدللة .فا سزد مزيسز يابسج
دبدلج ورزل المماا زأحزاث المكاا.
ا لدغلرا زاا ل
ا سزد في ندد مزيز لدلبية مسراداج ا بسي العنصسري السقي إا احدااس
فسي لسسر نسسدد ف سسز كسسقل مسدسسسلم مسسداللا ينسسزث الللدسسزري فسسي قصسسلدل انسسة
مزج
فحفرتنيا مزطني زالمنزو المساكلا قعبي
المنزو القلا أقامزا هياكل م أمس اس ارر
دمر لي إلي الحيارل
...
زالقلا لدك ك يربة معزث
زفي ك ر قة منا
زم ء مناام المعدماج
زم ء قزار المديماج
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زم ء دران  ..م ء ييان
م ء كنامس العالياج
سلنسزا أن سزاا زأن قاد 68 .
 الممارسات العنصرية و االستغالل المادي.لند اسدس لج العنصرتة ا نساا ا سزدا زاعلد مداحار نعد أا اسدحاث قلمار
دارد ما امكاناج اللع القاديا
ل
طيعار ينب الددازث زالدنازثا زنعد أا ل
زالمزقف القيصي .زليس ما الملاائ نعد قل أا يسدس العنصري ك
أمد زهناج ا نساا ا سزدا فك قيء هنا كمسدالل لر ناج ا نساا
ا بي ا زبيسر كبلر
مد أاد الماث؟
كي أقدري حقاءا زكلنارا زيزنار ادلدار
زأميي إل أفرتنيا
صطاد قافلة ما بلد !
فإني امرة أبي كاليلزو
زلسج ويمار ني فنلر
زقد كاا لي رفنة..
يم ادزا سرال وامار
فلم ا أسلر؟69
يق سسيء إو سسار الن سسارل ا فرتني سسة ب سسقا الزي سسق المسدس سسلم ف سسي ق سسعر الللد سسزري
نييامة حام الغيسل السقي يسسكا القسا ر أمسام هسقا الزاقسق السقي ا يسسدطيق
اانلكسسا ن س ا ف سز طسسرل فسسي هسسق الحالسسة زاا لسسم يقسسح ا حالسسة الامسسز ا
دسسسديني ا ف سرادا لسسقل لز س القسسا ر فسسي النسسسزل ل س أبنسساء لزن س دنليس سار سسا
ين ا زحرصار لس النسزث نحنس يحسازث السديلص مسا حالسة دطالس زا لرتسدهاا
ددلنس ننزل مزم ا زادسا ا.
زلكن ا ل
ا بي العنصسري لرتسدا زيقساءا زا نسساا ا سسزد ماسرد مسا ا رادلا زيكلسي
ا بي العنصري أا لدا إل ندد أفرتنيا ليولر نك قيء نا نساا رادر
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زأني ا زكقل نحسنال الغن زاليرزلا زكلف ا؟ زا نساا ا سزد محاا ب ناج
أا ل قل زهز ما هز ! ك
طبيعية ا يعرل اسديمارهاا زلم يعرل دندلرهاا ز ل
المدلزاا زب قا نطق الدارت !
قيء في أفرتنيا في اندوار ا بي
ل
زسلا معنحل نالازاري الحساا
زنالمس ا زالعاوا زالم لراا
هدايا ند م رااا
دسلرها الرتح في ك تا
ل
بي هقا المماا
لسلد ك مماا70 .
تواطؤ المحلي.
يسسسزء كيل س ارر مسسا ل س ار القسسا ر محمسسد الللدسسزري مسسا اسدسسسدم ا نسسساا ا فرتنسسيا
زانكسار أمسام العنسف العنصسريا زأمسام ممارسساج الدحنلسر زا هانسة فسي صسزرها
سسا نل سسس ق سسا رل حساس سسة دل سسزم نعن سسف
الميدلل سسةا زا ارن سسة أا يص سسدر قلس س
قركام ا في المحنة ل ييز م المقلا.
زا دنق النع زاللحد
في يطاها الزملدل
لزا ننية قكرك قديمة محقزدل
سلد زازارا زأقر محدزدل
ا ل
ز ا يحايا رايا
يلف الحدزد النعلدل
ز ا ندد ديم الطغالا زهي سعلدل
ز ا قعزل كسال ..
ز ا قعزل بللدل
دعي في ك لزم..
في أري ا مطرزدل71 .
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لنسسد ديسسما المنطسسق القسسعري السسسابق اسسسد ااا الللدسسزري لحسسالدلا لبنسسي رقسسة
حالسسة الييسسز زقبسسزث ا قاث السسقي ينسسق مسسا ا بسسي العنصسسريا زبسسقل للسسزم
يكرس سسزا زه سسم
ف سسل م ه سسق النابلي سسة لدس سسدعنادا زااس سسداانة لدمد سساا ز ندم سسق ل
الدلزا نلس القي ا يلدح العنصري لنادي ن ا زن يعم
ز ا اليزل ساا
ز ا المايي المولم ساا
ننلج أفرتنيا مسدعبدل
دننل الساا إل ساا ادلد72.
زين سسزث ف سسي معنس س ااسدس سسدم زدحكل سسد النابلي سسة للعنصس سرتة ف سسي قص سسلدل النع سسث
ا فرتني
أك ما ند أا دصنحي ممر ة
ل را المار ة
أك ما ند أا دلعني أحقية المسدعمر الدمعة
أك ما ند أا درقدي
ياملة ..يامرل ..يايعة
أك ما ند أا دصدري قزاف الرقلق
يا يامعة !73
زالحالسسة ا يسسرك الدسسي لرفيس ا الللدسسزري فسسي سسسلز أبنسساء النسسارل ا فرتنيسسة هسسي
اسسمهم سسا إلاسساد مزيسسع م فسسي صسسنا ة الحيسسارل ا نسسسانيةا زا س س ام فل سا
كناقي النزمياج زالقسعزل ا مسر السقي قسد لرسس زصسمة الدزنيسة الدسي دلصسن ا
ب س سسم العنص س سرتةا فالس سسدزني ن س سدر زم س سسارل ا طاقس سسة ل س س نمقس سساركة اآليس سسر البنس سساء
الحياري.
كحفرتنيا في ودم العصزر
ازم مللعة نالبيزر
زحلرل نار ويمة
زمننار بزمة
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زقرا ب يمة
زدعزتقل ما صدل قديمة47 .
إا ااسدسسسدم للي ارفسسةا ز لنسسة الدلكلسسر ا سسسطزريا ز سسدم إ مسساث العنس للبنسساء
زا ندسساوا ك س قل س مسسد ال لدقسسللد حالسسة يسسارو الدسسارت النقسسري حلسسث لسسم لدسسسا
نساا هقا الزاقق حيامل منزماج الديزث في المنافسة الحيارتة مق اآليسرتا
ليندم إس ام فل ا.
زقسد سسساءج الللدسسزري هسسق الزيسسعية المديللسسة لإلنسسساا ا فرتنسسيا زرتهسسا معلنسسة
طن س لدسسسدعنادا فسسد سسرزا ندلاسسة ل سساا أا يكسسزا اليسسحية
ل س ااسسسدبدادا مز ل
الداممة لآليرتا.
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