مجلت جحوالث ،حامعت وسكلت  -الجضائش ISSN: 2602-6538

"من الخنوع إلى الاهلساميت  ..بحث في عالكت الطوائف بالطائفيت  :بين حخميت
الهوٍاث الفسيفسائيت و الخوظيف السياس ي و الخذاعياث املجخمعيت"
ؤ /مُُذة خشوبي
باخثت في نلم الاحخمام حامهت وسْلت الجضائش
kherroubi.moufida@univ-ouargla.dz

ؤ/دمحم اإلاهذي شىحن
باخث في الهلىم العُاظُت حامهت وسْلت الجضائش
chenine.mohammed@univ-ouargla. dz

جاسٍخ إلاسسال
2019-11-01

جاسٍخ اللبول
2019-12-21

جاسٍخ النشش
2020-05-11

ملخص الذساست:
حبلذ الكاهشة ؤلاوعاهُت نلى الخىىم و الخهذد الهىٍاحي،بر جخجارب الُشد دوائش اهخماء مخىىنت جشبؿه
بشوابـ ظاهمذ في حشُ٘لها ظُاْاث جاسٍخُت و مجخمهُت و ؤًذًىلىحُت مخهذدة  ،بشصث الكاهشة الؿائُُت
ٖكاهشة مخهاقمت في الهالم الهشبي  ،واهبهثذ بُهل املخضون الخاسٍخي ،والاظخهذاد املجخمعي  ،وضىال
للخىقُِ العُاس ي داخلُا و خاسحُا .
حعدثمش الؿائُُت في بِئت الخهذدًت ،مً خال ٛالهمل نلى الاسجذاد للهىٍاث الجضئُت ،و جُهُل الاهٓعاماث
املجخمهُت ،و اظخذناء العشدًاث الؿائُُت ،و التي يالبا ما جدمل دالالث نذائُت ،ججاه اإلاٙىهاث املجخمهُت
ألاخشي  ،اإلآابلت و اإلاىاَعت  ،غمً البىاء املجخمعي ،ججهل اإلاماسظت الؿائُُت  -زٓاَُا و ظُاظُا و مجخمهُا
– مً الخهذد الهىٍاحي و الخىىم املجخمعي نبئا ؤمىُا ،هكشا ألنها حهمل نلى حهمُٔ خالت الاهُ٘اء الهىٍاحي  ،و
جذمش الُػاءاث اإلاشترٖت التي ججمو الُىانل املجخمهُت .
حععى الىسْت للبدث في ازش الؿائُُت نلى املجخمهاث اإلاخهذدة  ،مً خال ٛجدبو دًىامُاتها الاهٓعامُت في
بيُت املجخمو  ،بًشع ال٘شِ وساء مٙامً اظدششاء الخؿاب الؿائُي ؟ وهل الاهٓعامُت والخزسس هي ْذس
املجخمهاث مخهذدة الهىٍاث ؟ ؤم ؤن الاهبهار الؿائُي مشده الُشل في بداسة الخهذدًت  ،مً خال ٛحهمُٔ
الطذوم املجخمهُت  ،و جٓلُظ معاخت اإلاشترٕ ؟.
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. ألامً املجخمعي
Abstract:
The human phenomenon is characterized by diversity and identity. The individual is
attracted to a diverse circle of affiliations with ties that contributed to the formation of
diverse historical, societal and ideological contexts. The sectarian phenomenon emerged as a
growing phenomenon in the Arab world, inspired by historical treasures, And externally.
Sectarianism is invested in a pluralistic environment, by working to restore partial identities,
activating community divisions, and calling sectarian scandals, which often bear hostile
connotations, towards other community components, competition within community
building. And politically and socially - of multiple identities and social diversity are a
security burden, as they deepen the state of identity inequality, and destroy common spaces
that combine community actions. The paper seeks to examine the impact of sectarianism on
multiple societies, by tracking their divisive dynamics in the structure of society, for the
purpose of detection and the spread of sectarian discourse? Is fragmentation and remorse the
fate of multi-identity societies? Or is the sectarian resurgence due to the failure to manage
pluralism, by deepening societal faults and reducing the size of the participants?
Key words: Sect, sectarianism, sub-identities, vertical divisions, multiple societies, societal
security.
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ملذمت :
الخىىم الاحخماعي قاهشة بوعاهُت ال ًخلى مجها مجخمو  ،جخهذد ؤشٙا ٛجىىم َ ،خجذ الُشد جخجاربه دوائش
اهخماء مخهذدة  ،نشُْا ،و لًىٍا ،و دًيُا ،و ؾائُُا  ،جخد٘م بهالْت هزه اإلاٙىهاث ببهػها ظُاْاث مخخلُت
ظُاظُا و اْخطادًا  ،جػبـ معاساتها بحن الخٓاسب و الخىاَش ،و لهل الؿىائِ مً ؤبشص مكاهش الخىىم في
مجخمهاجىا  ،قهشث غمً حش٘الث مخباًىت  ،بُهل اهٓعاماث  ،و جطذناث نشَتها البنى املجخمهُت  ،ؤهخجذ
مٙىهاث ؾائُُت حذًذة .
لِعذ الؿىائِ و الُشّ و اإلالل و الىدل باإلاخًحر الخذًث في املجخمهاث الهشبُت و اإلاعلمت  ،و التي لم
ًخىِْ َحها معاس الخزسس و الدشكي  ،بكهىس ؾىائِ  ،واغمدال ٛؤخشي  ،لً٘ الالَذ هى بشوص الؿائُُت
ُٖ٘ش و ٖمماسظت ظُاظُت  ،جطىى الاضؿُاَاث  ،وجدذد ألانذاء و اإلاطالر  ،و هى ما ؤدخل املجخمهاث
الهشبُت و اإلاعلمت في خالت اظخٓؿاب ؾائُي خاد  ،ؤصمت الاختراب الؿائُي  ،الزي خمل الطبًت الؿائُُت  ،و
اهدشش بهُذا ختى نً مىاْو الجزام و الاخخٙإ اإلاباشش َ ،إغحى الخىىم املجخمعي بانخباسه خخمُت
ظِعُىلىحُت ال َٙإ مجها  ،جدذًا ؤمىُا و ٗابدا خػاسٍا .
بىاء نلى ما ظبٔ حععى الىسْت للبدث في ازش الؿائُُت نلى املجخمهاث اإلاخهذدة  ،مً خال ٛجدبو دًىامُاتها
الاهٓعامُت في بيُت املجخمو  ،بًشع ال٘شِ وساء مٙامً اظدششاء الخؿاب الؿائُي ؟ و هل الاهٓعامُت و
الخزسس هي ْذس املجخمهاث مخهذدة الهىٍاث ؟ ؤم ؤن الاهبهار الؿائُي مشده الُشل في بداسة الخهذدًت  ،مً
خال ٛحهمُٔ الطذوم املجخمهُت  ،و جٓلُظ معاخت اإلاشترٕ ؟.

 /1الطائفت و الطائفيت  :فك اسجباط املفهوم و سصذ لذالالث املصطلح .
َهم اإلاطؿلر ،و جُُ٘ ٚمػامحن اإلاُاهُم هى اإلاذخل الٖخىاه الكىاهش  ،و نلُه ٌععى هزا الهىطش
الظخٓطاء اإلاػامحن اإلاهشَُت إلاُهىمي الؿائُت و الؿائُُت  ،بًشع جدعغ الخذود الذاللُت لٙل مُهىم  ،و
نالْخه باإلاُاهُم اإلاشابهت بًُت الشضذ اإلاهشفي لخمثالث الكاهشة .
الؿائُت في اللًت حهني الجضء  ،وسد في لعان الهشب الؿائُت مً الص يء حضء مىه  ،و الجمانت و الُشْت ،
حاء في اإلاعجم الىظُـ  ،و الؿائُت الجمانت و الُشْت  ،و في الخجزًل "

و إن طائفخان من املؤمنين اكخخلوا

فؤصلحوا بينهما " الٓطظ آلاًت  ،04و الؿائُت حمانت مً الىاط ًجمههم مزهب ؤو سؤي ًمخاصون به  ،و
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وسدث ؤلاشاسة للؿائُت في الٓشءان في مىاغو نذة مجها ْىله حهالى "

فلوال هفشمن كل فشكت منهم طائفت

ليخفلهوا في الذًن و ًنزسوا كومهم إرا سحعوا إليهم لعلهم ًحزسون " الخىبت  " 122إن فشعون عال في ألاسض و
حعل أهلها شيعا ٌسخضعف طائفت منهم " الدجشاث آلاًت  ،109في الذاللت الٓشآهُت للُل الؿائُت هجذ ؤنها
داللت وضُُت ال مهُاسٍت لُئت هي حضء مً ٗل ٖ ،ما جكهش آلاًاث التي جشد َحها ٗلها .2
العُاّ الذاللي الزي اخخػً هزا اإلاطؿلر في الثٓاَت الهشبُت اخخلِ نً ظُاْه الًشبي ألاوسبي َُ ،ي
اللًت الهشبُت لِغ إلاطؿلر "ؾائُت" مهنى ظلبي َهي حهني الجمانت مً الىاط َدعب  ،و ًخٓاؾو هزا
اإلاطؿلر مو مطؿلخاث ؤخشي مً ْبُل هدلت َ ،شْت  ،حمانت  ،نطبت  ،نشحرة  ،ملت ْ ،بُلت  ،ؤما في الثٓاَت
الًشبُت َمطؿلر  SECTAالالجُني اإلاشخٔ مً ً SEQUIدُل نلى مهنى الخبهُت  ،و مىه اشخٔ اإلاطؿلر
الُشوس ي  SECTARISMEو الاهجلحزي  ،SECTARIANISMو ؤخز اإلاطؿلر دالالث ظلبُت  ،بر ؤن ٖال
اإلاطؿلخحن لهما مهنى ظلبي جدٓحري للخىذًذ بمىاِْ ال جٓبلها الخػاسة اإلاهاضشة  ،3ما ًالخل ؤن اإلاطؿلر
الهشبي "ؾائُت" خمل مهه َ٘شة ؤلاْشاس بالخهذد في قل الاهخماء للجعم ألاٖبر ،ؤي ال٘خلت الاحخمانُت الشئِعُت
َ ،الُشّ و الؿىائِ ،مخماًضة نً اإلاشٖض و جؿىٍ خىله ل٘جها جكل جيخمي لعُاْه العِعُىلىجي  ،في اإلآابل
َاإلاطؿلر الًشبي مصخىن باإلاهاوي العلبُت و الخىاصنُت لُ٘شة الؿائُُت ،بانخباسها خالت جطاسنُت حه٘غ
الخزسس الاحخماعي  ،و هى ما حهبر نىه الؿائُُت ٖمماسظت في الخؿاب الهشبي .
مُهىم الؿائُُت مشخٔ مً حزس مخدشٕ َهى مإخىر مً ؾاٍ ًؿىٍ ؾىاَا َهى ؾائِ َ ،البىاء اللُكي
ًدمل مهنى جدشٕ الجضء مً الٙل  ،دون ؤن ًىُطل نىه  ،بل ًخدشٕ في بؾاسه  ،و سبما لطالخه َ ،هي مُهىم
ٌشحر بلى نذد ْلُل مً البشش ،بر ال ًخجاوص لًت ألالِ مً ألاَشاد  ،و مً زم َةن هزا اإلاُهىم في حىهشه
ًخػمً َ٘شة ألاْلُت الهذدًت الطًحرة اإلاخدشٖت في بؾاس الٙل اإلاشذودة بلُه بًؼ الىكش نً دًجها ؤو نشْها
ؤو لًتها َ ،4الؿائُُت بيُت شهىسٍت انخٓادًه لذي حمانت مً اإلاىخمحن بلى ملت ما  ،اإلاهخىٓحن بلى حهالُمها  ،و
مخمحزة مً الجماناث ألاخشي التي حشاسٖها الاهخماء الذًني ،و هي بهزا اإلاهنى جمثل اوشٓاْا زٓاَُا نٓائذًا
داخل بؾاس الجمانت الذًيُت ال٘بري  ،يالبا ما جبرسه ؤنها الجمانت ألاشذ جمثُال  ،الخمثُل ألامحن للذًً الزي
5

حهخىٓه .

جخجارب مطؿلر الؿائُُت خٓى ٛمهشَُت مخهذدة  ،مجها خٓل اإلاباخث الىُعُت  ،خُث للعلىٕ الؿائُي
دواَو دَُىت  ،و سدود ؤَهاَ ٛشدًت و حمانُت همؿُت  ،و خٓل الهلىم العُاظُت  ،بما هى آلُت مً آلُاث
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الخىاَغ العُاس ي و الخضبي لالظخئثاس بالعلؿت  ،و خٓل البدث الذًني بىضُه َهما مخطىضا للذًً به
ًخمحز ؤصخابه في نٓائذهم  ،و نباداتهم و سمىصهم نً يحرهم مً اإلازاهب و الىدل  ،6هزا الترُٖب و الخهُٓذ
في الكاهشة الؿائُُت ً ،جهلها قاهشة صئبُٓت حشدب ٚفي جإزحرها و آلُاث نملها مو خٓى ٛمهشَُت  ،و ْؿاناث
احخمانُت مخهذدة  ،جضٍذ مً يمىغها  ،لً٘ في اإلآابل جبرص حجم جإزحر الؿائُُت ٖمماسظت و ٖزهىُت نلى
الىكم و املجخمهاث .
الؿائُُت مُهىم ًشجبـ بالهالْاث الخاضت لجمانت مهُىت حعدىذ في احخمانها و اسجباؾها نلى ؤظاط دًني
ؤو زٓافي ؤو مزهبي مهحن  ،و جبرص َحها اإلاطالر اإلاشترٖت  ،و الُٓم الخاضت و الهىٍت و الاهخماء لهزه الجمانت  ،و
7

جخطانذ َحها َ٘شة الؿائُُت بلى خالت مً الخٓعُم الاحخماعي خعب اإلازهب .

حهشٍ الؿائُُت بإنها انخماد ظُاظت الخمُحز الؿائُي بحن اإلاىاؾىحن  ،و حصجُو خاالث الطشام اإلازهبي
أليشاع ظُاظُت َ ، 8العلؿت الؿائُُت هي التي جىقِ ْػُت الاهخماء إلازهب ؤو دًً في مششوم ظُاس ي
مجخمعي ،و بهذ هزا الاهخماء مً مٓىماث بىاء هزا الىكام ،و جٙىٍىاث ماظعاجه جشسخ البيُت الاحخمانُت
الثٓاَُت جشسخ البيُت الاحخمانُت الثٓاَُت لهزا اإلاششوم في املجخمو  ،ؤو نلى ألاْل في ضُىٍ ؾائُت مً
9

ؾىائُه .

املجخمو الؿائُي هى املجخمو الزي ٌهاوي هٓطا َادخا في الاهذماج الاحخماعي  ،و الزي ًٓىم َُه هكام
ظُاس ي جٓلُذي ًخٙىن هدُجت اخخطاص ؤهلي ؾائُي و مزهبي للعلؿت  ،ؤو الزي ًخهاٌش مو بنى و ماظعاث
نطبىٍت ال ٌعخؿُو مًالبتها  ،ؤو بخػانها لعلؿت الذولت لػهُه ٖىكام هش ْائم نلى جىاصهاث ؤهلُت ْلٓت
 ،ؤو مخاَت اضؿذامه بمجخمو ؤهلي ممإظغ نلى ْىانذ نطبىٍت َ ،هى مجخمو ًٌلب َُه الىالء للؿائُت و
10

الزهب نلى الىالء للىؾً و الذولت .

أ /في العالكت بين الطائفت و الطائفيت :
بن سٖحزة البدث هي الععي لدعلُـ الػىء نلى الهالْت بحن الكاهشجحن  ،مً خال ٛال٘شِ نً الخذود
اإلاهشَُت لٙل مجهما  ،بًُت َهم ؤٖبر للهالْت بحن الخىىم و الاهٓعامُت في املجخمهاث اإلاخهذدة .
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الُشْت ؤو الؿائُت مجمىنت مً الىاط وحذث هُعها في مىِْ مهحن ًُطلها نً املخػً ألام  ،ل٘جها جكل
حشترٕ مو الجعم ألاٖبر الزي اوعلخذ نىه في الشؤي و الانخٓاد َ ،الُشْت ؤو الؿائُت حضء مً الجمانت  ،لها
اإلاشحو الهٓذي راجه  ،و ل٘جها جىُشد بمٓالت جخالِ ما جىاغو نلُه الػمحر الجمعي  ،دون الٓؿو مو الجعم
ألاضليً ،11اٖذ الباخث سغىان العُذ نلى خاضُت في الؿائُت و هي الاهٓعام ؤو الاَتراّ نً الجمانت  ،و
بالخالي جمثل الؿائُت حضء مً حعم ؤٖبر مجها ،و هى ال ًشي َشْا في هزا اإلابذؤ بحن الُشٍٔ ؤو الُىج ،و الُشْت و
12

الؿائُتَ ،هي جٙاد جطل بلى خذ الخمازل و الترادٍ  ،و ؤما الاخخالٍ بُجهما َهى ال سٍب َشّ داللي سُْٔ .

ًجب نلُىا ؤن همحز بحن مُهىمي الؿائُت و الؿائُُت ٖ ،ما بحن الٓبلُت و الٓبُلت َ ،الؿائُت و الٓبُلت
مُهىمان ًؿابٓان ُٖىىهت احخمانُت  ،جخمحز بدػىسها الاحخماعي  ،و جادي ؤدواسا و وقائِ احخمانُت ظابٓت
لخٙىٍىاث الذولت الخذًثت  ،ؤما الؿائُُت َهي هضنت حهطبُت  ،ججهل الُشد ًٓذم والءه ال٘لي ؤو الجضئي للُٓم و
الخطىساث الؿائُُت  ،13و ْذ خلؿذ ال٘ثحر مً الذساظاث التي جىاولذ مىغىم الؿائُُت بحن الؿائُت في
املجخمو بما جىؿىي نلُه مً جىىم و حهذد  ،و بحن ؾائُُت الذولت  ،بما جمثله مً اظخئثاس َشْت بمٓالُذ العلؿت
 ،و جدُٓٔ مىاَو خاضت  ،و هما ؤمشان مخخلُان  ،و لِغ لهما راث الىخائج  ،بر ؤن ألاوً ٛخهلٔ بؿشٍٓت
اشخًا ٛاملجخمو  ،بِىما ًيشًل الثاوي بؿشائٔ نمل الذولت

14

حشحر الؿائُُت بلى اظخخذام الخىىم الذًني لخدُٓٔ ؤهذاٍ ظُاظُت ؤو اْخطادًت ؤو زٓاَُت مثل املخاَكت
نلى مطالر و مضاًا م٘دعبت  ،ؤو الىػا ٛمً احل جدُٓٔ جل ٚاإلاطالر و اإلاضاًا لضنماء ؤو ؤبىاء ؾائُت مهُىت في
مىاحهت ؾىائِ ؤخشي  ،و نادة ما جطبذ الؿائُت بهزا اإلاهنى حعخخذم الذًً ٗىظُلت لخدُٓٔ ؤهذاٍ دهُىٍت
15

.

ٌشحر مُهىم الؿائُت بلى رل ٚالخىىم في اإلاهخٓذاث و اإلاماسظاث الذًيُت بحن ألاَشاد  ،ؤو املجمىناث التي ًخٙىن
مجها املجخمو  ،بِىما الؿائُُت حشحر بلى اظخخذام هزا الخىىم الذًني لخدُٓٔ ؤهذاٍ ظُاظُت و اْخطادًت ؤو
زٓاَُت  ،ؤو لخدُٓٔ مىاَو شخطُت لٓادة هزه الؿائُت  ،ؤو جل ، ٚؤو سمىصها مً خال ٛاظخًال ٛو حهبئت
16

حماهحرهم .

بىاء نلى الخهشٍُاث العابٓت  ،و التي خاولذ الخهشع ملخخلِ حىاهب الكاهشة الؿائُُت  ،و معاس جدىٍلها
للخهذد املجخمعي للؿىائِ  ،بلى ظلىٕ ؾائُي وعخيخج ؤن الؿائُت هي حمانت جيخمي بلى ظُاّ خػاسي و
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مجخمعي  ،ل٘جها جخماًض نىه بخطىضُاث انخٓادًه جمحزها نً باقي اإلاٙىهاث اإلآابلت ،ؤما الؿائُُت َهي
مماسظت الاخخالٍ  ،و الاظدثماس في الخماًضاث الؿائُُت  ،بما بًشع مٙاظب ظُاظُت ؤو اْخطادًت ؤو
احخمانُت  ،ؤو هدُجت لتراٖماث جاسٍخُت َ ،الؿائُت بيُت ظِعُىلىحُت حهذدًت  ،ؤما الؿائُُت َمماسظت .
ب /في العالكت بين الطائفيت و الذًن :
ٌهخبر الذًً هى اإلاىؿلٔ ألاو ٛلبروص الؿىائِ  ،مً خال ٛجبني ظشدًاث دًيُت جخالِ العائذ ،ؤو جٓذم َهما
مخخلُت نً َهم ال٘خلت ألاٖبر  ،و مً خال ٛهزا الخُعحر ًدذر الاوشٓاّ املجخمعي  ،و جدشٙل البيُت
للمٙىن الؿائُي الجذًذ اإلاخماًض نً ألاضل .
وسيم ؤن الؿائُُت حهخمذ في الخهبئت نلى الذًً َهي حشٙل الىُي اإلاؿلٔ للُٓم الذًيُت ٖ ،ما ؤنها جخدذر نلى
الؿائُت و ٗإنها ٖخلت واخذة َ ،الؿائُُت لِعذ بداحت بلى الذًً ختى حهمل نلى لخىقُِ املجخمو اإلاذوي
العُاس ي  ،بعبب بىِخه هُعها َ ،هي قاهشة ظُاظُت بالجىهش  ،و ال نالْت لها بالخماًض الثٓافي  ،ؤو
17

الُعُُعائي  ،و بالخالي الجىهش هى العُاّ  ،ؤو اليعٔ الزي جىغو َُه هزه الخماًضاث الثٓاَُت .
ج /في العالكت بين املزهبيت و الطائفيت :

اإلازهب هى جمثل لخالت جزسس ال٘خلت الذًيُت مً خال ٛحهذد اإلاذاسط و الشئي اإلاهشَُت  ،في ْشاءتها للىظ
الذًني  ،و ْذ جمخذ مخالصمت الخزسس لِشهذ اإلازهب بدذ راجه خالت الدشكي و الاوشٓاّ بلى ؾىائِ حذًذة .
اإلازهبُت لِعذ بال الطىسة  ،و البيُت اإلاطًشة للؿائُُت  ،بنها اوشٓاّ داخل الاوشٓاّ  ،و جزسس داخل بيُت
مخزسسة ؤضال َ ،هي جخىلذ مً الزهاب بهُذا في البدث نً نىامل الخماًض  ،و نً الُىاضل  ،ظهُا وساء
ماهُاث ؤٖثر ضُاء و هٓاء  ،بنها ال جخخلِ في الىىم نً الؿائُُت َ ،لالزىحن الذًىامُاث الاهٓعامُت و
18

الخُُُ٘٘ت نُجها  ،جخخلِ في ال٘م َٓـ  ،و بن ٗان الاخخالٍ َُه مً آزاس الذًىامُت الاهٓعامُت و مُانُلها .

الاهخماء اإلازهبي ال ٌهني الؿائُُت بالػشوسة  ،لزلً ٚجذس بىا الٓى ٛبن الؿائُُت هي اظدثماس لالهخماء اإلازهبي
نلى الطهُذ الُ٘شي و الشوحي  ،و بالخالي َهي ال جخخلِ نً الخٙىٍىاث الهشائشٍت و الٓبلُت  ،بال في نىىانها
19

الهام  ،الزي ًخخز مً الاهخماء اإلازهبي شهاسا حامها ألَشاد الجمانت .
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 /2حشكل الطائفيت من الخعذد إلى املماسست  ..كيف ًخحول الخنوع إلى عبء ؟ .
ُِٖ جدشٙل الؿائُُت ؟ و ُِٖ ًخدى ٛالخهذد املجخمعي بلى نبء احخماعي و مىئل للطشام العُاس ي ؟ ٌععى
هزا الهىطش لخدبو معاس حشٙل الؿائُُت  ،بذاًت مً لخكت الاَتراّ نً ال٘خلت ال٘بري  ،و حشُ٘ل العشدًاث
الخاضت باإلاٙىن الجذًذ ،و سظم الخذود املجخمهُت اإلآابلت لآلخش  ،و ضىال إلاماسظت الؿائُُت ٗةدسإ و
ٖعلىٕ نطبىي في مٓابل اإلاٙىهاث اإلآابلت .
ًٓعم ماهىٍل ٗاظخلض  Manuel Castellsالهىٍاث مً خُث اليشإة بلى زالزت :

20

 - 1الهىٍت اإلاششنىت  :و هي التي جيخجها اإلااظعاث الاحخمانُت اإلاهُمىت  ،مً ؤحل بدامت هُمىتها  ،و ال
جخلى جل ٚألاوعاّ مما ٌهشٍ بىٓاؽ الخطادم  ،و التي جشجبـ بالعلؿت  /الٓىة  ،و جدى ٛالهىٍت
ألًذًىلىحُا  ،و هي بزسة الىىم الثاوي مً الهىٍت .
 - 2الهىٍت اإلآاومت  :و هي الهىٍت اإلآابلت و اإلآاومت إلاىؿٔ الهُمىت الهىٍاجُت  ،مً خال ٛاظدىؿاّ الهىٍت
خعب حهبحر َشاوغ َاهىن َ ،هي سدة َهل مهاٖعت و ساَػت لهملُت َشع هىٍت .
 - 3الهىٍت اإلاطممت  :و هي هىم ًٓذمه الُانلىن و ؤصخاب ألاَٙاس في املجخمو  ،بىغو جطىس ًُض ي بلى
هىٍت مبيُت نلى ال٘ثحر مً جُاضُل البيُت الثٓاَُت َ ،هي هخاج حهذ َ٘شي و َلعُي ًٓ ،ذم الهىٍت
بٓىة اإلاىؿٔ .
جىاصلذ دساظاث الهىٍت نً مُهىم البىجٓت الطاهشة للهىٍاث و اإلاٙىهاث الثٓاَُت  ،و ؤن الععي مً ؤحل
جدُٓٔ البىجٓت الطاهشة لم و لً ًخدٓٔ  ،21لزلَ ٚعُاّ حشٙل الجمانت العُاظُت  /اإلازهبُت  ،ؤو اإلازهبُت
البدخت ظىاء ٗاهذ ؤْلُت ؤم ؤٖثرًت  ،حهىد بلى بوشاء بؾاس زٓافي حذًذ  ،مخماًض بالػشوسة  ،بل و مهاسع لٙل ما
هى خاسحها  ،و جخدى ٛاإلاٙىهاث الثٓاَُت لهزا ؤلاؾاس بلى وظُلت لبىاء خلُُت رهىُت  ،خاضت ججمو بحن ؤنػاء
22

في الجمانت  ،في الىْذ الزي جُٓم َُه حذاسا بُجهم و بحن مً هم خاسحها .

بن قهىس الجزنت الاوشٓاُْت ًدخاج بلى نىامل معانذة ًمً٘ نشع ؤبشصها :

23

 اوهذام الهذالت  :بر يالبا ما ًٙىن الخىاصم الؿائُي مذَىنا بمشانش السخـ نلى اوهذام الهذالت ،بما ًملُه مً ؤسغُت للشٓاّ الذاخلي .
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 بدسإ ألاَشاد للعُاّ املخُـ بهم  ،بإهه زمشة لبيُت الىكام الاحخماعي ؤو العُاس ي اإلاهُمً  ،و لِغقشَا ناسغا  ،بما ٌعخلضم َهال ظُاس ي مػادا للخىكُم الاحخماعي ؤو العُاس ي الشاهً .
 جىاَش ؤسغُت زٓاَُت جخٓبل الاوشٓاّ و حهخبره خُاسا مششونا في خا ٛاوهذام وظائل ؤخشي ؤْل ٗلُتَ ،املجخمهاث التي جمل ٚزٓاَت نٓالهُت ؤٖثر اظخهذادا لخٓبل الاوشٓاّ  ،بخالٍ جل ٚالتي حعىدها
مبرساث وساء ؾبُهُت لخُعحر الكشوٍ املخخلُت  ،و هي ؤمُل للمداَكت نلى الىغو العائذ .
 جىاَش ألامل بةمٙاهُت مهالجت الكشٍ نً ؾشٍٔ الاوشٓاّ  ،و هى ما ًىظو اإلاعاخت الاحخمانُتلالوشٓاّ .
بىاء نلُه جٓىم الؿائُُت بىقُُخحن :ألاولى بهخاج الُٓادة الاحخمانُت للجمانت الؿائُُت ،و للمجخمو اإلاٙىن مجها
،و اإلاعحر إلاطالخها و شاونها ،و الثاهُت :جدُٓٔ مهام العلؿت العُاظُت في خلٔ شبٙاث وؾشّ الخباد ٛاإلاادي
و اإلاهىىي داخل املجخمو ال٘لي ،و سناًتها و ُٖالت هكم اظخمشاسها  ،بما في رل ٚهكام الدعلُم بمحزان الٓىي ،24
بن خالت ايتراب الذولت نً املجخمو ٌشٙل الخاَض الٓىي في جإضُل الؿائُُت ،و نىدة املجخمو ألاهلي بلى
جٙىٍىاث ما ْبل الذولت  ،ؾائُُت ٗاهذ ؤو مىاؾُٓت ؤو نشائشٍت َ،خدى ٛؤَشاد املجخمو باهخماءاتهم للذولت
الىؾىُت بلى جل ٚالخٙىٍىاث ،و خالت الايتراب جل ٚهاججت نً خالت الاظدبذاد و الُعاد في الذولت و هذس ٖشامت
25

ؤلاوعان .

ًيبني الخؿاب الؿائُي نلى دنامخحن  :ؤولهما ًخهلٔ بذاخل الجمانت  ،و ًخمثل في ْذسة هزا الخؿاب نلى
الخهبئت و الخشذ  ،و جىَحر اإلاششونُت  ،و الثاوي ًخهلٔ بخاسحها و ْذسجه نلى جشظُم الخذود الجًشاَُت ؤو
الاحخمانُت إلاىغىم اإلاشٙلت َ ،هى مً هزه الىاخُت ٌعهم في بْامت دائشة مطالر حذًذة ً ،خدذد نلى غىئها
ألاهطاس املخخملىن  ،و ألانذاء املخخملىن ؤًػا  ،و وهىد هىا لئلشاسة بلى ؤن ٗل مؿلب احخماعي  ،وٗل حمانت
وشاؽ هي دائشة مطالر  ،لها ؤنذاء و ؤضذْاء مدذدون و مدخملىن ،26بن الجماناث اإلاخماًضة  ،و ال ظُما جلٚ
التي جٓىم في ظُاّ هشوبي (خىَا مً الٓمو مثال)  ،جؿىس خؿابا داخلُا ًماسط وقُُت خمائُت َ ،هى ٌهكم مً
27

الُٓمت اإلاهىىٍت للذاخل  ،و ًبالٌ في جدٓحر الُٓمت اإلاهىىٍت لٙل ما هى خاسج الىكام .

في ٖخابه هكشٍت العلىٕ الجمعي ً Theory of collective behaviorخٙلم ظملضس  Smlserنما ٌعمُه
 structural conducivenessؤو الٙىامً البىائُت التي جمثل هىنا مً الخالًا الثٓاَُت الىائمت  ،اإلاهضصة
بخجاسب جخىاجش بحن مذة ؤو مشخلت جاسٍخُت و ؤخشي  ،جخمحز جل ٚالٙىامً بٙىنها ْابلت للخدى ٛمً خبرة شبه
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معخٓشة في الالشهىس الجمعي  ،بلى َهل جدىاظب ْىجه ؾشدًا مو شذة و مشاسة الخبرة ؤو الخبراث العابٓت  ،بلى
حاهب الخبرة الٓائمت  ،ؤو اإلاماسظت نلى ضهُذ اإلاىاْو  ،ؤي ؤن جل ٚالٙىامً الىائمت ما بن ججذ بِئت راث
خطائظ مهُىت  ،ختى جخدى ٛمً خبرة راث مػمىن احخماعي جاسٍخي  ،بلى َهل ٌهُذ جشظُبها في الهٓل
28

الجمعي  ،و في الىْذ راجه ًجذد جإزحرها نلى معخىي الىاْو .

جدذر نبذ هللا الًزامي في مداغشجه الهىٍاث الجزسٍت و الهىٍاث الثٓاَُت نً اإلاهاوي الٓاجلت في الهىٍاث ،
خُث حهشٍ الزاث الهىٍاجُت هُعها مً خال ٛهُي آلاخش  ،اإلاهاوي لٓاجلت هي ألاَٙاس التي ججترخها اإلاٙىهاث
الهىٍاجُت  ،و مً زم جاظش داخلها بُهل الخىاجش و الخ٘شاس  ،لخطبذ ؤظىاس هىٍاجُت  ،حهبر نً هزا اإلاٙىن
29

املجخمعي ،و ْذ جطىى ظلىٗاجه ججاه آلاخش .

ًطبذ الخهطب ؤخذ آلُاث الخُاف نلى الهىٍت ،نىذما جٙىن ٗل خادزت ؾائُُت بمثابت ُْمت مػاَت Aded
 valueخعب ظلملضس  ، Smlserخُث جُشص خالت نالُت مً الخهطب  ،ؾىس هُل ظملعش Niel Smlser

هزه الكاهشة مً خال ٛمىكىس الجشح الثٓافي

َ ، Cultural traumaهىذما ٌشهش ؤنػاء الجمانت ؤنهم

حهشغىا لخادزت مشَهت َ ،ةنها جترٕ نالماث ًخهزس مدىها مً وعي حمانتهم  ،و جذمٌ راٖشتهم بلى ألابذ  ،و حًحر
هىٍتهم اإلاعخٓبلُت بؿشّ حىهشٍت  ،30لزلَ ٚاحتراس الخبرة الخاسٍخُت اإلاثٓلت بالخىاصم ٌ ،همٔ الىىاصم
الاهٓعامُت  ،خاضت برا ٗان العُاّ الشاهً  ،ال ًذَو هدى الخٙامل و الخطالر مو الزاث اإلآابلت  ،و ًىقِ
الخباًً مً ؤحل حهضٍض العلؿت .
ًشي داهُِل لحرهش ؤن املجخمهاث الخٓلُذًت نمىما  ،حهاوي ضهىبت في الخُِ٘ مو الخًحراث الثٓاَُت و
الاحخمانُت ،و ؤن هزا العجض ًشحو في حىهشه بلى نامل زٓافي خالضخه اوهذام الخهذد و الخىىم  ،و اإلاُل
الشذًذ بلى الدشابه و الخىخذ  ،و هى ما ًدبلىس في ضىسة روبان ٗامل للهىٍت الُشدًت  ،و هُمىت جامت للهىٍت
الجمهُت  ،نملُت الخىخذ هزه جذَو بلى اسجباؽ الُشد ببِئخه الاحخمانُت اسجباؾا ًمُل بلى جٓذٌعها  ،و انخباسها
31

بؾاسا وخُذا للخٔ و الاظخٓامت ،و انخباس ألاوعاّ ألاخشي ؤدوى مشجبت نىذ اإلآاسهت .

اهؿالْا مما ظبٔ هخلظ بلى ؤن ظُاْاث و نىامل وشىء الُهل الاهٓعامي مخهذدة  ،لً٘ ًمً٘ ؤلاشاسة بلى
ؤهمُت نامل َشل الاهذماج الاحخماعي  ،و اظدىؿاّ العشدًاث الخاسٍخُت  ،بما جدمله مً حشوح مجخمهُت ،
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ْائمت نلى الخمُحز و التهمِش  ،لخخُانل حمُهها مو واْو ًجهل الخُشْت ظُاظت و مماسظت  ،جذَو اإلاٙىهاث
للىٙىص بلى مهاْلها الاحخمانُت  ،وحششم في الخإظِغ لىاْو حذًذ ًٓ ،اوم اإلاىكىمت الشاهىت .

 /3املجخمعاث املخعذدة و مؤصق املعضلت ألامنيت ..ملاسبت هظشٍت .
البِئت الخهذدًت بانخباسها جختزن هضاناث و ضشاناث راث ؾابو ظُاس ي و احخماعي و اْخطادي  ،بغاَت بلى
معىياتها ألاًذًىلىحُت  ،مثلذ َػاء للمٓاسباث الىكشٍت مً اإلاشاسب اإلاهشَُت املخخلُت  ،بًُت جُعحر
قىاهشها  ،و ظهُا الظدششاٍ مأالتها و جذانُاتها ٌ ،ععى هزا الهىطش لهشع بهؼ الاحتهاداث الىكشٍت التي
خاولذ الاْتراب مً قاهشة الاهٓعاماث في املجخمهاث اإلاخهذدة مو الترٖحز نلى مٓاسبت ألامً املجخمعي  ،هكشا
إلاشٖضٍت مخًحر الهىٍت في هزه اإلآاسبت  ،بغاَت بلى احتهاداث سوادها في جُعحر الطشاناث الاحخمانُت اإلامخذة  ،و
رل ٚظهُا إلظٓاؾها نلى الكاهشة الؿائُُت  ،في ظبُل الىضى ٛلُهم ؤنمٔ إلا٘ىىنها .
ُ
املجخمو الخهذدي ٖما ٌهشَه آسهذ لُبهاسث  Arend hiphartهى :املجخمو املجضؤ بُهل الاهٓعاماث الذًيُت ؤو
ألاًذًىلىحُت ؤو اللًىٍت ؤو الثٓاَُت ؤو الهشُْتٖ ،ما ؤهه املجخمو

الزي جيخكم بذاخله ألاخضاب العُاظُت،
32

ومجمىناث اإلاطالر ،ووظائل ؤلانالم واإلاذاسط ،والجمهُاث الخؿىنُت ،نلى ؤظاط الاهٓعاماث اإلامحزة له.

ٌهخبر ألامً املجخمعي  Societal Securityمً ؤهم معخىٍاث الخدلُل في الذساظاث ألامىُت اإلاهاضشة ،خُث
ًخجاوص الؿشح الخٓلُذي ،الزي ٌهخبر املجخمو مجشد ْؿام مً ْؿاناث الذولت ،بلى انخباسه ُٖاها ْائما بزاجه،
ومىغىم مشحعي لؤلمً ،وٍخمدىس ألامً املجخمعي خى ٛالهىٍت ،ومذي ْذسة املجخمو نلى الخُاف نلى ظماجه
الخاضت  ،في ظُاّ قشوٍ ومخًحراث وتهذًذاث َهلُت ؤو مدخملتً ،شي باسي بىصان  Barry Buzanؤن اإلاإصّ
ألامني ًذوس خى( ٛالهىٍت  (Identity-ؤو ما ٌعمُه (اإلاإصّ ألامني

انًجزًؼThe Societal Security ٙ

.33)Dilemma
ًٓى ٛؤولي وٍُش  Ole Weaverال هشٍذ ألامً املجخمعي الزي ًادي بلى َهم ؤمً الذوُْ ٛاظا للمجخمهاث
اإلاٙىهت لها  ،هدً هٓترح بإن ٌهاد جطىس خٓل ألامً مً خُث اصدواحُت ؤمً الذولت  ،و ؤمً املجخمو  ،باليعبت
ألمً الذولت الُٓمت الجهائُت هي العُادة  ،ؤما باليعبت ألمً املجخمو َُٓمخه الهىٍت ٖ ،ال الاظخهمالحن ًذ ٛنلى
البٓاء َ ،ةرا َٓذث الذولت ظُادتها جضوٖ ٛذولت  ،و املجخمو الزي ًُٓذ هىٍخه حعىده مخاوٍ مً اهه لً
ًٙىن ْادسا نلى البٓاء .

34
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في الٓؿام املجخمعي ًطبذ اإلاخًحر اإلاشحعي لؤلمً هى الهىٍاث الجمانُت – الذًيُت و ؤلازيُت  -واظهت الاهدشاس
،و التي ًمً٘ ؤن حهمل بشٙل معخٓل نً ظلؿت الذو ، ٛو هكشا للؿبُهت اإلاهٓذة إلاثل هزا اإلاخًحر اإلاشحعي
لؤلمً َ ،مً الطهب جدذًذ التهذًذاث  ،خاضت مو جؿىس الهىٍاث الجمانُت و حًحرها  ،اظخجابت للمازشاث
الذاخلُت و الخاسحُت .

35

ًخضر مً خال ٛالخهاسٍِ ؤن خالت الالؤمً املجخمعي جدشٙل نىذما جٙىن هزه العماث (الهىٍت ،مىكىمت
الُٓم ،اللًت ،الثٓاَت ) مهذدة ،ؤو مخطىسة نلى هزا الىدى ،واهؿالْا مً هزا ؤلادسإ خعب مذسظت
ٗىبجهاحً ظُطبذ ٗل حًُحر مغ هىٍت املجخمو مشٙلت ؤمً مجخمعي.

36

ًكهش التهذًذ ألامً الاحخماعي خُىما ٌشهش املجخمو ؤن هىٍخه ؤضبدذ في خؿش  ،و جتراوح خؿىسة التهذًذ مً
الٓمو لخشٍت الخهبحر  ،و جدشٍم اظخهما ٛاللًت  ،ألاظماء  ،اللباط  ،يلٔ اإلاذاسط  ،و ؤماًٖ الهبادة  ،الىُي و
الٓخل  ،لزلً ٚخهلٔ ألامً املجخمعي بالذسحت ألاولى نلى التهذًذ لهىٍت املجخمو  ،بر ؤن املجخمو ظِىذزش برا َٓذ
هىٍخه .37
ًخهمٔ ألامً املجخمعي في الذو ٛالػهُُت التي جخمحز بـ :

38

 نذم ْذستها نلى جلبُت الششوؽ الاْخطادًت ألاظاظُت إلاىاؾىحها . هىٍت غهُُت مو جٓلظ في الخىاظٔ الاحخماعي .حهخبر اإلاهػلت ألامىُت املجخمهُت  ،بخذي ؤٖبر مطادس الال ؤمً املجخمعي  ،خُث ًيشإ هزا اإلاإصّ ألامني نىذما
جادي حهىد الجماناث لضٍادة ؤمجها املجخمعي  -مً خال ٛحهضٍض هىٍتها  -بلى بشانت الخىٍ في الجماناث
ألاخشي  ،ما ًذَهها بذوسها بلى صٍادة ؤمجها املجخمعي  ،و ه٘زا جخم الخلٓت اإلاُشيت بحن الجماناث  ،خُث جادي
اإلاعاعي بلى صٍادة ألامً بلى بهٓاضه في الجهاًت .39
هزه اإلاهػلت ألامىُت جخضخم في خاغش املجخمهاث الهشبُت ،بُهل خالت الال اظخٓشاس ظُاظُا و ؤمىُا ،و ما
هجم نجها مً اهبهار ؾائُي ،و هى ما ولذ خالت مً الاهُ٘اء للهطب الُشنُت ،و الخٓىْو خىلها في مٓابل
اإلاٙىهاث املجخمهُت اإلآابلت  ،نلى خعاب ألامً الهام للذولت و املجخمو  ،بما ًػهِ اإلاىانت ألامىُت
للمجخمهاث .
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بُهل الانخطاب ،و الخىٍ مً اإلاٙىهاث املجخمهُت ألاخشي جخدى ٛالؿائُت بلى ُٖان مًلٔ  ،و حهُذ بهخاج
زٓاَتها و نٓائذها و ؤظاؾحرها داخل رل ٚالُ٘ان اإلاًلٔ  ،ألامش الزي ًترجب نىه اوًالّ و اوعذاد  ،و جذجش
في نٓلها الجمعي  ،في سئٍتها بلى راتها و بلى الهالم مً خىلها  ،و هزا مً حملت ؤظباب هضونها الاه٘ماش ي في
املخُـ املجخمعي و العُاس ي الجامو  ،و مُلها بلى الخطشٍ ٗإْلُت مهذدة مً آلاخشًٍ .

40

هزه ألاصمت املجخمهُت حهِشها الذولت الهشبُت  ،و تهذد بدشكحها و جُ٘٘ها  ،و مىؿلٔ هزه ألاصمت اظدثماس
ألاؾشٍ اإلاخطاسنت  ،داخلُا و دولُا في الخباًىاث الُشنُت بحن اإلاٙىهاث املجخمهُت  ،في قل يُاب الهٓذ
الاحخماعي الجامو  ،الخاَل لخٓىْها  ،و الىاقم لخُانالتها و ضشانها مً ؤحل اإلاًاهم و دَو اإلاًاسم  ،و هزا
ٗله في قل َشل همىرج الذولت ما بهذ الٙىلىُالُت ،في ؤن جاظغ لُ٘ان ًمثل الجمُو  ،و ٌهبر نً الُعُُعاء

العِعُىلىحُت .
َإضخذ الؿائُُت بهزا اإلاهنى حشٙل اوشٓاْا حذًذا نً املجخمو و الذولت  ،و جُلخا  ،ؤو مداولت جُلذ مً
غىابـ الهالْاث الىؾىُت الجامهت  ،و ؤخٙامها  ،و جكهحرا للهىٍت الُشنُت  ،في مىاحهت الاهخماء الىؾني الهام ،
و ٖما هي جٙىن بيُت انخٓادًه مًلٓت نلى هُعها ٖ ،زل ٚجٙىن بيُت ماظعُت مًلٓت  ،و ٖما ًٓىدها اوًالْها
الُ٘شي و الىُس ي بلى سَؼ آلاخش و مُاضلخه ٖ ،زلًٓ ٚىدها اوًالْها العُاس ي بلى نذم الانتراٍ لًحرها

بمطالخه  ،و بلى جٓذًم مطلختها الهطبىٍت نلى اإلاطلخت الهامت.41
و ألامش ال ًٓخطش نلى الؿائُُت َٓـ ،و بهما ًمخذ للُػاءاث الهىٍاجُت ألاخشي  ،بر ال ًخُى جىامي الجزناث
الٓىمُت ،و جضخمها بشٙل مخؿشٍ  ،معخُُذة مً خالت الهشاشت العُاظُت في البلذان الهشبُت ،و مذَىنت
باظتراجُجُاث الٓىي الٙىلىُالُت  ،التي حهمذ دائما لالظدثماس في الشٓىّ املجخمهُت  ،و اظخًال ٛخاالث
الخٓطحر و الخمُحز  ،مً ؤحل ضىانت مكلىمُت تهذد ؤمً املجخمهاث .
ٖما ًالخل نملُت جٙىًٍ دوائش اهخماء حذًذة ْ ،ائمت نلى الجهىٍت و اإلاىاؾُٓت  ،و ٌعدثمش َحها ٖهىٍاث
حذًذة  ،مبهثها الشهىس بالخمُحز و الكلم  ،خاضت في قل جىخش اإلاشٖضٍت  ،و الاخخٙاس الاْخطادي  ،و الخماًض
بحن الجهاث في الاظدثماس و الخمىٍل و اإلاعخىي اإلاهِص ي  ،و هى ما ٌهمل نلى تهخ ٚاللخمت الىؾىُت  ،والشهىس
باالهخماء للمشترٕ الهام  ،و ًذَو لالهُ٘اء نلى الزاث .
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بن حعُِغ و ؤدلجت الهىٍاث الجضئُت قاهشة حذًذة سيم ْذم الهىٍاث ُٖػاء زٓافي احخماعي  ،انخمذ هزا
الدعُِغ نلى مىابو الخضًٍ الخاسٍخي للهىٍاث الثٓاَُت اإلامخذ بلى جاسٍخ ؾىٍل  ،و بُٓذ بىاه واضخت في نهىد
الذولت العاللُت العابٓت للذولت الخذًثت  ،الدعُِغ هُعه ؤي الٓذسة نلى جدىٍل الهىٍت الثٓاَُت بلى خشٖت
اخخجاج و اهٓعام ظُاس ي احخماعي و بًذًىلىجي  ،ظحروسة مذًذة و مخهشحت و اهدعشث و لم حشخذ بال في

الهٓذًً ألاخحرًً مً الٓشن الهششًٍ  ،بُهل حملت نىامل مشٖبت.42
 /5الطائفيت و الخوظيف السياس ي  :ججلي للصشاع أم دافع لالحتراب .
الشاضذ للخالت الؿائُُت ًالخل نالْت جٙىًٍ مخباد ٛبحن الؿائُُت و الطشام العُاس ي في املجخمهاث
اإلاىٓعمت  ،بر ٖما حهخبر الؿائُُت رسَهت لؤلصماث العُاظُت َ ،هي ٖزل ٚآلُت لالختراب الذاخلي  ،جىقِ في
خعاباث العلـ و ألاهكمت العُاظُت  ،بًُت الخدشُذ و الخخىٍِ  ،و ألاهم مً احل جٙىًٍ ششنُت للبؿش
باإلاٙىهاث اإلآابلت .
الؿائُُت ؾائُُاث  ،بر ًمً٘ ؤن ججذ مىسدها في اهٓالب ما إلاىاصًٍ الٓىة الاحخمانُت و العُاظُت  ،بحن
مٙىهاث ٗاهذ ؤو ؤضبدذ مخٓاسبت ألاْذاس ٖ ،ما ًمً٘ ؤن جٙىن ؾًُاها مً ألاْلُت نلى ؤٖثرًت ٗ ،ان اظخدباب
ألامش لها جاسٍخُا ٖ ،ما ٌعو الؿائُُت ؤن جٙىن بدامت للخًلب نلى ؤْلُت راث وصن حهىع الىٓظ في خٓىْها  ،و
هامشُتها في خشم العلؿت  ،هزا الىىم مً الؿائُُاث ًخد٘م بؿبُهت الخا ٛفي اإلاهالجت الُىمُت للخىجش  ،و
43

ًخد٘م بلى خذ مهحن خحن قهىس الكشٍ اإلاىاحي  ،بطٌُ اإلاىاحهت و بإَٓها .

و الؿائُُت العُاظُت هي ؤن جيبني العلؿت و جخمدىس نلى ؤظاط ؾائُي  ،بما ًخذم هزه الجمانت التي ًىدعب
بلحها مجمىنت مً الخاٖمحن  ،و اإلاشجبؿحن بالعلؿت  ،وانخماد الخمُحز الؿائُي بدعب امخُاصاث و خٓىّ
الؿىائِ ألاخشي  ،و يالبا ما ًخم الخهبحر نً ؾائُُت العلؿت بطٌُ دًيُت في مداولت إلغُاء هىم مً الششنُت
نلى ظلىٖها العُاس ي،44
لِعذ الؿائُُت ظىاء ٗاهذ شهىسا نذائُا لؿائُت ججاه ؤخشي  ،ؤو بظتراجُجُت مىاصٍت حعخخذمها بهؼ َئاث
الىخبت العُاظُت في الخىاَغ نلى العلؿت  ،ؤو ظُاظت مىهجُت جدبهها ظلؿت مهُىت في ظبُل جإمحن ْانذة
احخمانُت ؤو ازيُه ؤو مزهبُت حهضص مىاْهها ؤلاظتراجُجُت  ،خخمُت احخمانُت ؤو جاسٍخُت ال جشد َ ،45دتى ألامم
شذًذة الاهذماج جدخُل بالخٓعُماث الهمىدًت  ،و بالهطبُاث الىامُت في املجخمو اإلاذوي التي ال جادي دوسا
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ٖبحرا  ،و ال جكهش نلى العؿذ في ألاوْاث الطهبت  ،و ل٘جها تهذد بالكهىس في ٗل مشة جبرص َحها ؤصمت الىكام نً
46

ؾشٍٔ اهتزاص ظلؿت الذولت  ،ؤو جذهىس الخىاصن اإلاادي  ،و الاْخطادي للجمانت .

ؤًىما وحذث الثىائُاث ًجب الخىِْ للخُ٘حر في الىقائِ التي ضىهذ مً ؤحلها  ،والتي يالبا ما جإحي الظخثىاء
نىاضش و ْػاًا ال جٓل ؤهمُت نً ألامىس التي جدملها الثىائُاث  ،بن مىؿٔ اظخثىاء الهىاضش و ألاَٙاس راث
البهذ الؿائُي مً الهمل العُاس ي ًادي بلى حصخُظ يحر مُُذً ،دذد الخلل َٓـ في الخىقُِ العُاس ي
للؿائُت  ،بًشع جدُٓٔ مٙاظب ،بر ؤن مطالر ْادة الؿىائِ اإلاادًت جذَههم بلى الاظخًال ٛالىقُُي
47

للؿائُت .

بن مشٖضة العلؿت العُاظُت  ،و الاظخئثاس بها في الذولت راث الخىىم الذًني ؤو الٓىمي حهذ ؤخذ ؤهم الهىامل
الشئِعُت في جىامي مشانش الؿائُُت و جطانذها  ،زم اهذالنها نلى شٙل اْخخا ٛؾائُي  ،48لزل ٚحهمذ الىكم
بلى اظدثماس نىاضش الترار و الخجشبت الخاسٍخُت اإلاشترٖت مو الًحر  ،ؤداة في السجا ، ٛو رل ٚبةنادة جُعحرها
49

نلى هدى ًخذم الىكام ،و ًذنم مىُْه في الطشام .

لِعذ الؿائُُت في خذ راتها مطذس الطشام َ ،الطشاناث في الهالم الهشبي هاججت مً ؾبُهت نالْاث الٓىي
العُاظُت اإلاترسخت في املجخمو ألظباب مىغىنُت و جاسٍخُت  ،جخجلى في ؤشٙا ٛنذة  ،مجها الطشام الؿائُي  ،و
الهشائشي  ،و ؤلازني  ،و الؿبٓي  ،و مىه ؤدي َشل الذولت الهشبُت الخذًثت في حهل اإلاىاؾىت حىهش الٓىانذ
الخىكُمُت لهزه الهالْاث  ،و اسجذادها هدى الىكام الاظدبذادي الٓمعي  ،نمل نلى اهجزاب ألاَشاد هدى
الهشحرة و الؿائُت  ،و بنادة بخُاءها لخٙىن ٖ٘خالث جخىاصن مو هكام الذولت  ،و مىه جطبذ الؿائُُت ؤخذ
ججلُاث الطشام  ،ال ظببا له  ،لً٘ الخجلُاث جخدى ٛبلى معبباث حهضص اإلاعبباث ألاولُت  ،مىخجت الخجلُاث
50

راتها .

جذَو ألاصماث العُاظُت و ؤلاخُاْاث الاْخطادًت هدى الخىجشاث الاحخمانُت ٖ ،ما ججهل اإلاٙىهاث جىُ٘ئ نلى
راتها  ،خاضت في البِئاث اإلاىٓعمت  ،و بهزا جطبذ الؿائُُت بانخباسها ؤخذ ؤشٙا ٛالدشكي الاحخماعي  ،هدُجت
و مخشج لهزه اإلاخًحراث  ،لً٘ ال ًمً٘ الجضم بهزا الُشع مؿلٓا  ،بر ٖما ٌهخبر الاهبهار الؿائُي هدُجت
لُشل الذولت الجامهت َ ،هي ؤًػا معبب للخىجشاث و الخباًىاث  ،خاضت نىذما ججذ اإلاٙىهاث الهىٍاجُت هُعها
مٓطاة مً اإلاشاسٖت  ،و مهذدة في راتها  ،بما ًذَهها للمٓاومت مً خال ٛاظخذناء ظشدًاتها الؿائُُت و
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الخٓىْو نلى راتها  ،و نلُه َهالْت الؿائُُت باألصماث هي نالْت جٙىًٍ مخباد ، ٛبر جٙىن الؿائُُت ظببا و
مثىسا لها ٖ ،ما ْذ جٙىن بَشاصا جخلُه جل ٚألاصماث .
ٖزل ٚال ًخُى الذوس الخاسجي الٙىلىُالي في جىقُِ الخماًضاث الهىٍاجُت  ،و خاضت اإلاخًحر الؿائُي  ،بًُت
جٓعُم الذو ، ٛو بيشاْها في ضشاناث احخمانُت مضمىت ًطهب الخشوج مجها ٖ٘خلت حًشاَُت واخذة  ،و رلٚ
بدبني مٙىهاث احخمانُت مهُىت في مٓابل ال٘خل ألاخشي  ،و دنمها و سَو خؿابها  ،لُخم َطلها شِئا َشِئا نً
املخػً الهام و لُٙىن بٓاءها مشهىها ببٓاء ألاحىبي املخخل  ،و لهل هزا اإلاعاس الٙىلىُالي ْذًم و مخجزس ،
اظخُاد مً مىسور ؤلاظدششاّ  ،و دساظخه الاهثربىلىحُت و الاحخمانُت للهالم الهشبي و ؤلاظالمي  ،و ٖما مثل
ؤلاظدششاّ جمهُذا للخمذد الٙىلىُالي مً خال ٛنالْت الٓىة باإلاهشَت  ،جبرص في خاغشها دساظاث ٖثحرة جمثل
ؤلاظدششاّ الجذًذ  ،جيخجها مشاٖض الذساظاث و خىاغً الُ٘ش  ،جذنى الظخًال ٛالخباًىاث الؿائُُت ٗألُت
إلنادة جٓعُم جٓعُماث ظاً٘غ – بُٙى  ،و لهل مً ؤبشصها دساظت سالِ بُترص " خذود الذم " .

 /6مآالث ألامن املجخمعي في ظل الاهبعاث الطائفي .
ألامً املجخمعي هى اللبىت ألاظاظُت ألمً الذولت  ،ألهه ٌهني لخمتها الذاخلُت و جماظ ٚمٙىهاتها  ،و ألهه ٌه٘غ
اسجباؽ الجمُو بالذولت  ،و جمثُلها لهم  ،و اخترامها لخطىضُاتهم الهىٍاجُت و الاْخطادًت  ،الؿائُُت ُٖ٘ش و
ٖمماسظت َشدًت و حمانُت  ،و ٖعُاظت ظلؿىٍت جػو ألامً املجخمعي جدذ التهذًذ  ،و حهمل نلى حشكي
الىخذاث الذولُت  ،مً خال ٛحهمُٔ الاهٓعاماث  ،و جثىٍش الخباًىاث َُ ،خدى ٛالخىىم بلى نبء  ،و الخهذد بلى
هٓؿت غهِ و نامل ضشام .
لِغ اإلاؿلىب ؤن ًخدشس املجخمو اإلاذوي مً نطبُاجه ؤو جػامىاجه الؿبُهُت اإلاخهذدة  ،الذًيُت و اإلازهبُت و
ؤلازيُت  ،التي حه٘غ واْو الخا ، ٛخاضت في مجخمهاث جٓلُذًت ؤو خاسحت خذًثا مً الخٓالُذ  ،و بهما ؤن
جخمً٘ الىخبت العُاظُت مً ججعُذ مثا ٛالىؾىُت  ،و ؤن جدشس مهها الذولت و ماظعاتها مً اخخما ٛاستهانها
51

للهطبُاث الخاضت  ،ختى جخدى ٛبُػل ظُاظاتها الىؾىُت بلى دولت ؤمت  ،ؤي دولت مىاؾىحها .

ٌعدششي الخؿاب الؿائُي في البِئت التي حًُب َحها ُْم اإلاىاؾىت اإلاىبيُت نلى الخهاْذًت  ،التي جدُل الخٓىّ
 ،و جاظغ للىاحباث  ،مً خال ٛجٓذًم ُْم الدشاسُٖت  ،دون بنالء لالهخماءاث الُشنُت  ،و حهلها مىاصٍت
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لُٓم اإلاىاؾىت  ،هزه ألاخحرة التي ال ًمً٘ الخإظِغ لها دون ؤلاْشاس بالخطىضُاث الثٓاَُت و الذًيُت  ،باهتهاج
ظُاظاث جخطالر مو الزاث  ،و جٓش الىخذة في الخهذد  ،و ال تهذد اإلاٙىهاث املجخمهُت في هىٍاتها .
حهمل الؿائُُت نلى اظخًال ٛماظعاث الخيشئت الاحخمانُت و العُاظُت للتروٍج لذًً ؤو إلازهب بهُىه  ،مو
اهتهاج ظُاظاث اْطائُت جدٓحرًت ججاه اإلاٙىهاث ألاخشي  ،جشسخ بها زٓاَت نذائُت ججاهها  ،و جذَو بالهىٍاث
اإلآابلت الهُ٘اء و اإلآاومت  ،و الشحىم للهىٍاث اإلاىاصٍت ٖ ،ما ًاظغ هزا العلىٕ لششنىت الٓمو و الخخىًٍ ،
نىذما جؿالب الؿىائِ و اإلاٙىهاث ألاخشي بدٓىْها  ،و بهزا حهمل الىكم الدعلؿُت نلى غشب اإلاٙىهاث
ببهػها  ،مً ؤحل اظخذامتها  ،نلى خعاب ظُ٘ىت املجخمهاث  ،بما ًشهً جُىّ الؿائُت ببٓاء الىكام الخالي ،
و ً٘بذ ؤي مؿالبت باإلضالح مً ؤي ؾشٍ ً،ذَو هزا العُاّ الظخُدا ٛزٓاَت الاظخهالء نلى آلاخش  ،بتهمِشه
و ؾمغ جاسٍخه ،و اختزا ٛماض ي الىؾً في ؾائُت مدذدة  ،بما ً٘بذ الهِش اإلاشترٕ و العلم ألاهلي .
ال ًٙاد ًخلى مجخمو مً الخهذد بإشٙاله املخخلُت  ،لً٘ ؤظالُب بداسة الخىىم هي التي ججهل مىه زشاء
ظُىظُىلجُا ،ؤو خىَا مضمىا َ ،الؿائُُت و الاهٓعام لِغ ْذس املجخمهاث اإلاخهذدة  ،ل٘جهما ماشش ًذ ٛنلى
الُشل في بداسة الاخخالٍ  ،و غشوسة البدث نً اظتراجُجُاث حذًذة  ،جشمم اللخمت املجخمهُت  ،و حهالج
ؤلاخُاْاث
الخاجمت .
الخىىم خخمُت احخمانُت  ،و ْذس بوعاوي ال ًمً٘ حًُحره  ،بل ًجب الخهاٌش مهه و بداسجه بشٙل ًػمً
الدشاسُٖت للجمُو  ،و ًدُل الخٓىّ الهىٍاجُت  ،و الؿىائِ ؤخذ ؤشٙا ٛالخىىم  ،لً٘ الؿائُُت مشع
احخماعي  ،يهذد الىشائج العِعُىلىحُت  ،و ًُ٘ ٚالىخذة الىؾىُت للذولت َ ،هي ماشش للُشل في بداسة
الخىىم  ،و مارهت بخشاب الهمشان .
ال ًمً٘ بداسة الخىىم دون الخإظِغ لذو ٛجٓىم نلى َ٘شة الخهذدًت و الدشاسُٖت  ،و جبخهذ نً ظُاظاث
الطهش الثٓافي  ،و الُشع الهىٍاحي  ،و الذمج الٓعشي  ،و ْبل هزا ًجب الهمل نلى الخيشئت املجخمهُت ،
الٓائمت نلى زٓاَت اخترام آلاخش املخخلِ  ،و جُهم الخىىم ٖثراء  ،و لِغ ٖمهذد  ،بًُت جدُُذ اإلاخًحراث
الهىٍاجُت ؤمام ؤي جىقُِ داخلي ؤو خاسجي  ،إلْدام املجخمهاث و الذو ٛفي ضشاناث راث خلُُت احخمانُت ،
جبٓي جذانُاث ممخذة في الىعي الجمعي و الزاٖشة اإلاشترٖت  ،لِغ ث الاهٓعامُت ْذس املجخمهاث اإلاخهذدة ،
بٓذس ما هي خخمُت للُشل في الخهاٌش مو الخىىم .
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