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 ججعُذها في العشدًاث الّشبُت بحن الخماساث وإؼيالُت زلافت الخىاـل

 لُلى حباسي  د/

 الجؼاثغ، ظامٗت ٢ؿىُُىت، ٢ؿم الٗغبُت، مؿاو٫ قٗبت ألاصب اإلا٣اعن ، ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي

 

 جىوئـــــــت 

ًغوم اإلا٣ا٫ الا٢تراب مً مىيٕى ز٣اٞت الخىانل بحن الخًاعاث وبق٩الُت ججؿُضَا في الخُاب الغواجي 

ت اإلاٗانغة.  ٣ٞض ؤٞغػث اإلاشا٢ٟت  التي  -الٗغبي، وهي بخضي اإلاُاعخاث التي جدخل الهضاعة في الى٣اقاث ال٨ٍٟغ

٢ًاًا بدشُت مٗانغة  –بضؤث جضزل خحز الاؾخٗما٫ ألاصبُاث ألاهثروبىلىظُت م٘ ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ 

ن الخًاعاث. وإلاا ٧اهذ الغواًت مدؿٗت آلاٞا١ جمشلذ في ٢ًاًا الاؾدكغا١، الاؾخٛغاب  وبهماء زُاب الخما٢ذ بح

وواؾٗت اإلاضاع٥، اعجإًىا الا٢تراب مً َظا اإلاىجؼ الؿغصي الؾخجماء نىعة اإلاخسُل الٗغبي ومشلىا لهظا الٛغى 

ؼي"  غط، " بجها لىضن ًا ٍٖؼ ً الٗغبي " ٦خاب ألامحر، مؿال٪ ؤبىاب الخضًض " لىؾُجي ألٖا هماطط عواثُت مً الَى

ش  و "٠ُ٦ جغي٘ مً الظثبت صون ؤن حًٗ٪ " لٗماعة لخىم. وهي زُاباث ؾغصًت ال جسلى مً لخىان الكُ

ت و وخضاث صالت، حٗالج جُمت الظاث في ٖما٢اتها م٘ آلازغ، وحؿعى إلاض ظؿىع الخىانل بحن خًاعاث  بخاالث عمٍؼ

خًاعي مً مىٓىع جسُُلي الكٗىب. تهضٝ الضعاؾت بلى ببغاػ ؤَمُت البيُت الغواثُت في اخخىاء ؾبل الخىاع ال

 واؾدُٗاب م٣اعباث طاث ؤبٗاص بوؿاهُت ٧الخهضي للتهمِل وؤلا٢هاء وال٣بى٫ بالخىٕى الش٣افي.

 في إؼيالُاث زلافت الخىاـل

٣ا للخٟاٖل اإلاشمغ بحن املجخمٗاث اإلاخماًؼة ولِـ اهُما٢ا مً ٞلؿٟت التهمِل  جخدضص الٗما٢اث ؤلاوؿاهُت ٞو

Marginalisation ٞالخىاع وؤلا٢هاء ،Dialogue  ت، بما ًدُذ ًجهٌ ٖلى اإلاباصالث الش٣اُٞت اإلاخٗضصة واإلاخىٖى

م الخباًىاث ال٣ٗضًت، ألاًضًىلىظُت  Acculturationمض ظؿىع الخىانل والخشا٠٢  ت ٚع بحن ال٨ُاهاث البكٍغ

ت. والخإزحر والخإزغ ؤمغ خخمي جىظبه الٗما٢اث ؤلاوؿاهُت وحكهض له الٗهىع اإلاخٗا٢ بت؛ مما ٌؿخضعي ال٣ى٫ واللٍٛى

٨ؿبه ؤق٩اال  بن الخًاعاث ٖلى مغ ألاػمان جضٖى بلى الخباص٫ والخٟاٖل بما ًثري عنُضَا اإلاٗغفي وال٨ٟغي ٍو

غاٝ التي جخم بُجها مباصالث ز٣اُٞت، ٞما  ومًامحن ظضًضة. وألاَم في طل٪ ؤن ًخد٤٣ ٖامل الازخماٝ بحن ألَا

اع باالزخماٝ. والخىاع بهظا اإلاٟهىم ال ٠٣ً ٖىض الجض٫ والخىاْغ، ًم٨ً الخضًض ًٖ ز٣اٞت الخىاع صون ؤلا٢غ 

خه اإلاٛاًغة ممشلت في اإلاٗخ٣ض وألاًضًىلىظُا واللٛت، لظل٪ ؤنبذ مً  بهما ٌٗجي ا٦دكاٝ آلازغ واخترام ٍَى

 الًغوعي ؤلاقاصة بترؾُش ز٣اٞت الخىانل  و٢بى٫ آلازغ.

جىؾُ٘ صاثغة الهىة بحن الش٣اٞاث، ٖلى الىدى الظي ٣ًٍغ  بِىما ؤلانغاع ٖلى ج٨َغـ ؾُاؾت ؤلا٢هاء مً قإهه

ىمى ؤلازهاب  Strauss-Claude Levi(٧لىص لُٟي ؾخىؽ)  ًٌ خُض ًخد٤٣ الاػصَاع الخًاعي والش٣افي خُىما  

(بحن الش٣اٞاث
0

غجبِ بدُمت  ،) والخىانل الخًاعي بهظا اإلاٗجى ًىحي بمضلىالث الخضازل والخإزحر والخإزغ ٍو

                                                           

31 ٔ- Claude Levi-Strauss, Race et histoire, édition Denoë, collection Folio, Paris 1977, P 
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سُت الدؿامذ الت ي ا٢ترهذ بمٗان صًيُت في باصت ألامغ، لخ٨دؿب صالالث ز٣اُٞت وؾُاؾُت هدُجت للخُىعاث الخاٍع

تها ؤوعوبا الٛغبُت. ٦ما وؿدك٠ مً الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾمامُت مٗان جىحي بالخٗاٌل اإلاكتر٥، ؤلا٢غاع  التي ٖٞغ

ت في اإلاٗخ٣ض. ٣ٞض " جىامذ الضٖىة بلى الدؿامذ في ش الخضًض ٖلى بزغ ما قهضجه ؤوعوبا في  باالزخماٝ والخٍغ الخاٍع

ال٣غهحن الؿاصؽ ٖكغ والؿاب٘ ٖكغ مً ال حؿامذ صًجي وخغوب صًيُت... وجاعر ٦خاباث مٗانغة لٓهىع الضٖىة 

ش الخضًض ... و٧اهذ الضٖىة بلى الدؿامذ جإزظ بٗضَا الٗالمي الغؾمي مىظ  بلى الدؿامذ في الٗالم الٗغبي في الخاٍع

    ).0(ىاز٤ُ الضولُت حكحر بلحها في ههىنها... "ؤن بضؤث اإلا

 حؽيل زلافت الخىاـل الخماسي في اإلاىجض الشوائي الّشبي 

ج٨مً ؤَمُت َظا اإلابدض في اؾخجماء الغئي والخهىعاث الخسُُلُت التي ق٩لتها اإلاىجؼاث الغواثُت مهضع 

مؼصوط الخجغبت ًدض١ بٗمل الضعاؾت، خُض ًهبذ آلازغ يغوعة مً يغوعاث الخُا٫، "ٞما ًؼا٫ زُغ 

ً مٗغيت ألن ج٩ىن ؾُدُت...  زم بجها ج٣ٟض ال٨شحر مً بغاءتها ٖىضما جٟغى اؾخسضام  الاهُباعي، ٞهىعة آلازٍغ

ش حك٩له الهىع الخسُُلُت اإلاخباصلت بحن الكٗىب والتي جخجلى في ٚالب   )3(آلازغ ٧ىؾُلت... " ٞمؿاع الخاٍع

إلاىجؼ الؿغصي ٢ض ٌؿهم في بعؾاء اإلاٟاَُم ؤلاوؿاهُت ٖلى الىدى الظي ألاخُان في ق٩ل نىع جىمُُُت. ل٨ً ا

٤ مىُى١ َظا الىو: "ٖىضما ؤعي الؿُيُىع   ججؿضٍ بخضي شخهُاث الغواجي الجؼاثغي " ٖماعة لخىم" ٞو

 (ؤمُضو) م٘ نض٣ًه ؤلاًغاوي في باع صهضًجي ؤو ؤلخ٣ي بهما نضٞت في ُٞخىعٍى، ٞإقٗغ بالٛبُت والاعجُاح. ؤ٢ى٫ في

ً؛ ال ٞغ١  بحن ِٖسخى ودمحم، ال ٞغ١ بحن اإلاؿُدُت وؤلاؾمام، وال  هٟسخي ما ؤظمل ؤن جغي اإلاؿُخي واإلاؿلم ٧إزٍى

  ).2(ٞغ١ بحن ؤلاهجُل وال٣غآن. ب٢امتي في عوما حؿمذ لي الخمُحز بؿهىلت بحن ؤلاًُالي الٗىهغي وؤلاًُالي اإلادؿامذ"

غا١ في ال جٓهغ اللٛت الىنُٟت حٗمض ال٩اجب ىن٠، بل الض٢ت في ازخُاع الخٗابحر واإلاٟغصاث التي جىحي ؤلٚا

بد٣ُ٣ت الهىعة التي ؤعاص حك٨ُلها، مشلما جىمئ بلى الخ٣اعب بحن ألاصًان وبن جباًيذ ألاظىاؽ واللٛاث؛ وهي عئٍت 

مامـ ججضع ؤلاقاعة في َظا اإلا٣ام ؤن ٖماعة لخىم ً ٦ُٟلت بةهماء الخىانل ال٨ٟغي وبزغاء الخىاع بحن الش٣اٞاث.

جُمت الخضازل ال٣ٗضي ٦ما ٌٗاه٤ ؤؾئلت جغوم ؤلاٌٛا٫ في الغاًَ وجدضًاجه مً زما٫ َغخه إلق٩الُت الظاث 

اث الخىاع  وآلازغ بإبٗاصَا الٟغصًت والجماُٖت. يمً َظا الؿُا١، وسجل ؤن الخـ ؤلاوؿاوي مً ؤَم مؿٚى

اث اإلاخٗضصة ٖل ازخماٝ زهىنُاتها الش٣اُٞت. واإلاماخٔ ؤ ن الٗما٢ت م٘ آلازغ "ال جدك٩ل في بٗض بحن الهٍى

ت  ، ٞةما ؤن ٩ًىن آلازغ مدؿاو ؤو Altéritéواخض، بهما حؿدىض بلى زمازت ٖىانغ ججهٌ ٖلى ؤؾاؾها بق٩الُت الٛحًر

غ ٖىهغ الخ٣اعب ؤو الخباٖض بما ًىحي بالخُاب٤ والخماهي  م٘ آلازغ ؤو الىٟىع مىه"   ).1(ؤ٢ل مً ألاها، ؤو بخٞى

غط ومً مىٓىع الا  ٖتراٝ باالزخماٝ ومكغوُٖخه، حؿخى٢ٟىا بخضي شخهُاث الغواجي الجؼاثغي واؾُجي ألٖا

؛ بط " مىظ ؤن حٗٝغ ٖلى ألامحر 0625) و٢ض ٖحن ٢ؿا بالجؼاثغ ٖام Monsieur Dupuch(مىوؿُيُىع صًبىف " 

٣ُمىن آط غيا لُُٗي ألامحر وخاقِخه م٩اها ًهلىن ُٞه  ٍو اجهم في ٢هغ حٛحر ٦شحرا، ٞهى مً ع٦ٌ َىال ٖو

ىصجه بلى الجؼاثغ لِؿذ بال ظؼءا مً طل٪. ٖىضما صزل ٖلى ألامحر ٧ان ًدلم بخمؿُده ( بقاعة بلى  ؤمبىاػ. ٖو

اإلاؿُدُت) بل بهه ونل بلى الخ٨ٟحر في يغوعة انُدابه لغوما وج٣ضًمه للبابا لخٗمُضٍ، ل٨ىه ٖىضما زغط مً 

                                                           
   www.atida.org/makalعبد ادلالك منصور حسن ادلصعيب، يف مفهوم التسامح، متاح على الشبكة افإلكًتونية  ـ    ٔ
2

 ٖٜٜٔ، بَتوت  ٔدمحم نور الدقن أفاقة، ادلتخيل والتواصل، دار ادلنتخب العريب للدراسات والنشر ، ط     

3
   ٓ٘، ص  ٕٙٓٓ، اجزائر  ٕمارة خلوص، كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك، منشورات االختاف، ط ع    

  ٗ - Tzvetan Todorov,la conquete de l’Amérique, la question de l’autre, ed du seuil, Paris 1982, P 191 

http://www.atida.org/makal
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٣خه وعبما بىٟـ الخماؽ  ٖىضٍ في اإلاغة الخالُت اػصاص ٣ًُىا ؤن ألامحر ظُض وؤن ٧لحهما ًسضم الىاؽ وهللا بٍُغ

مت.."  )0(والٍٗؼ

ت باإلاىجؼ الغواجي، بط ٖبر وؿُج ؾغصي مخماؾ٪  ال٣غاءة الٟاخهت لهظا اإلاكهض جىحي بخٗال٤ ال٨خابت الؿحًر

س ُت ٨ًك٠ ال٩اجب ًٖ َبُٗت حك٩ل نىعة ألاها وآلازغ لضي ٧ل مً "ألامحر ٖبض ال٣اصع" الصخهُت الخاٍع

و"صًبىف" ال٣ـ الٟغوسخي. ٞىدً همامـ الخ٣اعب بحن الصخهِخحن وبحن ال٨ٟغ ؤلاؾمامي وال٨ٟغ اإلاؿُخي؛ 

بدُض ال ٌك٩ل الخماًؼ والازخماٝ بُجهما جىا٢ًا في الغئي والخهىعاث ب٣ضع ما ًاو٫ بلى ا٦دكاٝ الخـ 

ت التي جخُلبها املجخمٗاث ؤلاوؿاوي اإلاكتر٥.  مً َظا اإلاىُل٤، جهبذ ز٣اٞت الخىانل مً الًغوعاث ال خًاٍع

ٓل الٟاع١ ٢اثما بحن الٛغب الؿُاسخي  ت الٛغبُت، ٍو ت في ْل ؾُاؾت ب٢هاء الش٣اٞاث التي جماعؾها اإلاغ٦ٍؼ البكٍغ

والٛغب الش٣افي. مشل َظا الخىظه في الغئي ًدك٩ل لضي الغواثُت اللبىاهُت خىان الكُش التي جخىؾل بخضي 

 الؽ) ليكغ ز٣اٞت الخىاع بحن ألاصًان. وللخضلُل ٖلى طل٪ ه٣خُ٘ الخىاع الخالي: شخهُاتها الغواثُت (والض ه٩ُى 

 "ـ  ٠ُ٦ َى ؾ٠ُ، َل ؤُُٖخه ؤلاهجُل؟

 ـ الخ٣ُ٣ت بوي لم آزظ ؤلاهجُل، ال ؤٖخ٣ض ؤن ألامىع ؾخ٩ىن بهظٍ الؿهىلت.

ضما ٧ان ًسضم في الؿىصان ـ ه٩ُىالؽ، ل٣ض جظ٦غث قِئا، ال ؤٖخ٣ض ؤهجي ؤزبرج٪ مً ٢بل بما ظغي (لهاعولض) ، ٖى

ت ؤن ًغجاح مً ٖىاء  .. ؾإ٫ مغة ٦ٗاصجه الؿاث٤ الؿىصاوي الظي صؤب ٖلى ؤلاجُان بماولت ال٨ىِؿت الكهٍغ

الغخلت، و٢ضم بلُه الكاي ٞماخٔ الؿاث٤ ؤن الؿ٨غ ب٣ي مخجمٗا في ؤؾٟل ال٩ىب وإلاا لم ًجض (َاعولض) مل٣ٗت 

خه وخغ٥ الكاي، وما بن َم الؿاث٤ باالههغاٝ، ختى ٢ا٫ له في مخىاو٫ ًضٍ، مض بهلُبه ال٨بحر خى٫ ع٢ب

 (َاعولض) : آلان ؤنبذ في بُى٪ صًغ. 

 ـ َظٍ ٢هت عاجٗت، عاجٗت ...

ض ٢ىله ؤن َىا٥ اؾخٗضاصا للخىاع مهما ٧ان الضًً، مهما ٧اهذ الجيؿُت"  )3(ـ ما ؤٍع

بت آلازغ / ؤلاهجلحزي / في الخبك اإلاؿُدُت، ٞةهه في الى٢ذ طاجه ًًمغ بحر وبن بضا لىا َظا الخُاب مىخُا بٚغ

م الخماًؼ الٗغقي واللٛىي. والخُاب ًلمذ بلى الخباصالث الش٣اُٞت بحن  وؿ٣ا ز٣اُٞا ًىحي بالخ٣اعب بحن ألاصًان ٚع

الكٗىب وبط٧اء الخىاع بحن الخًاعاث، ٦ما ًى٣و مً خضة بٌٗ ألانىاث ـ ٚغبُت ؤم ٖغبُت ـ التي ال جؼا٫ جدبجى 

في الؿُا١ ). Sophie Bessis)2ألاها لآلزغ وب٢هاثه مشلما ج٨كٟه ٢غاءاث الباخشت (نىفي بؿِـ) ٨ٞغة تهمِل 

بر مؿاع ؾغصي ًجهٌ ٖلى ج٣ىُت الاؾترظإ، وخُض ًهبذ الخشا٠٢ بحن اللٛاث ؤصاة ج٣اعب وجٟاَم بحن  طاجه، ٖو

ا: الكٗىب، ٌؿخضعي الغواجي ٖماعة لخىم شخهُت (ؤمُضو) التي جسً٘ للخما٢ذ الش٣ا ٍغ في وجُغح ؾاالا ظَى

٣ٞض ٧ان . "٠ُ٦ ؤعي٘ مً الظثبت صون ؤن حًٗجي، آلان ٖلى ألا٢ل ًجب ؤن ؤج٣ً الٗىاء ٦ظثب ؤنُل ... "

(ؤمُضو) " بالٟٗل ٧الغيُ٘ الظي ًخٛظي مً خلُب ؤمه ٖضة مغاث في الُىم، ٧ان ٣ًغؤ بهىث مغجٟ٘ لُدؿً 

                                                           
1

   ٓ٘، ص  ٕٙٓٓشورات االختالف، اجلزائر ، ، من ٔوسيٍت األعرج، رواقة كتاب األمَت ـ مسالك أبواب احدقد، ط    

2
    ٘ٔٔـ  ٖٔٔـ ص ص  ٕٔٓٓ، بَتوت  ٔحنان الشيخ ، إهنا لندن اي عزقزقي، ط    

  ٖ - Sophie Bessis, l’occident et les autres,histoire d’une suprématie, ed la découverte, Paris, 2003, P P 225    



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  31

___________________________ 

40 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ُاء في الى٤ُ، ٦ما ال ًمل مً مغاظٗت ال٣امىؽ لٟهم ٢غاءجه، وال ًخًا٤ً ٖىضما ٦ىذ ؤهبهه بلى بٌٗ ألاز

    )0"(ال٩لماث الهٗبت، ٧ان بالٟٗل ًغي٘ مً ؤلاًُالُت ٧ل ًىم ... َل اللٛت ؤلاًُالُت هي مؿ٨جي الجضًض؟

/ الغواجي/ بلى بًُالُا، وبن ٧ان الٛغى مجها ـ في باصت  Amidouمما ًىحى به الخُاب الؿغصي ؤن هجغة  (ؤمُضو) 

ـ الخهى٫ ٖلى وز٣ُت ؤلا٢امت، ٞةن مؿاع َظٍ الغخلت ٢ض اجسظ مىخى مٛاًغا جمشل في حٗلم اللٛت ؤلاًُالُت ألامغ 

ت  وبج٣اجها، مما اؾخضعى جدٍغ٠ اؾمه ؤخمض بلى (ؤمُضو) َغح ؤؾئلت الظاث وآلازغ وجدضًضا ؾاا٫ الهٍى

ت  الش٣اُٞت. وال ًسلى اإلاكهض الغواجي مً مدمىالث صاللُت جىحي بمٗاوي الٛ وبالخٟاٖل ؤلاًجابي بحن Altérité حًر

 ألاها وآلازغ، وبن ٧اهذ الهىعة اإلاىخجت لِؿذ بمٗؼ٫ ًٖ الؿُا١ الش٣افي الٗام للبلض الظي ًيخمي بلُه الغواجي. 

ش ال ٌٗجي بالًغوعة الخُاب٤ بُجهما، ٞالىو ؤلابضاعي ٌك٩ل ٖاإلاا مٟاع٢ا  بن الخضازل بحن الخُاب ألاصبي والخاٍع

ا مً الخسُُماث لى٢اج٘ ال ٠ُ ٖىهغ ؤلاياٞت الظي ٣ًضم ٖاإلاا اؾخٗاٍع ش لخٓت ال٨خابت، وخُض ًخم جْى خاٍع

٤ ٞجي؛ ٞاإلابضٕ في  ش بلى حكٍى ت الخاٍع مؿخىحى مً الخايغ. وبهظا ًخدى٫ اإلاىجؼ الؿغصي الظي ًجهٌ ٖلى قٍٗغ

ش بل ٌٗمض بلى الاؾخ٣غاء الخسُلي الؿ اصة حك٨ُل ألاخضار مً ٦شحر مً ألاخُان ال ًترظم خ٣اث٤ الخاٍع غصي إٖل

ذ وب٩ل  مىٓىع مٛاًغ ٦ما َى مجؿض في اإلاغظ٘ الظاحي الىا٢عي. وبط ال ًخم اؾترظإ ماضخي الصخهُت بك٩ل نٍغ

 خُصُاجه، ٌك٩ل الترمحز الٟجي اإلاغ٦ؼ ألاؾاؽ في بىاء الىو الجضًض وبٖاصة نُاٚت مغامُه الضاللُت. 

 اظخيخـاج ِــام 

غط وخىان الكُش) ٖلى جماٍ ؾحري ُٞه ال٨شحر مً بىِذ ججغبت الغواثُحن ا لٗغب (ٖماعة لخىم، وؾُجي ألٖا

٠ُ ج٣ىُاث ؾغصًت بُٗضا ًٖ اإلاغظُٗاث  ذي، في آلان طاجه الظي جم جْى اإلاظ٦غاث الصخهُت والدسجُل الخاٍع

ا اٖخماص الخدلُل الىصخي والا  َخمام التي ًٟترى ؤن حك٩ل اإلاهضع ألاؾاؽ للخُاب الغواجي؛ لظل٪ ٧ان يغوٍع

سُت. ٖلى ؤن الخجغبت الغواثُت لضي َاالء الغواثُحن ْلذ  باألزغ ألاصبي صون التر٦حز ٖلى اإلاغظُٗاث الظاجُت والخاٍع

مغجبُت ببٌٗ الخُماث ألاؾاؾُت التي ؤؾهمذ في الٟٗل الغواجي وق٩لذ مدىع اإلاىجؼ الؿغصي ٧الخىانل م٘ 

هُاث ٖغبُت وؤظىبُت ؤؾهمذ في جغوٍج لٛت الخىاع وجد٤ُ٣ آلازغ وج٣بل ز٣اٞخه. ججلى طل٪ في اإلاؼاوظت بحن شخ

 مؿخىي الث٤ مً الخىانل الخًاعي بحن الش٣اٞاث. 
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