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 املدوي في العالم العربي ومسحقبل املجحمع املسألة الثقافية
 

 ألاسحاذ: طيفىري رحماوي بىزيىة أحمد 

 2البليدة  -جامعة  لىهيس ي علي 

 

 ملخص :

الذساظت بلى محاولت ملشفت اللالكت بين اإلاعإلت الشلافُت واإلاجخمم تهذف هزه      

وما ًشير مً  اإلاذوي وكظُت الذًمىكشاػُت، ومذي بميان جحللها في اللالم اللشبي،

الىشير مً ألاظئلت والىلاػ. وهزا ما ًىحي اإلاؽهذ الشاهً لحاٌ ألاهـمت العُاظُت 

ؤو الاظخحالت، وجحزس العلؼاث  وألاحضاب واإلاجخمم اإلاذوي بحاٌ مً الاظخلصاء

الحاهمت مً وؽش الذًمىكشاػُت إلاا كذ ًفض ي هزا اليؽش بلى انهُاس الذولت واإلاجخمم، 

ت  وجخلاػى الشلافت العُاظُت العاثذة مم هزه الذًمىكشاػُت بصفتها هبخت اظخلماٍس

للشبي ال جخىافم مم جشازىا وجلالُذها، وول هزا مشجبؽ باإلاعإلت الشلافُت في اللالم ا

 وججلُاتها كلى اإلاجخمم اإلاذوي.

 4 الذًمىكشاػُت، الشلافت، اإلاجخمم اإلاذوي، الحذازت، الللالهُت. الكلمات املفحاحية

Abstract :                                                                                                          
     The aim of this study is to try to figure out the relationship 

between civil society and cultural issue and the issue of democracy, 

whether in the Arab world, and raises a lot of questions and 

discussion. This suggests the current scene of political systems, 

parties and civil society in any way difficult or impossible, and 

warns the ruling authorities of spreading democracy to what might 

lead this posting to the collapse of the State and society, and on the 

prevailing political culture with this democracy as a plant Not 

compatible with the colonial heritage and traditions, all of this is 

connected to the cultural issue in the Arab world and the civil 

society manifestations.                 

 

 مقدمة: 
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ل حشخُص ال ًمىً الحذًث كً الخحٌى الذًملشاػي في اللالم اللشبي كب     

لخض ي الىطم الشاهً للشلافت اللشبُت، فا محذدا  هزا ٍو الدشخُص ابخذاء حلٍش

ت  ومىهجُت مخخاسة لخحلُل مخخلف حىاهبه للشلافت ًىؼلم مىه الباحث، مً صاٍو

 هلذًت، فيل جحلُل زلافي ًيبغي في اإلالام ألاٌو ؤن ًيىن جحلُال هلذًا. 

و مفهىم الشلافت هما وعخخذمه لِغ هى اإلافهىم الؽاجم ، و الزي ٌؽير بلى      

خ  الشلافت الشفُلت في مخخلف صىسها، والتي جخمشل في الفً وألادب والفلعفت والخاٍس

ت كلُلت اللذد وبهما الشلافت في هـشها  والتي واهذ و ما جضاٌ حىشا كلى صفىة بشحىاٍص

فها ألاهتروبىلىجي، جخ ظمً ألاكشاف واإلالاًير وسئي اللالم و ؤظالُب ووفلا لخلٍش

الحُاة في مجخمم ما، باإلطافت بلى حىاهب الشلافت الشفُلت، وهزا حعب حلٍشف 

"بدواسد جاًلىس" الشلافت ؤو الحظاسة بملىاها ألاوظم، هي رلً اليل اإلاشهب الزي 

واللاداث ٌؽمل اإلالشفت واإلالخلذاث والفً وألاخالق واللاهىن وألاكشاف و اللذساث 

 (. 89،ص8998ألاخشي التي ًىدعبها ؤلاوعان باكخباسه كظىا في اإلاجخمم")دووي وىػ

خي الىلذي اإلالاسن، وهى الزي       واإلاىهج الزي هخبىاه في جحلُلىا هى اإلاىهج الخاٍس

هصذس كىه في دساظدىا وبحىزىا، هزا اإلاىهج ًدؽيل بحعب ػبُلت مىطىق البحث، 

 مىهج فاسن مً اإلاظمىن.  –ظُان حىلذمان هما ًلٌى لى  –فلِغ هىان 

ومً هىا فحين هؼبم هزا اإلاىهج كلى دساظت الشلافت، فىحً وعخفُذ في الىاكم      

مً بهجاصاث "الخحلُل الشلافي"، هزه اإلاىهجُت الصاكذة في الللىم الاحخماكُت مىز 

ت، ومفاهُم، ومىاهج، وؤظالُب بح ث، كلىد والتي جحاٌو بلىسة ؤػش ؿاهشة هـٍش

لذساظت "الشلافت، هزه الـاهشة ألاظاظُت في ؤي مجخمم بوعاوي والتي لم جىل حلها 

 مً الذساظت اإلاىهجُت بال في الللىد ألاخيرة. 

وفي جلذًشها ؤن جحلُال ظىظُىلىحُا هلذًا للـىاهش الشلافُت، ًخؼلب مً هاحُت     

العُاس ي في -صادي ؤن ًىطم في الاكخباس الؼابم الجذلي بين الشلافت واليعم الاكخ

اإلاجخمم، وهزا الشبؽ اللظىي ٌؽير بلُه بىطىح مفهىمان ؤحذهما راق في دساظاث 

كلم الاحخماق العُاس ي، وهى الشلافت العُاظُت، وآلاخش راق في دساظاث الخحلُل 

 الشلافي وهى ظُاظاث الشلافت. 

 4  إطار هظري لدراسة الظاهرة الثقافية

بلى بلىسة مىهج للخحلُل الشلافي، ًيىن مشؼذا لىا في هحخاج هما ؤؼشها مً كبل      

دساظت ؤصمت الشلافت اللشبُت جمهُذا للحذًث كً الىـام الشلافي اللشبي الجذًذ، 
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ال ًمىً ؤن ًيؽإ بال في  صشاق مم  -ؤي حذًذ في الشلافت و اإلاجخمم  -فالجذًذ 

شلافي، و لىىىا ؤزشها اللذًم ،وهىان مىهجُاث مخلذدة ًضخش بها آلان مُذان الخحلُل ال

ؤن هدبنى مىهجُت خاصت "باألصمت الشلافُت" ألنها هي التي جصلح لخؼبُلها كلى الىطم 

الشاهً للشلافت اللشبُت، و هزه اإلاىهجُت  ظبم ؤن اكترحتها و ػبلها كالم الاحخماق 

" في دساظت له بلىىان " في ملنى الشلافت "كام  في  3311ألاإلااوي "هاهض بُتر دساًتٌز

هخاب حماعي حشسه هىسمان بيرهبىم بلىىان "احخُاص ألاصمت"، في ؤلاػاس الىـشي اإلالترح 

مبذؤ هـشي مهم، ًىؼلم مىه ؤي باحث هلذي في كلم الاحخماق  و هى طشوسة جحلُل 

اللالكاث بين الشلافت و بىاء اللىة في اإلاجخمم، و مً هاحُت ؤخشي ًحذد ؤلاػاس 

مجخمم، والتي تهذف ؤظاظا للحفاؾ كلى ؤهماغ الىؿاثف اإلاحذدة للشلافت في ؤي 

 ؤلاهخاج العاثذة وكلى كملُت بكادة ؤلاهخاج.

" للخحلُل الشلافي، هشاه ًخلمم في مخخلف و        لهزا فالىمىرج الزي ًلترحه "دساًتٌز

ت، و ؤصمت  حىاهب ألاصمت، فُخحذر كً زالر ؤصماث4 ؤصمت الؽشكُت، وؤصمت الهٍى

ر ؤن بلع كلماء الخحلُل الشلافي ًشون ؤن الترهيز كلى مذخل الللالهُت اللملُت، هي

ت الىلذًت.  ألاصمت فلؽ فُه كصىس هـشي واضح، ألهه ال ٌعخىفي ؼشوغ الىـٍش

ت الىلذًت هى" الخحشس"، و هزا الخحشس لً ًخم ظىي       فالهذف ألاظمى مً الىـٍش

ش" مً خالٌ اللظاء  لت، ؤٌو حللاتها هي "الخىٍى " الىعي الضاثف "و كبر ظلعلت ػٍى

(، و في 934،ص 8998زاوي حللاتها هي جذكُم كىي الجماهير )خير الذًً حعِب

ت  ان فاي" الخخؼُؽ الخالي للىمىرج اليامل للىـٍش طىء اإلاعلماث حمُلا ًظم "بٍش

اث سثِعُت4   الىلذًت، و الزي ًخظمً ؤسبم هـٍش

ت كً الىعي الضاثف 4    هـٍش

مجمىكت مً الىاط هي صاثفت )بملنى كذم  جبرص ؤن ػشق فهم الزاث بىاظؼت -

 كذستها كلى ؤن جظم في الاكخباساث خبراث الحُاة ألكظاء الجماكت ( .

ت هُف اهدعب ؤكظاء الجماكت هزه ألافهام العاثذة و هُفُت  - حؽشح الىـٍش

 اظخمشاسها.

ملاسطت هزه ألافهام بفهم مواًش للزاث، وبزباث ؤن هزا الفهم ؤسقى مً الفهم  -

 العاثذ. 

ت كً ألاصمت 4   هـٍش
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 جحذًذ ماهُت ألاصمت الاحخماكُت. -

جشبذ هُف ؤن مجخملا ما واكم في مشل هزه ألاصمت، و هزا كذ ًلخض ي دساظت  -

 طشوب كذم الشطاء الاحخماعي. 

خُا لىمى هزه ألاصمت في طىء ظُادة الىعي الضاثف، و بالىـش بلى  - جلذم كشطا جاٍس

ت للمجخمم.   ألاظغ البيٍُى

ت كً  الخللُم 4   هـٍش

ش الزي تهذف بلُه  - ت و اليافُت لخحلُم الخىٍى جلذم كشطا للؽشوغ الظشوٍس

ت.  الىـٍش

جبرص هُف ؤهه بالىـش بلى اإلاىكف الاحخماعي الشاهً، فةن هزه الؽشوغ حلذ  -

 معخىفاة

ت كً فلل الخوُير4   هـٍش

ذ ح - ل ألاصمت حلٌض هزه الجىاهب مً اإلاجخمم التي ًيبغي حوُيرها، برا ما ؤٍس

 الاحخماكُت و اللظاء كلى طشوب كذم الشطاء ألكظاء الجماكت. 

جفصُل خؼت للفلل ًحذد فيها مً هم "الفاكلىن" الزًً ظِخحملىن معاولُت  -

لت التي ظُلملىن بها. ، وكلى ألاكل فىشة كامت كً الؼٍش  الخوُير الاحخماعي اإلاإمٌى

ا ن فاي" ًدعم بالؽمٌى والترابؽ و في جلذًشها ؤن الىمىرج الىـشي الزي ًلذمه "بٍش

اجه، وؤهم مً رلً ؤهه ًاهذ كلى اإلاعاولُت العُاظُت  اللظىي بين مخخلف هـٍش

لللالم الاحخماعي، والزي ًيبغي ؤن ًيىن هاكذا احخماكُا حتى ٌعخحم هزا الىصف، 

و هى بهزه الصفت ال ًلىم بىصف الـىاهش الاحخماكُت وجفعيرها، و بهما ًشهض في هفغ 

كلى دوس اإلاشلف باكخباسه "مشلف كظىي" ارا اظخخذمىا مصؼلح هشامش ي الىكذ 

ش الجماهير مً خالٌ خؼابه الزي ال بذ له ؤن ًيىن كادسا كلى  اإلالشوف، في جىٍى

 (. 11،ص 3324الىصٌى بليها، وكلُه ؤن ًلترح ظبل اللمل للخوُير)كماس بلحعً 

الذكىة ال كُمت لها مالم  و بىاء كلى رلً فالذكىة بلى هـام الشلافي كشبي حذًذ،

جحذد مً هم "الفاكلىن الاحخماكُىن" الزًً ظِخىلىن مهمت صُاهت هزا الىـام 

الجذًذ، وؤبلذ مً رلً ؤهمُت اكتراح و جحذًذ اظتراجُجُاث اللمل للخوُير 

الاحخماعي لصالح الجماهير اللٍشظت، في طىء هزا ؤلاػاس الىـشي و بوير الالتزام  

 ظىحاٌو حشخُص ألاصمت الشلافُت  في اإلاجخمم اللشبي. بصُاهخه الصىسٍت، 
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  ألازمة الثقافية العربية محاولة جشخيصية:

ٌلخبر خؼاب ألاصمت بن صح الخلبير هى الخؼاب العاثذ في اإلاجخمم اللشبي، وسبما      

مت  ، وهىان في ألادبُاث اللشبُت حشخُصاث مخخلفت لألصمت حُث 3341مىز هٍض

هج التي  ًصذس كنها الباحشىن اللشب، و هلخصش في الصذد جدباًً بدىىق اإلاىا

باظخلشاض وحيز لىمارج مخخاسة مً هزه الدشخُصاث كبل ؤن هشهض كلى مىهجىا في 

 الذساظت و جحلُل ألاصمت. 

الىمىرج ألاٌو هى حشخُص ؤهىس كبذ اإلالً الزي ًلشس ؤن "ما ٌعمى باألصمت      

خلُت، بل هي جمشل طشب اإلاحاولت الشاهُت الذاخلُت لللالم اللشبي لِعذ ؤصمت دا

 3228 - 3295للنهظت في اللالم اللشبي. اإلاحاولت ألاولى واهذ بين ألاكىام اإلامخذة مً 

م، ؤي بذكت مىز  مباٌلت محمذ كلي هشثِغ ألٌو دولت معخللت في الؽشق ؤلاظالمي، 

 و حتى احخالٌ مصش وجىوغ والوضو اللعىشي كلى الجضاثش. 

صمت كىذ ؤهىس كبذ اإلالً هي "الصشاق بين اللؼاكاث اإلاخلذمت في اللالم و حلٍشف ألا 

اللشبي مً ؤحل جحلُم اإلاشحلت الشاهُت في النهظت راث اإلاظمىن الؽلبي في اججاه 

فه لألصمت كلى ؤظاط سبؼها  الاؼتراهُت" و للل ؤهمُت هزا الىمىرج جبذو في حلٍش

بحهاض محاوالث النهظت  -ؼتى  كبر كهىد -بمحاولت الىـام الشؤظمالي اللالمي 

اللشبُت، والاولياظاث العلبُت لزلً كلى بيُت اإلاجخمم اللشبي راجه )ؤهىس كبذ اإلالً 

 (. 11-31،ص3321

و الىمىرج الشاوي جحلُل بشهان هلُىن، و بن وان ًىؼلم مً هفغ البذاًت      

خُت التي اهؼلم منها ؤهىس كبذ اإلالً، و ولني اكخباسه محاولت محمذ كلي  الخاٍس

الخصيُلُت والخىحُذًت في مىخصف اللشن اإلااض ي، واهذ ؤولى محاوالث الجماكت 

ً كىاصشها وحؽىُل هفعها همذًىت فاكلت طمً الحظاسة  اللشبُت إلكادة جيٍى

الجذًذة، بال ؤهه ًشهض في اإلالام ألاٌو كلى ألاظباب الذاخلُت لألصمت، و هى ًخللب 

ش ما ظماه الىـام اللى  مي اللشبي الزي هى حصُلت هفاح الىخب وؽىء وجؼٍى

الؽلىب اللشبُت طذ الاظخلماس والاحخالٌ والىصاًت، والزي واهذ زىسة ًىلُى و 

 -في سؤًه  -كامال حاظما في بلىسجه، و هزه الحشهت اللىمُت اللشبُت بلشذ 3358

حذلُت حذًذة و فاكلت في الحُاة اللشبُت، و بلىسث داخل ول بلذ كشبي، وكلى صلُذ 

جماكت اللشبُت هيل هـاما مً الخىاصهاث واإلاؼامح وآلاماٌ فخح آفاق نهظت ال
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     حذًذة، وؤكؼى الولبت بلى كىي الخحشس و الخلذم والخوُير كلى الصلُذ اللالم اللشبي 

 (.3-4،ص3325سهم بلاء بلع البلذان بملٌض كىه، )بشهان هلُىن 

إلاحاولت ألاخيرة لخحجُم اإلاجمىكت الزي ؼيل ا 3341و بانهُاس هزا الىـام في كام      

خُت ملبىلت للمماسظت  اللشبُت ، و بكؼائها صُوت ظُاظُت ،و ؤهذافا احخماكُت و جاٍس

و اللمل ، كذها بلى ألاصمت اإلافخىحت. وهىا ًلصذ باألصمت اإلافخىحت "انهُاس الخىاصهاث 

شاق مً الاحخماكُت وؤلاكلُمُت التي خللها وطمنها الىـام اللىمي، واهفخاح الص

ت و العُاظُت و الذًيُت  حذًذ بين مخخلف ميىهاث الجماكت اللشبُت4 الفىٍش

الؼاثفُت كلى مصشكُه، مً ؤحل بكادة جىصَم كىاصش الثروة واإلاىاكم العُاظُت و 

ً الفىشة ؤو ؤلاًذًىلىحُت التي جىشط هزا الخىصَم، و هى ٌلني برن  والاحخماكُت و جيٍى

وؤلاكلُمي، واهفالث اللىي دون طابؽ و جىافشها، اهحالٌ سوابؽ الخظامً الذاخلي 

ت واظخخذامها العىقي لواًاث الصشاق الفئىي، والجىىح  و ربٌى اللُم و اإلابادت اللٍى

هحى ظُاظاث الاهىفاء كلى الزاث و خذمت اإلاصالح ألاهاهُت، ؤي صواٌ اللام و صلىد 

 (. 835،ص8991الخاص بلى ملذمت اإلاعشح الاحخماعي)بشهان هلُىن 

في ؤهىس كبذ اإلالً و بشهان هلُىن ًصلحان هىمىرحين الشثِعُين في       بن حلٍش

 حلٍشف ألاصمت في الفىش العُاس ي اللشبي اإلالاصش.

ت      ألاٌو ًشهض كلى الـشوف الذولُت و ًىمً في صىسجه اإلاخؼشفت ؤهه ًدبنى هـٍش

ُاظُت اللشبُت مً اإلااامشة الذولُت كلى اللالم اللشبي، و بالخالي ًخلي الىخبت الع

مت وألاصمت، والشاوي ًمىً برا جم جبيُه كلى بػالكه  معاولُتها كً الدعلؼُت و الهٍض

ح الزاث اللشبُت باكخباسها مخخلفت وظلبُت وكاحضة كً الفلل،  ؤن ًصل بلى حذ ججٍش

و باإلطافت بلى الىمىرحين العابلين ًمىً لىا مشاحلت كذًذ مً الاحتهاداث في هزا 

شث في هخاب "اإلاإصق اللشبي" الزي ًمىً اكخباسه وزُلت لخؼاب ألاصمت اإلاجاٌ، وؽ

 الشلافُت. 

 ألازمة الثقافية العربية  محاولة  ثحليلية: 

ت و ؤصمت       ألاصمت الشلافُت اللشبُت مخلذدة الجىاهب، فهي ؤصمت ؼشكُت و ؤصمت هٍى

 كلالهُت في هفغ الىكذ.

ؤن هزه ألاصماث ظاثذة ؤًظا في  -مً وحهت هـش ملاسهت  -ومما ًلفذ الىـش     

اإلاجخملاث الشؤظمالُت اإلاخلذمت، و هىان دساظاث ململت ؤحشاها كذًذ مً هباس 

ىُين حلشطذ بالخحلُل ألصمت الؽشكُت، ومً ؤبشصها  كلماء الاحخماق ألاوسوبُين وألامٍش
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ت الؽشكُت والللالهُت في اإلاجخملاث بحىر الفُلعىف ألاإلااوي "هابشماط "كً ؤصم

ت مً صواًاها اإلاخخلفت، بما فيها  الشؤظمالُت، باإلطافت بلى بحىر ؼتى كً ؤصمت الهٍى

بشوصحشهت ؤلاحُاء الذًني في هزه اإلاجخملاث، في بػاس اإلاعُحُت و اليهىدًت كلى 

ن (.هير ؤن رلً ال ٌلني هما ؤؼشها مً كبل، ؤ 39،ص8939العىاء)حعين الهىذاوي 

ؤظباب هزه ألاصماث في الذٌو الوشبُت اإلاخلذمت هي هفعها ؤظبابها في اإلاجخمم اللشبي، 

ذ ليل مىؼلت زلافُت في اللالم،  خ الاحخماعي الفٍش و مشد رلً هما كلىا بلى الخاٍس

والزي ًجلل الـىاهش الاحخماكُت والعُاظُت والشلافُت لها ؤظبابها الخاصت. و في 

 ؤصمت الؽشكُت في اللالم اللشبي. طىء رلً هبذؤ بالحذًث كً

فاتها هي " كبٌى ألاهلبُت اللـمى أزمة الشرعية:   - حلخبر الؽشكُت في ؤبعؽ حلٍش

مً اإلاحيىمين لحم الحاهم في ؤن ًحىم، وؤن ًماسط العلؼت بما في رلً اظخخذام 

اللىة "، ؤما كً مصادس الؽشكُت  فهىان اجفاق بين كلماء الاحخماكُين كلى ؤن 

الزي صاهه ماهغ فُبر، ًياد ًيىن حتى الُىم الىمىرج الؽامل إلاصادس  الىمىرج

الؽشكُت، والتي حذدها في زالزت ؤهماغ همىرحُت4 الخللُذًت، والضكامت 

ما(، والللالهُت ٍض ذي -اإلالهمت)الياٍس  (. 13،ص333اللاهىهُت)محمذ العٍى

خ الحافل للىـام العُاس ي اللشبي مىز الخمعُيُ اث حتى الُىم، بما وبرا جدبلىا الخاٍس

فُه مً ؤهـمت ملىُت وؤهـمت حمهىسٍت، ظىالحف حعاكؽ بلع الىـم اإلالىُت مشل 

مما ٌلني  3348والُمً  3352واللشاق  3354وجىوغ  3358الىـام اإلالىُت في مصش 

في الىاكم جأول ؼشكيها العُاظُت، و وؽىء ؤهـمت حمهىسٍت محلها ماظعت كلى 

 ت في الوالب ألاكم. ؼشكُت حذًذة هي ؼشكُت الشىسٍ

و كذ  ؤدي هزا الىاكم اإلاخأول في الللىد ألاخيرة بلى مجمىكت مترابؼت مً الـىاهش 

 العُاظُت والاحخماكُت والشلافُت والىفعُت ؤبشصها4

ؼُىق الالمباالة العُاظُت بين الجماهير اإلالهىسة، و بشوص ؿاهشة الاهتراب كلى  -

 اإلاعخىي اإلاجخمعي والفشدي. 

فاث اإلاظادة للذولت الدعلؼُت وحشهتها العُاظُت وفاكلُتها ؿهىس الشلا -

الاحخماكُت و كذستها كلى حلبئت الجماهير و خصىصا مم بذاًت العبلُيُاث، واإلاشل 

الباسص ًخمشل في حشواث ؤلاظالم العُاس ي، الا ؤهه بلذ لجىثه لالظخخذام اللىف بذؤ 

 هزا الخُاسفي جشاحم. 
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ظاد للدعلؼُت، ٌععى بلى بحُاء اإلاجخمم اإلاذوي بشوص جُاس كلماوي دًمىكشاػي م -

ً حملُاث حلىق ؤلاوعان مً خالٌ حؽىُل ألاحضاب العُاظُت اإلالاسطت ، و جيٍى

 جفلُل اإلااظعاث الاحخماكُت والشلافُت اإلاعخللت كً ظلؼت الذولت.و 

و مً هاحُت ؤخشي فهىان فجىة كمُلت بين زلافت الىخبت، والشلافت الؽلبُت، فهىان 

الىخبت اججاهاث اظخلالثُت بصاء الشلافت الؽلبُت وحهل بها، وعجض كً  مً كبل

الخىاصل ملها، و سفع لؽشكُتها الشلافُت، وبرا الحـىا ظُادة ألامُت في اللالم 

اللشبي ألدسهىا خؼىسة هزا الخحذي، الزي ًمىً ؤن ًجلل الىخبت مىلضلت كً 

 حماهيرها.

ذار الخوُير الاحخماعي، هما ؤزبدذ رلً و ال ؼً ؤن دوس اإلاشلفين حاظم في بح     

خُت في اللالم و في اللالم اللشبي كلى العىاء، هير ؤن هزا الذوس ًلخض ي  الخبرة الخاٍس

جحٌى اإلاشلف مً مشلف مىلٌض بلى مشلف كظىي كادس كلى الالخحام مم الجماهير، 

لُم هزا و وؽير في هزا الصذد بلى فؽل اإلاشلفين الللماهُين الذًمىكشاػُين في جح

 الهذف، و في هفغ الىكذ الىجاح الىاضح للمشلفين ؤلاظالمُين.

و كذ  ٌلىد رلً بلى ؤن الخؼاب الللماوي الذًمىكشاػي هير كادس حتى آلان كلى      

الىصٌى بلى الجماهير اللٍشظت، و سبما بعبب لوت الخؼاب هفعه و عجضه كً 

اب ؤلاظالمي اظخؼاق ؤن ًصل الصُاهت اإلادعلت إلاعلماجه و ػشوحاجه، في حين الخؼ

بلى حماهير كٍشظت  سبما بعبب مخاػبخه للمخضون التراسي اليامً في وحذان 

الجماهير، و لىً ألاهم مً رلً ػشحه ؼلاساث مجملت كذ جيىن هامظت في راتها 

مشل "ؤلاظالم هى الحل"، هير ؤهه جبين ؤنها واهذ كادسة كلى احخزاب اإلاخُلت الؽلبُت، 

 لنهاجي إلاؽىالتهم الاكخصادًت و الاحخماكُت و الشلافُت.بىكىد للحل ا

و مً هىا هخلص بلى اللٌى بلى ؤن اإلالشهت الذاثشة داخل هؼاق اإلاجخمم اإلاذوي،      

جخلخص في جحذًاث جإظِغ خؼاب كلماوي دًمىكشاػي كصشي، كادس كلى مىاحهت 

لؼىي مً الخؼاب ؤلاظالمي العلفي مً هاحُت، و كلى الصشاق طذ الخؼاب الع

 هاحُت زاهُت.   

مً اإلالشوف ؤن ػشق الخيؽئت الاحخماكُت حلذ ؤظاظُت باليعبت أزمة الهىية :  -

لت التي جيخلل بها اإلالاًير الخللُذًت واللُم في مجخمم ما  ألي زلافت، و ولني بها الؼٍش

ت الفشد  مً حُل بلى حُل، و جلىم الخيؽئت الاحخماكُت بىؿُفت بهخاج ؼلىس بهٍى

ت ا لجماكت، باإلطافت بلى جخلُم بيُت دافلت داخل الفشد وؿُفتها كبٌى الفشد وهٍى
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وجىُفه مم الىمىرج العُاس ي، و الاكخصادي العاثذ في اإلاجخمم، )والىمىرج 

 (.331،ص8931الشؤظمالي ؤو الاؼتراوي مشال  (.)كبذ الوني كماد 

التي الللماهُت" مً هاحُت و ن "الشئٍت و برا سهضها كلى الجاهب الشلافي لىحذها صشاكا بي

التي جشي لشئٍت الذًيُت العلفُت " و جىؼلم مً طشوسة فصل الذًً كً العُاظت، و "ا

ؤن ؤلاظالم دًً و دولت، و ؤن هزا الفصل اإلاضكىم الزي جشاه الللماهُت  لِغ ظىي 

 حلبير هشبي كً مجخمم هشبي، ال كالكت له باإلاجخمم ؤلاظالمي. 

صشاق ؤظاس ي داخل اإلاجخمم اللشبي في الىكذ  -ها مً كبل هما ؤؼش  -و هزا الصشاق 

ل في معخلبل اإلاجخمم اإلاذوي اللشبي.   الشاهً، و هدُجخه ظخحعم بلى وكذ ػٍى

و للل هزا ًىؽف كً طلف في مماسظاث الخُاساث اإلالاسطت، والتي جخعجل في      

ش،  لخخلم لها اللظاء كلى الىـام الظخالم العلؼت كبل ؤن حلمل في مجاٌ الخىٍى

ت جامً بمبادئها و مىؼللاتها.   كاكذة ؼلبُت حماهيًر

حلخبر الللالهُت اللملُت مً بفشاصاث الللالهُت أزمة العقالهية العربية العملية :  -

جخمم في اإلاجخملاث الشؤظمالُت، همزهب فلعفي و مبذؤ كلمي لخىـُم الحُاة و اإلا

اإلابذآن ًميزان الشؤظمالُت، بحُث مً هىا ًمىً اللٌى ؤن الللالهُت و الفشدًت هما و 

ؤصبحذ البحىر الوشبُت في هزا اإلاظماس مشاحم ؤظاظُت حتى الُىم مما ؤزاس 

مؽىالث فلعفُت و احخماكُت و ظُاظُت بالوت اللمم، و لِغ هىا مجاٌ ؤلاحاػت 

بها، ما ٌلىِىا هى ؤن الىـم العُاظُت اللشبُت و خصىصا التي ؤسادث اللُام بلملُاث 

لت زىسٍت، لم ججذ ؤمامها ما جخبىاه ؤظاظا للشاستها ظىي همىرج الللالهُت جىمُت بؼ ٍش

 اللملُت الوشبي الشؤظمالي ؤو اإلااسهس ي الاؼتراوي.

و برا اهخللىا مً جبني همىرج الللالهُت اللملُت الوشبي بلى كملُت صىم اللشاس، ال      

إلاجخملاث الوشبُت اهدؽفىا ؤن حاهبا مً ظلبُاث هزا الىمىرج ًخم جحاؼُه في ا

هدُجت دًمىكشاػُت كملُت صىم اللشاس ومماسظتها جحذ سكابت الصحافت و الشؤي 

لملُت وخصىصا كىة حماكاث الظوؽ و هذسن ؤن هىان حذودا لهزه ال اللام،

ُف الىعي مً خالٌ ؤلاكالم، و لىً ما مً كشاس اظتراجُجي خؼير في مجاٌ و  جٍض

حاهم فشد مؼلم هما هى الحاٌ كىذها في الخىمُت، ًمىً مم رلً بىاظؼت بسادة 

 (. 331،ص8938اللالم اللشبي )سؼُذ الحاج صالح 

 الخاثمة :
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لىم بها اإلاشلف مً جىكُت للىاط للذ باث مً الىاضح ؤن اإلاهام الخللُذًت التي ً     

م الصحُح بوُت ؤلاصالح مهام كفا و  جىـير ؤًذًىلىجي لفىشهم و جىحيهيهم بلى الؼٍش

لم ٌلذ لها مشدود ًزهش، فالُىم لِغ مؼلىب مً مشلفُىا ؤن ًيىن  كنها الضمً و 

مجشد داكُت ؤو مشلف سظىلي ؤو هاكذ ألوطاق اإلاجخمم بل اإلاؼلىب مىه بؽيل ؤظاس ي 

ؤن ٌلُذ مً حذًذ بىاء اإلافاهُم و الحلاثم و البذيهُاث التي حعُؼش كلى الشلافت 

إلاؽىالث اإلاهمؽت بلى ظاحت الخفىير اللشبُت، و ؤن ًللب ػشق الخفىير البالُت و ٌلُذ ا

 والخحلُل.

فالحلُلت الُىم هي مجشد صىاكت ٌؽيلها الىاط ول بصب مصالحه و هاًاجه و      

ؤوطاكت ولم ٌلذ هىان بذيهُاث مؼللت ؤو حلاثم زابخت، و كلى اإلاشلف ؤن ًلىم 

ها وفم بذوس الصاوم للحلاثم و الهادم ليل ألاحيام اإلاعبلت، بوُت بكادة الخفىير ب

مخؼلباث الىاكم و اهجاصاث الللىم ؤلاوعاهُت الحذًشت، وهزا ٌلني ؤن دوس اإلاشلف 

ً الحلاثم مً حذًذ، ولِغ جلذًم الحلاثم الشابخت واإلاؼللت  الُىم هى بكادة جيٍى

 للىاط. 
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