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 إنساني:حنو جمتمع بيئي 
 دراسة يف فلسفة موري بوكتشني

(1) د. هبه البدوى
 

 :املقدمة
 ود  بكد   ( Murray Bookchin1921-2006) (يعد  ودي ب كيشيند)   

 يهدف ن العند ي ,فد   الرد   األود يي)) والب)ئ)د)   ,واالجيمداي))  ,المفك ي  السياس)) 
 ودا  ووندي   بن  وند  ود  اعدنح  المفك ي  المهميو)  برضدايا العرد  وشدا واب

ن يردد ل لنددا شياباتهدد حدداوم ودد   دد م بندد  ذلدد  ؛ صددع   األالمسدديييا  و  شافدد يلدد  
يندد  تندد ي   إسددهاوات ولددت تيي دد   , وددا ا لهدد ا المنددي   وتلدد  األوافًيدد تحلدد)ً  

ن يرد ل لندا العد ل الد ب يميد  بنمدا حداوم إو  ,سدباب  الحييييد بالم ض والبحد  يد  
ي  هي المجيمع الب)ئد  بوه ا الع ل ف     ,ه ا ال اء و  ج و ا اسيئرامو    ل  

 نسان .اإل
نسدان  نجد  وإذا تسالنا يد  الد ب يررد ا ودي ب كيشيند)  بدالمجيمع الب)ئد  اإل

واليفايدددا كددد)  الب)ئددد  ال بي يددد   ,واليكاودددا ,المجيمدددع الددد ب فيحردددو فيددد  اليددديا ن  نددد ب
 إلدد سددا   جايهددا فدد  األإتنددا يميدد   وابن يلدد  شددا ونددي تنا و إفدد ,نسدداني والب)ئدد  اإل

 ,صدددع   السياسدددي غيددداذ هددد ا اليددديا ن الددد ب نددديل ينددد  تددد هي   ددداوا يلددد  شافددد  األ
والسبب ال ب يرد  و اء غيداذ هد ا  .نساني واإل ,والب)ئي  ,واال يرادي  ,واالجيماعي 

واليددفل  كدد)  البندد  ودد   دد م  ,واليعدداي  ,اليدديا ن هددي الرضدداء يلدد   ون اليعدداون 
فد ض ييمنديهت يلدد   إلد ود    لهددا بعدب البند      الهيمند  اليد  يسدعال غبد  فد

                                                 

 . و    الفلسف  السياسي  برست الفلسف  شلي  اآلداذ، جاوع  كن  سييف (1 
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والينداف  تحدا  ,والرد ا  ,صبحت لغد  العند بن بل  إذل   بدىو    ,  اآل بعضهت
 الهيمندد لددت ترددب  فودد  يندد  هدد ا الحدد  ولددت يريردد  األ ,وحددا لغدد  اليعدداي  واليعدداون 

ال غبدد  فدد  ييمندد   نمددا اويدد د  لينددماإو  ,البندد   و تب دد  فرددي كهيمندد  البندد  يلدد
 ,لغداء اليديا ن إوباليدال   ,ثبا  تفي هت وسيادتهت يل)هداإالب)ئي  ال بي ي  و   البن  يل
و ا  تا يخ طييا كد)  الب)ئد  ال بي يد  والب)ئد    واليكاوا ال ب اسيم  يل ,واليفايا

 .وت  يبهمانساني  ل  تنيي  الب)ئي)  ال بي ي  واإلإذل   بدى نساني  و  اإل
نسددان  الحددا الدد ب ير ودد  وددي ب كيشيندد)  هددي المجيمددع الب)ئدد  اإل نإلدد ل  فدد

 ,نسددداني واليكاودددا كددد)  الب)ئيددد)  ال بي يددد  واإل ,واليفايدددا ,الددد ب نسددديع)  فيددد  اليددديا ن 
ن نددي ل  ودد  الدد اء الدد ب يحدديم ك)ننددا وبدد)  تحر)ددو و ددا بولكدد  يحدد ك ذلدد  يجددب 

جددددت لنددددا العيا ددددو نيبحاديدددد  اليدددد  األ ال ؤيدددد وهددددي الهيمندددد  وفدددد ض  ,هدددد ا المجيمددددع
هددددت هدددد ا العيا ددددو ب و  ,نسددددان والع ا )ددددا اليدددد  تحدددديم ك)ننددددا وبدددد)  المجيمددددع الب)ئدددد  اإل

 افددددد و ددددداط  شا ثيددددد  يلددددد  ش بدىدددددإل م والددددد ب ؤو اليحضددددد  المبدددددالم فيددددد  وال وسددددد
ساسددددي  الحيددددا  األ ثدددد  بالسددددلب يلدددد  وريوددددا بفر  ,نسدددداني المسدددديييا  الب)ئيدددد  واإل

صدددبحت تعدددان  وددد  د جددد  شب)ددد   وددد  باليددد    اءوالغددد ,والمددداء ,الميم لددد  فددد  الهدددياء
ن تكين وريودا  بو   نسان ك اًل ته د حيا  اإل ف صبحت ,اليليك لت يسبو لها و )ا

نمددا اتسدددعت دا دد   اليددد هي  إو  ,وددد  يندد  هدد ا الحددد ولدددت يريردد  األ .ساسددي حياتدد  األ
صدددددبحت ول)ئددددد  بدددددالمياد الكيميا يددددد  باليددددد   وونيجاتهددددداالز اعيددددد   األ اضددددد فندددددملت 

ووددا ندديل ينهددا ودد  و دداط   ,  ددعاعيو دداط  ال ا دد  النيويدد  واإل ,إضدداف إل ا  الض
لم داط  جسديم  فد  يرد   وع ًضدانسان صب  اإلبوباليال   اإلنساني  بالفناءته د 

تدد هي  صددحي   إلدد  باإلنسددانالمحي دد   الب)ئدد تلييدد   بدىفردد   ؤوم,اليحضدد  ال وسدد
لد ل  يجدب   ب و دت وضدب ك د  ود بالمزوند   بداألو اض لإلصداب ا صب  وع ًض وب
ن فيت الي ل  و  ه ا العا و الميم ا ف  اليحض  المبالم في  و    م الي ش)دز ب
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يداد  اليديا ن كد)  الب)ئيد)  ال بي يد  إ يلد  الب)ئد  االجيماعيد  اليد  سدييين بمرد و ها 
 نساني .واإل

تدد هي   األحاديدد  وال ؤيدد و دد  ندديل يدد  هدد ا الدد اء الميم ددا فدد  فدد ض الهيمندد  
وباليدال   ,صدبحت صداحب  السدل   اليح)د  ب  تم ا فد  ال ولد  الم شزيد  اليد  سياس

حدا و  .عد  اتت تغ))ب المياط  ولت يع  ل  دو  سياس  حيير  ف  صنع وجيمعد  وو 
الدد ب ير ودد  وددي ب كيشيندد)  هددي ضدد و   وجدديد وجيمددع ودد ن  ليحددا وحددا ال ولدد  

  فدد  صددنع سياسدد  للمددياط  دو  حييرددفيدد  ندد  المجيمددع الدد ب سددييين إ ,الم شزيدد 
وجيمع  و    م ديمر اطي  حيييي  فيميع ف)ها المياط  بيدا حري د  وح ياتد  اليد  

كيصدفها ويسينه  وي ب كيشين)  بالم ني  ال)يناني   ,سيمين  و   لو ه ا المجيمع
 .سيف)  ون  ف  و ينا ال اه ن نبله ا المجيمع الم ن  يمي   نميذًجا حيًّا

ساسدي   يضع و    ل  الم و  األا  اوً    ك ناوجً ثت ير ل لنا وي ب كيشين)
 ,انسددددان  اليحدددد  ب سياسدددديً ن يسي  دددد  كهددددا هدددد ا المجيمددددع الب)ئدددد  اإلباليدددد  يميدددد  

تعيمد  فد   عد سد  وجيمن هد ا األبا ا ويضدحً نسدانيً إو  ,وب)ئياً  ,اوا يراديً  ,اواجيماعيً 
 ا  البندد  بعضددهواليكاوددا كدد) ,واليفايددا ,واليدديا ن  ,اسدديعاد  اال تبددا   سددا  يلدداأل

نسداني  ن الب)ئد  اإلأل  ب  ى؛وبد)  البند  وب)ئديهت ال بي يد  ود  جهد هد و  ج ابعًض 
لددد ل  يجدددب  ,بي يددد  اليددد  تمددد نا بمريودددا  الحيدددا وددد  الب)ئددد  ال  فيجدددزبهددد  جدددزء ال 
 .وجيدنا وبرا نا يل   )  الحيا    دنا الحفاظ يلبذا إالحفاظ يل)ها 

نسددان  فيحرددو فيدد  اليدديا ن كدد)  إ  ن بحدد  وددي ب كيشيندد)  يدد  وجيمددع ك)ئددإ
 تدددد ث وفلسددددعي  يميردددد  فردددد    نسدددداني  شددددان لدددد  جدددد و  تا ي يددددالب)ئيدددد)  ال بي يدددد  واإل
حيد  لهد ا  ش و لد وو  ك)نهدا المجيمعدا  الهن يد  واسينده  كهدا  ,بالمجيمعا  الب ا ي 

ي  ي اليد  فد  العردودا حرريد  المد ن اإل إضاف إل  ,بالم ني  ال)يناني  وت ث  ,الييا ن 
 ,و يييد يراذ ال ي ت)  الف نسي  واألب ف   الميحرر  باإلنجا ا  ت ث وش ل    ,اليس 
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سددباني  فدد  ث ث)نيددا  الردد ن العندد ي  والجهدديد اليدد   اوددت كهددا ال ددي   اإل إلدد  جانددب
بالع فدد  ودد  الدد ؤى الفلسددعي  يبدد   تدد ث ندد  بشمددا  ,ليحر)ددو هدد ا اليدديا ن  ال ددي ا هدد ا 

ا ا شب)دد ً هيماًوددا ي ددت ب اسدديفاد ودد  الفلسددف  ال اويدد  اليدد   فردد  ؛تددا يخ الفكدد  الفلسددف  
ف طدين بفكدا  السياسدي  اليد   د وها شدا ود  ن  اسيفاد  و  األبكما ,للب)ئ  ال بي ي 

 Plato   )427-347 سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي   بو  ,( ق.ل Aristotle  )384- 322  )
حد  يلد  ال واقي  الي  شانت ت وت ث باآل اء ,همي  الم فن  ودو  المياط ب حيم ,ق.ل

الك )  ود  المفكد ي  المحد ث)  الد ف   بف اء وش ل  ت ث ض و   ال ي  وفرا لل بيع  
ن ييدين للمدياط  دو  فعدام بض و     ك وا يلبهمي  شب)   لسل   النعب و ب ي يا ب 

 – 1632(   John Lockeوودد  ك)ددنهت جددين لددي     ,فدد  صددنع سياسدد  وجيمعدد 
 – Jean Jacques Rousseau   )1712(, و جددددان جددددا   وسددددي  1704
(,  وغ)دد هت Immanuel Kant   )1724 – 1804(,  وإيمانييددا شدداني  1778
نهدا يلد  ب  لد  الهيمند  يلدإالمفك ي  المعاص ي  ال ف  نظد وا  ب غلبي  ت ث ن  بكما 

نسدددان وقيميددد  فددد  هددد ا و شدددزوا يلددد  اإل, تنا المعاصددد   واتندددا ووندددي بالك )ددد  وددد  
نفسدددد  هددد ا المددددؤث ا  ودو هددددا فدددد  بح دددد  يدددد   ولدددد  فنكدددد  وددددي ب كيشيندددد)  .الحيدددا 

هم)يهدا وضد و   االسديفاد  ب كد  يلد  بنمدا اسينده  كهدا و إو  ,نسدان المجيمع الب)ئد  اإل
 .ن يرب  ه ا المجيمع حيير  حي  ولميس ب دنا بذا إ ,ونها

إلددد   وي يبيشينددد) الهدد ا الددد ب يسددع  هميددد  ب لدد  إهميددد  هدد ا البحددد  ب ت جددع 
ن بفضددا الدد ب يميدد  نسددان  المجيمددع األإك)ئدد   وهددي البحدد  يدد  وجيمددع ,تحييردد 

و د   د ل  ,نسداني سيحرو الييا ن ك)  الب)ئي)  ال بي يد  واإل ألن ف  ظل  البن   يايح
كيردد يت  بف)بدد  ,  سددت لنددا فيدد  وعددالت هدد ا المجيمددعا  دداوً  لنددا وددي ب كيشيندد)  و  ً دد

وييضد   ,سدان نالمعي ا  اليد  تحديم ك)نندا وبد)  اليصديم لهد ا المجيمدع الب)ئد  اإل
ثت يرد ل لندا الب نداول النداوا  المعي ا ,ل  وجيد ه ا إد  بلنا العلا الحيييي  الي  
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 ,لمدا بد  ود   شدا ز سياسدي  المعي دا ي ل  ود  هد ا لدن نسي  د  بد  لبال ب يمي  
ن تن)ددد  لندددا ال  يدددو ليردددب  هددد ا بنسددداني  يميددد  إو  ,وب)ئيددد  ,وا يردددادي , واجيماعيددد 

لد  وحاولد  ترد يت هد ا إهميد  هد ا البحد  ب لد ل  ت جدع , س المجيمع حيير  حي  ولمي 
لن بدت  ؛نسدان الجه  ال ب  ال ب  وي ب كيشين)  ف  س ي  نحي المجيمع الب)ئد  اإل

  وا عددد  والرضددداء يلددد  شدددا )دددنسدددان  ددداد  يلددد  تغ)ن اإلبوددد   ددد م هددد ا البحددد  
ذا إو , عاذتحمدا الرد  صد ا يل اد  الحييييد  واإلذا تيف   لد  اإلإ وات  بوني ت  و 

تحر)ددو هدد ا الهدد ا    ض ال رددب  والب)ئدد  الم  مدد  اليدد  تع)ندد  يلددتدديف   لدد  األ
ال ود   د م شدا الجهديد الياعيد  اليد  ييدين  ياوهدا الحديا  البنداء إال ب ل  فيحرو 

جا تحر)و و ا هد ا المجيمدع بواليكات  و   ,واليعاون  ,ال ب ف سخ ديا ت المنا ش 
ذا إشدا    ودا هديلد  إن ييين بن فيحيم و  وا فنبغ  بنسان  ال ب يمي  الب)ئ  اإل

 . دنا نح  ذل ب
همها وا ال ب يرر ا ودي ب ب جاب  ي  بعب اليساؤال  يحاوم ه ا البح  اإل
ودا الم داط  اليد  تحديم ك)نندا وبد)  تحر)دو  و نسدان  كيشين)  بالمجيمع الب)ئد  اإل

وددا السددبا اليدد   ن فدديت تجنددب هدد ا الم دداط  بو ددا هدد ا المجيمددع   و شيددف يميدد  
ا   وددددا ا ولميًسددددن فدددديت اليعييددددا يل)هددددا ليحر)ددددو هدددد ا المجيمددددع وجعلدددد  وا ًعددددبيميدددد  

و دددا هددد ا المجيمدددع   وودددا  شينددد)  ليحر)دددوالب نددداول النددداوا الددد ب   وددد  ودددي ب كي 
   وب)ئًيا, وإنسانًيا ,اواجيماعيً  وا يرادًيا, ,اس  الي  ف تكز يل)ها سياسيً األ

 دمري البيئي واإلنسانيالزائف وعالقته بالتالتحضر  -1
الدد ب المجيمددع  هددينسددان  يرردد ا وددي ب كيشيندد)  بددالمجيمع الب)ئدد  اإل إن وددا

األود   ؛ال بي ي  والب)ئ  االنساني  الب)ئي واليكاوا ك)   ,واليفايا ,فيحرو في  الييا ن 
جددا تحر)ددو وجيمددع بالدد اه  ولكدد  نسدديع) ا ودد  ج فدد  ودد  الدد ب يغ)ددب يدد  يردد نا 
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  ,لدد  غيابددإد  بالحييييدد  اليدد   باألسددباذنكددين يلدد  ويدد   نبنسددان  يجددب إك)ئدد  
نسددان  لكدد  بم ابدد  المعي ددا  اليدد  تحدديم ك)ننددا وبدد)  المجيمددع الب)ئدد  اإل عدد واليدد  ت

نيجيدد  ودد  و دداط  شا ثيدد  يلدد  بوددا يلدد  ييددين بمردد و نا الددي ل  ونهددا والرضدداء 
اليحضددد  هدددي  ,المعي دددا سدددباذ و هدددت هددد ا األب و  ,نسددداني المسددديييا  الب)ئيددد  واإل كافددد 

 وسؤوم. المبالم في  وال
و ضددد  بن ييدددين ضددد  اليحضددد  بنددد  ال يميددد  ب وهندددا فؤشددد  ودددي ب كيشينددد) 

نسدان العلمي  واليكنيليجي  الي  شان لها آثا  وف)   ك     يل  حيدا  اإل  ا الي ي 
وال يددام  ,واليكنيليجيددا ,ننددا ن ددي  فدد  يردد  فيميددع فيدد  اإلكدد ا  البندد ب فإ ,و فاه)يدد 
سدد ا  بنسددان ودد  شندد  يلدد  إنيددال إنجددا ا  واديدد  اسددي نا ي . فردد  تميدد  اإل بالردد   

ب ددديام الحيدددا  البنددد ي  وغ)ددد    لددد  تحسددد)   فددداإدى ذلددد  وب ،يمدددو للمددداد  والحيدددا ب 
 .1البن ي 
اليحضدددد  ال وسددددؤوم   فرددددي يلدددد ان ايي اضدددد  ييددددين ونرددددبً بوهنددددا فيضدددد   

نسداني  يلد  حد  ال بي يد  واإلالب)ئد    ثدا  ود و   يلدآوالد ب تكدين لد   ,والمبالم في 
هدت المدزايت اليد  تدت ب ح ف   ي  اليحضد  المبدالم فيد  ود   د م تفن)د   بو فب  ,سياء

ند   د  تغ)د   الحيدا  بنديا جد  ب  د م الما د  بهمهدا ب و ,تر يمها لل فا  يند  وتب ي ا
 ,والعلدديل ,الج فدد   اليدد  تحررددت فدد  اليكنيليجيددا  ا يددال الماضددي  ودد   دد م الي ددي 

ال)ديل  د  سدي  وا سدي     دب  شاولد  يلد  الرديى ال بي يد  اليد   فإن البند . وال ب
فردد  جلددب اليردد ل فدد  وجددام االتردداال  , كانددت فدد  الماضدد  وهيمندد  يلدد  بسدد فهت
وبصددبحت اآلال  تددؤدب األيمددام , يزلدد  المع فدد  والسدد و  إلدد  المجيمعددا  األك دد 
الندا ع  اليد  بود  بحيدا   حي  األو اض  ,النا  ، وبصب  وسييى الم ين  و تفًعا

الم فدد)   دد يما بصددبحت ال)دديل تحددت السددي    بسددهيل  ودد   دد م المع فدد  العلميدد  
واليرنيدددددا  الج احيدددددد  , وبجهددددددز  الينددددد ي  الج فددددد   ,الفعالددددد  والعردددددا ) , بدددددالم ض
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إلدد   ,وودد  ثددت بصددب  لدد ى األفدد اد وزيدد  ودد  بو ددا  الفدد ا  يسدديميعين كهددا, المير ودد 
نظً ا إلتبدايهت بنظمد  غ ا يد  بك د  د د   ,فضا, ويم  بطيمجانب تميعهت برح  ب

 2.ووف   وما فعا بس فهت  با وا   يال
لكد   ،بن ه ا اليضع    ييدين صدحيًحا فد  ظداه ا وهنا فؤش  وي ب كيشين) 

 ال ددي ا  الردددناعي ردد  بحدد ثت  ؛ فوزايمدد ف بددت يدد ل صددح  ش )ددد  ودد   الدديمع  فيدد
علددد  سدددب)ا ف .اليددد  بثرلدددت الماضددد باء عوج فددد   تضدددايياألونددداكا ج فددد   ي فددد   

كب)د   إلد  الحضد ي  الم اكدز الو  السديان فد   ٪70وا ير ذ و   فيع ض ؛الم ام 
العدددداول)  فدددد   كمددددا إن وعظددددت,  ووليثددددا  الهياء ايدددديادل السددددياكميدددد  ها لدددد  ودددد  
 لفيددد ا  طييلددد  وددد وددد  ضددديء الندددم  والهدددياء النرددد   يح ودددين  المردددانع والمياتدددب

لكن  , دد  يجعددا العمددا ب ددا ونددر العمددا  فدد   اسددي  ال اآلال ن,وإل  جانددب بال)دديل
األو  الد ب يسدينزا األيرداذ فد   بصب  بك    تاب  وما شان يلي  ف  الماض ؛

ا ب ددا نندداطً  وهيدد ا فددإن اإلنسددان الحدد ف  .وراكددا اسددينزاا العضدد   البندد ي   دد يًما
دف ا ب كد اًل فهي  ,و  بس ف  يلد   فيغد ى لكند ك د  صدح  ب بند  فبد و ,  ود  بن  فنف 

ورلردددد  ودددد  برايددددا المب)دددد ا  و تحيدددديب يلدددد  شميدددد  شب)دددد    اليدددد  األطعمدددد  المرددددنع 
إلدددد  جانددددب اليلدددديك المددددا    ،والمسدددداي ا  الكيميا يدددد  ،والمددددياد الحافظدددد  ،الحندددد ي 

، كدددا المليثدددا  المندددع ، وو لفدددا  المردددانعالنفايدددا  السددداو   والهددديا   النددداتل وددد 
 . 3األسلح  النيوي   ا ال ا   النيوي  وا يباوالمنيجا  ال انيي  السي  اوا  

يميددد  تل دددي  وندددي   ك)ئيندددا وفددد  ضددديء ذلددد  فددد ى ودددي ب كيشينددد)  بنددد  
وحدددا الع فددد  وددد  وسدددؤولياتنا  حل ددتالرددناعي  بدددالريم إن المردددال  غ)ددد  اإلنسددداني  

فدديت وضدددع احيياجددا  المنندددف   إل  حددد  شب)دد فدد ,تجدداا ال فاييدد  الب)يليجيددد  البندد ي 
ا حاجد  اإلنسدان إلد  الهدياء النرد . لرد  حردا الدي ل  ود  النفايدا  الرناعي   بد

ثدا  ن اآلفدإهندا ود  و  بوليي  بهت و  حاج  المجيمع للميداا النظيفد .الرناعي  يل  
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نسان ف  فد ض ييمنيد  ل   غب  اإلإسا  الم و   لليحض  المبالم في  تعيد ف  األ
فرد    ضدع  .ردناعي  دي   الواليد  وصدلت الد  ذ وتهدا ودع ال ,يل  الب)ئد  ال بي يد 

تدت اسديب ام شلمد  يطبيعد ي  , ح)د وفهيل السي    يل  الب)ئد  ال بيعد  ليغ))د  جد  ب 
والحيددا   ,والغابددا ,  دداد  الرددناي  الج فدد   األ ض ويدد    ,ب بددا   يالمدديا د ال بي يدد ي

صب  تر ل اإلنسان يعن  ت  يب الب)ئ  ال بيع . بو  ,ل سيغ م اليحن  االب ي  ويادً 
زيت بن اليكنيليجيدا  داد   ت بنيجت احيياجا  اليجا   والرناي  إف فيليجيا ج ف    لر

 .4 ضا  الب)ئ  ال بي ي  لسي  ت  الكاول إيل  ون  اإلنسان الر    الكاول  يل  
ن المجيمددع فياجدد   اآلن انهيدداً ا لددي  فرددي بوالنييجدد  المي تبدد  يلدد  ذلدد  هدد   

ئيدد  ال بي يدد . ينددما الضدد   الدد ب فلحددو ك)فدد  ولكدد  بيًضددا  ،ووؤسسددات  فدد  قيمدد 
لددت فددؤد اسدديغ م األ ض وتليثهددا و بالب)ئدد  ودد   بددا المجيمددع المعاصدد  شددا األ ض. 

إلدددد  تدددد و)  سدددد و  الغدددد ا الجدددديب والمندددداب والمدددديا د الما يدددد  والي بدددد  والنباتددددا  
  ا حددد اك  لدددا فددد  الددد و إلددد  إوالح)ياندددا  فددد  ونددداطو وع)نددد  فحسدددب، كدددا بيضدددا 

 .5اسي  الي  تعيم  يل)ها جميع الكا نا  الحي  ال بي ي  األس
نهدا تهديم  يلد  الب)ئد  ال بي يد  بإن يالحضا  ي شما نع فها ال)يل والي  ت ي  

ا ودد  الردديى العنردد ي  اليدد  تدد ي  بنهددا تدديحيت كهددا. فدد  اليا ددع، تكددين بك دد  يماً دد
ا. إن يالحضدددا  ي ت دددي  فددد  ش اييددد  العدددالت وددد  حيلهدددا وفددد  الك اييددد  الراتمددد  لنفسددده

وب اضددد)ها المهددد   ، والهدددياء والمددداء المسدددميل، ينددديا اتهاًودددا فيوًيدددا  ،وددد نها المددد و  
، ول)ئدًا أل   ها البغيض . ولي شان تا يخ ه ا الكيشب، بما ف  ذل  تا ي   البن ب 

ا بفضدددا ومدددا فبددد و بنددد  فياجهددد  فددد  ، فإنددد  يسددديحو ورددد) ً بالييددد  واألودددا واإلكددد ا 
 .6السنيا  الرادو 

كدا سلسدل   ،ن العالت ال)ديل ال فياجد  ب ود  واحد   بش  وي ب كيشين)  وهنا فؤ  
والب)ئيدد . لردد  اتسددمت  ,واالجيماعيدد  ,والسياسددي  ,ودد  األ وددا  المي ا لدد  اال يرددادي 
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األلعيدد  الج فدد   بفجددي  ويناويدد  كدد)  األغنيدداء والفردد اء وصددلت إلدد  وسدديييا  غ)دد  
مدد  فاليي عددا  واآلفدداق. ضدداؤم وسددبي   ودد  اليفدداو ، ومددا دفددع ج)ددا ب كملدد  إلدد  ت
ا يلدد  حدد  سددياء ال سدديما فدد  الناحيدد  االجيماعيدد   شددان وسددا  الردد ن الج فدد   اتًمدد

والريويد  ونداطو  ,والربليد  ,العالت الناو ، ح)  حيم العن  االجيمداي  باسدت الد ف 
ال يمي  تحمل . وف  الي ت نفس  تفا مدت األ ود  الب)ئيد  ص ال ب كملها إل  وناطو 

تسدددا يت ظددداه   االحيبدددا   , ح)ددد    تجددداو   حيددد  بك ددد  اليي عدددا  تنددداؤواً كددديت)
وتد و)   ,والمحي دا  ,والي بد  ,وتلديك الهدياء ,وا تفا  ونسيذ وياا البحا  ,الح ا ب 
الكا ث  الب)ئي  اليد  شدان ود   فإن ل ا ,واسع  و  الغابا  بمع ال  و يف  وساحا 

ولحد   تفد  الرد ن المربدا، بصدبحالميي ع بن تردا إلد  ببعداد   )د   فد  و دت ودا 
لددد  تمزيدددو األ دددياء كددد اًل وددد  إ بدى الي دددي  العلمددد  غ)ددد  المسدددئيمفرددد   .7وياجلددد 
  .8و  البناء اله ل ك الً  إل دى ب، وباليال  دوجها
ولكدد  بندديا بك دد   ،لردد  بنيجددت البندد ي  اال ددي ال  لددي  فرددي فدد  ال بيعدد  

إن اال دي ال  الناتجد   ,مدع ذاتد جيه ي   ف  الع  ا  كد)  الندا  وفد  كنيد  المجي
ف  العالت ال بيع  ناتج  ي  اال ي ال  الناتج  ف  العدالت االجيماي .وهندا ف جدع 

فسداد الد ب تع ضدت لد  الب)ئد  ال بي يد  لد  اإلإ فا دا  وي ب كيشيند)  شدا هد ا اإل
لد  األكنيد  الح ف د  إد   اليجمعدا  الحضد ي  الناسدع  ود  بفرد   نسدان.و   با اإل

اليد  تدنظت كب ايد  ود   د م اسديب ام ك)ئد  وترييضها, و   النظت الب)ئي  المعر   تجاو 
لدد  تفكيدد  الهدد ل إذلدد   بدى دد  و  ,يضدديي  وعردد   للغايدد  كب)ئدد  غ)دد  طبي يدد  وبسدد  

إذا اسدديم  هدد ا االنردد ذ الكب)دد  فدد  و اإلحيددا   الدد ب ديددت البندد ي  آلالا السددن) . 
افيد اض بن الند و   -ام ود  األحديامحب ب  -فلي  و  الغ يب ،العملي  الي ي ي 

وسيردددب   ,المسدددبر  أل ددديام الحيدددا  العاليددد  سدددي و  يلددد  نحدددي ال يميددد  إصددد ح 
 .9األ ض غ)   اد   يل  ديت البن ي 
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الجسديت الد ب و دع فيد  اليحضد  المبدالم  ال  د ن بوهنا فؤش  ودي ب كيشيند)  
واليكاودا  ,واليفايا ,ن د ا  الييا  إهي يجزا ي   إ فا ات وال ب ييين يل  شا , في 

لدددد  إد  بوالدددد ب شانددددت لدددد  نيددددا ل وهلكدددد   ,نسدددداني كدددد)  الب)ئدددد  ال بي يدددد  والب)ئدددد  اإل
 , )د  الحيدا   نسان يلو ه  س  براء اإلفالب)ئ  ال بي ي  ف  وا ع األ ,ت و) هما وعا

, إلدد  غ)دد  ذلدد  ودد  وغدد اء ,وهددياء ,الضدد و ي  ودد  ودداء باحيياجاتدد فهدد  اليدد  تمدد ا 
نسددان ن وددا يردديل بدد  اإلبو  ,ينهددا السدديم ا  حياتدد  ال غندد  و ي  اليدد  العناصدد  الضدد

جدزء ال ي ؛ ذل  بن  و  ت  يب وتنيي  له ا الب)ئ  ال بي ي  سيا يعيد بالسلب يل
نند  يد د و  ,ضد ا  شدا جياندب الحيدا و د   دملت هد ا األ .ود  ك)ئيد  ال بي يد  فيجزب

بو حيدد   ,يدد وليا فدد  حلهددا ودد  المندداكا الحضدد ي  اليدد  ال يميدد  لسدديان الم فندد  بن
إحددد ى هددد ا إن   يميددد  حلهدددا إال وددد   ددد م المجيمدددع شيدددا. ت,فتحسددد)نها بمفددد ده

ا ونيندد   يلدد  ن دداق واسددع وتندديا   دد ً  دد  بصددبحت المندداكا، وهدد  تلدديك الهددياء 
ودا ني د  ولكنندا لدت  ,ن لدو ك)ئد  ج فد   وإن شندا  نح فدي, ا يل  صح  اإلنسانجسيمً 

 ددد  ونددديل  تلددديك الهدددياء  إن .  ووناسدددب  لسددديانهاك)ئددد  صدددحي هددداهدددي ضددد و ب لجعل
ا و  ال يا ئ وا يمي  ورا ني  باليباء بع   ط ق    .10كلغت ح ًّ

نهددا فإ ،يلدد  الدد غت ودد  بن بنمددا  تلدديك الهددياء ت يلدد  ودد  وجيمددع إلدد  آ دد 
الهددياء فدد  جميددع المدد ن تر يًبددا يحيدديب يلدد  يدد د  .ح)دد  إنويفددو يل)هددا بندديا يال

وو شبددددا  , ووعظمهددددا نفايددددا  ودددد  وننددددف  صددددناعي  ، ودددد  المددددياد  دددد ف   السددددمي
الهدددياء فددد  الب)ئددد  الحضددد ي  يلددد  الجسددديما  ا ينددديمغالًبدددا ودددا و  ,ووعددد ا  تسددد ) 

والدز نيخ.  ,والب) يل)ديل ,يل  وياد   ف   السمي  و دا ال صدا  الرلب  الي  تحييب 
ان  ضدباذ حمدب الكب يييد ، وثد ،وو  الغا ا  واألب د   الندا ع  المحميلد  بدالهياء

بكسدددددد)  الكب يددددددت، وبوم بكسدددددد)  الك بدددددددين، والفي وال ه)دددددد ، وبكاسدددددد)  الن)يددددددد وج) ، 
الفدد د العددادب فيددنف  حدديال  إن  .ودد  وليثددا  الب ددا  العضدديب   ا  واألوينيددا، ويندد
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ا. إذا شان ي ي  ف  ك)ئ  حض ي ، فإن   يد  تيلرد  ودا لي  و  الهياء فيويً  16000
ن إشدد ل  فدد, و بسدديان ال يددف اء ورا ندد يردد ذ ودد  ب بعدد  بضددعاا شميدد  وليثددا  الهددي 

 إلددد اليعددد ض الميكددد   يلمسددديييا  ون فضددد  نسدددبيا وددد  تلددديك الهدددياءي  ددد  فدددؤدب 
، واضد  ابا  الرلدب ال   صاب   باألو اض المزون ، بما ف  ذل  س طان الجل  و اإل

  .11واألوعي  ال ويي ، واليهاذ النعب الهيا ي  المزو 
ول)دين طد  ود   600ت والدنفي( يضديف ح ق الي ديد الحفد ب  الفحد ك ل  فإن

ودد  إجمددال  شيلدد  الغدد ا  ٪3بب حدديال   ،ثددان  بكسدد)  الك بددين إلدد  الهددياء سددنيًيا
وند  ال دي   الردناعي  و هد ا إلد  جاندب شميد  ال تحرد  ود  المدياد السداو .  ,الجيب 
يد   ٪25ا داد  الكيل  الكلي  ل ان  بكس)  الك بدين فد  الغد ا الجديب كنسدب  فر  

يمي  بن يرام يل  بسا  نظ ب سدليت جدً ا بن هد ا و ا  السابر  والمسير  . المسييي
ود   د م اييد اض الحد ا   المنبع د  ود   ،ال بر  الميزاف   ود  ثدان  بكسد)  الك بدين 

سيؤدب إل  المزي  و  بنما  العياص  الم و  ، وفد  نهايد  الم داا إلد   ،األ ض
وغمد  وسداحا   اسدع  , ويداا البحد  وا تفا  ونسيذ ,ذوبان الرمت الجل) ي  الر بي 

ردد  تكددين النسددب  الميغ)دد   ودد  ثددان  بكسدد)  ف ،ا يدد  هدد ا ال يفددانبع)دد ً و ودد  األ ض. 
الك بين إل  غا ا  الغ ا الجيب األ  ى بم اب  تح ف  حديم اليد ث)  الد ب يح ثد  

 .12ت و)  ال بيع  ف النا  
وهدد  تلدديك  ,هنددا  وندديل  ب دد ى ال يميدد  حلهددا دون تعدداون المجيمددع ب كملدد 

 دددد م ففدددد  الميدددداا هدددد  وسدددد)ل  ترل) يدددد  لنرددددا الجدددد اثيت والمددددياد السدددداو . إن الميدددداا. 
األجيددام ال  ثدد  الماضددي   بد  الجهدديد الرييدد  ودد  جانددب وسددؤول  الرددح  العاودد  

، لهدا الميدااإل  الح  بنيا شب)  و  الم اط  الي  تسببها العياوا المع ي  اليد  تنر
 اصدددد  فدددد   ،اليلدددديك تيكدددد   وتظهدددد  وندددداكا ج فدددد  ولكدددد  ال)دددديل كدددد ب  وندددداكا 

األنهددددا . فددددإن شميدددد  ها لدددد  ودددد  ويدددداا يلدددد   تعيمدددد  بندددديا شب)دددد المجيمعددددا  اليدددد  
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بو المعالجدد  بندديا غ)دد  و  ددت فدديت تردد يفها فدد   ,الردد ا الرددح  غ)دد  المعالجدد 
اليدددد  يدددداد  وددددا فدددديت تناولهددددا ودددد   ب دددد ى ل سدددديه   العددددال ودددد   بددددا  ,ويدددداا النهدددد 
ويداا الرد ا الردح  بن محلي  ف  اتجداا وجد ى النهد . إضداف  إلد  المجيمعا  ال

المع ني . يل   والنفايا ف  المناطو الحض ي  ه  نفايا  و  المرانع الكيميا ي  
ال غت ود  بن و لفدا  الرد ا الردح  والنفايدا  الردناعي  بنيجدت ب ودا  وحليد  

فد  فيد   ودا بعد  فإن تيسع المد ن والمنداطو الحضد ي   ،للرح  العاو  ف  الماض 
يمي  ورا نيهدا فد  الع فد  ود   ،الح ذ يحيم تليك المياا إل  ونيل  وطني    )  

يل النياح  بالمنيل  النا ئ  ي  تليك الهدياء فد  المد ن  د  تحيديب ويداا الند ذ ال)د
, والبي وشيميا يدددددا  ,والمنظفدددددا  الج فددددد  , يلددددد  وجمييددددد  واسدددددع  وددددد  المبيضدددددا 

 ل)ددا ودد  , و واألصددبا  والم شبددا  المنددع ,  ا  الحندد ي والمب)دد ,والنفايددا  المع نيدد 
 .13بب و  ه ا المليثا  فيت إ الي  بال  ق العادي  لينيي  المياا

ا اليحضدد  ال وسددؤوم والمبددالم فيدد  يًضددبنيجهددا بوودد  الم دداط  الكا ثيدد  اليدد  
فمدع صدعيد وجيمدع  .ميد  الحييييد يكبد  ود  قوالرضاء يل  الجزء األ .تليك الغ اء

ويلد  النيديب ود  األو دا   .يرب  إنيال الغد اء يمليد  صدناعي   وعرد   ويحض 
، فد  وظهد  الغد اء بو وييناتد   ا السابر  ين وا تت إج اء ي د  ل)ا جً ا ود  اليغ)د

و دددد  اسددددييلت  ,فددددإن وعظددددت المددددياد الغ ا يدددد  المسدددديهلك  تدددديت وعالجيهددددا بندددديا شب)دددد 
الغ ا يدد   اليدد  شانددت  بددا  فدد  الما دد  ودد  هدد ا المددياد 85المرددانع اليجا يدد  يلدد  

غالبددددًا وددددا فدددديت إضدددداف  المددددياد و  ا ودددد  المز يدددد  والحيددددا  المنزليدددد .ج)ددددا وضدددد  جددددزءً 
ويديت وضدع المدياد المنكهد  االصد ناعي   ،الحافظ  لألطعم  للسدمان كي دزي  بطديم

  الحدداال  اليدد  ييددين وحيدد  فدد ,فد  الع فدد  ودد  األطعمدد  المرددنع  ليحسدد)  ود ا ها
ا يلدد  الجدديد  الغ ا يدد  الفا ردد ، فددإن ا حيييًيددوالنعيودد  وؤ دد ً  ,والدد وق  ,ف)هددا المظهدد 
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المعالل ش ) ا وا يسي  ل وجميي  شب)د   ووينييد  ود  المدياد الكيميا يد  لجعدا ونديل 
  .14بو وي   بنيا وف   فب و يال  الجيد   ،، بو   يتب ا   ناً 

ياد وإلدد  جانددب ال دد ا  الدد ب يما سددين  يلدد  المسدديهل ، فددإن الع فدد  ودد  المدد
هندا  وجمييد  و الكيميا ي  المضاف  إل  األطعم  وع وفد  ب نهدا ودياد سداو  نند  . 

ب  ى و  المضافا  الغ ا ي  المغلف  فد  جدي ود  الغمديض الب)يشيميدا   ال يعد ا 
الع ف  و  اإلضافا  ف ي   شيميا يدًا بو يغ يبد ي. ولدت و إال الرل)ا ي  شيعي  تفايلها. 
الم ى يل  جست اإلنسان تسي  ل المياد الكيميا يد  فد  فيت بع  تح ف  آثا ها طييل  

ود  الردعب الع دي  يلد  , و كا و حل  تر يبًا و  إنيال األغ ي  وت زينها وت ويجها
طعال تجا ب واح  لت فيع ض لم شب شيميا   ف  و حل  وا ود  و احدا الز ايد  بو 

 .15المعالج  
 ،تدد و  و يفدد نسددب وصددلت إلدد   دد  وندديل  المددياد الكيميا يدد  فدد  ال عددال  إن
المياد الكيميا يد  الناتل ي  األو اض و ا الس طان ي )  و   اد  اإلصاب  بح)  

فند   بدال   . نحد  نندع  بد ن ترن)يندا الغ ا يد   د  ات د    والد ب ,ف  ك)ئ  اإلنسان
وهيدد ا  ا بعدد  بن حررددت وفدد   ودد  العناصدد  الغ ا يدد  اليدد  ويدد   كهددا،ا  اطًئددونع ًفدد

 .16 فاه)ي  ويع  ا نسان صح  اإل فه د آ   ياوً   بصبحت 
تلدددديك الغدددد اء واليرل)ددددا ودددد   إلدددد يضددددا بد  بوودددد  الم دددداط  الم تب دددد  اليدددد  

ثدد  بو دد   ,سددال)ب اليرنيدد  بندديا وفدد   وغ)دد  وسددؤوم فدد  الز ايدد جيدتدد  اسددي  ال األ
ن  رددديب  الي بددد  لهدددا تددد ث)  إ. فدددغ يددد ذلددد  بالسدددلب يلددد  ال ددد ق المنيجددد  لهددد ا األ

فدؤدب إلد  نرد  فد   وبن)يهدا وإن تد هي   رديب  الي بد  , عداليم)و يل  جيد  ال
ولكد  لدي  بالضد و    نرد  الغد اءه ا المحاصد)ا  د  تلبد  وي لبدا   ؛ه ا الجيد 

وي لبا  اإلنسان و  غ اء ج)  وصح  وا إذا شانت الي ب   ردب  بنديا صدحي  
ح  بل ال يعيم  يلد  بعد  نظد  اإلنسدان، والد ب يداد  ودا يريرد  يلد    ود  وردال
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اال يرددادي   ردد)   المدد ى. شدد ل ، فددإن   ايدد  نددي  نبددات  واحدد  فدد  جددزء وعدد)  ودد  
وييت إ الد  الضديابي والييا ندا  اليد   ،األ ض تم)ا إل  بن ترب  المما س  السا   

فيف هدددا تندددي  النباتدددا . إن نجدددان الز ايددد  يعيمددد  يلددد  وددد ى حفددداظ اإلنسدددان يلددد  
  إذا وددا تددت ترددييب  ضدديب  الي بدد ،  ردديب  الي بدد  الدد ب ف ثدد  ودد  ال بيعدد . ولكدد

 اضدد  يلدد  الع فدد  ودد  األ ب و لدد فسدديا تبدد ب الي بدد  فدد  اال يفدداء. فزودنددا اليددا يخ 
غلددب ب فدد   ,الرددالح  للز ايدد   اليدد  ا يفددت فرددي بسددبب المما سددا  الز اعيدد  السدد)ئ 

 . 17 اض  ال رب بنحاء العالت حل ت الرحا ب الناسع  وحا األ
لرهدددا نزايندددا ودددع ال بيعددد  بنددديا شب)ددد  فددد  ح بندددا تيجلددد  المنددداكا اليددد  ي و 

تددت ت دديي  يدد د   دد  دد م العردد ف  الماضدد))   , ففدد الكيميا يدد  ضدد  يددالت الحندد ا 
فدديت     , وكب)دد  ودد  المب)دد ا  الحندد ي  ل سددي  ال العددال فدد  المددزا   وفدد  المنددزم

 ,  فدددد ادف   اسددددع  ودددد  ب اضدددد  الغابددددا اله)دددد  وش بينا  المعالجدددد  بددددالكلي  يلدددد
وهيدد ا ، وحيدد  األ اضدد   ددب  الرددح اوي . وب اضدد  المحاصدد)ا ,ضدد  الم ايدد وب ا

. وبرددد ا  والبسدددات)  بنددديا ويكددد   بثنددداء النمدددي الميسدددم حرددديمفددديت    وعظدددت 
ن االسدي  ال إفد ،النظ  ي  الم اط  الي  تسببها المب) ا  الحن ي  للرح  العاود 

فد  والحند ا  المف)د     الحيا  الب يالمي   للمب) ا  الحن ي  الج ف   يضع       
 سدا   الكا ندا  فد  ودا المب)د ا  الحند ي  تسدبب  ش ل  فإناآلفا .  السي    يل 
اليد  تحد  ود  تفند     المف)د   اوالحند ,وال  فيا  الرغ)   ,وال )ي  ,ك)  األسما 

هنا      شب)  و  األدل  يل  بن المياد الكيميا ي  الج فد   هد   .الحن ا  الضا  
 تعمدددا. لدددي  فردددي بنهدددت فندددليا فددد  الرضددداء يلددد  وعظدددت اآلفدددا  اليددد  انهدددزال ذاتددد 

نييجدد  للضدد   اليا ددع  صددابا آفددا  ج فدد   ووزيدد  ودد  اإل وإنمددا فدد  ظهددي يل)هددا؛ 
 .18يل  الح)يانا  المفي س  لألنيا  الي  شانت تحت السي    
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تنرا المياا الس حي  والجيفي  المب) ا  الحن ي  إل  الجد اوم  وليفا ت الض  
ح)دددد  تريددددا بيدددد اًدا شب)دددد   ودددد  الح)يانددددا  الما يدددد . وهنددددا فؤشدددد  وددددي ب  لبح)دددد ا ،وا

 حالدد إذا اسدديم   و كيشيندد)   بندد  إذا اسدديم  انهيددا  الي بدد  فدد  الكددين دون هددياد ، 
بصدددددبحت الضدددددديابي  ، ا النبدددددا  والح)ددددديان فددددد  اليددددد هي ، وإذا تضدددددايفت الحنددددد
المسددبر  للحيددا  المير ودد   الكيميا يدد  وم)يدد  بندديا ويزافدد ، فددإن الع فدد  ودد  الندد و 

سيكين غ)   اكل  لإلص ن وسي بت األ ض بنها غ)د   داد   يلد  ديدت ندي  بند ب 
 .19صال  وصح 

للردديى و  ،نيدد   وجدااًل بكبد  للعفييد  ال بي يد  وتباًيدا لمدا سدبو وجدب يل)ندا بن
 حييرد الي  تمدا   بمفهديل ك)ئد   الغ ا ي إن الز اي  وو  ثت ف ,الب)يليجي  المينيي 

يلدد  د ايدد  بيافدد  االنفعدداال  و فايددا اليضددا ي  اليدد  تددز    المددزا ي) فيدد ض بن ت
يجدددب بن تكدددين لددد فهت وع فددد  دقيرددد  بعلدددت طبيعددد  األ ض والي بددد   ,ف)هدددا المحاصددد)ا

ووحييياتهدددا  -وب اضددد  الم ايددد  ,ب اضددد  المحاصددد)ا وب اضددد  الغابدددا  -المينييددد 
 وا حساسددد)يهت إلوياندددا  ي دددي  شمدددا يجدددب يلددد)هت بن ،المع نيددد  والعضددديي  وونا هدددا

ال و . ودد  بجددزاء اإلنيددال الز ايدد ا جددزًءا يضددييًّ األودد  الدد ب سدديجعلهت  هددا؛واحيياجات
يميننددا بن ن وددا فدد  تحر)ددو هدد ا ال  جدد  العاليدد  ودد  الحساسددي  واليكاوددا فدد  وددزا   

ليلبيد  وي لبدا  الدنهل  ودا ييفد  حاجد  اإلنسدانال عال دون اليرل)ا و  الز اي  إل  
يجب بن فيت إيداد  الز ايد  ود  المدزا   الردناعي  الضد م   ، اي  األغ ي الب)ئ  لز 

 .20إل  اليح ا  وييس   الحجت
حددد ثها اليحضددد  بلددد  الم ددداط  الجسددديم  اليددد  إوهندددا ينددد)  ودددي ب كيشينددد)  

ح ثددد  بيددد  اليددد هي  الددد ب   فرددد  ننددد ,نسدددان بنددديا يدددالصدددح  اإل  ال وسدددؤوم يلددد
وؤسف  يل  صع)  ت دي  األود اض    تغ) ا نسانياليحض  ف  الب)ئ  ال بي ي  واإل

 واألنفلددينزا، ال  دديب،و ددا االليهدداذ  المع يدد ،شانددت األودد اض  فيمددا وضدد . وتفا مهددا
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احيدددا المدددي  وددد  بوددد اض الرلدددب فددد  حددد)   ,ال  يسددد  لليفدددا  هددد  األسدددباذ والسدددا،
 .21ياونا ه ابوالس طان ويان الر ا    ف  

سدددييين وددد   ,وددد اض وتفا مهدددالددد  انيندددا  األإد  بسدددباذ اليددد  ولمع فددد  األ
اليدددد  حدددد ثت  دددد م نردددد  الردددد ن الماضدددد  فدددد  النظددددال  اليغ)دددد ا األجدددد   د اسدددد  
بصدب  ود  ح)د   ,والب)ئ  الماديد  ,وب يام العما ,العادا ش ل  و  ،الغ ا   لإلنسان

الياضدددد  بن جميددددع اليغ))دددد ا  ال ي يدددد  فدددد  ك)ئينددددا الرددددناعي  ودددد  صددددعيد وجيمددددع 
وبن هد ا اليغ))د ا   ،نيويد  لهدا آثدا  ك)يليجيد  يميرد حض ب إل  اسدي  ال ال ا د  ال

 .22بضافت بعً ا ك)ئًيا إل  شا وجام و  وجاال  الرح  العاو  تر يًبا
بو   ا ت بنيا طبيع   بدا بن وهنا ف ب وي ب كيشين)  بن ايي م الرح   

، ويي تدب يلد  ذلد  بند  فنبغد  وما سد  ب رد   د   ود  العنايد  فيض  بنديا طبد   
ضددد و ي  فنبغددد  ات ددداذ شدددا  اليغ))ددد ا إلنسدددان الميغ)ددد  . وح) مدددا تكدددين فددد  ك)ئددد  ا

إد دام  فلدي  ود  الردياذاالحيياطا  ليرل)دا بب آثدا  ضدا   يلد  جسدت اإلنسدان. 
تغ))ددد ا  ال دايددد  لهدددا فددد  النظدددال الغددد ا   لإلنسدددان، وب ددديام العمدددا، والعدددادا ، 

يجدب ل ا  ؛العاو  والمحيي المادب دون اليحرو و  آثا ها ف  بوسع ونظي  للرح 
د اسددد  اليغ)ددد ا  الب)ئيددد  لدددي  فردددي فيمدددا فيعلدددو باليددد ث) ا  األك ددد  د اواتيييددد  يلددد  

فنبغ  بيضا بن ت شز ال  اس  يل  اليغ)) ا  ال عيف  الي  تنيل ف   , وإنما اإلنسان
نحددي  يجددب بن ييددين البحدد  ويجهدداً  ،األنسددج  ووظددا   الجسددت. إضدداف  إلدد  ذلدد 

 ,ننددد  بعددد  سدددنيا  وددد  طددد ن ونددديل ج فددد  ل سددديه   العدددالاالضددد  ابا  اليددد   ددد  ت
, ين وا ُينيب  ف  بن المنيل األساس  ضا  باإلنسدان يجدب حظد  كيعد  بو تي يعد و 
يجددب بن ينددما وفهدديل المدد ض المسدديح  ك)ئيددًا جميددع المسدديييا  البن)ييدد  للكددا   و 

 .  23وال ينما فري األجيام الحالي  كا األجيام الرادو  بيضاً  ,الح  البن ب 
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 ,ليحر)و ي ؤي  شاول ي يجب بن ييين هنا  تكاوا ف  طد ق البحد  والديحيتو 
لددددد ى الع فددددد  وددددد  المي ررددددد)  الفن)ددددد) ،   ا يجدددددب  يددددداد  المع فددددد  والمهددددداكمدددددا 

واإلحرددا ))  فدد  البحدد  يدد   ،، والكيميددا )) ، والمعلمدد) ، والف)زيددا )) والمهن سدد) 
وفدد   .فدد  وجددام الرددح  الب)ئيدد  ا للع فدد  ودد  األسددئل  الردد ب إجابددا  سددليم  يلمًيدد

 ,الديه  المبيد  اإلنسان س)ياج  ونداكا يد   ونهدا  ، فإنتجاها ه ا الم البح)  
ا، يجدددب بن ي دددي  اإلنسدددان فددد  و دددال ودددع ب ددديام ال تعددد  وال العمددد . وب )ددد ً  و رددد 

تحردددد  ودددد  النباتددددا  والح)يانددددا ، ال غندددد  ينهددددا لبرا دددد  يلدددد   )دددد  الحيددددا . بب 
 ض بو فد  النباتدا  والح)ياندا  تنديل فد  نهايد  الم داا اض  ابا    )   ف  األ

 .24االض  ابا  ف  جست اإلنسان
يضدا الع فد  ود  الم داط  اليد  نيجدت ود  اليحضد  ال وسدؤوم واليد  بهنا  

عل  سب)ا الم ام بصب  اإل عا  المدؤي  هدي ب  د  , فنسان ووجيداته د صح  اإل
ي بعددد د وددد  الم ددداط  ال قيرددد  اليددد  فاأل دددع  المؤينددد  تددد تب ؛لبرددداء اإلنسدددان اته فددد ً 

بصددبحت وردداد  اإل ددعايا  المؤيندد  بسدد   وبك دد   ح)دد  ي ,تسددي ي  الرلددو العددال
 ،وتسددددددي  ل فدددددد  بيدددددد اد ويزافدددددد   ودددددد  المسينددددددعيا  ,ا يلدددددد  ن دددددداق واسددددددعيانينددددددا ً 

والرددنايا ، والمؤسسددا  البح يدد . وودد  المؤشدد  بن اإل ددعا  المددؤي   دد  فددؤث  يلدد  
العناص  المنع  ه  و  كد)  بك د  المدياد السدمي  ف ,لمجيمعك)ئ  شا ف د و  بف اد ا
تسددي  ل يلدد  ن دداق واسددع فدد  الم يبدد ا  والمسينددعيا  , إذفيًكددا فدد  ك)ئدد  اإلنسددان

اإل ددعاي  فدد  الي بدد   وتف يددم ح اوهدداتجددا ذ األسددلح  النيويدد   وددا كدد)  ,والرددناي 
 المنددع  للغايدد  شميددا  ها لدد  ودد  النفايددا  بو اليدد  تندديل والميدداا والغدد ا الجدديب، 

الح)يانددا  اليج يبيدد  ال  ودد  إلجدد اء وزيدد  ودد  البحدديك تنددما حاليددا  سددنيًيا, وشدد ل 
ينما شاوا األ ض. لكد   ال ب الم ب  اإل عاي  الح ف إل  جانب  ،كا البن ي 

الع ف  ود  األسدئل  ال  )د   بر)دت دون إجابد . هدا نسدي  ل اإل دعا  بحد   واحيد ال 
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لت فيت اإلجابد  وإن  الب)ئ   ف  بب اتجاا نح  ذاهبين  يسيحر   إل  بب و ى تليك
وددال   دد  بيرددحي  االنيهاكددا  الحاليدد  ف نندا سددنكين بو  ,يد  هدد ا األسددئل  برد اح 

 .25حيير 
المددد ى تننددد  يددد  اسدددي  اوا   كددد ل  فإنندددا نياجددد  بنددديا دا دددت ب  ددداً ا بع)ددد   

  الك )د  ود  ودياد تنيل صناي  ال ا د  النيويد , ح) ال ا   النيوي  ف  بو ا  السلت
النفايددا  شددا يددال.  دد  تحيدديب النفايددا  يياليدد  المسددييىي الناتجدد  يدد  إيدداد  وعالجدد  

و   فنديل  الضا  , الي يد النيوب المسيهل  جز يًا يل  ي   آالا و  المياد المنع 
والمسدددد حا  الما يدددد  فدددد  الددددي ل  ودددد   ,والغدددد ا الجدددديب  ,اسددددي  ال الي بدددد  يدددد 

 .26ال  ك)ئي    )   تؤث  ف  نهاي  الم اا يل  اإلنسانلنفايا  النيوي  ا ي ا
وهنا فؤش  وي ب كيشين)  إن  إذا شانت وفداي   ال ا د  هد  ورد   ال ا د  

فدددإن نظدددال ال ا ددد  الردددا ت يلددد  المدددياد المندددع   ،اليح)ددد  لددد فنا. فددد  نهايددد  الم ددداا
  ولكد  فد ،س)ؤدب إل  تليك الب)ئد  يلد  ن داق واسدع فد  الب ايد  فد   ديا وحد ود

و ددت الحددو يلدد  ن دداق واسددع وودد و  بندديا ولمددي . بو يميننددا ت ب)ددو المبددادئ 
يمينندددا وحاولددد  إيددداد  إننددداء بنمدددا  طا ددد   ,الب)ئيددد  يلددد  حدددا ونددداكا ال ا ددد  لددد فنا

وال ا د   ,والميداا ,باسي  ال نظدال ال ا د  المندي   الد ب تديف ا ال يدان ،إ ليمي  سابر 
ينندددا االييمددداد بنددديا بكبددد  يلددد  يمشمدددا  ،فددد    دددي  العددد ض المنمسددد  النمسدددي 

فدددد  وشدددد ل   ,ال ا دددد  النمسددددي  بك دددد  ودددد  االييمدددداد يلدددد  الي دددديد الراكددددا ل حيدددد اق
المناطو الي  تيم)دز باالضد  ابا  الجييد  يمينندا االييمداد بنديا بكبد  يلد  طا د  

لمناسددب  وددع  ددبي  ج)دد   ودد  وفدد  المندداطو السدداحلي  بو المندداطو ال ا ليدد  ا, ال يددان
وبندًاء يلد  الجزء األكب  بو طا ينا سدي ت  ود  المنندف  الكه ووا يد .  ، فإناألنها 

ود  وذلد   ،ذل  فإن  ف  جميع الحاال  يمينندا اسدي  ال وديا د ال ا د  بنديا ويندي 
يميننا الجمدع كد)  طا د  ال يدان وال ا د   ح)  ،ك)ئًيا   م تنظيمها ف  نمي وييا ن 
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يياجددا  الرددناعي  والمحليدد  لمجيمددع النمسددي  والميدداا فدد  ون ردد  وع)ندد  ليلبيدد  االح
اسددي  ال الحدد  األدندد  ودد  الي دديد الضددا . وفدد  نهايدد  الم دداا،  دد  وودد  ثددت  ,وعدد) 

الددي ل  ودد   و حلدد  يميدد  وعهددان ددي  بجهددز  ال ا دد  غ)دد  الراكلدد  ل حيدد اق إلدد  
 .27جميع وراد  ال ا   الضا  
ل اليرند  كبد  و داط  اليحضد  المبدالم فيد  اليرد بن ود  بفيض  و  ذل  شلد  

و    لريها بف فنا بسهيل  لها  نيا ل  ,فإن األدوا  الي  صمميها يريلنا ,ال وسؤوم
ود  بجدا برا ندا بجناًسدا  -حيير  األو  نح  بلزونا بنفسدناف  و  .ينا)كا ثي  يل   فاه

بنيا ال  جع  في  بالنظت المد و   لإلنيدال الضد ت ووندي   اليلديك الب)ئد   -حي  
فب و بن البن ي  اآلن تنع  بن اليكنيليجيا    ي  ليها فرد  حيليهدا واسع  االنينا . 

ن اليكنيليجيدددا الحاليددد   ددد  وضدددعت  فًردددا إ .إلددد  ضدددحي  كددد ال وددد  بن تسددديف)  ونهدددا
ذهبيددا فدديق الم فدد)  الم ينردد   الدد ف  يح)ددين اآلن فدد  ضددجيل  المدد ن السدد يع  فدد  

 .28العالت الغ ب 
, ليرنيد  ودع الردي   الح ف د  لليرنيدا وهنا يظهد  تندا ب الردي   الك سدييي  ل

بو , ا وضددد  يلددد  وجددد د يال دددي  بنددديا ج)ددد يال يريردد  هددد ا اليكنيليجيدددا فيمدددإذ 
حيددا  ب  قيدد  وفرددا لمبدد ب بشانددت اليرنيدد  تنددما ال ددي  , فردد  ال ددي  فدد  حدد ود وع)ندد 

ددوتُ  ,بصددل  ووددنظت  ،وإذا نظ نددا إلدد  اليكنيليجيددا بددالمعن  المف)دد  ,  ب نهددا وسدد)ل ي  ر 
كدددا بيضدددا المنددديل  ،نهدددا ال تندددما فردددي المدددياد ال دددال واألدوا  واآلال  والمنيجدددا فإ

وظدددا   اإلنيدددال , نياجددد إاليددد  سددديعيد يلددد  الفددد د والمجيمدددع وددد   والفا ددد  الم يدددا  
ن الرددي   الح ف دد  , وودد  ثددت فددإالرددناي  الح ف دد  هدد  بالضددبي ال  يردد  المعاكسدد 
ولكددد  به افددد  و تب ددد  ا تباًطدددا  ، لليرنيدد  تريرددد  يلددد  وجددد د ترنيدددا  بددالمعن  اآللددد

ُفنظددد  إلددد  يال دددي  بنددديا ج)ددد ي يلددد  بنددد   ويليددد  وثيًردددا باإلنيدددال غ)ددد  المحددد ود.
اسددديه   غ)ددد  وحددد ود فددد  إطدددا  وسدددييى غ)ددد  ب   ددد  وو رددد   تماًودددا وددد  
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وبب حيمددد  ياوددد  وددد  األ دددياء والظدددياه  ال  ،والندددعي  يلمددداذاي المردددلح  ال اتيددد .
  الرناي  الح ف  . ودا فهدت حردا فد  اليرنيدا  هدي الكفداء  ويان لها ف  العالت تي لب

والكميددد  وتك يدددف يمليددد  العمدددا. فالعر نيددد   ال اديددد  تكدددين  ويضدددمن   فددد  إنيدددال 
إضفاء ال ابع العر ن  يل  ال ا  بال  جد  اليد     يل االميضي  ال ب ييين وي تبً 

ي  وددد  كددد)  وترل)لهدددا ليردددب  وجددد د ويضددد ,فددديت كهدددا طمددد  ذاتيددد  المنيجددد)  شليددد 
 .29الميضييا 

, فدد  الي ددت الحاضدد ، نحيددال إلدد  صددي   بوضدد  يدد  المرردديد كددد ياليرنيددا ي
وبدال بع الم داط  والييديد  ،اليظا   الي  تؤدفهداو  ،وناكا الحساسي  الي  ت ) هاو 

  ا الكاوندد  فدد  االكيكدددا  اليرندد . إن  ردد  المنا نددد  يلدد  وجدد د اليرددد ل فدد  المهدددا
ال ددال هددي بن نلددزل بنفسددنا بحسدداذ ضددحا للغايدد  لجميددع  واكيندداا المددياد واألدوا ،

فيحهدددا بو غلرهدددا بنددديا تدددت فددد  المجيمدددع اليددد   اليغ)ددد ا هددد ا الرضدددايا دون د اسددد  
سنج  صعيب  شب)   ف  تفس)  سبب فنا وجميي  شب)   و  ،و يل  ل كيكا  اليرن 

لع  دا  و  المعا ا اليرني  الميينف  ح فً ا ف  اليد ث)  يلد  وجمييد  واحد   ود  ا
  ودا آووع ذلد  فبد و بنهدا يتحد دي  ديلها فد  ويدان آ د  بو فد  و دت  ،االجيماعي 

كدددد ياليفددديقي وددد   ددد م اكيسددداذ  دددعي  بفضدددا  ادياءهدددالدددت ت بدددت يرليددد  اإلنسدددان 
ن الم دداط  سدديا تيفددا ت إفدد ,سددياء بحببنددا ذلدد  بل الو  ال)دديل،بددالمعن  الدد ب تميلكدد  

لماتنددا ال تملدد  بب إحسددا  باليماسدد  بندديا لددت يسددبو لدد  و )ددا. ودد  المؤشدد  بن ش
ب  ا االدياء المزيف كد ياليفيقي ال ب فيجاهدا تماودا وسدؤولياتنا تجداا  ،والمر) 

وال بيع . إن الجزء األكب  و  اإلنساني  ال ييمد  حيد   ،والمجيمع ،البن  اآل  ي 
كددددا ب ددددا إد اكددددًا كدددد فهيًا لعناصدددد  وب دددديام إد اكهددددا. إن  ،فدددد   دددد ذ فهددددت إوياناتهددددا

ليست إنساني  يل  اإلطد ق إال فد  بضد)و وعدان   لهااإلنساني  الي  لت فيت اليفاء 
اإلنسدداني  اليدد  لددت فدديت اليفدداء كهددا  بناليا ددع فدد  هدد ا الحالدد   إن الحيددا  االجيماعيدد .
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ألنها ل فها وا ييف  و  تل  العرلي  اليد   ،ه  بك   إثا   لل يا و  بب شا   ح 
 .30ا الظ وا لي و)  الحيا  يل  شيشب األ ضليجميع ش ,تسم  وج د يذشاءي

نفيردد  إلدد  اإلحسددا  بالمرددفيف  االجيماعيدد  اليدد  يجددب بن تكددين ف)هددا  إننددا
حاجد   فد  اليرنيدا  اآلن إن .ا ال فيجدزب ود  المعند  االجيمداي جميع اليرنيا  جزءً 

، وتغ))دد  بهدد افها، وإيدداد  تنظدديت ب دديالها وإيدداد  تع يددف ،واسدد  إلدد  تيقيددف تردد وها
 .31وإياد  اسييعاكها و   ب  ى  ،بعادها فيق شا   ءب

وددا بهددت و)ددز  لليرنيددا  فدد  الي ش)ددب االجيمدداي   نإ وهنددا فؤشدد  وددي ب كيشيندد) 
يند وا تكدين  .وبيكد ا توليس  الرناي  هي الم ى ال ب تكين في  ياد  ويكيف  با

المسدئيليا  و  ،تيميدع ك د و  ود  الع  دا  اإلنسداني و ال راف  غني  بالبني  االجيماعيد  
فإنهددا تم)ددا إلدد  تنددي)ا  ،ووجمييدد  ونددي ش  ودد  االهيماوددا  المنددي ش  ،المجيم يدد 

شاندت هد ا المجيمعدا    لرد  ,لي ديي اوجميي  ترنيدا  وف)د   ولدي  وجد د الدنهت ود  
تم)ا إل  ت يي  اليرنيدا  برد   شب)د  ود  الحد   والحساسدي  الند ف   لمد ى إويانيد  

 .32الرا م  دوجها ف  المؤسسا  االجيماعي 

لد  و دداط  إوهندا فيفدو ودي ب كيشيند)  ودع الك )دد  ود  المفكد ي  الد ف  نبهديا 
 (Bertrand Russelوودد  ك)ددنهت ك ت اندد   اسددا   ,اليردد ل المبددالم فيدد  وال وسددؤوم

ذا تدددت إ, ت الحددد ف  يميددد  االسددديفاد  ونددد  فردددين العلدددبكددد  ب( الددد ب 1872-1970 
ا لمندابع الحيدا  والسدعاد , ودون هد ا الفهدت اسيعمال  ك ون إنساني , واذا اصب  ويفهم

الرددحي  للعلددت, فإننددا ن لددو بغفلينددا سددجًنا ج فددً ا لدد  فيبددو فيدد  إال وددا هددي ودديح , 
 .33وشئ)ب, وو)ت  وحًيا

 ((Max Horhheimerنددد  فيفدددو ودددع شدددا وددد  وددداك  هي شهدددايم  بكمدددا 
 – 1903  (Theodor Adornoوت)ددددددديدو  بودو ندددددددي     (,1973 –1895 

ن هدد ا اليردد ل ال وسددئيم  دد  حدديم اإلنسددان إلدد  وجدد د بيلدد   اكدد ب  ف اللدد (1969
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 د ء ودد  األ دياء, فردد  بصدب  و لدد  و دا اآللدد , و د  ندديل يد  ذلدد  و داط  جسدديم  
بهمهددا؛ فرددا اإلنسددان يدد  إنسددان)ي , وتحييلدد  إلدد  وجدد د  دد ء وددادب ألندد  لددت يعدد  

 ل ال وحد ود لدت فدؤد هنا  لغ  سيى لغ  السلع والمنيجا  المادي , شما بن هد ا اليرد
رد  بصدب   اضدًعا لكدا ف ,إل  تح ي  اإلنسان, وإنما بدى يل  العي  إل  اسي بادا

وا هي وادب, وود  ثدت تدت فردا جسد ا يد   وحد  وبصدب  وسدليذ اإل اد  تي يدب 
الماديدد  إلدد  وردداد    ا وفدد  ظددا هدد ا اليضددع تحيلددت ال )دد ,بدد  المدداد  شمددا تندداء

 . 34 راء
 (Herbert Marcuse1898-1979) (  ودا ش)ي   ن  فيفو وع ه ب  بكما 

وال ب تحيم وع  اإلنسان إل  آل  صماء, ح)   ,ال ب انير  بن   الير ل المبالم في 
دد   شددا  ح ييدد  و   تدد  يلدد  اال ييددا , وبصددبحت شددا وهميدد  بن يسدداف  هدد ا اليردد ل  ف ر 

 .35المادب ال ب حيل  إل  إنساٍن ذب بع  واح 
 بكد ( ال ب John Dewey)  1899 – 1952  وييفو ش ل  وع جين دفيب 

لعددددب دو ا فدددد  تيل)دددد  اسددددي باد ال جددددام, والنسدددداء, واألطفددددام فدددد  بن العلددددت الج فدددد  ي
المرانع,  وحافظ يل  األحياء الر   , والفرد  المد  ع, وال د و  الباهظد , واالسديغ م 

والغددددا ا  المهلكدددد   والميفجدددد ا اليحندددد  لل بيعدددد  واإلنسددددان فدددد  يرددددي  السدددد ل, 
 .36يالضا   ف  يري  الح ذ

الدد ب  (Erich Fromm  )1900 – 1980وييفددو شدد ل  وددع إ يدد  فدد ول  
إلد  ك ايد  يهد  ج فد    -شمدا فبد و - بن اإلنسدان ال)ديل  د  وصدا بال غت و ن  بك ب

بغندد  وبسددع , فددإن وجدديدا ووجدديد األجيددام ال حردد  وهدد دان بك دد  ومددا شددان فدد  بب 
 .37و ت وض 
( Hannah Arendt)  1906 – 1975  نددد  نددد  فيفدددو ودددع حنددد  ب  بكمدددا 

ن هددد ا اليرددد ل لدددت فدددؤد إلددد  حدددا المندددي   اإلنسددداني , وإنمدددا بدى إلددد  ب كددد  باليددد  
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تفا مهدددا. ووددد  بهدددت هددد ا المندددي    انهيدددا  بجهدددز  ال ددد وا  العاوددد  وددد  وددد ا  , 
دا دددا المددد ن,  االنيرددداموب يددد , و ددد وا  النظافددد , ووسدددا ا النردددا وغ) هدددا, وونددداكا 

)ئ  ف  الجي والمياا شا ه ا لي  سيى نييج  حيمي  ليضد ي  باتدت وعهدا وتليك الب
 .38االحيياجا  الحاسم  ف  المجيمعا  الكب ى غ)   اكل  ألب تس))  وت ك) 

كدد  بن ب( الدد ب  Jacques Ellul   )1912يضددا وددع جددا  بفلدديم  بوييفددو 
مجيمدع نعمد  المنيل  شلها تكم  ف  بسدليذ تفك) ندا الحد ف , ففد  حردا و العدالت وال

إل  تفكي   وابدي األ دياء اليد  باسدي ايينا تم))زهدا ير)ًندا, ونفردا ك)نهدا يلد  حد)  
بنهددا فدد  وا ددع األودد  ال تنفرددا وتكمددا بعضددها كددبعب؛ وودد  ثددت فددإن باسددي ايينا 
فرا الف د ي  المجيمع, واألس ي   ي  الحيير , والمي وك يد  اليحد ف , إضداف  

بحددادب البعددد , فددنح  يلدد  اسددديع اد ل ؤيدد   ددد ء إلدد  بن بسددليذ تفك) ندددا ا يزالدد  و 
واحددددد  فردددددي, وبن ن يدددددزم ودددددا نسدددددي يع  ؤييددددد  إلددددد  بعددددد  بحدددددادب, وبن نلغددددد  شدددددا 
الرددعيبا , واليفاصدد)ا, وال اصدديا  الميفدد د , األودد  الدد ب يعندد  بن تفك) نددا حدد)  

 .39كا شان وعيً ا , يل   العلت واليرني  د لت يي   اوً  ووعرً ا و ا الحيير 
الد ب  (Edgar Morin)  1921 – 2001فيفو ودع إدغدا  ودي ان   ن بكما 

ك  بن الينمي  اليرني     يجز  ي  تحر)و تنمي  إنساني  وماثل , والسبب فد  ذلد  ب
بن ديددا  الينميدد  يجهلددين بن النمددي اليرندد  واال يرددادب فندديل شدد ل  ت لًفددا ب  قًيددا 

فدد  جميدددع المجددداال ,  ونفسددًيا, فددداإلف ا  فدد  الي رددد  المعمدددت, وب دديام اليجدددزبء
وش ل  اإلفد ا  فد  النزيد  ال اتيد , و ون الد ب  والفا د  , شدا ذلد  فدؤدب إلد  ضديا  

نسان . والينميد  اليد  ي لرهدا العلدت واليرنيد  تن ديب يلد  ته فد  باإلبداد  اليضاو  اإل
 .40 النيوي  والب)ئي (, وبسل ا   ه)ب  لليحيت  ف  اإلنسان(

الد ب  (Alain Touraine)  1925– 1958وييفدو شد ل  ودع آالن تدي ي   
ك  بن  لت يع  لد فنا ثرد  فد  اليرد ل, ويدزداد  يفندا بك د  فد ك   ود  بن تد و  الينميد  ب
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الييا نددا  ال بي يدد  األساسددي , وبن تفدد ض يلدد  الجميددع سددباً ا وهلًكددا تجدداا اليغ))دد , 
فهدا وله ا يظه   ل  ه ا الم اوا    يم)و بال تكين اإلنساني  بدإ اء فدب تحال

ودددع ال بيعددد , وتيحددديم إلددد  همجيددد  فددد  الي دددت الددد ب تعيرددد  فيددد  بنهدددا تحددد    وددد  
 .41العيا و اليرل) ي , وبنها س)   ور) ها

ك  بن الحيا  بد لت ب( ال ب 1984-1926  يضا وع وين)ا فيشيبوييفو  
 ,بنيا  اوا ف  ترنيا  تسي   يل)ها وت ف ها, وه  تفلت ونها باسيم ا 

الم اط  الب)يليجي  الي    ن اق بكب  و  بب و ت وض , و يل فالمجاي  ويجيد 
 .42ب و ت وض بفيع ض لها الجن  بكب  وبك   جساو  و  

سدددييين بمرددد و نا الرضددداء يلددد   هدددي  شيدددفالحاسدددت  اليسددداؤملددد  نددد ت  إوهندددا 
يج)ددددب وددددي ب كيشيندددد)  يدددد  هدددد ا و   و دددداط  اليحضدددد  المبددددالم فيدددد  وال وسددددؤوم

يداد  إ )د  الد ب يميد  اليعييدا يليد  ليحر)دو ذلد  هدي ن السدب)ا اليحبا وؤش ً  اليساؤم
وسدييين ذلد  ود   ,نسداني واليكاوا ك)  الب)ئ  ال بي ي  والب)ئ  اإل ,واليفايا ,الييا ن 

طلدددو يليددد  اسدددت الب)ئددد  االجيماعيددد  فمددد   ددد م الب)ئددد  ب ددد م االييمددداد يلددد  ودددا 
وس)يض  لندا  ،اآلناالجيماعي  يميننا النظ  إل  االض  ابا  الها ل  الي  تياجهنا 

ن يرددد نا يحيدددال إلددد  وجمييددد  وددد  المعدددا ا بك ددد   دددميال ونفددداذا للبرددد)   اليددد  ب
وتباًيددا لمددا سددبو  شينهددا اجيماعيدد  لليعاوددا وددع وندداكلنا.  إضدداف  إلدد ,تكددين يلميدد 
، يدددا  العلميددد  واالجيماعيددد  السدددابر دون الي لددد  يددد  وياسدددب النظ   يجدددب يل)ندددا 

يجدب بن نسدع  , شمدا لع  يندا ودع العدالت ال بيعد  ت يي  تحل)ا نر ب بك   اسينا  
بسددد  الدددنهل األك ددد  ت ويمدددا للمندددي   ال  )ددد   اليددد  ت  حهدددا يالينا ضدددا ي  لددد إ

يجدددب بن نجمدددع نيدددا ل العلددديل الميجز ددد    , وشددد ل الظددداه   كددد)  ال بيعددد  والمجيمدددع
 . 43 ريص)يها إل  جانبون بي ك)نها ون اها ف  شل)يها
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ولدي  وجد د جمدع تفاصد)ا ال حرد   ،ي  هدي الكليد إن ه ا الب)ئ  االجيماع
فيندداوم العلددت  , ح)دد لهددا وجمعدد  بندديا يندديا   وتفسدد) ها ذاتًيددا وبندديا غ)دد  شدداف 

يالدددنظت الب)ئيدددد ي. وفددد  ترددددي ا يماعيددد  وال بي يدددد  فددد  المجيمعددددا  والع  دددا  االج
ندد  فالب)ئدد   االجيماعيدد  تسددع  إلدد  ش ،للكليدد  فهدد ا يعندد  الردديم بددالي ابي الميبددادم

سدياء شاندت  ،إلد  المجيمدع االيد  تع د  وضديحً  بنماطهدا ب يام الع  ا  الميبادلد 
ه  نييج  لجه  وا  ليم))ز شيعي  ت ت)ب تفاصد)ا  هنا والكلي طبي ي  بو اجيماعي . 

وشيددف بن يالهن سدد ي شمددا وضددعها ال)ينددان)ين تجعددا يكددا  دد ء بكبدد  ودد   المجيمددع،
كدا  ,ن الكلي  الب)ئي   ليست تجانًسا ثاكًياب  فؤش  وي ب كيشين) بجزا  . وهناوجمي  

ييحردددو اليددديا ن واالنسدددجال فددد  ال بيعددد  وددد   ددد م و هددد  وحددد   دفناويييددد  لليندددي . 
فيحرددو  باسديم ا , وودد  ثدت الوود   د م الينددي  الميزافد   ،اليمدافز الميغ)د  باسدديم ا 

ال  , ح)د ي ولكد  ود  اليعر)د  واليند ,االسير ا  الب)ئد  ود   د م البسداط  واليجدان 
تعيم       النظال الب)ئ  ف  الحفاظ يل  س وي  يلد  تيح)د  النظدال  الب)ئد  ولكد  

 .44يل  تنيي 
للردديى  ببوباليددال  يجددب السددمان بردد   شب)دد  ودد  المسدداح  للعفييدد  ال بي يدد   

في لدب يالعمدا ودع ال بيعد ي فرد   الب)يليجي  المينيي  الي  تنيل حال  ك)ئيد  وينييد .
ال يعند   ,ني  الح)يب ال ب فنب و و  الي ي  اليلرا   للظياه  ال بي ي بن نعز  الي

ننددا يجددب بن نسددلت بنفسددنا إلدد  يال بيعدد ي األسدد ي ي  اليدد  تيجدداو  شددا الفهددت بذلدد  
 ،وهدد  طبيعدد  تي لددب ال نددي  البندد ب. يجددب إدا   وسدديربا العددالت ،واليدد  ا البندد ب 

 ن ودا ن وداإب ب  كييجي  الرا ذي. ولكنها  ه ا اإلدا   ل  تكين وج د ل ب     نلو 
النهد . هي ط ير  إيجاد الييا  وفهت تيجد   بن تعلم  لنا الب)ئ  ال بي ي  واالجيماعي 

بنديا ند  ال يميد  وصد  الدنظت الب)ئيد  بفيحرو ذل  فيضد  ودي ب كيشيند)   ولك 
يميددد  بن ُفنظددد  إليددد   ال ك)ئددد إذا بد شندددا بن شدددا نظدددفدددهدددادا بمرددد لحا  ه ويددد . 



 مجلة علمية محكمة  –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

26 

فيمينندا اليفك)د  فيد  يلد  بند  ا تبدا  دا د ب ووينداب   ،  بن   بي  غ ا ي بيًضا يل
ندد  هدد ل طبردد  ب  ليدد  يلددإن فدديت النظدد  بللع  ددا  كدد)  الكا نددا  الحيدد   كدد اًل ودد  

 .45الكا نا ( ىح إفهيم  يلي  
 -نند تها وند  -ن تا يخ البند ي بوالنييج  الي  ي  ل كها وي ب كيشين)  ه  

وودد  هنددا فددإن اليددا يخ البندد ب ال يميدد  بكددً ا بن  ،حدد  شب)دد  هددي تددا يخ طبيعدد  إلدد 
وسدييين يل)ندا بعد  ذلد  وحاولد  تحييدا  ,ي  ال بيع  فنفرا ي  نفس  بو فنفرا

 .46ال ابع غ)  اله و  للنظت الب)ئي   ال بي ي  إل  المجيمع
تحديى ا بحالد  اجيماعيد  بحاديد  الجاندب لر  و    اإلنسداني  يبد  تدا يخ طييد

يجدب  لد ا يانا  ال وا  يل  ال غت و  إنجا اتهدا اإلك اعيد  فد  اليكنيليجيدا؛دا ًما إو
 ؤيدد  شددا ل هددي فددي  العدد)  األ دد ى الحاضدد  بن ييددين المندد و  العظدديت فدد  يردد نا 

للنددددفاء وتجدددداو  االننددددراق كدددد)  اإلنسدددداني  وال بيعدددد  اليدددد  جدددداء  وددددع و  ،الجيانددددب
بجا الحريم يلد  نزاهد   وهي ا، يجب االسيفاد  و   الماض  و  الحيم  المبي  
يجب يل)نا إياد  النظ  ف  االنرساوا  الي  فرلت اإلنسداني  يد  و ج ف   لل ؤي . 

ال بيعددد ، واالنندددرا ا  دا دددا المجيمدددع البنددد ب اليددد  بنيجدددت هددد ا االنرسددداوا  فددد  
 دنا للع)  الي  بي)  فيحهدا بذا إا و ن ييين  وفهيل الكلي  واضحً ب دنا باألسا ، إذا 

 .47   ج ف   للح ي ن تبر  صي ب
ح)د  يحدا تيدابع  ،إوا بن نيبع وساً ا نحي ينهايد  اليدا يخي الراتمد  وتباًيا ل ل 

ط يدددو نحدددي صدددنع  نن لرفددد بو بن  ،وبيددد م لألحددد اك الفا غددد  وحدددا ترددد ل حييرددد 
 .48ير ل نحي يالت ير ن بحو, ونال ب في  إنساني   ،اليا يخ الحيير 
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 ملركزية اجملتمع املدني يف مقابل الدولة ا -2
نسددان  والميم لدد  فدد  إولدد  نحددي وجيمددع ك)ئدد  ن تحدد ثنا يدد  ال  ددي  األببعدد  

والميم ا فد  اليحضد  المبدالم ,ساس  الد ب يحديم ك)نندا وبد)  تحييرد  ال  العا و األإ
ن ذلدد  يحدد ك بفنددا بو   , ا الكا ثيدد  يلدد  شددا جيانددب الحيددا فيدد  وال وسددؤوم وو دداط

و فدب  ,نساني ليفايا ك)  الب)ئي)  ال بي ي  واإلياد  الييا ن واليكاوا واإ و    م 
ا ليحر)دو هد ا ًئدندي  المجيمدع الد ى سدييين وه)ودا نيساءم  .حادي الهيمن  وال ؤب األ

ب بلمدددياط  ل وال ييدددين فيددد  ,تسددديدا  ون الهيمنددد  الددد بهدددا هدددي المجيمدددع  ,اليددديا ن 
تنفدد د   اضددع شليدد  لل ولدد  الم شزيدد  اليدد  ألندد  ؛وجدديد حييردد  فدد  تنددي)ا سياسددي 

ندد  بل   باليح)دد  فدد  صددنع السياسدد  الم  مدد  واليدد  تكددين صدداحب  الردد ا  بالسددل  ,
وييدددين صددداحب السدددل    ,المجيمدددع المددد ن  الددد ب ييدددين فيددد  للمدددياط  دو  حييرددد 

الحيييي  والمسئيم ي   تني)ا سياس  وجيمع  و    م ديمر اطي  حييييد  فيميدع 
ن ندي  با ند)  يد  هد ا اليسداؤم وؤشد ً يج)دب ودي ب كيشي  ف)ها بيا ح يات  وحري د  

الد ب تبنداا وند   المبد بالمجيمع ال ب فنند ا هدي المجيمدع المد ن  وذلد  ان   دا ود  
فدددالمجيمع المددد ن  هدددي المجيمدددع  ,واليفايدددا ,واليكاودددا ,الب ايددد  وهدددي تحر)دددو اليددديا ن 

نددد  إنسدددان  إوهدددي ط يرندددا نحدددي وجيمدددع ك)ئددد   ,اليح)ددد  الددد ب تيحردددو فيددد  هددد ا الددد ون
 ,نسددان إلكدد  نحردد  وجيمددع ك)ئدد   ب نفسددنان نز يهددا ون ياهددا بض اليدد  يجددب   األ
جددا صددنع سياسدد  وجدديمعهت بيكددات  فيدد  جهدديد المددياطن)  ودد  تندد  المجيمددع الدد ب إ

فيددد   ال ييدددين نددد  المجيمدددع الددد ب إ  ك)دددنهت فل سددداء ديدددا ت اليعددداي  واليدددإوددد   ددد م 
ودددد   فيجددددزبال  انمددددا ييددددين شددددا ونهمددددا جددددزء ً إو  ,تعددددا ض كدددد)  الفدددد ض والجمايدددد 

 الددد  العيا دددو إن فددديت بلكددد  فيحردددو هددد ا المجيمدددع المددد ن  يجدددب فددد  الب ايددد  .و   اآل
وهددد ا العيا دددو تكمددد  فددد  ,والع ا )دددا اليددد  تحددديم ك)نندددا وبددد)  هددد ا المجيمدددع الم ن 

الهيمند   إل  جايها جميعا إوالي  يمي   ,الي  نعان  ونها ف  و ينا ال اه  المساوئ 
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وودا ندديل ينهددا ود  تدد هي  وانهيددا   ,ها ال ولدد  الم شزيدد ضدتف  حاديدد  اليدد  األ يد وال ؤ 
 .واالنسددداني  ,والب)ئيددد , واال يردددادي  ,واالجيماعيددد  ,شدددا المسددديييا  السياسدددي   يلددد

المنديل  لكد  ييدين بمرد و نا ترد يت   فد فنا يلدبن نضدع بوو  هنا فإند  يجدب يل)ندا 
 .الع ل

ا وددياط  الررددي  حً وددي ب كيشيندد)  ك سددت صددي   للمجيمددع الدد اه  ويضدد بفبدد 
لدددد   ون الهيمندددد  المنيندددد   إسددددا  واليدددد  ت جددددع فدددد  األ ,والضددددع  الميجدددديد  فيدددد 

ييين بمر و نا   ن ني ل  ونها حيبوالي  يجب , والميحيم  ف  شا جيانب الحيا 
وجسد ًيا. ولكد   ,وثرافًيدا ,ف)ؤش  بن يالمندا فنهدا  وؤسسدًيا  .وجيمع و ن إل العبي  

ي   طييل  و  الييافو ك)  الماض  والمسيربا ف  حاضد  ال يمي  بن تكين هنا  ف
ذا  طددابع بع)دد   ،سي ضددع إوددا ليغ))دد ا  ثي يدد  -شمددا فبدد و -إن يالمنددا .غدداوب
بو  ،ا ي  اتهددددا االجيماعيدددد  وترددددي ها للحيددددا بح)دددد  سدددديغ)  البندددد ي  شليًّدددد ،المدددد ى

د لنددا سدديعان  ودد  نهايدد  العددالت اليدد   دد  تنهدد  حًرددا البندد ي  يلدد  شيشددب األ ضددلر  
اضددمح ال وؤسسددًيا. إن االغيدد اذ  وإنمددا ،يرددً ا لددت يعدد  فيضددم  اسددير اً ا وؤسسددًيا
و بدددا شدددا  ددد ء  ،ووي لبدددا  ،وطميحدددا  ،واسدددع االنيندددا   ددد  ت دددي  نحدددي ب ددديام

كدا بيضدا األث يداء نسدبيا  ،وؤسسا  النظال الرا ت ال في لا االغيد اذ الفرد اء فحسدب
ي  فردددي المنكددد ون كيضدددين ولكدددنهت لدددو  ،لدددي  فردددي الندددباذ ولكددد  بيضدددا  ددد)ي هتو 

 ،فياج  المجيمع الرا ت انهياً ا لي  فري لييم  ووؤسسات . بيضا و  ذوب االوييا ا 
 .49ولك  بيًضا لب)ئي  ال بي ي  

فدديت تنظدديت المجيمددع , ح)دد  وددا نندده ا ال)دديل هددي ب ودد  فدد  الب)ئدد  االجيماعيدد 
تغ يدد  جهددا  دولدد  و  ،و  ايدد  صددناعي  ياليدد  ،الحدد ف  حدديم بحزودد  حضدد ي  ها لدد 

ا اوًيدد ا ويضدد ت ك) و  اطدد  وجهدديم الهييدد  إن يمليدد  تبسدديي الب)ئدد  وجعلهددا ينردد ً 
بنيا ويزاف  لها بع  ثراف  فضً  ي  بع  ودادب. إن الحاجد  إلد  الي يدب بسديان 
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 -  و ف)  ود  األ د ا وتسلي ,وتعليت ,وتيظيف ,وإطعال -حض ي)  ها ل)  لنرا
مفهددديل النددداوا معددداف)  الم نيددد  واالجيماعيددد . إن التدددؤدب إلددد  ت اجدددع حاسدددت فددد  ال

يم)دا إلد  السدي    يلد  المفداييت األك د   -النميلي  والم شزي  -للع  ا  اإلنساني 
األسددال)ب الب) و  اطيدد  لددإلدا   االجيماعيدد  تم)ددا إلدد  وشدد ل  ا فدد  الماضدد . تكدد ا ً 

هدي ور) د  ود  ودا , و ووحد ود ،وبد   ،شا وا هدي يفديب و اسيب ام المناهل اإلنساني . 
فيت ترلي  وسداح  الفد د ك بدا  ود   د م , وو  ثت والكيا ,المنظتو  ، با الم يا ب 

يديت , و الر)يد المف وض  يلي  و   با جها  اجيماي  غ)    ر  وجهيم الهييد 
تسليت بب ايي اا و  الرفا  الن ري  الف ي   يل  نحي ويزاف  إل  الي يب فد  

ط يردد   ليدد  النحددا  -لدد . إن الددنهل اإلحرددا   الكمدد الراسددت المنددي   األدندد  للكي
يم)ددا إلدد  االنيرددا  يلدد  الددنهل الفدد دب والندديي  ال مدد)   -فدد  اليعاوددا وددع النددا 

 .50واليعر)  ال راف  ،واليعب)  الح  ،ال ب يضع الي ك)  الريب يل  اليف د الن ر 
وبنظمد  اإلنيدال  ،واليرنيد  الها لد  لل دي   الردناعي  ،إن الم فن  واليالي  الح ف  

واألودد   ،وبنظمدد    ددي  اليجميددع لمنظمددا  العمددام ،وبك دد  ير نيدد  ،األك دد  يمردداً 
ووهمددا  .لدد  حدد ودها الرردديى إوال ولدد  وجها هددا الب) و  اطدد   دد  وصددلت  ,الم شزيدد 

فردد  بصددبحيا اآلن فيسددمين  ،كددان دو هددت اليدد  يج  بو اليحدد  ب الدد ب  دد  تميعدديا بدد 
وير فين المجيمدع , فري ألنهت يضعفين ال ون البن ي بالرمع. إنهت في اجعين لي  
فهد  ت اج يد   ,والمعداف)  ال رافيد  األ  قيد  ,واليضداو  ,و  جميع وعداف)  اليماسد 

ودد  وجهدد  نظدد  ويضدديعي ، ودد  وجهدد  نظدد  ك)ئيدد . ألنهددا تردديض لددي  فرددي الدد ون 
 وجميدددع الكا ندددا  ,ولكددد  بيضدددا سددد و  شيشدددب األ ض, البنددد ي  والمجيمدددع البنددد ب 

 .51ك ا ل  الميجيد الحي  
للغايددد , إذ إن يددداد  ودددا ت  ددد  ي  يندددا ال)ددديل بالم فنددد   ددديا وي لبدددا  واديددد  و 
تر)يمهددا ودد   دد م ال دد وا  الماديدد  اليدد  تردد وها لسدديانها. إن  الح ف دد  فدديت الم فندد 
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والب)ئيددد  اليرل) يدد  اليددد  شانددت فددد  الماضددد  , واأل  قيددد , وال رافيدد  ,السددما  ال فنيددد 
وحافد   ب  قيدًا فد  ش )د  و  ،ياطن)  بم فنيهت   د  انحلدت إلد  وعداف)  شميد ت بي الم

الم فنددد  بوم صدددن وق نضدددع فيددد  سلسدددل  وددد  االسدددي ما ا  لددد ا تعددد   ؛وددد  األحيدددان
االجيماعيددد  لغددد ض صددد ي  فيم دددا فددد  الحرددديم يلددد  يددد د وددد  العيا ددد  الماديددد  

 .52المم)ز 
ياط  ف  صدنع  سياسد  طا  فإن  و  غ)  الميي ع بن في  ا الموف  ه ا اإل

المياط  الردال ي فدوال تنجع  الب)ئ  الحض ي  المعاص   يل  فعا ذل . ي .وجيمع 
ويد ل  برديت  بنديا طريسد   ،ويد فع الضد ا ب ،هي الن   ال ب ي يدع الرديان) 
يعيدد ا  وهنددا  وييمددا   نندداط  اليجددا ب ال ددا ي. ،للم  ددح)  الدد ف  تددت ا ييددا هت

حييو)دددين بددد ن المدددياطن)  يجدددب بن ييينددديا وم لددد)  دافعدددي الضددد ا ب والمسدددئيلين ال
ك)دد  بن السددل   ال)يويدد   ,وي رردد  ووهنيدد و  ،بندديا صددحي  كياسدد   شددياد  فعالدد 

ولددي  فدد  يدوا دد هت  ،تيياجدد  يلدد  وجدد  اليح فدد  فدد  بفدد ب هددؤالء الدديش ء اإلدا يدد) 
إليد    االني اكي ي ال ف  يييسبين بنيا ويزاف  إ فاء الهيي  وي ل اليجديد الد ب تند)

وفهدديل المياطندد  وحفدديا بعيا ددب نفسددي  وييا ددب ؛ لدد ا فددإن كلمدد  يالدد ا    االني اكيدد 
فاألف اد ال ف  فديرل  وضدعهت االجيمداي  لمجد د دافعد  الضد ا ب  ,سياسي    )  

فدددددد  االني ابددددددا  يم)لددددددين إلدددددد  تكدددددديي  صددددددي  سددددددلبي  للغايدددددد   ب صددددددياتهتدالء واإل
يردب  المدياط  المسيضددع   وود  ثدت. لن ردياتهت وللب)ئد  ال بي يد  المحي د  كهددت

وبمد و   ,ثدت يفرد  ويانيد  االجيماعيد  شب)د , وود  بنديا وونعدزاًل  هادً دابنيا ويزاف  
وبدد ل   فدديت تج يدد  ,حساسدد  ك ات إح)دد  يفردد  الفدد د  ،نسددانإ  ددا ودد بالي ددت يرددب  

 الن رددي ,إحسددا  ويعدداظت بعدد ل الكفدداء  يندد ا وييزاف  ,الفدد د ودد  سددل   اليردد ا
ب  اليردداي  هدددي النددديا اليح)دد  للعمدددا ودددع النييجدد  اليددد  في اجدددع كهدددا يردددوودد  ثدددت 

 .53يالمييني إل  انع ال دا ل  يفير  إل  الجيه  ليجعا الم ء يعما بنيا ف دب



 و مجتمع بيئي إنساني: دراسة فى فلسفة موري بوكتشين                                       د.هبـه البـدوىنح
 

 والتربوية اإلنسانية واالجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

31 

كدددنف  ت ث) اتهدددا وؤسدددف  للغايددد  اآلثدددا  النفسدددي  لهددد ا الُسدددبا وتباًيدددا لددد ل  فدددإن 
غ)د  و  ،إلد  بن تردب  سدلبي  ال رافي  والمؤسسي . والنييج  ه  بن األنا نفسها تم)دا 

 ،يم  د  تكنيليجيد  وب) و  اطيد  لدت يسدبو لهدا و )دابندا وون يي  ف  وجد   ،وجس  
ح)ددد  يحدددا  ،ووددد  ثدددت تيجددد  المياطنددد  إلددد  الي اجدددع إلددد  بنانيددد  تافهددد  بنددديا ويزافددد 

والحددديا  , ال  ددداذ المسدددين) و , الحددديا  والمحادثدددا  الفاسددد   وحدددا البحددد  الهدددادا
نمدا يميد  ليندما المفكد ي  والفندان)   إو  األفد اد العدادف) ،  ذل  يل البناء. وال يرير 

ليا ضدددم)    ط)  وشدددانيا ون ددد ,لمجيمعدددا  الماضدددي  يلددد  وددد  العردددي االددد ف   دددي 
. وجملد  يسد  ليحر)دو المجيمدع الج)د  شدالمحفزا  ال   ,بنيا يم)و ف  الحيا  العاو 

لددد   الحددد ود األكاديميددد  إبولئددد  المفكددد ي  االجيمددداي))  الددد ف  ت اجعددديا  الرددديم و دددا
 .54وتحيليا إل  وج د و رف) 

وال ايدددد  يعبدددد  يدددد   ,والسددددي    ,تماًوددددا باليسلسددددا اله ودددد  اإن يالًمددددا وليًثدددد
يميد   كيصدفنا ب دياءإحساس  بالسل   ف  ال  ير  الي  تعلمنا كها بن ند ى بنفسدنا  

ييسدديع  منددا ك ،ب ددياء يجددب اسددي  اوها. ودد  هدد ا الرددي   ال اتيدد بو  ،الي يددب كهددا
حندد نا طبيعينددا  وودد  ثددتط يرينددا ليرددي  اليا ددع فدد  صددي تنا لل بيعدد  يال ا جيدد ي. 

فردددي لنكينددد  بنندددا  ددد   مندددا ب بدددع  ،البنددد ي  للنددد و  فددد  ونددد و  اجيمددداي  شب)ددد 
 ،طبيعينددا ال اصدد  يلدد  ال بيعدد  ال ا جيدد ي. لردد  نجحنددا فدد  تبسدديي العددالت ال بيعدد 

 ،ن سددد و  ب ددديام الحيدددا  المعرددد  والن ردددي  إلددد  حددد  شب)ددد  ل  جددد  ب ،والمجيمدددع
والم اليد  لن ردي  ويعد د  الجياندب هد  ويضدع  د   ،وتعر)  األ ديام االجيماعيد 

 .55بالكاوا
ساس  ال ب يحيم طا  تظه  ال ول  الم شزي  المهيمن  العا و األوف  ه ا اإل

ليست وج د وجميي  ود   الم شزي ال ول   ذل  بنك)ننا وب)  وجيد المجيمع الم ن  
إنهددا بيًضددا حالدد  ذهنيدد  ت سددخ العر نيدد  الرم يدد   والره يدد ؛مؤسسددا  الب) و  اطيدد  ال
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إن بس ي   ال ول  الره يد  المنيند   فد  شدا ويدان هد   رد   ,جا تنظيت اليا عبو  
ت  ل جها  ال ول  بنيا ج)  و    م  لو  عي  بال يب  والعجز ف  المظليو)  

ل يب  وال وباال  ف  وجد  سدل   ال ولد  هد  اتل  ال ب فنيه  باليه    االجيماعي . 
نيال اليك)يف االجيماي  ال ب يجعا ه ا السل   ومين . لر  غز  ال ولد  الح ف د   

 ،وبنظمدد  الم اقبدد  المي ددي   للغايدد  ،كيسددا لها اإلي ويدد  ،الحيددا  المجيم يدد  بالكاوددا
ت تكدد  الن رددي  تر يًبددا. لدد وسددل يها لإل دد اا يلدد  شددا جانددب ودد  جيانددب الحيددا 

ال ب وج ناا ال)يل   د  نند   إال بعد    -نها  ف  النيا المسيكما بنيا  -ال ول 
والحساسديا  اليرل) يد  بنديا د )دو بح)د  , والعدادا ,بن بي)   صياغ  المجيمعا 

تيفو وع الهيمند  اليد  فرد   البند ي  شدا  دعي ها باليياصدا ودع المجيمدع العضديب 
 .56ال ب نن   ون 

اليعداليت األ  قيد  إل فداء إفسداد المجيمدع العضديب ود   ويمي  اآلن اسدي  ال
ا لمعداف)  بف فيليجيد  وليسدت يمليد . وبمجد د   م جعا الييت االجيماعي  ويضييً 

فددإن  ،بن تكددين األفعددام  اكلدد  لليحييددا ودد  العددالت الحييردد  إلدد  هدد ا العددالت الغدداوب
ا  اليدد  ظهدد   حدد   ليح يددف اليا ددع نفسدد  وإ فدداء الينا ضدد سدديكين  يايدد  المجيمددع 

غدد ا الددنف  سددي ي ق ال ولدد  وفدد  نهايدد  الم دداا , اآلن فدد  المجددام االجيمدداي 
 .57البن ي  وتؤس  دا لها  يى باطني  و  اإلك اا والر) 

وودددد  هنددددا فددددإن  دددد    ال ولدددد  يلدددد  اسددددييعاذ اليظددددا   االجيماعيدددد  ال تدددديف  
 ا  االجيماعيدد  وإنمددا تع)دد  ت ت)ددب الحيدد فرددي, وبدد  ا  إف فيليجيدد  ليجيدهددا ليجيدهددا
 ,البندد ب  ل تحدداد كيصددفها وبدد ب تنظيمًيددا ابح)دد  فبدد و ال غندد  ينهدد ,اا ونفسدديًّ ف)زيا ًيدد

  سياسددي  و بييدد ا هدد  نظ يدد ،لدد ى ال ولدد  نظ يددا   اصدد  كهددافددإن ب بددا   ب دد ى 
إيدداد   وعهدداف وددع اليرنيددا  يالع جيدد ي المناسددب  ليك)يددف الفدد د , يلدد  الددنف  والعرددا

تحرددا ال ولدد  يلدد  وظددا   اجيماعيدد  فا ردد  الننددا  نفسدد  يييلدد  المجيمددع حدديم 
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سياسدي . ال تد ف  اال يرداد فحسدب كدا تسيسد  بيضدًا.  كيصفها وظا  تظه  اآلن 
نها ال تسيعم  الحيا  االجيماعي  فحسدب كدا تميردها. وهيد ا تظهد  األ ديام كما ب

, وودد  سددي سيا كيصددفها قيًمدا سددمي  واليدديت االجيماعيد   كيصددفها ب ديااًل االجيماعيد  
 .58يعاد تنظيت المجيمع ب  ير  تجعل  ال يمي  تم))زا ي  ال ول  ثت

السبب ال  ي  و اء اسيم ا  ال لي ك)  السياس   وهنا ف ى وي ب كيشين)  بن
هددي بننددا فردد نا  ؤيدد  المردد   اليددا ي   والسدداح  ال  يسدد   ,وسددل   ال ولدد  برددي  ال)دديل

سياء و  ح)د   ,و  تا يخ األفكا ها ابسر ن الي  الم فن وهي  ,ألب سياس  حيييي 
ال  ير  الي  يفس  كها اليضدع اإلنسدان  الحدال  وبنظمد  الحيدت العدال اليد  ي لرهدا. 

ت للم فنددددد  بو وحددددداوال  لير)يمهدددددا وددددد  الناحيددددد  ال نفيرددددد  إلددددد  بب تدددددا يخ قدددددي  نحددددد  
بدكنددا الحضدد ب بندديا يددال فهمددا الع  دد  كدد)  الم فندد  والظدداه    وإنمددا ,االجيماعيدد 

 .59 في  للمياطن  الي  تنيجهاال
ند  اال يرداد بلنا ي  اال يراد المراحب له ا ال ول  الم شزي  نج  ءوإذا تسا

اليس)ل  الي  سديعيم يل)هدا شدا  , وهيويامال ب ينجع اوي    ؤو  األ ال بسمال 
ا شمددا ا   ردديً عدد  السدد اء و لًبدديفلددت  ,دولدد   إلثبددا  تف دهددا وتفي هددا وفدد ض ييمنيهددا

 و دد  .ليدد  شددا دولدد إ  صددب  الهدد ا الدد ب تسددعبنمددا إو  ,رددي  السددابر لعكددان فدد  ا
وتت ف  المراكدا اليرل)دا  ال بسمال ,صب  االهيمال باليجا   هي وحي  ه ا اال يراد ب

ن يرددددداحب هددددد ا اال يرددددداد بشدددددان وددددد  ال بيعددددد   ,وددددد  قيمددددد  اال يرددددداد الز ايددددد 
  قيددددا  ت واألالج فدددد  المردددداحب لظهددددي  الدددد وم الم شزيدددد   ددددبي  اليددددي ال بسددددمال 
واليدد  غ)دد   كدد و ها نمددي الع  ددا  والدد وابي االجيماعيدد  شمددا غ)دد    ,الم  مدد  لدد 

فد  و  ,وضدا  الج فد  فد اد فد  ظدا هد ا األودو  األ ,و   يا المؤسسا  السياسدي 
واليد   ,ظا ه ا الجي ا يفت  ون اليعداون اليد  شاندت تم)دز المجيمدع المد ن  الرد يت

وحلدت وحلهدا  ون  ,جدا تحر)دو االكيفداء الد ات بود   كان فيكات  ف  ظلهدا الجميدع
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إال   و د  ظهد   الن دب ال  يد  اليد  ال تسدع .ناني  وتفض)ا المرال  الن ري األ
لدددي شدددان ذلددد  يلددد  حسددداذ   حيددد اوييا اتهدددا  لددد  تحر)دددو وردددالحها والحفددداظ يلدددإ

بالسدلب نييجد  غيداذ الضديابي  تد ث  والي  ,   ى الميجيد  ف  المجيمعالفئا  األ
 .60 وضيما والمعاف  الي  شان ي ضع لها المجيمع الم ن  ف

ن وسددا ا النرددا  بى بوهنددا فيفددو وددي ب كيشيندد)  وددع ه) بددت وددا ش)ي  الدد ب 
واالتردددام الجمددداه) ب, وتسددده)   السدددي , وال عدددال, والملدددب , واإلنيدددال الميعددداظت 

 , واإليدد ل هدد ا شلدد  تي تددب يليدد  ويا دد  ويددادا  وف وضدد ,لرددناي  بو ددا  الفدد ا 
و دود فعددا فك يدد  وانفعاليدد  وع)ندد  تدد بي المسدديهلك)  بددالمنيج)   بً ددا وسدديحًبا كهدد ا 
الردد   بو ذا , وودد  ثددت تدد ب هت بددالمجمي , وهيدد ا فيكددين الفكدد  والسددلي  األحددادب 

 .61البع 
ندد   دد  بصددب   دد   اإلنسددان بن يسددهت  بى بوييفددو شدد ل  وددع إ يدد  فدد ول الدد ب 

 ب  المدددام ال وددد  بجدددا بغددد اض سدددعادت  بو  فددد  نمدددي النظدددال اال يردددادب, و يددداد 
ف  ذاتها. لر  بصب  اإلنسان ت ًسا فد  اآللد  اال يردادي   كيصف  غاي   ص , كا 

الض م  د وهي ت   وهت إذا شان ل ي   ب  وام ش ) , وهي ت   ال قيم  ل  إذا لدت 
وليسددت الع  ددا   -لكندد  دا ًمددا تدد   ل  ودد  غدد ض  ددا ل نفسدد  -ييدد  ل يدد   دد ء

رددادي  وحدد ها كددا الع  ددا  الن رددي  كدد)  النددا  بيًضددا لهددا هدد ا ال ددابع ودد  اال ي
 إن األ دددياء كددد)  ي  دددا  تيجددد  البنددد  ي  دددا  كددد)  فبددد اًل وددد  وجددديد ,االغيددد اذ
 يردديل هددي وب)نمددا, وذهنًيددا انفعالًيددا و)ددت هددي ك)يليجًيددا حدد  هددي ك)نمددا اآللدد  اإلنسددان
 .62شال وام ف ي  ك)  و  تنساذ الحيا  فإن, الحيا  بح شا 

وهي ا نح  نظهد  الحاجد  الميزافد   دا ًمدا ود  المزيد  إلد  األ دياء إلد  المزيد  
ل سدديه   فردد  شددا صددل  بحاجددا  اإلنسددان الحييييدد ,  وبا دديها ناودد  االسدديه  . 
وسدد)ل  لغايدد  هدد  السددعاد , وصددا  اآلن غايدد  فدد  حدد  فيمددا وضدد  كددان االسدديه   
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وود  ثدت  .اإلنسدان دياء الغ يبد  اليد  تسديعب  ذاتها, ووع تع د السلع فيسدع وجدام األ
 .63وي  ال بيع , وتحيم إل  سلع  ,ي  نفس  وي   فا   وغي ًبااإلنسان  بصب 

ن  الف ديد  سد يان واتندظت إلد  يد   بكد بيضا وع آالن تي ي  الد ب بوييفو 
حرا و بظه  لنا بح  بجزا ها يبناي هن  ويرلب   اضع  لكا اإلي نا , والد ياوا , 

  ال رافد  الجماه) يد , بح)د  لدت يعد  الفد د سديى  ا د  تعد ض يل)هدا  غبدا , وصي 
 .64وحاال , وييالت  يالي  وفب ش  ف  ورانع االتراال  الج ف  

كد  بالد ب  (Noam Chomsky)  1928يضا وع نعيل تنيوسي   بوييفو 
 بن الي ش)ز يل  االسيه      بدى إل   لو حاجا   ا ف , وبدى إل  تنظيت العردا
العال, شما بدى إل  إح اك يفلسف  ال جد وىي, وانعد ال الهد ا فد  الحيدا  ود   د م 
ت ش)ددز االنيبدداا البندد ب يلدد  ياأل ددياء األك دد   يًفددا اليدد  تندديا ش )ددً ا ودد  االسدديه   
الم دداكو للددزب الحدد ف ي, و دد  بدى ذلدد  إلدد  تربددا النددا  الح)دديا  اليدد  كدد  وعندد , 

حا  السدددديق  يضددددت ودددد  بسدددد  تفع)ددددا . إن إصدددد 65وال اضددددع  والم  مدددد  لهددددت
ال يمر اطيددددد , وت شدددددت الندددددا  ونعدددددزل)  يكدددددا فبحددددد  يددددد  نفسددددد ي إن لدددددت تكددددد   ددددد  

 .66يسحريهتي
هددت ب ا ن  سددت وددي ب كيشيندد)  صددي   وا  يدد  للمجيمددع الحدد ف  ويضددحً بوبعدد  

ي ل  ودددد  لددددل السددددب)اوددددا  ,العدددد لوددددا نيسدددداءم  .وددددياط  الضددددع  والررددددي  فيدددد 
يج)دب ودي ب كيشيند)    وهندا ن  ونها وجيمعنا ال اه  وا  والمني   الي  يعااأل

ال وددد  إ واتندددا ال اهنددد  لددد  فيحردددو بن حدددا وندددي تنا و با يددد  هددد ا اليسددداؤم ويضدددحً 
واليدد   , وددا لدد  وجدديد هدد ا المنددي   واألإد  ب دد م الرضدداء يلدد  العلدد  اليدد  

 ,بعداد المدياط  يد  المنده  السياسد  واالجيمداي إسدا  فد  الهيمند  و تكم  فد  األ
ال ود   د م المجيمدع المد ن  الد ب سديعيد فيد  للمدياط  إي  ل  فيحردو بوذل  ف    

ويما   في  ديمر اطي  حيييي   ا م    ,دو ا الحيير  كيصف  صانع سياس  وجيمع 
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وويميعددا بيددا  ,لدد  الهدد لإالبندداء ولددي   إلدد الحدديا  والنرددا  البندداء الدد ب فددؤدب  لدد ي
ن المجيمدع بلكد  ف بدت لندا ودي ب كيشيند)  و  ,شافد  المسديييا   حري   وح يات  يل

ند  لدي   ؤيد   ياليد  بو  ,ن يرب  حييرد  وا  يد  ولميسد بالم ن  ال ب فنن ا يمي  
يردد ل لنددا هدد ا المجيمددع ودد   دد م نمدديذل فعلدد  ولمددي  شددان لدد  وجدديد حييردد  يلدد  

  ن اليا يخ ولئ بالنماذل المض)ئ  اليدب ض اليا ع وهي الم ني  ال)يناني  ل) بت لنا ب
ا كددد ل  كددد)  الماضددد  ابً ددد  ونسددديف)  ونهدددا فددد  تغ)ددد  وا عندددا  ,ن نددديعلت ونهدددابيميددد  

ن فيعاودددا بن وددد  لدددت فددديعلت وددد  الماضددد  ال يميددد  با ووؤشددد ً  ,والحاضدد  والمسددديربا
 ا. ون  ً  ن فنيظ  وسيرب ً بوباليال  ال يجب  ,بحيم  وع الحاض 

ند  الكد  ود  وجديد إف ا,يًّدحييي اود نيًّ  ا دنا وجيمعً بذا إننا بفؤش  وي ب كيشين)  
هد ا المدياط  هدي ح)د   ,المياط  ال ب سيرع يل  ف ي  وسؤولي   لو ه ا المجيمع

ندد  ودد  بنجدد    لنا ودد  هدد ا المددياط ءذا تسدداإو  ,لدد  وجدديد المجيمددع المدد ن  ال)ينددان ي
وود   د م إظهدا  نندا   ،يما   الح ي  و    م المنا ش  ف  المؤسسا  الح  

 بالمعن  السلب  فردي الد ب يعند  اليحد   ود  الر)ديد امياط   ح ًّ لت يي  الو الح ي . 
كددا هددي وما سدد   ،المجيمع األصدد)ا لددي  وجدد د شيشبدد  يييليدد  للبندد ذلدد  بندد ,فرددي

وباليال  شانت الح ي  ف  الم فن  وجمييد  ود  الع  دا  اليد  شاندت  ,ليجمعفعلي  ل
 .67ف  طي  اليكاث  باسيم ا 

لليرال)دد  شبدد ى بالنسددب  بهميدد   اها ال يمر اطيدد  لهددبمؤسسددات  اآلث)نيدد إن الم نيدد  
وددا يميندد  بن   ددعب بب   تكمدد  بهم)يهددا فدد  تزويدد نا بالدد ل)ا يلدد  بن, و ال يمر اطيدد 

ال غت ود  وجديد بد لفيد   ود  الدزو  فننئ ديمر اطي  وبا    بنيا واٍ  ويحافظ يل)ها
وحيدد  اإلوب ياليدد   ,والسددلي  االسدديب ادب ,واليفاوتددا  اال يرددادي  وال بييدد  ,العبيديدد 

 .68غلب بنحاء العالت  الر يتب الي  شانت ويجيد  ف  
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وو  هنا فإن لحظدا  اليدا يخ تنديا جد اًل واضدًحا يفدي  وجدااًل تح  ًيدا يميد  
 ان تحيددبودد    لدد  اليحدد ك يدد  المددياطن)  كيصددفهت  شا نددا  حدد   وير نيدد  يميدد  

ياسدد  بددالمعن  الدد يمي  اط  ا. يدد و  يلدد  ذلدد  شانددت الم فندد  و)دد اًنا بصدد)ً  للسوًعدد
 ديمر اطيددد  وبا ددد  نهدددا إاله)ل)نددد  للمرددد ل . فال يمر اطيددد  اليددد  تدددت تردددي ها يلددد  

تن يب يل  االييراد بد ن جميدع البند  يالعدادف) ي وؤهلدين إلدا    دؤونهت السياسدي  
 .69بنيا جماي 

ضدداؤها ، غالبددًا وددا يددا  بياف يدد ً  اوب)ئيًّدد اوب  قًيدد ابندد يً  اكانددت الم فندد  وجيمًعدد
عددز  تندح  الديي  الد ات  لإلنسدان، و توبوجد وا ب ديااًل وؤسسدي  , تيا ندًا ودع ال بيعد 

 .70وؤسسي  للح ي  ب يااًل  وتننئالف دي ،  وتعز   ,العر ني 
؛ لرد  اجيمعديا فري لرياغ  السياسا  وإص ا  األحيال ال اآلث)ن)ين لر  تجمع 

اليرددد ا بنددديا يدددادم  بعدددب فددد  الرددد    يلددد ودددع وعدددًا للددديعلت الميبدددادم بعضدددهت 
اليدد   -ل  دد . لددت تكدد  يالعمليدد  السياسددي يوتيسدديع وبدداد هت الم نيدد  ودد  الرددياذ وا

شانت العملي  وعر   بنيا  , وإنماوؤسسي  وإدا ي  بحي  -تسي  ل لغ  وبي ل  ح ف  
وي ددد  بمعنددد  بن السياسددد  شاندددت عبدددا   يددد  يودددنهلي فددديو  ال فنضدددب، وددد  بجدددا 

لعملددد ، والددد ب يدددز   ددد    المدددياطن)  يلددد  المندددا ش  النمدددي الفكددد ب واأل   ددد  وا
اإلك اعيدد  فدد  النددؤون العاودد ، ليحر)ددو بفضددا  دد  اتهت لل  ودد  الم فندد  واحيياجاتهددا، 

 .71أليل  المعاف)  األ  قي  للمجيمع اوفرً ك شاء إلدا    ؤونهت ال اص  و 
فضدا بن المياطند  الحييييد   د  تجسد   فد  بوو  هندا فؤشد  ودي ب كيشيند)  

ا فد  ال سدت ا فعلًيدا حيييًيد ها وع المياطند  ال)ينانيد  اليد  شدان ف)هدا المدياط  دو ً صي 
 ض اليا ددع فدد  صددنع شددا الردد ا ا  ب  نددا   يلدديح)دد  وتنددي)لها,  سياسدد  و فنيدد 

و ال يمر اطي  الي  تجسد   فد  وما سد  فعليد  تدت اليعب)د  ينهدا ود  )يحرلالسياسي  
ذلددد    فرددد  سددداي  يلددد, ايا العاوددد الرضددد ودددا ي ددد  ددد م الحددديا  والنردددا  فددد  شدددا 
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ا فكددان المددياط  فدديعلت ودد  ا   يًسدديعلدديت دو ً لي ددت لب واليدد   ,ن ذا آال رافدد  السددا    
صددحاذ ب  فيلراهددا ودد  المفكدد ي  والم رفدد)  و يدد دد م الجمددع كدد)  المع فدد  النظ يدد  ال

وما سددا  فعليدد  فدد  صددنع  إلدد وو   دد م المع فدد  العمليدد  اليدد  تددت ت جميهددا ,ببالدد  
  الم فندد  ودد   دد م االليردداء المبا دد  كدد)  شددا فئددا  المجيمددع بمددا فدد  ذلدد  سياسدد

يضدا انيردام بو د  سداي  ذلد   .وشا فئدا  المجيمدع, والمفك ي  ,والفنان)  ,السياس)) 
 إلدد ذلدد   ىدبالحيددت الدد يمر اط  فردد   إلدد  سددير اط  ث)نددا اليدد  يج  ودد  الحيددت األآ

ولدددي  وجددد د  دددعا ا  ويلددد   ,الميًسدددا وتعم)دددو المما سددد  ال يمر اطيددد  ليردددب  وا ًعددد
 سدددير اطي  الميم لددد  فددد  الفضدددا ا األ  الددد غت وددد  هددد ا االنيردددام فرددد  تدددت الحفددداظ يلددد

فردددددد  اويزجددددددت الفضددددددا ا  .واالييددددددزا  بددددددالنف  ,والك اودددددد  ,والنددددددجاي  ,االسددددددير م
صددد ق با يبددد  ا حيييًيددوددد نيً  ا سددير اطي  بدددال ون ال يمر اطيدد  فردددنعت لندددا وجيمًعدداأل

 .72اطن  حيييي تعب)  ي  وي 
سدا  وم ليجيد المجيمع المد ن  فدإن األسا  األوإذا شانت المياطن  ه  األ 

وياصدددل  ال  يدددو   صددد ا  يلدددالحييييددد  واإل فددداإل اد  ,صددد ا  اد  واإلال دددان  هدددي اإل
 .هددددت ال شددددا ز اليدددد  تدددد يت وجدددديد المجيمددددع المدددد ن ب وهمددددا شانددددت الرددددعيبا  ودددد  

وهندا يعيد ض  ,ود  فد ا   ينانيد  اليد  لدت تنندبال يمر اطيد  ال) كيشيند)  ويسينه  هنا
 ض اليا ددع ودد  بندد  ودد  الرددعب تحر)ددو ال يمر اطيدد  يلدد  بيلدد  شددا ودد  فدد ي  
ل  المجيمع ال)ينان  فد  إذا نظ نا إوه  اليج ب  ال)يناني  ف ,  م تر يت تج ب  حي 

ولددت ييدد  هنددا  وجدديد  ,حدديامب حددام ودد  األ ا بددندد  لددت ييدد  ديمر اطًيددبك افيدد  نجدد  
صدددنع سياسددد  و فنيددد   فددد  لمدددياط  دو  حييرددد لمجيمدددع المددد ن  الددد ب ييدددين فيددد  لل

هدت   ولدال برد  األ لد  طبريد)  إ  اعيا فنرسدت إ ب سير اطيان المجيمع شان وذل  أل
 وا يرددادًيا واجيماعًيددا, ,اسياسدديً   دد ءن الدد ف  فيحيمددين فدد  شددا )ي   ددايالنددب ء اإل

وينفددد دون  ,يلددد   ودددال السدددل     جعلددديهت ييبضدددين لمدددا يميلكينددد  وددد  ثددد وا  طا لددد
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غلبي  المياطن)  فنجد هت فرد اء وعد وو)  شبلديهت الد فين ب وا ب ,برنع الر ا  السياس 
لددد  يب)ددد  لهدددؤالء الندددب ء الددد ف  يحدددو لهدددت اليرددد ا وعهدددت شمدددا ينددداءون إوحددديليهت 

  دداء بلدد  إحدد ا  جانددب ف)يحدديم كدد ل  األاأل إلدد و فبيعددينهت با لهددت فيجعلددينهت يب)دد ً 
 , وضدا  السد)ئ هد ا األ إلد ال غت ود  ذلد  شلد  لدت فديت االسيسد ل   ويل ,وسيعب ف 

 اد  ويزيمدد  حييييدد  اسددي اييا إلدد  إفردد  حيلدديا المعانددا  والمظددالت اليدد  تع ضدديا لهددا 
ود   ب فد فهتف دالبيا بحردي هت وتمينديا  ,لد  الندي إن ي  جيا و  الظ ل بو    لها 

ن آونديا برضد)يهت ودافعديا ينهدا ي و لردذلد   داد   ف و   ساي هت  ,تغ)  وجيمعهت
ن ف سددددميا وعددددالت المجيمددددع الدددد يمر اط  الدددد ب يع)دددد  ب ا هت صددددبفضددددا ا فاسددددي اييا

للمياط  ح يي  وش اوي  واسير ل)ي  فيرب  ك ل  صاحب السل   السياسي  وصدانع 
فيندددديا كدددد ل  المجيمددددع  المدددد ن  الدددد ب  دددد ل ودددد   حددددت المعانددددا   ,الردددد ا  السياسدددد 

وسجا بحد وا ود  ندي   ,ك يها المياط بن ف ست صي   حي  بو   وتمي ,والمظالت
صد ق تعب)د  يد  صدي   وا  يد  لمجيمدع ود ن  لدت يعد  لد  وجديد ب ر  حيد  يبد   

 دندا ذلد  فحيلندا هد ا بذا إ ند  لدي  وسديح) إياوندا هد ا ويلد  الد غت ود  ذلد  فبف  
 .73وما س  فعلي  حيييي  إل  اد  اإل

ن  دداد  هدد ا المجيمددع لددت بن المجيمددع المدد ن  لدد  نجدداإد  بوددي  اليدد  وودد  األ
نمدا شاندت إو  ,جا السل   واالنف اد بدالر ا بيي  ه فهت هي السع  و اء السل    و  

  السل   بالنسب  لهت وجد د وسد)ل  للي ديا بجديا  هدؤالء الجمداه)  ووسداي تهت يلد
اه)  السدل   ليحر)دو وردال  هدؤالء الجمد إلد فرد  جداءوا  ,اسيعاد  حري هت الضا ع 

و  غبدا    ردي  ف غبدين فد  تحييرهدا ود   د م تديل)هت بب و داوع بلت يي  لهدت 
نجددان المجيمددع  إلدد يضددا بسدد  اليدد  تددؤدب ودد  األو  ب ادوا.للسددل   فيحرددو لهددت وددا 

سددياق ج فدد   بفردد  شددان هنددا  اهيمددال  بفددي   ,المدد ن  االسدديم ا ي  وتضدداف  الجهدديد
 ,حدديام المددزا ي) بالهيمددال كيحسدد)  ا تيدداتره  يلدد فردد  ب دد وا ,سدد يم بحدد ب ب اودد  إو 
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وا وشدا ود  جداء ,الرا د  صديلين  , وشدا ذلد   اجدع إلد واليجدا  ,  والردنا )والح ف)
ن بد   هدددؤالء الرددداد  بوباليدددال  بعددد ا والددد ف  سدددا وا يلددد  د بددد  وبتمددديا إصددد حات , 
نمدا هدي إو  ,فد د بع)ند  وسدؤولي ال يمر اطي  الحيييي  والمجيمع المد ن  المننديد لدي  

المجيمدددع   ووددد  هندددا ننددد .جهددد  ويياصدددا يددد ت  فيددد  ال حدددو لييمدددا وسددد)   السددداكو
والجسدد  السياسدد   المسددؤولين المدد ن  بفضددا تفايددا الهييددا المؤسسدد  الدد ب يجسدد ا 

  فيد  ا يب دا وبد يً ا وشيانً صبحت المياطن   وحً بن وباليال  ي ال ب شان يم ل  المياطن
حدديام ب حددام ودد  األ نكددا  للدد ا  بدإكهدا  صد ق تعب)دد  ولددت ييدد بالمدياط  يدد  ذاتدد  

الدد ب انفرددا فيدد  الهييددا المؤسسدد  انفردداال  ددب   حاضدد ناليدد  فدد  إ وددا نفيردد وهدد ا 
لد ا  انكا  إصب   عا هت بكاوا ي  الجس  السياس  ال ب يم ل  المياطنين ال ف  

ون   .74حيامب حام و  األ ينها ب وال يعب  
لمدد ن  هدد ا اليدديا ن ال ا ددع الدد ب لدد  نجددان المجيمددع اإد  بوددي  اليدد  وودد  األ

يد ء إ فلت يي  هنا   هاووجاالتالحيا  وي  ب  ك)  شاف  جيانب   كان المياط  يل
نمدددا شاندددت المندددا ش  إو  األ ددد ى,هميددد  جاندددب وتهمدددي  وترل)دددا قيمددد  الجياندددب ب وددد  

 ,والسياسي  ,واالجيماعي  ,الم ني  تعن  المنا ش  واليفايا ف  شا المجاال  ال فني 
 ,الرضددددايا العاودددد  اليدددد  ت دددد  سياسدددد  ودددد فنيهت ن فردددد  شددددانيا فنا نددددي  ,يرددددادي  واال

لعددداذ وينددداه ون وعدددا المه جاندددا  واأل ,ويما سدددين وعدددا ال ردددي  والندددعا   ال فنيددد 
وييعدداونين ودد   ,الدد وابي االجيماعيدد   وينددا شين ف)هددا ويحددافظين يلدد ,والمسددابرا 

  ثمدد   حيددا  ويكاولدد  تعدداي  وباليددال  شددان المجيمددع المدد ن ,جددا ال  دد  اال يرددادبب
بفضدا ويد)هت بضد و   هد ا اليديا ن كد)  شدا  يا جنًبدا إلد  جندبوتفلفالمياطنين ف)ها 

 سدماتها ال  يسد ؛ صدبحتباليد  فد  اياوندا هد ا اليد   ودا نفيرد وهد ا  ,وري يا  الحيا 
 .75العزل  واالغي اذ وفر ان الييا ن 
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ساسدددي  اليددد  يرددديل األحددد  ال شدددا ز بن الفددد  هدددي بكددد ل  فؤشددد  ودددي ب كيشينددد)  
الدد و  الدد ب  ددال بدد  الفدد   إلدد يضددا بيل)هددا وجدديد المجيمددع المدد ن  وت عيمدد  اسددينادا 

 سداء قديت إف  ا   يًسدالفد  دو ً لشدان  , فرد  ساء ديدا ت المجيمدع المد ن  ال)يندان إف  
 دعا  والمسد حيا  وال وايدا  اليد  شدان فيجمدع ال يمر اطي  والمجيمدع ود   د م األ

همت بندديا فعددام فدد  افسدد اليدد ث) كلددم بوشددان لهددا فدد  نفيسددهت  , تهالمندداه اآلالا
ليدد  فدد  إوددا نفيردد   وهدديوتدد عيمها,  سدداء ال رافدد  ال يمر اطيدد  وقدديت المجيمددع المدد ن  إ

يدد اا يمددام ال  اويدد  شيددف تحدديم المجيمددع ودد  األلردد  ك)نددت األ يضددا.باياونددا هدد ا 
جيمدددع يسددديدا السددد ل لددد  وإالرسدددي  والعنددد    والعدددادا  ال اطئددد  اليددد  تندددجع يلددد

وضحت ه ا ال راف  الي  يب  ف)ها الف  بوب ل   ,ف ادابواالسير ا  واليعاون ك)  شا 
يدددد اا واأل ,ن فدددديت اسدددديب ام لغدددد  العندددد  بالعر نيدددد بصدددد ق تعب)دددد  شيددددف يميدددد  ب

 ب حيددالالهيمندد  وال بييدد  بيدديت الح يدد  واالليددزال   والعددادا  ال اطئدد  اليدد  تنددجع يلدد
 .76ن ي ضع لها الجميع حيال ووحييو)  يل  السياء بالرانين الي  يجب 

  يرددديل )ساسددد)ي)  الليددداأل ال ش)دددزت) جاندددب الح يددد  والعر نيددد  كيصدددفهما  وإلددد 
ن ييدددين هددد ا المجيمدددع المددد ن  بوهددد  , يل)همدددا المجيمدددع المددد ن  هندددا   ش)دددز  ثال ددد 

الع الد  ن إوود  هندا فد, تحر)دو الع الد  كد)  شافد  وياطنيد  إلد فهد ا  ا  قًيدبا تجمعً 
فد ونهما  ,   د بب وجيمدع  ود ن  بسدا  بوالعرا ولي  الع ا هما  ,ولي  اليرل) 
وود  هندا .    د بب تب يد  بن تكيسب ال يمر اطيد  وال المجيمدع  المد ن  بال يمي  

جددا بكبدد   دد   ودد  العرددا والحيمدد  ودد  بن وجدديد المجيمددع المدد ن  في لددب وجدديد إفدد
ن الح يدد  والعر نيدد  أل ,لمددياط  بندديا فعلدد ديمر اطيدد  حييييدد  فيحرددو ف)هددا ح يدد  ا

ال لغدد  البردداء إفدد  ظددا الردد ايا  اليدد  ال تعدد ا  , ح)دد  إنوجهددان لعملدد  واحدد  
ن غيداذ إوفد  المراكدا فد ,ب وجديد لح يد  المدياط  شد ن ييين هنابال يمي   لأل يى 

تددنف  هددياء الح يدد  ودد   دد م سددياد  لغدد  العر نيدد  اليدد   إلدد الردد ايا  سدد)ؤدب 
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وباليددال  ونددا ش  فعالدد  فدد  وجيمددع ودد ن  ,لدد  وسدداوا  حييييدد  كدد)  الجميعإسدديؤدب 
 .77حيير 

ن المياطند  ب  باالدياءا  الح ف   اليد      وهنا يعي ض وي ب كيشين)  يل
وباليدال   ,ال ك ون الجماي إشانت ال تعي ا  ألنهالت يي  كها وجيد للف دي   اآلث)ني 

ن أل؛االديدددداءا   هدددد ا يددددف   كدددد  يلددددبردددد  ف ,ا يفددددت االسددددير لي  والح يدددد  الف ديدددد 
ال ودزيل ود  العزلد  واالغيد اذ وتد جي  إالف دي  الح ف   الي  فيت اليفا   كها وداه  

واليددد  ت تدددب يل)هدددا طمددد  دو  المدددياط  وتغ)بددد  يددد  المنددده   ,نانيددد المردددال  األ
العيدد  ودد  المددياط    وذلدد  يلدد ,ت ليدد  يدد  ات دداذ الردد ا  فدد  وجيمعدد السياسدد  و 

ن إوباليدددال  فددد, سدددان شدددا   اجيمددداي  وسياسددد  ب بيعيددد نن اإلبد   بالددد ب ث)نددد  اآل
صد ق تعب)د  بف دفي  واسير ل)ي  ال تيعا ض وع تحر)و الرال  العال ال ب سدييين 

ن  يدددد  هدددد ا الف ديدددد  وتلدددد  االسددددير لي . شدددد ل  فدددد فب كيشيندددد)  الددددزيت الرا ددددا بدددد
نييج  يادا  وترال)  يفيي   والمجيمع الم ن  النا ئ ينها شان اآلث)ني ال يمر اطي  

تفدداق وهدد ا وجدد د العدداد  واال  وباليددال  ترددب  ال يمر اطيدد  ظدداه   تردديل يلدد ,تلرا يدد 
جدا بن ود  ي ن)د)ثصد حا  والمجهديدا  اليد   دال كهدا اآلالزيت يعن  تجاهدا شدا اإل

ن ال يمر اطيد   يضدا االييد اا بدبوييجاها ه ا الزيت وت سي  .   او  وجيمع و ن إ
نجدددا ا  و  شددد  إهددد اا و ب ويرنددد  ونيدددال جهددديد هادفددد  وو  وسددد  ليحر)دددو هددد  كنيددد  

بفضددددا جهدددديد   )ندددد   دددد  ننددددثن المجيمددددع المدددد ن  االبووعن  ذلدددد  ,كيضددددين ويمددددو
 سداء ديدا ت هد ا المجيمدع إياترهدا وهمد     د   يلدب اد  حيييي  إورريد  واعي  و 

   د م ولدي  ود ,جدا تحر)دو هد ا الغد ضبوتكاتفهت و    و    م تعاون وياطني
 .78المرادف  واليلرا ي  شما فزيت البعب
ن الم نيد  ال)ينانيد  لدت تكد  الم دام اليح)د  ليجديد بك ل  فؤش  وي ب كيشيند)  

ديدا ت وجيمدع ود ن   دا ت  إل سداءشاندت هندا  بعدب المحداوال  فرد   ,وجيمع و ن 
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ي اليد  وفد  فد  المد ن اإل  فيد ا  العردي  اليسد  وياطن  حيييي  ف  بعدب  يل
ولكددد  هددد ا المحددداوال  شاندددت نا رددد  بسدددبب  ,و يييددد  والف نسدددي ذ ال دددي ت)  األيرددداب 

سددل     لددإدو  المددياط    النزيددا  الريويدد  اليدد  حيلددت االهيمددال ودد  الي ش)ددز يلدد
 .79لي  وا تربي إوباليال  يجز  ه ا المحاوال  ي  تحر)و , ال ول  الم شزي 

)دو وثاكدت بداليالء إحسدا  يمهي ن حدب الم فند   بوهنا فؤشد  ودي ب كيشيند)  
وهددي وددا  ,المندداي  فدد  سددياق ثردداف  وب)ئدد  غندد ووحاولدد  ليضددع هدد ا  ،ل فاه)يهددا

 .80ياونا ه ابلي  ف  إ وا نفير وهي  ,يم)ز كيضين غالبي  و ن العري  الماضي 
إن اسدديعاد  النددعي  بالمؤسسددا  الم نيدد  الرا مدد  يلدد  المنددا ش  واليدد  شانددت 

هددد  اسددديعاد  تلددد  الم دددا العليدددا  ,فددديل وددد  األيدددالتم)دددز حيدددا  الم فنددد  والمياطنددد  فددد  
الددد وا  الها دددا الددد ب  تنرددد نا وددد للحيدددا  الم نيددد  والحساسدددي  الم نيددد  اليددد  يميددد  بن 

 .81يل  الم فن  وال يف يل  ح  سياء الم شزي وال ول   اليحض  الزا  يسبب  
 ،وهندددا فيسددداءم ودددي ب كيشينددد)  هدددا يميددد  بن نع ددد  الم فنددد  وعنددد  ج فددد اً 

 ،فضددً  يدد  تردد يت ُوُ ددا ج فدد   للمياطندد  ,وإحساسددًا ج فدد ًا باالتجدداا ،ج فدد   وسياسدد 
واليدد  شددان ش )دد  ونهددا فدد  اليا ددع  دد  تددت تحييردد  فدد  بو ددا  سددابر   نحدد  نيجاهددا 

اليدد   ،الم فندد  والمياطندد  فدد    دد  بن نكددين وعددزول)  يدد  الكيلدد  البندد ي  العظيمدد 
ه ا  ضي  يجب بن فياجهها جميدع ته دها المجهيلي  والعجز الناجت ي  اليحض . 

مس ل  وسيربا المد ن ب ن فيت االهيمالبيجب و  ,األ  ا  المهيم)  اجيماعيًا وب)ئياً 
ن فددديت تردد يت الحلددديم الرا مددد  بيجدددب شمددا  ,المياطندد  بنددديا واضدد   ددد   المسدددي ا و 

 .82يل  وبادئ الب)ئ  االجيماعي 
ت فردي ياالسدي ما ي ويانهدا الردحي  فالم فند  ليسد إلد ن تعديد الم فند  بيجدب 

وبسدبب بهم)يهددا  ,الب)ئد  االجيماعيد  األك دد  حميميد  ولكنهددا ,االجيمداي  األوم للفد د
الح)يي  تبر  الم فند   كمدا هد  يلد  ود  اليدا يخ( هد  السداح  األك د  وبا د   اليد  
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ويمينددد  وددد    لهدددا  ,اا حيييًيدددا اجيماعًيدددشا ًندددكيصدددف  يميددد  للفددد د بن يعمدددا ف)هدددا 
ياجهدددا. فا للمنددداكا األوسدددع اليددد  لددديم االجيماعيددد  األك ددد  إلحاًحددداليصددديم إلددد  الح

  ًردا فيميدع بداليمي)  والمياطند  بودً ا  كيصدف وبر   وا ييين تع يف الف د الد ات  
يجددب اسدديعاد  اليضددا ي  الم نيدد  يلدد  جميددع وسددييياتها ودد   دد م  ،وميًنددا ال)دديل

. وهيد ا بنديا جداد)  وييناتها وإياد  تني)لها ب  ق ج ف   لجعا األ  ا  يمل)د
فدددإن إيددداد  المياطنددد  الم نيددد  للمدددياط  تردددب   ضدددي    ردددي  إضددداف  إلددد   ضدددي  

 .83اجيماعي 
ووددد  هندددا فإنددد  يجدددب اسددديعاد  األ ددديام واليددديت الم نيددد  اليددد  تعدددز  وياطنددد  

ولكد  يحد ك ذلد  فإنندا يجدب بن نسديع)  السياسد  كيصدفها وندا ش  تفايليد   ,نن  
 ،ا  قًيدبا لد  الم فند  كيصدفها اتحدادً إوباليال  العيد   ,  ا م  يل  ديمر اطي  حيييي

يجدددب و  ,لل رافددد  الم نيددد  اوم)دددزً  اوورددد  ً  ،لردددنع الرددد ا  اكدددا وب)ئيًّددد ،اتندددا شيًّ  اونظاًوددد
إيددداد  المفهددديل المددد ن  للمجيمدددع وددد   ب ددد ى إلددد  تدددا يخ األفكدددا  البنددد ي  والحيمددد  

فكددددا  ودددد  األ صددددف  فكدددد  كي يجددددب إيدددداد  اليفك)دددد  فيدددد  بندددديا نردددد ب  , شمدددداالعمليدددد 
 .84  تؤدب إل  السمي شما ح ك ف  في ا  و يلف  و  اليا يخ ينن   الواأل

 اجملتمع البيئي التحرري  -3
اليسدداؤم الحاسددت وددا الدد ب يرردد ا وددي ب كيشيندد)  بددالمجيمع  إلدد  ندد ت وهنددا 

ودا الب نداول النداوا الد ب يميد    و سد  اليد  سديريل يل)هداوا األ  و الب)ئ  اليح  ب 
يج)ددددب ودددددي ب كيشينددددد)  يددددد  هددددد ا   و  ض اليا دددددعبا يليددددد  ليحييرددددد  يلددددد  اليعييدددد

ن المجيمدددع ب هدددي ,الددد ب آوددد  بددد  ونددد  الب ايددد  المبددد با وددد  يًضدددباليسددداؤال  ان   دددا 
واليكاودددا كددد)   ,واليفايدددا,الب)ئددد  اليحددد  ب هدددي المجيمدددع الددد ب سددد)يحرو فيددد  الييا ن 

دا دا المجيمدع ذاتد  ود   إلد  ن ثت فنيرا ه ا اليديا ,نساني الب)ئ  ال بي ي  والب)ئ  اإل
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 ,شدا المسديييا  السياسدي   ف ادا ليحر)و هد ا اليديا ن يلدب  م تكات  جهيد شاف  
ساسدددددي  اليددددد  نسددددداني  وهددددد  الم وددددد  األواإل ,والب)ئيددددد  ,واال يردددددادي  ,واالجيماعيددددد 

لنا ي  طبيع  ه ا المجيمع ال ب سد)يحرو فيد  هد ا اءوإذا تس .سينيا ه ا المجيمع
 ألند  ؛ي  المجيمع الكينف  ال  ال و شزب بن  ف    بشا المسيييا  نج    يلاليكاوا 

الحييييد  المبا د   اليد   ال يمر اطيد ن تيحرو فد  ظلد  بالمجيمع اليح)  ال ب يمي  
لمددياط  دو  حييردد  فدد  صددنع سياسدد  وجيمعدد  ودد   دد م وؤسسددا  لييددين ف)هددا 

ب فدددديف  للمددددياطن)  وسدددديا فيحرددددو فدددد  ظلدددد  اال دهددددا  اال يرددددادب الدددد  ,تح  يدددد 
وال ,لددد  تحييرهددداإاالحيياجدددا  الضددد و ي  الحييييددد  اليددد  سيسدددع  جميدددع المدددياطن)  

يضا ال ب سييحرو ف  ظلد  الد وابي بوهي المجيمع  ,فئ  بع)نها  تكين ورري   يل
 اوباليدددال  سدددييين  ددداد ً  ,وعان)هدددا ب سدددم نسددداني  وتي سدددخ الع  دددا  اإل ,االجيماعيددد 

 ,والب)ئيد  ,واال يردادي  ,واالجيماعيد  ,اسدي يلع  دا  السيل  تني)ا وردفيف  ود  ا
 .جا وجيمع ك)ئ  تح  ب ب   و  و  اآلانساني  الي  ييين شا ونها جزء ً واإل

ندد  بلنا يدد  الندديا السياسدد  الم  ددت للمجيمددع الب)ئدد  اليحدد  ب نجدد  ءوإذا تسددا
والد ب ييدين  ,ساسدها اليجمعدا  الندعبي بييم  ف  ال يمر اطي  المبا    الي  ييدين 

 .85وعا ًضا لجميع ب يام السي     الي  تعيق وجيد الح ي 
ن ن لددي كدد)  الكينف  اليدد  الرا مدد  بننددا ال فنبغدد   بوهنددا فؤشدد  وددي ب كيشيندد)  

يل  السل   النعبي  وب)  الف)  الي  الي  ه  كبسداط  اسديم ا  للد وم الم شزيد  فد  
السياسد  دون تد  ا فد ش   بي  ود  االتفا دا  اليد  تحدافظ يلد  صد حيا  صدنع 

وددد  جاندددب بب ودددياط . فالف  اليددد  هددد  كبسددداط  ال ولددد  اليددد  تكيفددد  بسدددل   ال ولددد  
 ،واالتحددادا  األو وبيدد  ،شمددا هددي الحددام فدد  الياليددا  الميحدد   الف)  اليدد  ،الم شزيدد 

وجمييا  الد وم الكبد ى الرا يد  الضد م  اليد  تعيمد  فد  و  ،و اب   ال وم المسيرل 
 .86ال  بب سي    للنا  يل  ال وم الم شزي إ    سا  يلاأل
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الكينف  اليد  وجديد  المجيمعدا ند  لكد  ييدين لهد ا بوهنا ف ب ودي ب كيشيند)  
ن نحاوم  لو ثراف  سياسي  ج ف   تنما جهيًدا حيييي  ليحر)و ه ا بحيير  يجب 

ن ني  اهدددا  ودددع إد ا  شاودددا لكدددا الردددعيبا  اليددد  تياجهندددا واليددد  يجبددد ،األهددد اا
يفددالح ي  ,هدد ا ال رافدد  السياسددي  ودد  الحدد  بن تبدد بويجددب  .صدد ا  حييردد إو  بددإ اد 

الك )د   ويبيدايين  ,وي بدين بطفدالهت ,في  النا  ك)ديتهت فبن لي  وج د الميان ال ب 
ينما المناطو الح)ييد  اليد  فيجمدع ف)هدا الندا  لمنا ند  الرضدايا  إن  و  بضا عهت

 ند  الرضدايا العاود  بنديا يلند  فد  السياسي  واالجيماعيد . وبالفعدا فدإن ود ى ونا
للسددل   السياسددي .  وهمدد  كيصددف  وسدداح و فندد  بو كلدد   هدد  اليدد  تحدد د حرددًا الحدد  

ح)  يمي  بن يجيمع المياطنين ليبادم وجها  نظد هت  الم فن ن الح  هي و شز إ
 ,ح ك ذل  بالفعدا فد  الكينف)د  اليا  ال)ينانيد  لسياساتهت, و  وإي اء تعب)  يلن  

يربدت ب وفد  اليجمعدا  البا يسدي  اليد  ,  ي الي  ف  العردي  اليسد لم ن اإلوف  ا
 .87ال ي   الف نسي 

ن نعيمددد  فددد  بولكددد  ييدددين لهددد ا المجيمعدددا  اليح  يددد  وجددديد حييرددد  يجدددب 
جدب ي ،شما نع فها و  الماض  والحاضد  ,سا  يل  اإلويانا  الحيييي  للبن األ
 -بو الحييردد  -الحددال  لددي  الفعلدد ويدد  بدد ن المجيمددع ال ير ندد    ن نكددين يلددب

فيندددددا ب ودددددع تحر)دددددو اإلوياندددددا   فهدددددي ؛نسدددددان إن فيصددددد  ب نددددد  بالدددد ب يسددددديحو 
وو  ثت فهي غ)  وا عد  بمعند  بند   ياند  أليظدت  ،اإلنساني  للح ي  واليي  ال ات 

 .88الر    يل  اليعرا واالكيكا وه  الرفا  اإلنساني  
ليجعدا السياسد   -حرًّداا كدا تا ي يًّد -اليح  ي  ون وًيا جد ًياتم ا المجيمعا  

ب  قيددد  فددد  طبيعيهدددا و يايددد  تنظيمهدددا. وهددد  تسدددع  إلددد  اسددديعاد  المجدددام العدددال 
لمما سددد  المياطنددد  الحييييددد  فددد  الي دددت الددد ب تنفردددا فيددد  يددد  الددد ا    الب لمانيددد  

وسدددد)ل  لليم )ددددا العددددال. وبدددد ل  ال تعدددد  كيصددددفها الكئ)بدددد  وتح يفهددددا آلليدددد  يالحددددزذي 
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نهددددا وحاولدددد  للعمددددا ودددد  ؛ ذلك سياسددددي ي اسددددي اتيجي ا   اليح  يدددد  وجدددد د يالمجيمعدددد
إويانا  ديمر اطي  شاون  بو بوليد  نحدي تكديي  ج فد  جد  ب للمجيمدع نفسد  وجيمدع 

 ،واالسيجاب  للض و ا  الب)ئيد  ،ك)ئ  تح  ب  ويج  نحي تلبي  االحيياجا  البن ي 
. إن شينهدددا تيضدددم   ددديً  وت ددديي  ب ددد ق ج فددد   ترددديل يلددد  المندددا ش  واليعددداون 

تن دديب يلدد  إيدداد   احييييددًا ودد  السياسدد  هددي حييردد  ك فهيدد . واألهددت ودد  ذلدد  بنهدد
إدا   كيصددددفها والعدددديد  إلدددد  المعندددد  ال)ينددددان  األصددددل  للكلمدددد   -تع يددددف للسياسدددد 

ويلد   ,ي  ط يو اليجمعا  المبا    للنا  ف  صياغ  السياسد  العاود  -للمجيمع
ولددي  وجددد د  ،ليضدداو . إندد  نددي  ودد  المردد)  اإلنسددان بسددا  ب دد ق اليكاوددا وا

وجميي  و  األدوا  بو االسي اتيجيا  السياسي  اليد  يميد  تبن)هدا والدي ل  ونهدا 
 .89كه ا تحر)و السل   

شما بنهدا ال  ,و  الياض  بن اليغ)) ا  المؤسسي  ال تح ك ف  ف ا  اجيماي 
طيدددد  ودددد  الناحيدددد  الهييليدددد  حيدددد  لددددي شانددددت ديمر ا ،تضددددم  بن البل يدددد  ال و شزيدددد 

سددديكين بالضددد و   إنسددداني  وير نيددد  وب)ئيددد  فددد  اليعاودددا ودددع الندددؤون العاوددد  ونددد  
ن المجيمعا  اليح  ي   تريل يل  الكفان و  بجدا تحر)دو وجيمدع ير ند  إالب اي  
يفيدد ض  غبدد  ديمر اطيدد   األودد  الدد بشفددان يعيمدد  يلدد  اليعلدديت والينظدديت.  ،وب)ئدد 

صدحاذ السدل   بن يردبحيا بو  ,ندا  فد  صدنع سياسد  وجديمعهتحيييي  ود   بدا ال
سدا  يلد  اتفداق وندي   كد)  وبدالي  فدإن المجيمدع اليحد  ب يرديل فد  األ ,الحيييي 

للمجيمددع, الجميددع يلدد  االييدد اا بددالحريق الم نيدد  والحفدداظ يلدد  السدد و  الب)ئيدد  
الب)ئيد    جباتدوا وتد عيتلد  حمايد  حرديق اإلنسدان إسا  ن  فه ا ف  األإ  فالوبالي

 .90المم)ز 
وهد  جهد  ثدي ب فديت  ،تنيا المجيمعدا   اليح  يد  سياسد  الب)ئد  االجيماعيد 

ا فددد  الجم يددا  العاودد  اليدد  ترددب  ه)ئددا  صدددنع  وؤسسدديًّ فيدد  وددن  الح يدد   دديً  
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ح)  يمي  إنناء تجمعا   دعبي  تجلدب الندا  للمندا ش  الكاولد  والمبا د    ,الر ا 
إن المجيمددع اليحدد  ب هددي فدد  المرددال األوم سياسدد  تسددع   ؛ إذفدد  الحيددا  السياسددي 

يعيم  فد  االسدا  يلد  ثرافد  سياسدي   ح)  ,إل   لو وجام يال ديمر اط  ح)يب 
 .91احيًّ  اوياطنً كيصف  حيييي  تسع  إل  إياد  ت ه)ا الف د و ح  حساس)ي  

ا ن المجيمددع اليحدد  ب الدد ب فنندد ا لددي  وجيمًعددبوهنددا فؤشدد  وددي ب كيشيندد)  
لد  الرضداء إ ن هد ا االتجاهدا  الفيضديي  تد ييأل ؛حديامب حام ود  األ ا بييً فيض
فكددددا  ونافيدددد  للعرددددا واليا ددددع و ددددا ب -فدددد   ايدددد  -السددددل   بندددديا شاوددددا وهدددد ا  يلدددد

ودددا وشدددا  ,  لسدددل ضدددي  فدددالمجيمع اليحددد  ب يعيددد ا باالجاذكيددد  األ بإلغددداءالم البددد  
يرددب  المياطنددين  بح)دد   ن تنيرددا هدد ا السددل   ودد  الرمدد  الدد  الرددابلي  هددي يسدد يإ
م  يل  الحيا  ن لك  فيمينيا و    م تكات  جهيدهت الرا ي صحاكها الحيير)بهت 

 .92نسان  تح  ب إونبناء وجيمع ك)ئ   - ضي ولي  يل  الف -واليعليت والينظيت
تهددددددد ا المجيمعدددددددا   اليح  يددددددد  بو الكينف  اليددددددد  إلددددددد  تيسددددددديع المؤسسدددددددا  

وسددع وندا ش  ياود  وميندد  فد  بب و دت. وودد  ال يمر اطيد  ود   دد م فيحهدا بودال ب
وود   ،ن تعم)و ال يمر اطي !ي ال ييدين ود   د م الرضداء يلد  سدل   ال ولد إهنا ف

نما ييين و    م تيسيع السدل   الندعبي  حيد  تردب  إو  و لرا, ثت الي ل  ينها 
 .93كا الريى تابع  لمؤسسا  ديمر اطي  تنا شي 

المجيمددع اليحدد  ب لدد  ييددين لهددا وجدديد ن سياسدد  بوهنددا فؤشدد  وددي ب كيشيندد)  
ون ا ددد  الم جدددي تيسددديع  وددد   ,ال وددد   ددد م االتردددام الن رددد  المبا ددد إحييرددد  

  م وحاول   اليصيم إل  شا ويان فد  ون رد  بو بود . هد ا الندي  ود  االتردام 
ويندجع  ,ا ليجد المبا   هي ال ب فؤدب إل  ال ر  واليفايدا الن رد  واليعلديت وجًهد

نر دد  الب ايدد  الحييييدد  هدد  وجمييدد   , لدد ا فددإنا ليجدد يمر اطيدد  وجًهدد اليلدد  ت دديي  
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وال  ددددداذ  ،صدددددحاف  األحيددددداءو  ، ايددددد  المحاضددددد ا  المحليددددد و  ،ال  اسددددد  الردددددغ)  
 .94الن ر 
ودع شا نا  اجيماعي  هدي  د  تنا يلد  اليضداو  بعضدنا كيصفنا ن وا يم)زنا إ
 يدد  فدد  إطددا  إكدد اي  وتحر)و الح,ودد  بجددا تعزيددز تنم)ينددا ال اتيدد  وإكدد اينا ،بعددب

ل اتنا كيصفنا  ذالاًل إي  المجيمع تكين   يبن المياطن  المنعزل .اجيماي  ووؤسس 
تدد ابي دا ددا وجيمددع ثدد ب ووؤسسدد     ن يردديل يلددبن المجيمددع يجددب , إذ إوددياطن) 

فددإن  وددع العر نيدد  واليضدداو  والنددعي  بالع الدد ، وفدد  نهايدد  الم دداا يدد يجمددع الف د
 .95ا بيا وا يحرو صال  وجيمع ووهيمً  اوب يً  ا المياط الح  ي  ه  الي  تجع

ندعي  بداالليزال تجداا وجيمدع بند ب يسي  د  ال  ن السياس  الحيييي  تريل يلدإ
ودد   دد م اليعلدديت السياسدد  وجملدد  الردديم  .واإلحسددا  ,واليدد  يب وال بدد   ,بالمع فدد 

المؤسسدي .  ولي  و    م ال ايد  ،ال ب فيت إنناؤا ف  سياق المنا ش  السياسي 
هد   ال اتيد , والنييجد ن ياليضاو ي هي النييج  النها ي  للعملي  اليعليمي  واليكيينيد  إ

ا ا غنًيددبن الدديي  هددي الدد ب  سدديح د فدد  النهايدد  وددا إذا شانددت البندد ي  سدديحرو  ددعي ً 
الف دي . إن السياس  اإلك اعي  دون ودياطن)  ببالجماي  دون اليضحي  بنعي  غن  

شددد ل  فإنددد  ال و  , ض اليا دددعبن ييدددين لهدددا وجددديد حييرددد  يلددد  ب وبددد ي)  ال يميددد 
 .96ن ييين هنا  وياط  وب   دون سياس      بيمي  

 ,والندددد وذ ,واليندددداف  ,ن وددددا يجددددب بن نفعلدددد  كيضددددين فدددد  يردددد  اليسددددليعإ
وال  ودد  العاودد  فدد   ،واليجمددع ،واليعدداون  ،واألنانيدد  هددي غدد   قدديت النزيدد  اإلنسدداني 

ووجيمعاتندا  ،ووؤسسداتنا ال فنيد  ،لي  ف  و ا سدنا ،حيا  الم ني المما س  ال)يوي  لل
ا إلدد  جنددب وددع السياسدد  كددا يجددب بن تسدد)  المياطندد  النددعبي  جنًبدد ،فردديالمحليدد  

الندددعي  بدددالي ابي والمسدددؤولي  الم نيددد  اليددد  سدددييين ف)هدددا   إلددد الندددعبي الي  سددديؤدب 
 .97ب ن ونا ش)  كننا  ف  صنع وجيمعهت الب)ئ  اليح   ي المياطن
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فددد   فهدددي ,كددد ل  يجدددب بن يردددب  ت ددديي  المياطنددد  فًندددا ولدددي  وجددد د تعلددديت
الددد ب يسددديج)ب لل غبددد  اإلنسددداني  العميرددد  لليعب)ددد  يددد      ددد إكددد اي  بدددالمعن  األ

يجب بن ييين فًنا   رًيا ف    في  شدا  , وش ل ال ا  ف  وجيمع ث ب ذب وعن 
, ووال دددد  ,األ   دددد  وددددياط  تماًوددددا حييردددد  بن وجيمعدددد  يعهدددد  بمردددد) ا إلدددد  صدددد   

 ن شدددا ودددياط  وؤهدددا  بيفيددد ض المفهددديل اليحددد  ب  للمياطنددد  ووددد  ثدددت  .وير ن)يددد 
ن األودد  األك دد  بهميدد  هددي تنددجيع  يلدد  بو  ،للمنددا ش  وبا دد   فدد  ي ددؤون ال ولدد ي

  قيد  بو وؤسسدي  بن فيت تديف)  شدا اليسدا ا سدياء شاندت بيجب  ؛ ل ا الييال ك ل 
ن اهدددا يمليدددد  ت بييددد  وب  قيددد  تحددديم الكفددداء  ال اولدددد  لليعزيدددز المندددا ش  بالكاودددا 
ن فددديت تنظددديت الحيدددا  االجيماعيددد  والسياسدددي  بيجدددب  , شمددداللمدددياط  إلددد  وا دددع فعلددد 

 دعي  حييرد  بال يايد  واليعداون الميبدادم  بو  ،كيي  و  بجا تعزيز حساسدي  يميرد 
ل  وددد  ن فددديت  النظددد  إلددد  ابيضدددا ب وفعالددد , شمدددا يجدددبوددد  بجدددا وندددا ش  حييييددد  

ي يمنحهدا المدياط  للمجيمدع بو ونحد وليسدت ي ،العاو  يلد  بنهدا سدم  إنسداني  ف يد  
 .98وهم   ا   يجب يلي  اليفاء كها

وم ل)  ي  النعب  تري ن السياسد  اليح  يد  وجديد   وب ال و  االييماد يل 
حدديام ب حددام ودد  األ يدد  النددعب بدد وفيضدد) ن يييندديا بوندد وب)  ال تكددين وهمدديهت 

وتسدددج)ا  ,يمدددام فددد  اجيمدددا  الم فنددد حرددد  وهمددديهت فددد  تنظددديت جددد وم األنمدددا تنإو 
ل)هددددددا المياطنددددددين ودددددد  ونددددددا شيهت وحدددددديا تهت فدددددد  هدددددد ا إالردددددد ا ا  اليدددددد  فييصددددددا 

وااليدد اد فرددي ,  دد اا والينظدديتاإل  ن وهمدديهت تريردد  يلددإفددوودد  ثددت  .االجيمايددا 
سددهت وليسددت نفبلي  المددياطن)  ؤو وبدد ل  ييددين ات دداذ الردد ا  وسدد ,لهدد ا االجيمايددا 

 .99المن وب)  لي  هؤالءؤو وس
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يميدد  للنددا  بن يع)دد وا تنددي)ا بنفسددهت ودد  األحاديددا  المنعزلدد  إلدد  وودد  ثددت 
كا ف  اليا دع ك وتيب  وي د  و ني د   ،و لو حيا  ح)يي  ووجيدي  , كيان سياس  وب  

 .100لها  يا وؤسس  إضاف  إل  وحييى و ن 
 .الردد ا المنددا ش  فدد  صددنع  ن ييددين لدد فهت ف صدد  حييييدد  فدد بويي لددب ذلدد  

فيحرو ذل  و    م  لو ديمر اطيد  وبا د    اليد  ود  اليح)دزا  الجنسدي   وسيا
ير ل لنا اليا يخ ي ًدا و  األو ل  العملي  للنماذل اليح ي يد  إلد  و والع قي  واله وي . 

شمددا فزودنددا ب و لدد  يدد  االتحددادا  اليح  يدد  والدد وا   اليدد  جعلددت تنسدد)و  حدد  شب)دد 
 .101عا  الحيت ال ات  وميًنا دون المسا  باسير لهت وح ييهتوجيم

ولدددي  وجددد د ح شددد  ب ددد ى  ،وجددديد ثرافددد  ج فددد  بيضدددا وسددديا في لدددب ذلددد  
تحاوم إ ال  بي اض ب واتنا دون الي ث)  يل  وراد ها. يجب يل)نا بيضا الدي ل  

سسدا  ولدي  فردي إ الد  المؤ  ،و  السلبي  واالنهدزال الد ات  الد ب يديم  يلد  نفيسدنا
الي  تجس  الهيمن  االجيماعي . لك  يجب ي ل اليضحي  بالحاج  إل  ثرافد  ج فد   

 ,بن نعيمدددد  يلدددد  فكدددد   ضددددباكي  يدددد  ال دددد   الن ردددد  دون ووؤسسددددا  ج فدددد   
 اكلد  جمداه)  غ)د    نهاي  الم اا إل  فنيحيم ف وونعزل) ,   يس) وال ب يجعلنا 

ا إلدد  جنددب وددع جهيدنددا سدد)  جنًبدد. إن اليغ)دد ا  فدد  ال رافدد  والن رددي  تلإلصدد ن
 ,واليكاودددا اليددديا ن,وجيمدددع  دددا ت يلددد   ,ال اويددد  إلددد  تحر)دددو وجيمدددع ك)ئددد  تحددد  ب 

 .102يضا  ب واليفايا ك)  شاف  
ا ك  بن النا      لريا بح ا ً بوهنا فيفو وي ب كيشين)  وع جين لي  ال ب 

  دون ال يمي  إ ضا  هؤالء ألى سل   سياسي وباليال  ,وويساوي  ووسيرل) 
شيان واح  و  بجا  ف اا ف)يح ون وعً وهي ال ضا ال ى فيفرين يلي  جميعً  . ضاهت

ش ل  فإن  .وحي  يسيد الي ال فيما ك)نهت وييبادلين المنافع ,س ويهت و احيهت
 .103تحادهت في   ي  لهت تع)نهت يل  وياجه  األ  ا  المني ش ا
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 بمر و ها الي  ه ح ها ك  بن اإل اد  العاو  و بسي ال ب و يضا وع   بوييفو 
 الي بن تيج   ي  ال ول  نحي تحر)و ال )  العال وتحر)و المرال  المني ش  

فإنها ل  , بيضا هاتحاد اوإذا شانت ال ول  ال تريل إال يل   .س)يفو يل)ها الجميع
إال ين وا ينيا هؤالء األف اد  ي  ياو   اد   يل  تحر)و  ,تحرو صال  بيضا ها

 .104وا ت م  إلي 
بعب وع ن ف تبي النا  بعضهت بن  يجب بك  بيضا وع شاني ال ب بوييفو 

ال ي يع إال  وبن صاحب السياد   ب ن وب ل  ينع  الف د  ,ويين)  إ اد  جماعي 
 105ال ول . ف السياد   جميًعاصاحب وو  ثت يرب  المياطنين  نفس ,

 (1729 – 1797(  Edmund Burkeوييفو ش ل  وع إدوين  ك)    
وذل  ألن  ,اليح)  الحيير ك  بن النعب يجب بن يرب  هي المن   بب ال 

 ف فإن  صاحب السياد   وباليال  ,النعب هي ال ى يرنع يادات  وترال) ا
 .106ال ول 

( ال ب 1737 – 1809  (Thomas Paineيضا وع تيوا  ك)   بوييفو 
ثت فالسياد   وو  ,ف د ببك  بن السياد  ال تنسب إال إل  األو  وال تنسب إل  ب

وب ل  يحيت النا  بنفسهت ويحررين به افهت  ,السياد  النعبي  ه اليح)   
 .107وورالحهت

ك  بن  الك  و  وجيد ديمر اطي  إيجاكي  بييفو ش ل  وع إ ي  ف ول ال ب و 
 ديمر اطي  ونا ش (؛ ح)   ئين المجيمع   يب  إل   ليذ المياطن) ,   نن 

ت  ؤونهت الن ري , وبالمنا ش  ف  حيا  الجماي  وتهمهت بالر   نفس  ال ب تهمه
 .108حياتهت الن ري ف  يرب  األف اد بك   إقبااًل وحماًسا  , وو  ثتو ؤونها

( ال ب  Robert Dahl   )1915 – 2014يضا وع  وب   دام  بوييفو 
فيعلمين  افإنهت جميعً  ,يملي  حيت ذاتهت ف ك  بن  و    م إ  ا  بف اد النعب ب
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وه ا المسئيلي  المني ش  تمينهت  .وسئيل)  ب  قياً ا لير ا كيصفهت بف اد ً كيعي  ا
 ,الونهجهت الع ,وسياساتهت ,و يان)نهت ,و ياي هت ,و  صنع   ا ا  تيعلو بمباد هت

 .109وشا وا فيعلو ب وي  حياتهت 
الدد ب بكدد  بن  (John Rawls   )1921-2002وييفددو وددع جددين  ولددز   

سي  هد   دي  العاود  الميم لد  فد  شدا بفد اد المجيمدع كيصدفهت الري  ال يمر اطي  السيا
ووددد  ثدددت فدددإن فكددد   الحيدددت  .110اودددياطن)  بحددد ا  وويسددداوي  كيصدددفهت يدددييً  جم يًّددد

الددد ات  الددد يمر اط  تعنددد   بن المدددياطن)  يجدددب بن يعملددديا وًعدددا بنددديا إ ادب إلدا   
 .111 ئين وجيمعهت السياسي  بنيا جماي 

ك  بن اله ا ال  ي  و  ال يمر اطي  هدي إننداء ب وييفو وع آالن تي ي  ال ب
وجيمدددع سياسددد  يدددادم فددديت فيددد  إلغددداء شافددد  ب ددديام السدددي    واالسددديغ م بالسدددمان 

 .112ونيج)  ليا ي هت,بح اً ا بف ادلألف اد, والجمايا  ب ن يربحيا 
 (1931- 2013(  Ronald dworkinوييفددو شدد ل  وددع  ونالدد  دو شدد)   

ا المسددددئيلي , فددددإن شددددا  دددد   يجددددب بن فدددديت السددددمان لدددد  كدددد  بننددددا إذا ب دنددددبالدددد ب 
. 113بالمنا ش  ب  ير  صدحيح  فد  الرد ا ا  الجماعيد  اليد  فديت حيمد  ود    لهدا

وطبًرا لليري  ال ا  ك يمر اطي  المنا ش , فإن األفد اد يحيمدين بنفسدهت ألن شدً  
 .114ونهت ييين   يًيا تاًوا ف  المن و  السياس  الجماي 

المندا ش , فدإن الحيدت كياسد   الندعب يعند  الحيدت ود   د م وطبًرا ليردي  
كددا بفدد اد النددعب, فددإنهت يعملددين وًعددا كيصددفهت ويكدداول)  ووينددا ش)  ويسدداوي)  فدد  

 .115ه ا جماي , هي الحيت ال ات 
فمدداذا  ,بالنديا السياسد  للمجيمدع الب)ئد  اليحد  ب  ودا فيعلدوذا شدان هد ا هدي إ

يج)ددب وددي ب كيشيندد)  يدد  هدد ا   يمددعيدد  الندديا اال يرددادب ال ددا  كهدد ا المج
إنددد   ,يضدددا يلددد  اال يردددادبالسياسددد  فن بدددو   يلددد ودددا فن بدددون با اليسددداؤم وؤشددد ً 
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الدد ب  ال بسددمال ن فدديت الددي ل  فيدد  ودد  اسدديغ م اال يردداد باال يردداد الدد ب يجددب 
إنددد   األ ددد ى,ييمنددد  الرلددد  وح ودددان شدددا فئدددا  المجيمدددع   سدددا  يلددديعيمددد  فددد  األ

والدد ب  ,جمدداي  الدد ب سدد)لب  االحيياجددا  الحييييدد  للمددياطن) اال يردداد الميدديا ن ال
 ال وود  هندا فدإن المجيمدع الب)ئد  اليحد  ب  .ف اد المجيمعبسينا   في  شا ف د و  

ولك  بيضا حيات  اال يردادي . إند   ,فرييسع  إل  تغ))  الحيا  السياسي  للمجيمع 
ع  بح)ددد  يردددع شدددا يسدددع  إلددد  دودددل وسدددا ا اإلنيدددال فددد  الحيدددا  اليجيديددد  للمجيمددد

اليدد  تردد   شيددف سدديعما يلدد  و وندد و  وندديل تحددت ا يرددا  الجم يدد  النددعبي ، 
السدا    ،تلبي  ورال  المجيمع شيا. يجب اليغلدب يلد  الفردا كد)  الحيدا  والعمدا

المدياطن)  ن فلبد  هد ا اال يرداد  غبدا  بيجدب و  .ف  اال يرداد ال بسدمال  الحد ف 
اناتندددا وتفع)لهدددا وددد   ددد م العمدددا اإلكددد اي  . نحددد  نكينددد  بنفسدددنا إويهتواحيياجدددات

 .116نساني  واليكاوا ك)  الب)ئي)  ال بي ي  واإل الييا ن والمف)  ال ب سيحرو 
اال يرداد الد ب ذلد  ا دي اك  فإند  ي يلد  يد   ند  ا يرداد  بويل  ال غت و   

فإذا شدان العاودا اال يردادب يند  شدا م ودا ش  هدي العاودا ؛ لي  شا م وا ش اإدي
فإن اال يردداد يندد  , اضددع  لدد  األ دد ى تكددين شددا العياوددا و فدد  المجيمددع  ساسدد األ

في ا ا وي تبي  بالعياودا  وح  العياوا الميجيد  ف  المجيمع بوي ب كيشين)  هي 
  نسدددان  وإذا شدددان شدددا م ودددا ش   ددد   شدددز يلدددليندددي)ا المجيمدددع الب)ئددد  اإل األ ددد ى 

وباليددال  ترددع يلدد   ال ال بسددمطبردد  العمددام كيصددفهت ال بردد  الميضدد    ودد  النظددال 
لدددد  اال يردددداد إ ال بسددددمال ياترهددددا وهمدددد  تغ)دددد  الددددنمي اال يرددددادب ودددد  اال يردددداد 

اال ي اك  فإن وي ب كيشين)     جعا ه ا المهمد  تردع يلد  يداتو شدا المدياطن)  
ضدد   بمرددال  شددا المددياطن)  بسددمالي   دد  بن ال  أل؛ الميجدديدف  فدد  هدد ا المجيمددع

تد  ا فد  ضد ا  اليد  و عدت يلد)هت العمام فإن األ وحي  هؤالء ,ولي  العمام فري
 .و  ه ا المجيمع فيجزبال ا إطا  شينهت وياطن)  وجزءً 
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 ،بكندددداء وبنددددا و  ،سددددا  شا نددددا  حيدددد   آبدددداء وبوهددددا إن العمددددام هددددت فدددد  األ
ولي  فري نرابدا  العمدام.  ,بيضاء ف  المجيمعا و  ،ب  ا  ل فهت بح ل و ؤى و 

يياوا طبيي  ف  كيصفهت   بع)  يدو هت اليا ي  ي تيجاو  ت لعاتهت البن ي  إل  ح
وهددت  لرددين بندد ن  ،ياليددا يخي. وهددت يعددانين ودد  تلدديك وجيمعدداتهت وشدد ل   ورددانعهت

ووجيمعددداتهت كدددنف   ددد   اهيمددداوهت كيظدددا فهت  ،ج)ددد انهتو  ، فدددا هتو  ، فاييددد  بكندددا هت
 .117وورافي  األجي 

  اليجمعددددا  ن ي  دددد  يمددددام المهدددد  الم يلفدددد  ورايدددد هت فددددبوودددد  هنددددا يجددددب 
يجددب بن ييددين اهيمدداوهت  ،وددياطن) كيصددفهت ولكدد   يمددااًل كيصددفهت النددعبي  لددي  

ن يحدددددا بيجدددددب  , شمدددددااألساسددددد  المردددددلح  العاوددددد  للمجيمدددددع الددددد ب ي يندددددين فيددددد 
 .118اليضاو  اإلنسان  وحا الميسب المادب

إن هدد ا النددي  ودد  اال يردداد سدديا ييددين لدد  وجدديد  فرددي فدد  ظددا وجيمعددا  
اال يرداد اليح)د  الد ب ييدين بمرد و ا الي ديا فد  وجد   ألند , شزي ك)ئي  تح  ي  الو

وسددديا يحددد ك ذلددد  فردددي وددد   ددد م الم فددد)  الددد ف  تحددد شهت  ,العالميددد  ال بسدددمالي 
ووحاولدد  ت دديي   ,وتحدد ب سددياد   ب  المددام العددالم  يلدد  حيدداتهت ,الح شدد  النددعبي 

ب ت يي  ه ا المراوو  وس)ي ل ,ك ا ا ا يرادي  وحلي  وإ ليمي  لعملياتها الرناعي 
 ،ديدددت الردددنايا  اليددد  تسدددي   يل)هدددا المجيمعدددا  المحليددد  وونافددد  البيدددع باليجز ددد 

وودد  ل سددي  ال.   ً واالنيرددام إلدد  المدديا د اإل ليميدد  اليدد  ال يجدد ها  ب  المددام و بحدد
سدددييين اال يرددداد المحلددد  ب )ًئدددا برددد   ودددا ييدددين فددد  طدددي  اليكددديي  ا يرددداًدا ثدددت 

وي ودا فد   ،المرال األوم بجيد  ونيجات  وإنياج  ب  ا تكلفد  وميند ب  قًيا فهيت ف  
يردا   بن فؤدب ف  النهاي  إلد  تردييب ا يرداد الند شا  الد ب يحردو نجاًحدا شب)دً ا

 .119بياوا ب باح  ولي  بجيد  سلع 
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وودددد  هنددددا فددددإن ا يردددداد المجيمددددع الب)ئدددد  اليحدددد  ب هددددي ا يردددداد يعيمدددد  فدددد  
ال فدديت ت ويمدد  بو تجميعدد  وفًرددا و  ,وتعدداونهتن)  سددا  يلدد  ونددا ش  شافدد  المددياطاأل

للمبدادئ النراكيد . ويريد ن بن فديت وضدع األ اضد  والمؤسسدا  يلد  نحدي ويزافد  فد  
يه   المجيمععل  نحي بد ي ياي  المياطن)  ف  ظا المجدال   دعبي  حد  . ويند وا 

ا  وسيا تليزل االحيياج الجيد ،د جا    يلب لسلع ليح ك ذل  فري سيا تييف  
 ال بسدمالي وحدا المعداف)   وعاف)  الييا ن وسيا تحا  الب)ئي ،بالعر ني  و المعاف)  

 ،الكينفدددد  ال  -ي ي. فددد  و دددا هددد ا اال يرددداد المحلددد الميم لددد  فددد  يالنمدددي بو المددد
سددددد)يت دودددددل  ،ولدددددي  وجددددد د اليكنيلددددديج  ،والعر نددددد  بالمعددددداف)  الب)ئيددددد  ،الميددددد ابيو 

ووددا  ،ل)دديل إلدد  العمددام والمهن)دد)  والمدد ف ي المرددال  ال اصدد  اليدد  ترسددت النددا  ا
 دددداب  ذلدددد  إلدددد  ورددددلح  ياودددد  فدددد ى ف)هددددا النددددا  بنفسددددهت وددددياطن)  يسي  دددد ون 

هندا سد)يت و ولي  فري بم)يلهت الن ردي  وونداغلهت المهنيد .  ,باحيياجا  وجيمعهت
وسدديحا اليفسدد) ا  العر نيدد  والب)ئيدد  للرددال  العددال وحددا  ،المياطندد  الي ش)ددز يلدد 

هدددد ا هددددي األسددددا  األ   دددد  ل  يردددداد . ويليدددد  فددددإن   ال بييدددد  واله ويدددد المرددددال
األ   ددددد  للمجيمعدددددا  األ  قيددددد . إنددددد  االهيمدددددال االجيمددددداي  العدددددال الددددد ب فددددد يت 

 .120المجيمعا  األ  قي 
وهددي  ،إن المجيمددع الب)ئدد  اليحدد  ب هددي سياسدد  يميدد  بن ت )دد  ال يددام العددال

الييجيددد  والهددد ا. ترددد ل المجيمعدددا  وناسدددب لح شددد  ير نيددد  تحيدددال إلددد  إحسدددا  ب
 ,فرديلدي  ليغ)د  النظدال االجيمداي  الحدال   ،واليسدا ا ،ال د ق و  ،اليح  ي  األفكدا 

وتيسدديع ترال)دد ا ال يمر اطيدد  الميبييدد  إلدد  وجيمددع  ،كددا إليدداد  تنددي)ل  بندديا جدد  ب 
 .121ير ن  وب)ئ 

ا ولكدددد  فيحرددددو ذلدددد  يجددددب بن تكددددين وجيمعاتنددددا الرددددغ)   وييا ندددد  ا يردددداديً 
بح)ددد  يمينهدددا االسددديفاد  الكاولددد  وددد  المدددياد ال دددال المحليددد   ،ووسدددي ف   بنددديا ج)ددد 
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يجددب تنددجيع النددا  شمددا لييسدديع المحفددزا  الز اعيدد  والرددناعي .  ،وودديا د ال ا دد 
ن فيحرددو وب اآلال , ودد  االييمدداد الكاوددا يلدد  العضددلي  كدد اًل   ددياتهتيلدد  اسددي  ال 

وجددديد  ذلددد  بن ؛ال بي يددد  الغنيددد  والمينييددد  اليددديا ن كددد)  اليرنيدددا  المف)ددد   والب)ئددد 
ذاتيًا نسدبيًا يعيمد  بنديا واضد  يلد  ك)ئيد  ووسدا ا الحيدا  الميجديد   وجيمع ويي ٍ 

يلد   يييسدب احي اودًا ج فد ًا لع  د  اليد ابي العضديي  اليد  ت يمد هدي وجيمدع  ،في 
  لدد   لددو ورددفيف  ج فدد   للي ددي  الفدد دب والجمددايإوهدد ا سدد)ؤدب  ,المدد ى ال ييددا

 .122وع الب)ئ  المحي   الي  و    نها بن تحفز المجيمع  واتحاًدا
ن عبددا   يال ددي  وددعي ال تيضددم  إحساًسددا يميًرددا بوهنددا فؤشدد  وددي ب كيشيندد)  

تيضدم  بيًضدا  فري,وإنمدا واحي اًوا شب)دً ا لدإل اد  الف ديد  ،باالحي ال الميبادم للن  
ال  لكددد  نبددد ه  يلددد  ذلددد , و وجددديد إحسدددا  يم)دددو باليحددد   كددد)  الفددد د والمجمييددد 

ل هاذ ببع  و  د اس  الحيا  الهن ي  األو ييي  للع ي  يل  بدل  وف)   يلد  لنحيال 
ا بالكاوددا نحددي اليضدداو  مجيمددع الهندد ب اليرل)دد ب ويجًهددالشددان  , ح)دد هدد ا الحييردد 

و  الز اي  إل  إي اد  ،تت تنف)  جميع المهال األساسي  للمجيمع تر يبا , ثتالجماي 
فد  شدا  , دا   األطفدام ودع البدالغ)  فد  وعظدت هد ا المهدال ,بنديا تعداون  ال عال

و  هد ا الندعي  و  .ا بنعي  بالمسئيلي  تجاا المجيمعو حل  يم ي  ييين الف د ويلفً 
وذل   فيلدد  ,باليحدد   كدد)  الفدد د والمجيمددع يظهدد   ددعي  اليحدد   كدد)  المجيمددع وب)ئيدد 

ودا ال  داذ المعاصد  ب عد  واليعداون.بنيا واض   عيً ا باليعاي  والي ابي المجيم
فيم)ا إل  طم  ث و  اآلثا  المي تب  يل  ان وال الف د والمجيمدع والب)ئد  فد  نظدال 

 .123واح  وييا ن 
 ،ن بددالعيد  إلدد  ال رافددا  األ دد ى لددي  ودد  بجددا قدديت إنسدداني  بك دد ي إننددا ولزودد

جددا كدد ا ا با ودد  وإنمددا بيًضدد فرددي؛و ؤى ك)ئيدد  بك دد  ثدد اًء  ،وحساسدديا  و هفدد  بك دد 
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ترني  لريى اإلنيال الض م  يالم بي ي الريى الي  ك ب  تره ندا بالفعدا وتهد د سد و  
 .124الحيا  يل  ه ا الكيشب

واليرنيدا   ,واالدوا  ,انينا  الح ف)   يل ال يعي ضن  بوهنا فؤش  كيشين)  
والي ددي  الياسددع والمي دد  ليفدداي   السدديق الحميمدد  بندديا يددال وجيانبهددا  ,الج فدد  

فددإن هدد ا المددزيل الغندد  ودد  الع  ددا  اليجا يدد  يعددز  اليفايددا ,   قيدد نسدداني  واألإلا
 ,ال يرداد السديق الميجديد فد  يرد نا الد اه  ال بسدمال يي  الدنمي   البن ب يل

ف اد الم تب )  كها بنديا ن اق صغ)  وحل  ك)  المجيمعا  واأل  يل اليجا  فإن 
 الددد وابي إلددد وشاندددت تم)دددا  ,لمنافسددد  وددد  اوث)دددو يدددز   فيمدددا وضددد  اليعددداون كددد اًل 

ك ددد  وددد  شينهدددا بالمندددا ش     وددد    عهدددا شاندددت  ا مددد  يلدددكددد اًل وتيسددديعها المحليددد  
ا ا ف دًيدوود  الناحيد  السياسدي   د وت ونيًجد ,ك   و  شينهدا وفي سد ب  قي  بي ا ي  

حددا الحددياجز كدد)   إلدد ا شانددت تم)ددا  )دد ً بو  ,لمما سدد  المياطندد  ب دديى برايدد   واديدد  
فكددا  وال رافددا  وددال األب كددياذومددا يفددي  األ ,يمعددا  المحليدد  والمندداطو المجدداو  المج
 .125وتبادم المها ا  واليرنيا  ,والييت

ن ا يردداد المجيمددع الب)ئدد  اليحدد  ب ييددين فيدد  لكددا وددياط  بفيضدد  ودد  ذلدد  
وينددد وا يحددد ك ذلددد  سددد)يت تعزيدددز بجدددياء نفسدددي  ج فددد   إحساسدددًا , نرددد)ب  وحردددي 
وما يجعا شا وياط  ينع  ب ن  وليزل كنجان اال يرداد  ,  الم ني باليالء والمسؤولي

  ردي  فد  تحر)دو  فاييد   لهدت وردلح ن  األ    . وب ل  سينع  المياطنين بد
إذا لددت  يح  يدد الهدد ا المنددا يع المدد ج  بال تددنج  بب ودد   ويليدد  فمدد  المجيمددع,هدد ا 

 ج فً ا و  ب يام الينيي  ف  اليا ع إذا لت تك   يً  و  ت بيي ،تك  السياس  الج ف   
 .126المياط  و   لو وجيمع ك)ئ  تح  ب  ي الم ن  ال ب فيمي  ف

-1893  (Harold Laski  ها ول  السي وهنا فيفو وي ب كيشين)  وع 
ن ييين هنا  اتسا  ل ا    المجام اال يرادب, ف  بن  يجب بك بال ب ( 1950
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المجام, وتحيك  شا اسيفاد  يجب بن ييين  اصً ا يل  فئ  بع)نها تحيك  ه ا 
سيا ينع  الجميع ب ن هنا  ف ًصا حيييي  فيف ها  ون , وين وا يح ك ذل  فري

 .127يسيحرينها  لهت وجيمعهت لك  يح)يا الحيا  الي 
ن اال يراد ال فنبغ  بن ي ضع ب بك  ب داليضا وع إدغا  وي ان بوييفو 

ًيا فيسع لليعاض يا , اًدا جماعد)  ا يردب, كا فنبغ  بن يرد)  فحسدلليرن
ك  بوييفو ش ل  وع دو ش)  ال ب  .128وا والجم يا , واليعاونيا , وتبادم ال  

  دبن وجيمع المياطن)  الميكاول)  سيحرو بنيا حيم  وجيمًعا بك   ي ال  و
 .129الميكاوا المجيمع غ) 

بالنيا اال يرادب ال ا  بالمجيمع الب)ئ   وا فيعلووإذا شان ه ا هي 
ن  ب يج)ب وي ب كيشين)  ي  ه ا اليساؤم   و واذا ي   يل  االجيماي اليح  ب 

وال ب تسيدا  ,يضا  ب النيا ال ب يريل يل  ال وابي والع  ا  الحميم  ك)  شاف  
ن ي ضع ه ا المجيمع ليغ)) ا  يييلي  بولك  يح ك ذل  يجب  , ون اليعاون 

ال ب  بالع  ا  الرا م  والبح  ي   ،يمير  ي  ط يو اسيب ام المنافس  باليعاون 
 ،يل  المنا ش  واالهيمال الميبادم. وسيا في لب ذل  ح ش  اجيماعي  ونظم 

و  بجا وياجه  اليح يا  األساسي  الي   ،وويجه  إل  األوال ،اعي  وواضح و و 
كيصفنا إننا  .ي  حها وجيمعنا ال اه  ال ب فينا ب وع المجيمع الب)ئ  اليح  ب 

نح     ءولك  لي  ه ا شا  ,  بنما  حياتنا     اإلويانيجب بن نغ)   ابف ادً 
حي  ونح  ننا   ف  تغ))  نمي الحيا   ،بحاج  إل  إياد  يييل  المجيمع ب كمل 

واالسي  ال المف   للي يد  ،ووح ا  ال ا   النيوي  ،كنضاال  ونف د  ض  اليليك
)ا ويماس  ووا إل  ذل . يجب بن ييين ل فنا تحل ،وت و)  الي ب  ،الحف ب 

إضاف  إل  الع  ا  ال بيي   ،للع  ا  اله وي  العمير  وبنظم  الهيمن 
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لك  ييين بإوياننا و  ,حي و      النا  وش ل  الب)ئ ال فيواالسيغ م اال يرادب 
 .130س  و يلف   ياوها اليعاون والي ابي والمنا ش بياد  كناء المجيمع يل  إ 

ا فددد  تنددديا ا   يًسدددا ال رافيددد  دو ً ن تلعدددب العياودددبولكددد  فيحردددو ذلددد  يجدددب 
وت سدديخ قدديت  ,ن تكددين ت بدد   رددب  لنندد  الدديي بيجددب و  ,المجيمدع الب)ئدد  اليحدد  ب 

تلبيدد  االحيياجددا  وال غبددا    يلدد جددا وجيمددع  دداد ٍ بواليعدداون والينددي  ودد   اليع ديدد 
 .131نساني الب)ئي  واإل
إن الحيدددا  فددد ،إذا تدددت تحر)دددو المجيمدددع الب)ئددد  اليحددد  ب وددد  الناحيددد  العمليددد  

وتردع فد  شيلد  ويناغمد   ،االجيماعي  سينيل ت ي ًا حساسدًا لليندي  البند ب وال بيعد 
ا لكدا   ردبً وسيردب  المجيمدع وجدااًل  .نسداني ج)   الييا ن ك)  الب)ئ  ال بي ي  واإل

لد  فدي  آفداق وجمييد  واسدع  إوسد)ؤدب ذلد   و   د ,إوياندا  ف يد   ت يي  كنداء و 
 ,سننده  تفددايً  وبيكددً ا كدد)  الفدد دو والسددليشي .  ,وال رافيدد  ,ود  المحفددزا  اال يرددادي 

كدا  ،وال بيعد . وسد)يت احيد ال اال ي فدا  كد)  الندا  ,واإلنسداني  ,والب)ئد  ,والمجيمع
ن فيت االسديفاد  ونهدا فد  كندا المجيمدع بنساني  حي  يجب إ ب ا   كيصفهاوتعزيزها 

اب  المردال  كد)  األفد اد وبد)  الب)ئ  اليح  ب. ه ا اإلحسا  باليح   سيعي  تند
ودد  يمليددا  الرمددع ويدد ل و  ،سدد)يت تح يدد هت ودد   وتدد)   معدد و المجيمددع وال بيعدد . 

ود  ييا دو السدل   واإلكد اا غ)د  و  ،ود  بعبداء الكد ن واالحيياجدا  الزا فد و  ،األودان
سدددييين األفددد اد فددد  النهايددد  فددد  وضدددع يسدددم  لهدددت كيحر)دددو إويانددداتهت و  ،العر نددد 

 .132يمع البن ب والعالت ال بيع ك يضاء ف  المج
وهنددا فيفددو وددي ب كيشيندد)  وددع   ولددز الدد ب دافددع يدد  المجيمددع ج)دد  الينظدديت, 
وال ب ف  ظلد  فد    األفد اد حاجداتهت بعضدهت إلد  بعدب كيصدفهت  د شاء, ويد    
كاٌّ ونهت بن نجان اآل  ي  ييدين ضد و ًيا وويمدً  لنجداحهت؛ لد ل  الكد  ود  وجديد 

فيددد  شدددا بفددد ادا إلنجاحددد  لكددد  ييدددين  دددادً ا يلددد  بن يفددد  وجيمدددع ويعددداون يندددي   
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بمي لباتهت, وب ن يحردو بهد افهت وطميحداتهت وهمدا ا يلفدت وتندعبت. وبد ل  سديا 
فيحرو اليماسد  االجيمداي  الد ب سد) بي األفد اد ا تباًطدا وثيًردا بمجديمعهت, ويمدنعهت 

 .133و  ت و)  بعضهت بعب
لمددياط  تكددين و تب دد  بالحيددا  كدد  بن حيددا  ابيضددا وددع دو شدد)  الدد ب بوييفددو 

المنددي ش . فددالمجيمع تكددين لدد  حيددا  جماعيدد  لددي  ألن لدد  بهميدد  وجيديدد  بكبدد  ودد  
  وما ساتهت وويا فهت. إنهت يعي فدين كيحد   اليفايدا واليد  بيضا  , ولك  ألن  فؤو  

ال ييينين بمريضاها بف اًدا ونفرل) , وإنما ويينا  لحيا  المجيمع الجماعي  واليد  
ل  ودددددد  األنندددددد   اليدددددد  فيعدددددداولين كهددددددا كيصددددددفهت وؤسسدددددد  حيددددددا  المجيمددددددع تيدددددد 

وإنمدا , واليعن  اليكاوا وج د الير ي  فردي بد نن  جدزء ود  هد ا المجيمدع.الجماعي 
لكد  ييدين ود  الم  دت , يعن  اليكاودا بن بكدين و تبً دا كهد ا المجيمدع بنديا فعلد 

 .134بن بنظ إل  نفس  يل  بنن  ويكاوا ب  قًيا وع بفعال 
ندد  بنسددان  للمجيمددع الب)ئدد  اليحدد  ب نجدد  وإذا تسدداءلنا يدد  الندديا الب)ئدد  واإل

واالجيمددداي  لهددد ا المجيمدددع  ,واال يردددادب ,ودددع النددديا السياسددد  وييددد ا افينددداب  
واليكاودددا كددد)  الب)ئيددد  ,واليفايا ,سدددا  يلددد  تحر)دددو اليددديا ن سددديعيم  فددد  األ الددد ب
)د  صدياغ  ترنياتندا بالكاودا فدد  ن نعبولكد  يحد ك ذلد  يجدب  ,نسداني  وال بي يد اإل

الب)ئيد)  يجددب   ضديء األ د ق الب)ئيد  اليد  ت سدخ وفداييت اليندي  واليكاودا كد)  شليد
ولك  .ن نع)دد  ح)ييدد  ال بيعدد  إلدد  حياسددنا الجاودد  وبن نع)دد  تنددي)ا ذواتنددا وقيمنددا ب

جددا بن فدديت اسدديب ام اليرنيددا  السددل يي  باليرنيددا  اليح  يدد  ودد  بفيحرددو ذلدد  يجددب 
وال كدد  ودد  إثبددا   دد  تها يلدد  النجددان ودد   ,واليعدداي  يعددز  اليعدداون   حييردد  تغ))دد

الفعليدددد  الملميسدددد  اليدددد  يميدددد  بن ت وددددا فدددد  تحر)ددددو بهدددد افها. إن   دددد م الميا دددد 
والهييددا ال و شددزب الدد ب نيي ددع بن نجدد ا  ,والع  ددا  االتحاديدد  ,األ  قيددا  الب)ئيدد 
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يددد  نحددداوم اسدددي  اوها فددد  تحر)دددو تعدددز ا اليددديت والندددبيا  ال ،فددد  وجيمدددع وسددديربل 
 .135وجيمع ك)ئ  تح  ب 

هنددا فيفددو وددي ب كيشيندد)  وددع ه) بدد   وددا ش)ي  الدد ب بكدد  بننددا لكدد  نحددافظ 
يل  يالمزايا اإلنساني ي لليجيد البن ب ود  المهدت بيًضدا شدا األهميد  بن تيدي  الب)ئد  

 ورددد و ولكددد  يرددب  فدد   .تلبيدد  ال غبدد  فدد  الحيدددا  بسدد ل, ووداد حمدديت, واسددير م
يل)همددا بن فبدد ال اتجاههمددا وبغ اضددهما  يدداول  تح يدد  العلددت واليكنيليجيددا بن ييينددا

النبضددا  فدد   بب طبددًو األواودد  ,ويل)همددا بن فيجدد دا طبًرددا لحساسددي  ج فدد  , ال اهندد 
 وين  دد  يميدد  الحدد ف  يدد  تكنيليجيدد  تح يدد . الحيددا  الج فدد   ووريضددياتها الملزودد 

فنيفد  وند   بند ب  ب ديام لكدين  ثدت يميد  تردي  وود , تكين ثم    يام يلمد  حد 
ه ا الحساسي  الج ف   الي  تعلد  بسدبيي  نبضدا  الحيدا  . االسيغ م والعما الناق

فدد  اليجدديد يلدد  الدد ون الع وانيدد  تسددي يع بن تجعددا ودد  إلغدداء الظلددت والبددؤ   دد)ًئا 
فددد   وسيردددب ي, نمددديذل الحيدددا ي النهدددا   ك ويددد  م وتيجهدددا لي دددي , ح)ييًّدددا للمجيمدددع
والعلدددت الج فددد  بفضدددا تح ي هدددا بن تكنددد  إوياندددا  , واليكنيليجيدددا, وسدددع اليجددد ان
 .136الي  تحم  الحيا  وتغن)ها النا  واأل ياء
ن الح يدد  اإليجاكيدد  تردديل فدد  الننددا  بكدد  بيضددا وددع إ يدد  فدد ول الدد ب بوييفددو 

 نسددان ودد  ج فددد  وددع العدددالتوبدد ل  سددد)يح  اإل ,اليلرددا   للن رددي  الكليددد  الميكاولدد 
لي  هي السي    يل  ال بيعد , وإنمدا  ن اله ا ه ا الم   إ .137ال بيع  ووع ذات 

هدددي السدددي    يلددد  اليكنيليجيدددا, ويلددد  الرددديى والمؤسسدددا  االجيماعيددد  ال ير نيددد  
؛ لدد ا اليدد  تهدد د البردداء المددادب للمجيمددع الغ بدد , كددا تهدد د بردداء الجددن  البندد ب شلدد 

, تببعددداد األ وددد  ال اهنددد , وعبددد  طا ددداته كددد ون المف  إنددد  ال وسددديربا لندددا إال إذا ويدددف
 .138المني ش  و  بجا ه ا العلت اإلنسان  الج ف  تجهيده ياوش س
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إن وددا فنندد ا وددي ب كيشيندد)  هددي البحدد  يدد  وجيمددع حدد  حرددا وؤسدد  يلدد  
وبدددادئ ك)ئيددد  يميددد  بن فيفدددو كددد)  الع  ددد  كددد)  ي  دددا  البنددد  بال بيعددد . وسددديا 

و دددا هددد ا     ت شدددز يلدد  فهدددت األبعددداد البندد ي ,في لددب ذلددد  ت ددديي  تكنيليجيددا ج فددد
والحدددد ا و  ،تنددددما المننددددف  الرددددغ)   لل ا دددد  النمسددددي  وال يدددداناليدددد  اليكنيليجيددددا 
لهددددا ودددد   بددددا واالسدددديفاد  ودددد  المدددديا د ال بي يدددد  المحليدددد   اليدددد  فدددديت يم ,العضدددديي 

وال و شزيد   , اطيد  وبا د  ل  فيحردو ذلد  إال فد  ظدا  ديمروجيمعا  ال و شزي . و 
وهددي تميدد)  ذاتدد  الرددا ت يلدد  األنمددا   ,د جدد  شب)دد   ودد  االكيفدداء الدد ات و  ,حضددا ي 

إندد  المجيمددع ال سددل يب المؤلدد  ودد  تجمعددا   .المنددي ش  ودد  الحيددا  االجيماعيدد 
المنداكا اليد  وصدلت إلد    عبي  صغ)   فه ا المجيمع الب)ئد  اليحد  ب إلد  حدا

فهدددت سددديا فيحردددو ذلددد  وددد   ددد م و ددداوا ك)ئًيدددا وإنسدددانًيا, و  ويدددالم  طدددابع شدددا ث 
اليد  ال غند  ينهدا ليردب  هد ا المجيمدع حييردد   ن داق اليغ))د ا  الضد و ي بيمدو ل

 .139حي  ولميس 
وندد و  ك)ئدد  ونددي   في لددب المجيمددع الب)ئدد  اليحدد  ب بيضددا المنددا ش  فدد  

يجدب يل)ندا إيداد  إد دام الي دي  ال بيعد  لدي  فردي  ؛ لد اإلياد  الييح)  واليعاض 
آفدداق الكا ثدد  الب)ئيدد  واليضددحي  النيويدد  ولكدد  بيًضددا السدديعاد   ردديبينا لننجددي ودد  

يل)نددددا العدددديد  إلدددد  ال دددد ق الب ا يدددد  ألسدددد فنا  بن يعندددد  ذلدددد فدددد  يددددالت الحيددددا . ال 
وإنما يعن  باألح ى إضفاء ال دابع العر ند  والب)ئد  يلد  ترنياتندا وترد ونا  األ  و) 

ح يدد  الدد ب سددع  إ ك الهيمندد  إلدد  إ ك الوودد  ثددت يجددب بن نسدديع)   ,اليكنيلدديج 
ودد  المسدديح)ا يجددب بن نكددين يلدد  ويدد  ب ندد   .140اسيئرددال  ودد  ذاكدد   اإلنسدداني 

تحر)و انسجال ك)  النا  وال بيعد  دون  لدو وجيمدع بند ب ي دي  فد  تديا ن دا دت 
 .141وع ك)ئي  ال بي ي 

 



 مجلة علمية محكمة  –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

64 

 

 امتةـاخل
سدددان  حددداوم هددد ا البحددد  ترددد يت تردددي  ودددي ب كيشينددد)  للمجيمدددع الب)ئددد  اإلن

واليكاودا كد)  الب)ئد   ,ال ب ان لو في  و  وب ب بساس  هي تحر)و الييا ن, واليفايدا
ال بي يدد  واإلنسدداني  ل) بددت كدد ل   يددف الددزيت الرا ددا بدد ن ال بيعدد  تردديل يلدد  وبدد ب 
البرددداء لأل ددديى, وبكددد  يلددد  بن هددد ا الدددزيت لدددي  لددد  بسدددا  وددد  الردددح  فددد  العدددالت 

اليفايدا, واليكاودا كد)  شافد  الكا ندا  الميجديد  و  ,ال بيع  الد ب يرديل يلد  اليديا ن 
وبن هدد ا المبدد ب  دد  ات دد ا بعددب البندد    يعدد  ليب يدد  ييمندديهت يلدد  البندد   .ك ا لدد 

اآل  ي  و ي)  بن ذل  وب ب طبيع , ثت انيرا ه ا المب ب ود  ييمند  اإلنسدان يلد  
و)  الب)ئيد)  و د  بدى هد ا المبد ب إلد  تد  ,اإلنسان إل  ييمن  اإلنسان يلد  ال بيعد 

وبنيل الم اط  الكا ثي  الي  تحيم ك)نندا وبد)  المجيمدع الب)ئد  اإلنساني , ال بي ي  و 
وباليددال  فإندد  لكدد  ييددين لدد فنا وجيمددع ك)ئدد  إنسددان  يجددب بن نددي ل   ,اإلنسددان 

ويجددب بن  نها يددا ودد  هدد ا المبدد ب الدد ب فدد يي إلدد  فدد ض الهيمندد  وال ؤيدد  األحاديدد ,
واليكاوا كد)  الب)ئيد)  ال بي يد  واإلنسداني , شمدا يجدب بن  ,فاياوالي ,نسيع)  الييا ن 

نكين يلد  ويد  بد ن اإلنسدان جدزء ال فيجدزب ود  الب)ئد  ال بي يد  المحي د  بد  اليد  
لددد ا يجدددب بن ييدددين يلددد  ويددد  بددد ن اآلثدددا  المددد و   اليددد   ,تمددد ا بمريودددا  حياتددد 

حي  ووجديدا يلد  تيع ض لها ك)ئي  ال بي ي  سدييين و دودهدا فد  النهايد  يلد  صد
 . )  الحيا 

ويندددد وا ندددد    بهميدددد  وجدددديد هدددد ا اليعدددداي  واليدددديا ن كدددد)  الب)ئيدددد)  اإلنسدددداني  
وال بي يدد  سدديا ندديمي  ودد  الرضدداء يلدد  الم دداط  والمعي ددا  اليدد  تحدديم ك)ننددا 
وب)  المجيمع الب)ئ  اإلنسدان  واليد  يلد   بسدها اليحضد  المبدالم فيد  وال وسدؤوم 

ومددا بدى إلدد  و دداط  شا ثيدد  بثدد   بالسددلب  ,هدد ا اليدديا ن  الدد ب وجدد  نييجدد  غيدداذ
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يلدد  حيددا  اإلنسددان وهدد د  بردداءا يلدد  هدد ا الكيشددب فردد  تع ضددت وريوددا  الحيددا  
وغددد اء لم ددداط  جسددديم  نييجددد  هددد ا اليحضددد  ال وسدددؤوم, ولدددت  ,وهدددياء ,وددد  وددداء

 يدد يريردد  األودد  يندد  هدد ا الحدد  وإنمددا  ددما هدد ا اليدد هي  بيضددا   ايدد  المددياد الغ ا 
وذلددد  وددد   ددد م العددد د الها دددا وددد  المليثدددا  الددد ب تيعددد ض لددد  ك)ئددد   ,وصدددناييها

اإلنسددان ال بي يدد  فدد  شددا لحظدد  نييجدد  هدد ا اليردد ل ال وسددؤوم, وباليددال  بصددبحت 
باإلصدداب  بددالك )  ودد  األودد اض المزوندد  اليدد  لددت يسددبو لهددا  صددح  اإلنسددان وهدد د 

 .تيزاف  ف  شا لحظ  و )ا و   با وبصبحت حيات  وه د  بالم اط  الي 
ولك  ني ل  و  ه ا الم داط  اليد  تيزافد  فد  شدا لحظد  يجدب بن نسديع)  
ه ا الييا ن المفريد ك)  الب)ئد  اإلنسداني  وال بي يد  ود   د م ك)ئد  اجيماعيد  واعيد  

واليلرا يد , واليديا ن, واليكاودا ولكد  فيحردو ذلد  ال كد   , اد   يل  إ سداء قديت اليندي 
وددد ن  يحدددا وحدددا ال ولددد  الم شزيددد  اليددد  بصدددبحت فددد  يرددد نا وددد  وجددديد وجيمدددع 

ألنهددددا انفدددد د  بالسددددل   وببعدددد   المددددياط  يدددد  المندددده   الدددد اه  يلدددد  شددددا ييمندددد ؛
السياس  ل ل  فإن وجيد المجيمدع المد ن  بصدب  ضد و   ولحد  بك د  ود  بب و دت 

إال وضدد  ألن وجدديد اليدديا ن واليكاوددا كدد)  الب)ئيدد)  ال بي يدد  واإلنسدداني  لدد  فيحرددو 
إذا بصدددبحت هددد ا الددد ون هددد  الددد ون السدددا    كددد)  البنددد , وذلددد  لددد  يحددد ك إال فددد  

واليكاودددا كددد)   ,واليعددداي  ,وجددديد المجيمدددع المددد ن  الددد ب يرددديل يلددد   ون اليعددداون 
ألن السل   سيكين سل   شا  البن , وال ييين ب  وجيد للهيمن  واالنف اد بالسل  ؛

  اليدد  يردديل يل)هددا هدد ا المجيمددع المدد ن , فددالمياط  هددي ال ش)ددز  األساسددي المددياطن) ,
 وال ب س)يعاون وع ب  ان  و  المياطن)  لرنع سياس  وجيمعهت.

وباليال  فإن المجيمع الم ن  هي الي ب  ال رب  الي  سينبت المجيمدع الب)ئد  
ألن  ين وا فيج  هد ا المجيمدع فردي يميد  ت ب)دو الب نداول النداوا الد ب  اإلنسان ؛

 وجدددديد هدددد ا المجيمددددع ودددد   دددد م تندددداب  العياوددددا السياسددددي ,سدددد)ؤدب إلدددد  تدددد عيت 
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الدددد ب  واإلنسدددداني  وت اب هددددا وتدددد ا لها األودددد  والب)ئيدددد , ,واالجيماعيدددد  واال يرددددادي ,
والي  ييين شا ونها جزًءا ال فيجزب و  اآل د   ,يجعا ه ا المجيمع حيييي  ولميس 

 بي يد  واإلنسداني  ودد  ألن هد فها واحد  هدي تحر)دو اليديا ن واليكاودا كد)  الب)ئيد)  ال
 بجا وجيمع ك)ئ  إنسان .

فإذا نظ نا إل  السياس  الحيييي  الي  يجب بن يريل يل)هدا هد ا المجيمدع نجد  
بنهدددا السياسددد  الرا مددد  يلددد  ال يمر اطيددد  المبا ددد   اليددد  ت تكدددز فددد  األسدددا  يلددد  

فد   السل   النعبي  الي  س)يمي  و    لهدا شافد  المدياطن)  ود  الحديا  والنردا ,
كددا وددا ي دد   ضدداياهت العاودد  للييصددا إلدد    ا اتبندد نها,وباليال  سيرددب  سياسدد  

 المجيمع وسئيلي  هؤالء المياطن) .
وودددا فن بدددو يلددد  السياسددد  فن بدددو بيضدددا يلددد  اال يرددداد إذ إنددد  اال يرددداد 

والدد ب سددييين  ,األ   دد  الدد ب سدد)يف  للمددياطن)  احيياجدداتهت الضدد و ي  والحييييدد 
وإنمددددا  ,ول  ييددددين وريردددد  يلدددد  فئدددد  بع)نهددددا,ونردددد)ب فيدددد لكددددا وددددياط  حردددد  

 .سييضاف  جهيد شاف  المياطن)  ليحر)و اال دها  اال يرادب لمجيمعهت
ووددا فن بددو يلدد  السياسدد  واال يردداد فن بددو بيضددا يلدد  الندديا االجيمدداي  

واليكددات   ,لهدد ا المجيمددع, ح)دد  إندد  المجيمددع اليدد  تسدديدا  ون اليعدداون, واليعدداي 
وهددي المجيمددع الدد ب يردديل يلدد  اليضدداو  والنددعي  بالمسددؤولي   ,بيضددا  كدد)  شافدد  

 الي  ييين  ياوها المنا ش  والي ابي و  شاف  بيضا  .
ونفدد  الندد ء فن بددو يلدد  الندديا الب)ئدد  واإلنسددان  لهدد ا المجيمددع المحرددل  

 ؛ك)  الب)ئ  ال بي ي  واإلنسداني  النها ي  له ا المجيمع بما سيحرر  و  تيا ن حيير 
وييد   ح)  يسديع)  اإلنسدان قيميد  كيصدف  شا ًندا حيًّدا يحدافظ يلد  ك)ئيد  ال بي يد ,

ينها شا ودا فدؤدب إلد  تد و) ها وتندييها ألند   د  بصدب  يلد  ويد  ب هم)يهدا وبد ن 
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وليسددت بدد ب حددام ي  دد  تعددا ض  الع  دد  ك)ندد  وب)نهددا هدد  ي  دد  تدديا ن وتكاوددا,
   .وتناف 

المض)ئ  اليد  يميد  اسي  صداها  الجيانب وف  النهاي  فإن هنا  الع ف  و 
و  المحاول  الي    وها وي ب كيشين)  ل ست وعالت وجيمع ك)ئد  إنسدان  يميد  بن 
تع)ننددا يلدد  الددي ل  ودد  الك )دد  ودد  األ وددا  والمنددي   الميجدديد  فدد  يردد نا 

 ال اه , وبهت ه ا الجيانب 
ا ك)  الب)ئ  واليكاو ,الي ك)  يل  ض و   اسيعاد  الييا ن, واليفايا -1

والينبي  إل  الم اط  الي  نيجت و  غياذ  ,ال بي ي  والب)ئ  اإلنساني 
يل  ض و    والي ك)  ,ه ا الييا ن يل  شا المسيييا  الب)ئي  واإلنساني 

الرضاء يل)ها و    م إح اك تغ)) ا  وا  ي  ولميس  تجعا وجيد 
 ا ع.ه ا المجيمع الب)ئ  اإلنسان  حيير  حي  يل  ب ض الي 

وباليال  و  بهت  ,الي ك)  يل  بن  و  بهت بسباذ االغي اذ اإلنسان  -2
بسباذ الفنا ف  تحر)و تنمي  اجيماعي  وإنساني  حيييي  هي ادياء 

فر  بصب  وجيمعنا  ,البساط  والي ر  المف د, واالسير لي  الزا ف 
فيفل  و  دوا   ووجاال  ونفرل  ووسيرل  بعضها ي  بعب 

إل  السياس  يل  بن لها يالمها ال ا , وإل   ف صبحنا ننظ 
اال يراد يل  بن  يالت ثاٍن وسيرا ي  األوم, وإل  النئين االجيماعي  

ولت يرير  األو   ,يل  بنها يالت ثال  ال ي    ل  بالعالم)  السابر) 
و غباتنا,  واهيماواتنا, ,يل  ذل  وإنما اوي د لينما شا بوي  حياتنا

يلت جميعها إل  ييالت ونفرل  بعضها ي  بعب وال وو)يلنا الي  تح
ونس)نا بن الينمي  االجيماعي  واإلنساني   ,فيج  ك)نهت بب  ياست وني ش 
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الحيييي  الي  ييين ه فها بن يحيا اإلنسان الحيا  الك يم  الي  يسيحو 
بن يحياها تريل ف  األسا  يل  ت ا ا شا ه ا المجاال  واالهيماوا  

ح)  فؤدب شا ونها إل  اآل   ف   بي  وي اب    ,ولهاوتفايلها وتكا
تعيم  ف  األسا  يل  وجيد  ياست وني ش  فالسياس  ال تنفرا ي  

وش ل   ,اال يراد وش هما ال فنفرا ي  حيا  االنسان االجيماعي 
تعليم  وصحي  وب)ئي  ال بي ي  الي  يجب بن فيعاوا وعها باليفايا 

سب)لنا ليحر)و تنمي  حيييي  و  بجا وجيمع واليني  واليكاوا, فه ا هي 
 .ك)ئ  إنسان 

وإنما تكين نييج  تكات  جهيد  ,إن ال يمر اطي  الحيييي  ال تنن  و  ف ا  -3
فإن  لي  و  الرعب تحر)و ال يمر اطي  يل  األ ض  ,واعي  صاد  

اليا ع إذا اويل  البن  إ اد  حيييي  يمي  بن يحيليا المعانا  والمظالت 
عانيا ونها إل  إص ا  ويزيم  حيييي  تمينهت و  بن يجعليا الي  ي

ال يمر اطي  وا ًعا حيًّا ولميًسا, ويع)نهت يل  ذل   اد  و لرين فؤونين 
وين وا يح ك ذل  فري سيا تيحيم ه ا  ,برض)يهت وي افعين ينها

 .اإل اد  إل  وما س  حيييي  فعلي 

مننيد لي  وسئيلي  ف د إن ال يمر اطي  الحيييي  والمجيمع الم ن  ال -4
إذ  ,وإنما هي جه  ويياصا ي ت  في  ال حو لييما وس)   الساكو ,بع)ن 

إنها تحيال إل  صب  و     يل  تحما الرعاذ, وإص ا  يل  وياصل  
 .الجهيد لك  ترب  حيير  حي  ولميس 

الي ك)  يل  دو  المهت والفعام ال ب يمي  بن يريل ب  الف  ف  ت سيخ  -5
 .جيمع الم ن  وال يمر اطي  الحيييي ديا ت الم
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االهيمال بالجانب الي بيب اليعليم  الي ييف  ال ب س)ؤدب إل  وجيد ثراف   -6
 ,والفنان)  اجيماعي  واعي  فيت تني)لها و    م اجيما  المفك ي ,

والمياطن)  العادف) , وال ب فؤدب إل  إ ساء  ,والسياس))  ,والنع اء
وباليال   ,عي  تريل يل  تبادم ال ب ا  واآل اءثراف  ديمر اطي  حيييي  وا 

فيت و    لها تكيي  ثراف  حي  فيفايا وينا   ف)ها شا المياطن)  
 .ليحر)و الرال  العال ال ب ييين شا واح  ونهت جزًءا ال فيجزب ون 

والي ك)   ,الي ك)  يل  ض و   ال بي ك)  الماض  والحاض  والمسيربا -7
هنا  وجيد للمجيمع الب)ئ  اإلنسان  إال  يل  بن  ال يمي  بن ييين 

بال جي  إل  و) اك الماض  الغن ؛ ألن هنا  الع ف  و  المجيمعا  
والم ن يل  و  اليا يخ اسي ايت بن تحرو الك )  و  جيانب ه ا 
المجيمع الب)ئ  اإلنسان  وبن وحاول    ع صلينا بالماض  هي تنيي  

 الحاض  وضيا  لم و  المسيربا.

ك ناول  اوا يمي  االسي  اد ب  ف  تحر)و المجيمع الب)ئ  تر يت  -8
 ,وا يرادًيا ,وتح ف  األس  الي  يريل يل)ها سياسًيا ,اإلنسان 
 .وإنسانًيا ,وب)ئًيا ,واجيماعًيا

إن الن ء اليح)  ال ب  بما فؤ   يل  وي ب كيشين)  هي بن  وفك   -9
الب)ئ  اإلنسان   يال   ست لنا وعالت وا فنبغ  بن ييين يلي  المجيمع 

ولي  وا هي شا   يل  ب ض اليا ع. وإنن  ال بي ُّ ذل  نررا ف   ؤي  
وي ب كيشين)  فإل  وي  سنظا نغمب بي)ننا ويمسي)  كيا عنا يل  

ون فب بب وحاول  ليغ)) ا بحج  بنها  ,ال غت وا ب  و  وساوئ وي)يذ
ي   ؤي   يالي . إن وا فعل  وي ب كيشين)  بن     شن  النراذ 
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و  ل لنا صي   حي  له ا اليا ع ك  تزييف وال تجم)ا, ثت  ,وساوئ وا عنا
  ل لنا ال  ي  اإل  ادي  الي  يمي  بن نسيع)  كها ليغ))  ه ا اليا ع 
الس)ئ  و  بجا وجيمع ك)ئ  إنسان  يمي  بن فيحيم إل  وا ع ح  

شا وال يجب ف  ذل  فإننا إذا نظ نا إل   .ولمي  إذا ب دنا نح  ذل 
واإلنجا ا  الي  تحررت نج  بنها شانت ف   ,واال ي ايا  ,االكينافا 

شما بننا نيساءم ها ال  اذ  .فيل و  األيال حلت وتحيم إل  وا ع
والي و)  والينيي  ال ب تعان  ون  الب)ئ  اإلنساني  وال بي ي  بصب  هي 
 اليا ع ال ب ن افع ين  وبصبحت شا وحاول  للرضاء يل  ه ا الينيي 
والي و)  فيت وصفها ب نها  ؤي   يالي  لر  ك ب وي ب كيشين)  كير يت 

و  ل  ,تحل)ا واٍا لليا ع الم ي  بيا ب وات  ووني ت  الب)ئي  واإلنساني 
لنا حليال يمي  باإل اد  واإلص ا  بن ترب  وا ع ح  ولمي  فيحرو 

  .ف  ظل  وجيمع ك)ئ  إنسان 
  هددد  الددديي , فدددإن شدددا ب واتندددا ووندددي تنا وب )دددً ا اوادُّ بن ب ددديم شلمددد  واحددد 

ال اهندددد  يميدددد  إ جايهددددا إلدددد  غيدددداذ الدددديي ؛ فبغيدددداذ الدددديي  ال فياجدددد  اإلنسددددان 
وو  ثت ال فبح  ي  حليم فعال  للرضاء يل)ها والي ل  ونهدا.  وني ت  وب وات ,

فددإذا ب دنددا وعالجدد  حييييدد  لكددا ونددي تنا وب واتنددا فلددي  هنددا  كدد فا يدد  الدديي ؛ 
بالمنددي   سددييين هددي الدد افع الدد ب سدد)ؤدب إلدد  البحدد  يدد  حلدديم كندداء  فدداليي  

لها, وباليال  فإن حلت وي ب كيشين)  وحلمنا وع  بمجيمدع ك)ئد  إنسدان  لد  فيحردو 
 ,إال ودد   دد م الدديي  بالم دداط  اليدد  تحدديم ك)ننددا وبدد)  تحر)ددو و ددا هدد ا المجيمددع

الب)ئددد  هددد ا المجيمدددع  ثدددت الددديي  بددد ن ,والددديي  بضددد و   وياجهيهدددا والرضددداء يل)هدددا
 .اإلنسان  بصب  ض و   ولح  ال غن  ينها
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