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 ومدـ 

الهــــــضف مــــــً َــــــظٍ الضعاؾــــــت َــــــى جىغــــــُذ إن 

واهـــذ الثـــىعة التـــي جىبثـــم غـــً غـــضص ؾيـــر مدـــضوص مـــً 

عاث الطـــــاصعة غـــــً مالًـــــين ألافـــــغاص، جىؿلـــــم فـــــي اللـــــغا

وكـــذ ال جظهـــغ فُـــه أي كُـــاصاث أو مىظمـــاث عئِؿـــُت، 

ًمىـــــً أن ججػـــــل مػاصلـــــت فهمهـــــا ممىىـــــت مـــــً زـــــالٌ 

 الخػمم في فهم مطاصع جلً اللغاعاث.

وجطــــل الضعاؾــــت إلــــى هدُجــــت مفاصَــــا أن أي 

ــــــت واؾــــــػت مثــــــل زــــــىعاث الغبُــــــؼ  خغهــــــت شــــــػبُت غفٍى

وـ ولُبُـــا ومطـــغ ولـــم جىـــً الػغبـــي التـــي كامـــذ فـــي جـــى 

لهــــــــــا كُــــــــــاصاث وااــــــــــحت وبــــــــــضون مشــــــــــاعهت ألاخــــــــــؼاب 

الؿُاؾــــــُت، عؾــــــم هجــــــاح مغاخلهــــــا ألاولــــــى، ًمىــــــً أن 

ت ؾيـــــــر  جىــــــىن ؾـــــــببا فــــــي وهـــــــىع أهـــــــىاع مــــــً الفىغـــــــٍى

اإلاؤؾؿت غلى فىغ أو فلؿفت مػُىت هما جىؿـىي غلـى 

 أَضاف مسخلفت أًػا.

Abstract 

The aim of this study is to explain 

that revolution produced by countless 

decisions made by millions of individuals. 

Wherever one is able to identify key leaders 

or organization, the equation appears 

simpler since analyzing decisions could 

largely be an analysis of the decisions that 

such identifiable agents make. 

The study found that when we 

encounter as in arab spring largely 

leaderless loosely structured movements in 

wich spontaneity and lightness are 

important features and where even after 

initial revolutionary success, as in Tunisia, 

Egypt, Libya.. no leaders or parties could be 

identified as standing in for the revolution 

as whole discovering how revolutions have 

decided what to do next becomes quite an 

analytic challenge. in this case we can 

talking about of the new birth of anarchism 

in this region, but with a deferent goals   .  

 ملضمت: 

ل٣ض جسُذ الشىعاث الٗغبُت ٖامها الخامـ 

والهىعة لم جخطر بٗض، بٗض اهدغاٞها في ؾىعٍا هدى 

ل البلض بلى ملٗب  ت ال ٢غاع لها مً الٗى٠، وجدٍى َاٍو

لخهُٟت الخؿاباث بحن الٟىاٖل الضولُت وؤلا٢لُمُت، 

زم ْهىع ما ٌؿمى صاٖل ٨٦كاٝ للخدالٟاث 

ت الضولُت للخضزل في ؾ ىعٍا والٗغا١ وجضمحر الٗؿ٨ٍغ

 ٤ ما جب٣ى مً البجى الخدخُت اؾخٗضاصا لخ٣ؿُمهما ٞو

جُا. 2مسُِ ؾا٨ًـ ب٩ُى  الظي ًجغي جىُٟظٍ جضٍع

َظٍ ألاويإ ظٗلذ ٖضصا مً ألاؾئلت 

ت جُغح هٟؿها مجها ما ًخٗل٤ بمأالث البيُت  ٍغ الجَى

الؿُاؾُت ال٣ضًمت للضولت، ومجها ما ًغجبِ بُبُٗت 

ظه ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي، الهٗىباث التي جىا

وبًٗها ًسخو في بم٩اهُت بىاء ؤهٓمت ؾُاؾُت 

صًم٣غاَُت ٖلى ؤه٣اى ألاهٓمت ال٣ضًمت، والبٌٗ 

آلازغ ًبدض في اهبٗار ٦شحر مً ألا٩ٞاع 

ش واؾخ٣ُابها  وؤلاًضًىلىظُاث الكاطة ٖبر الخاٍع

ضًً ٖلى ٚغاع ألا٩ٞاع التي امخُذ  ض مً اإلاٍغ للمٍؼ

ٌ الضولت مىظت الخدغع ؤلا وؿاوي وصٖذ بلى ج٣ٍى

والخسلو مً يىابُها والٗىصة بلى خالت الُبُٗت، 
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وهي ؤ٩ٞاع جخالقى يمىُا ومىهجُا م٘ جسمُىاث 

ىاث التي ؤهخجتها زىعاث الغبُ٘ الٗغبي.  الخ٩ٍى

ٞالٗىٟىان الظي بضؤث به َظٍ الشىعاث ٦ما 

ؼ لم ٌؿخُ٘  ٌؿمُه ال٩اجب اإلاٛغبي ٖبض ؤلاله بل٣ٍؼ

ا اإلاداٞٓت ٖ ا ؤن زماَع لى وهجه، و٢ض ؤزبذ مؿاَع

طَبذ بلى ؾال٫ ٢ىي اظخماُٖت وصًيُت ٧اهذ جترنض 

٘ ألازحر  الؿلُت مىظ ػمً بُٗض، وظائوا في الهَؼ

ى  ٓم مً الىاؽ، َو لُدهضوا ما ػعٖه الؿىاص ألٖا

هىع  مشا٫ ًٖ ججاعب ؤزغي خهلذ في ؤم٨ىت ٖو

 .1مسخلٟت

بن الىجاح ألاو٫ لهظٍ الشىعاث َى خالت 

ؿُت واظخماُٖت ٢بل ؤن جهبذ ٞٗال ؾُاؾُا هٟ

مدًا، ٞالخغوط بلى اإلاُاصًً والكىإع للمُالبت 

ت وبنهاء الاؾدبضاص َى بمشابت بؾ٣اٍ لش٣اٞت  بالخٍغ

، التي ؾ٨ىذ هٟىؽ ؤظُا٫ مخٗا٢بت  الخٝى

ها ج٩ىن ٢ض صقيذ ٖهضا ظضًضا مسخلٟا  وبؿ٣َى

جماما ٖما ؾب٣ه، ٖهض ًُبٗه الخمغص ٖلى ُٞغة 

ت ٦شحرا الاه٣ُا ص للىٓام باٖخباٍع م٨ؿبا ضخذ البكٍغ

ماله في جٟانُل الخُاة الاظخماُٖت والؿُاؾُت.  إٖل

بن الؿاا٫ الظي ًدباصع بلى ألاطَان بٗض زمـ 

اح الشىعة ٖلى اإلاى٣ُت الٗغبُت ال  ؾىىاث مً َبىب ٍع

ًخٗل٤ بمأالث ألاويإ ٖلى اإلاؿخىي الجمعي ٞدؿب، 

ت بل ٖلى مؿخىي الٟغص ؤًًا الظي ا هخ٣ل بؿٖغ

الًىء مً خالت الكٗىع الخاص باالؾدبضاص والاخخباؽ 

ت اإلاُل٣ت والاهٟالث  ال٨ٟغي والٗاَٟي بلى خالت الخٍغ

ظا ًجٗلىا هبدض في  ألاصبي وألازالقي الٗاعم َو

الاعجضاصاث الٗم٣ُت اإلادخملت لهظٍ الخالت الُاعثت ٖلى 

مؿخىي اإلاجخمٗاث الٗغبُت، وبم٩اهُت جإؾِؿها لٓهىع 

ت ومجخمٗاث  ظُل ظضًض مً اإلاامىحن ب٨ٟغ الالؾلٍُى

سُت مُٗىت،  الالصولت الظي زٟذ نىجه في مغاخل جاٍع

ل٨ىه ب٣ي مخ٣ضا وعبما خان و٢ذ ْهىعٍ بلى الٗلً 

واهخٓامه يمً جغجِباث الخايغ واإلاؿخ٣بل في 

 اإلاى٣ُت الٗغبُت.      

ت   أوال: في مفهىم الالؾلؿٍى

ت  تأو الالؾلٍُى مهُلر  Anarchism الٟىيٍى

 Anarkhodمً ؤنل ًىهاوي مكخ٤ مً ٧لمت 

ٗجي "بضون ؾلُت" ؤو "بال خ٩ىمت"، و٢ض  Anarkhiaو َو

ٖىضما اؾخسضمها  1840اؾخٗملذ بهظا اإلاٗجى في ؾىت 

 Proudhon  Pierre- Josephبُحر ظىػ٠ٍ بغوصون 

للخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاٍع وبًضًىلىظُخه الؿُاؾُت 

ُٓماث بضون والاظخماُٖت والظي ًغي بإن وظىص جى

ىب ُٞه  .2ؾلُت ؤمغ مم٨ً  ومٚغ

حؿخضعي َظٍ ال٩لمت في اؾخسضامها الُىمي 

ُاب ال٣اهىن   ح٨ٗـ خاالث مً الٗى٠ ٚو
ً
نىعا

واوٗضام الىٓام، وهي حؿخٗمل للضاللت ٖلى ُٚاب 

البا ما جغا٤ٞ خاالث الٟىضخى  خ٨م ًدٟٔ الؿالم، ٚو

َظٍ خاالث مً الخمغص ال٨بحر والايُغاب الاظخماعي 

 . 3لؿُاسخيوا

َظا الخٍٗغ٠ ًىُب٤ بلى خض ٦بحر م٘ ما خضر 

في بلضان الغبُ٘ الٗغبي، ٣ٖب اهضإل مىظت الخمغص 

يض ألاهٓمت الخا٦مت في ٧ل مً جىوـ ولُبُا والُمً 

ومهغ وؾىعٍا وبلضان ؤزغي ؤ٢ل خضة، ختى اهدبه 

ا في ؤٖمالهم  ال٨خاب لهظٍ ال٨ٟغة واؾخسضمَى

عوا مؿاع اهدغاٝ الشىعا ىصة الجماَحر بلى لُهّىن ث ٖو

البُىث بِىما ع٦بذ اإلاىظه ؤَغاٝ ٦شحرة في الضازل 

 والخاعط وخ٣٣ذ مً وعاء طل٪ م٩اؾب ٚحر مىخٓغة .

ًمُل ٦شحر  مً  اإلاترظمحن بلى اللٛت الٗغبُت بلى 

ت( ؤو )ؤهاع٦ُت( بض٫ ٧لمت  اؾخٗما٫ ٧لمت )الؾلٍُى

ت، بال ؤن آزغون مً اإلاخدمؿحن ل٨ٟغة  الٟىيٍى

اإلاضاٞٗحن ٖجها، ومجهم ٦شحر مً ألا٧اصًمُحن الضولت و 

ت(، وهي الترظمت  الٗغب ًهغون ٖلى ٧لمت )ٞىيٍى

ُت إلاهُلر  لى٣ل عوح اإلاهُلر  Anarchismeالخٞغ

ُاء مى٠٢ مً  مً اللٛت ألاظىبُت مً ظهت وإٖل

اإلاظَب اإلاٗاصي للضولت مً ظهت ؤزغي، خُض حكحر 

ت بلى ٖضم الترجِب والٗبصُت والال  هٓام، ٧لمت الٟىيٍى

 وهي طاتها وظهت الىٓغ التي وٗخمضَا في َظا البدض.  
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ت بطن بًضًىلىظُت اظخماُٖت   الالؾلٍُى

ؾُاؾُت اؾخلهمذ مٟاَُمها مً ٞلؿٟتي قىبجهاوع 

خ٣اص بإن بعاصة ؤلاوؿان جلٗب الضوع  وهُدكه، ؤي الٖا

غظ٘ مٟهىمها اإلاٗانغ بلى  ش، ٍو الخاؾم في الخاٍع

هخاط الؿلعي البؿُِ في الخُىعاث التي َغؤث ٖلى ؤلا 

ال٣ٗض الغاب٘ مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغة، وزانت في 

٪ الغؤؾمالُىن  بًُالُا وبؾباهُا
ّ
غوؿا خُض جمل ٞو

الهٛاع السخِ وزُبت ألامل إلٞالؽ مكغوٖاتهم 

ا ًٖ مىاظهت الاخخ٩اعاث  الهٛحرة واإلاخىؾُت وعجَؼ

ال٨بحرة الؼاخٟت، وجغ٦ؼ عئوؽ ألامىا٫ في ؤًضي ٦باع 

 . 4والهىاُٖحنالخجاع 

غث في ٖضص مً البلضان  َظٍ الٓغوٝ جٞى

الٗغبُت التي ٧اهذ حِٗل ٖلى نُٟذ ؾازً بٟٗل 

ٖم٤ الٟىاع١ الاظخماُٖت بحن الُب٣اث واؾخئشاع 

ىُت،  اإلااُٞا اإلاالُت والؿُاؾُت ٖلى الا٢خهاصاث الَى

ولٗل اإلاشا٫ ألا٦ثر ويىخا ٖلى طل٪ َى مهض الشىعاث 

ٗاثلت الخا٦مت ٖلى جىوـ التي ؾُُغث ٞحها ال

الا٢خهاص ومهاصع الثروة الؾُما ؤنهاع الغثِـ 

ً الٗابضًً بً ٖلي والضاثغة ألاولى اإلادُُت  الؿاب٤ ٍػ

ت لخا٦ض ؤن الٗامل  به، وجإحي الخالت اإلاهٍغ

الا٢خهاصي ٧ان خاؾما في اهضإل الشىعاث الٗغبُت 

اثلت الغثِـ  ما٫ ٖو ب بحن عظا٫ ألٖا بٗض الخدال٠ اإلاٍغ

خؿجي مباع٥، ما ؤصي بلى زىعة الغؤؾمالُحن  اإلاسلٕى

 الهٛاع مخدالٟحن م٘ باقي الُب٣اث يض َظا الىٓام.  

ت -1  مػالم فلؿفت الحغهت الالؾلؿٍى

ت ب٩ل ججلُاتها ٖبر  ت الالؾلٍُى ج٩اص الجٖز

٩ا جدهغ اَخمامها في مٗاصاة  الضو٫ ألاعوبُت وؤمٍغ

ت، بال ؤنها َغ٢ذ  الضولت وجمجُض الٟغصاهُت والخٍغ

 مسخل٠ مىايُ٘ الىظىص ؤلاوؿاوي م٘ جُىع الؼمً.

ت في ؤن  جخلخو ال٣ُٗضة ألاؾاؾُت لالؾلٍُى

ؾىاء ٧اهذ صولخُت، ٦يؿُت،  -الؿلُت الهغمُت 

غ٦ُت ؤو هسبت ا٢خهاصًت  ىب ٞحها، بل  -بٍُغ ٚحر مٚغ

هي ياعة في خض طاتها، ٦ما جغي بإن البكغ ٢اصعون 

بضإ، ٖلى بصاعة قاونهم بإهٟؿهم ٖلى ؤؾاؽ ؤلا 

 . 5الخٗاون، والاخترام اإلاخباص٫

ت في  م٨ً جلخُو ألا٩ٞاع الغثِؿُت للٟىيٍى ٍو

 الخالي:

 وعاداٚ الدٔلٛ    -

ىن بإن الضولت هي ألا٦ثر ٞخ٩ا  ٌٗخ٣ض الالؾلٍُى

مً بحن ٧ل الخهىعاث التي ؤٖمذ ؤلاوؿان ٖلى مغ 

ت ؤو  خ٣ٟىن في َظا الخ٨م م٘ ؤههاع الخٍغ الٗهىع، ٍو

ل حن ٖو  Murrayى عؤؾهم مىعاي عوزباعص اللُبرجٍغ

Rothbard  والظًً ٌٗخبرون ؤن الضولت هي اإلاٗخضي

اإلاىٓم ألا٦بر وألابضي يض ألاشخام وممخل٩اتهم، 

ظا الخ٨م ًىُب٤ ٖلى ٧ل الضو٫ ؾىاء ٧اهذ  َو

 . 6صًم٣غاَُت ؤو ص٦خاجىعٍت مل٨ُت ؤو ظمهىعٍت

 إػصعاء الضًً 

ىن ؤي ماؾؿت حكبه الضولت  ٌٗامل الالؾلٍُى

جها ووُْٟتها بىٟـ مٗاملتهم للضولت، ولظل٪  في ج٩ٍى

ت،  ا ماؾؿت ؾلٍُى ٧ان ه٣ضَم لل٨ىِؿت باٖخباَع

ضٖىن بإن ؤلاًمان  خُض ؤن مٗٓمهم ٧اهىا ملخضًً ٍو

 باهلل َى عص ٞٗل ججاٍ الخغمان الاظخماعي.

ٗض مُساثُل با٧ىهحن الظي ٌٗخبر ؤب  َو

ت ؤخض اإلالخضًً اإلاٗتريحن ٖلى ٧ل ألاصًا ن، الالؾلٍُى

لى ألاصًان  ى ًبجي اٖترايه ٖلى الظاث ؤلالهُت ٖو َو

اهُال٢ا مً مٗخ٣ضاجه بإن ٧ل ألاصًان مؿُُغة 

ومدؿلُت، وهي ال ج٣بل ؤي ازخباع ٖلمي إلاضي 

دؿاء٫ ٖىض ٢غاءة الىهىم الضًيُت  نالخُتها، ٍو

ًها ب٣ىاٖض الٗلم  .7خى٫ بم٩اهُت حٍٗى

حن بلى الضًً ٖلى  وال ج٣خهغ هٓغة الالؾلٍُى

٤ اإلاخُٝغ ٣ِٞ، بل َىا٥ مجهم مً  َظا الٍٟغ

ؿمىن ؤهٟؿهم "اإلاؿُدُحن  ًضًىىن باإلاؿُدُت، َو

ؿٗىن بلى مجخمٗاث بضًلت ٌؿىصَا  حن"، َو الالؾلٍُى

 .    8الؿالم والخب والاخترام والدؿامذ
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 زفض الٍظي االقتؿادٖٛ الكائىٛ -

ًغي "بغوصون" بًغوعة بلٛاء الى٣ىص 

ن م٣ابال إلاىخجاث واؾدبضالها بؿىضاث اٖخماص ج٩ى 

طاث ٢ُمت جابٗت ومغتهىت للٗمل الظي جمشله، ٦ما 

ت الٟغصًت، مٗا٦ؿا في  ٌٗخبر ؤن اإلال٨ُت ؤؾاؽ الخٍغ

ُحن، ومخ٣ٟا م٘ ما٦ـ  حن الكُٖى طل٪ الٟىيٍى

قخاًجر الظي ٌٗخ٣ض بإن الضولت جغ٦ذ للٟغص مالطا 

 .9ؤزحرا َى اإلال٨ُت الٟغصًت

ت وفغوغها -2  أضٌى الالؾلؿٍى

ت اإلاٗانغة بلى بضاًت حٗىص ؤ نى٫ الالؾلٍُى

م، التي جبيذ مى٠٢ 1798الشىعة الٟغوؿُت في ٖام 

ت الاظخماُٖت والؿُاؾُت، خُض  الخدضي للىٍٓغ

ٖاعيذ الىٓام اإلال٩ي وؾٗذ بلى اؾدبضاله بأزغ، 

مغ٦ؼة ٖلى جبجي مُالب الُب٣ت الٗاملت في ٞغوؿا زم 

 امخضث بلى مسخل٠ ؤهداء ؤوعوبا في جل٪ الٟترة.

ؤما بضاًت الخإؾِـ الٟٗلي لهظٍ الخغ٦ت 

٩ٞاهذ م٘ جإؾِـ الجمُٗت الضولُت للٗما٫ في ٖام 

ذ باألممُت ألاولى، زم امخضث بلى 1964 م والتي ٖٞغ

٨ُت في نُٛت بيغاباث ٖمالُت  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٩ا الجىىبُت ٖلى  مخٗضصة زم بلى ؤ٦غاهُا وبًُالُا، ٞإمٍغ

٩ى ماالجِؿ خا، زم بؾباهُا التي ؤقٗل ٞحها ًض الشاثغ ؤهٍغ

ىن خغبا ؤَلُت ب٣ُاصة الججرا٫ ٞغاه٩ى  .10الالؾلٍُى

٤ بحن زالر جُاعاث ٦بحرة  ًم٨ً الخٍٟغ

ا ومباصئها: ت جخ٣اؾم ؤ٩ٞاَع  لالؾلٍُى

ت الفغصًت: -1  الالؾلؿٍى

ت الٟغصًت بإن الخُاة مغجبت  جغي الالؾلٍُى

ؿخىحي َظا الخُاع جىظهاجه مً  ت َو ٣ت ٞىيٍى بٍُغ

  ٦John Lockeال مً الٟالؾٟت ظىن لى٥ ؤ٩ٞاع 

 ً وما٦ـ   William Godwinووٍلُام ٚىصٍو

وجتر٦ؼ ٖلى مبضؤًً ؤؾاؾُحن َما  Max Steinerقخاًجر

ت بالدؿاوي، خُض جخلخو  "الؿُاصة للٟغص والخٍغ

تهم لِؿذ مُل٣ت  َظٍ اإلاٗاصلت في وعي ألاٞغاص بإن خٍغ

ت ًجٗل ها وؤن حؿاو هم في هُل ٢ضع مٗحن مً الخٍغ

 .11مدضوصة"

ت الشُىغُت: -2  الالؾلؿٍى

ت و٢ض جبجى َظا الخُاع  حؿمى ؤًًا اللُبرجٍغ

ىن الغوؽ زانت ٦ال مً با٧ىهحن  الالؾلٍُى

و٦غوبىج٨حن، وهي حؿعى بلى جإؾِـ مجخمٗاث 

اقترا٦ُت مبيُت ٖلى اإلاؿاواة ومىا٢ًت للمباصت 

اللُبرالُت، ٢ىامها حٗاوهُاث ٖمالُت ًخم ٞحها الخىػَ٘ 

 . 12ت الٟغص ولِـ حجم ٖملهبدؿب خاظ

ت الىلابُت  -3  الالؾلؿٍى

ت الى٣ابُت ٖلى ٚغاع باقي  ج٣ىم الالؾلٍُى

ٌ مُل٤ و٢اَ٘  ت ٖلى مبضؤ ٞع جُاعاث الالؾلٍُى

للضولت، ٟٞي ؤخض ؤَم م٣االجه التي وكغث ؾىت 

٩ى ماجالِؿخا بحن 1925 ، ًمؼط الٟىيىي ؤلاًُالي بًٍغ

ها بلى الخغ٦ت وظىص الى٣اباث في اإلاجخم٘ ويغوعة اهخمائ

ا١ في الخغ٦ت  ت ٣ُٞى٫ "الٗضًض مً الٞغ الالؾلٍُى

بىن في ؤن ج٩ىها هٟـ  الٗمالُت والخغ٦ت ألاهاع٦ُت ًٚغ

، الى٣ابُت حٗجي ق٩ل مً 13الخغ٦ت"
ً
٠ًُ، "بطا . ٍو

ؤق٩ا٫ الخىُٓم الاظخماعي الظي ًيبػي ؤن ًدل مدل 

الغؤؾمالُت وجىُٓم الضولت، ٞةما ؤن ج٩ىن هي هٟؿها 

ؤو هي شخيء مسخل٠، وبالخالي ال ًم٨ً ؤن الٟىضخى، 

 .14ج٩ىن م٣بىلت مً ألاهاع٦ُحن ؤهٟؿهم"

ت في غطغ الفىض   الخالكت: زاهُا  الالؾلؿٍى

ىن  فــــــــــــي ٖهــــــــــــغ الٗىإلاــــــــــــت، ا٦دكــــــــــــ٠ الالؾــــــــــــلٍُى

غ  ــــٍى ــ ــــى جُــ ــ ـــــجٗهم ٖلــ ــ ــــُتهم وحصـ ــ ـــــضم ٢ًــ ــ ـــخجضاث جسـ ــ مؿـــ

ــم ؤن الٗىإلاــت فــي ؤخــض  -وؾــاثل هًــالهم يــض الضولــت  ٚع

خُـض  -ُت الضولـت وؾـُاصتهاؤوظهها حؿعى بلـى جـضمحر ؾـل

ٌك٩ل الٗضاء للخًـاعة والخ٨ىىلىظُـا، الٗمـىص ال٣ٟـغي 

ت اإلاٗانــــــــغة، التــــــــي جدــــــــاعب ٖبىصًــــــــت  أل٩ٞــــــــاع الالؾــــــــلٍُى

ؤلاوؿـــان للخ٨ىىلىظُــــا وج٣ــــضٌـ الٗمـــل واإلاــــا٫، زانــــت 

ـى  جل٪ الخدالٟاث الؿُاؾـُت التـي ؤقـاع بلحهـا ؤخـضَم َو
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ـــان  ـــرة فـــــي الجىـــــىب  Goamanٚاومــ ـــــاث ٣ٞحــ ـــحن مجمٖى بــ

 . 15ؤزغي ٚىُت في الكما٫و 

ت ال ج٨خٟي ٣ِٞ  بن الٟلؿٟت الالؾلٍُى

ت واإلال٨ُت الٟغصًت، بل جمخض  ٌ الضولت والبرظىاٍػ بٞغ

ت اإلاُل٣ت  في ظمُ٘ مىاحي الخُاة، ٞهي جضٖى بلى الخٍغ

ٌ ٧ل ال٣ُىص ألازال٢ُت  لألٞغاص واإلاجخمٗاث، وجٞغ

والضًيُت وال٣اهىهُت، و٢ض بغػ مجها ؤمشلت في الخغ٧اث 

ت والخغ٧اث ؤلا٩ًىلىظُت، وفي الًٟ والٟلؿٟت ا ليؿٍى

ا مً اإلاجاالث. حَر  والخب ٚو

و٢ض اقتهغث في ٖهغ الٗىإلات بخضي عواٞض 

ت وهي خغ٦ت "ؤبىاء الُبُٗت البُئُت" ؤو مً  الالؾلٍُى

ىا٥ مً ًغي بإهه  Naturalistsٌؿمىن بالُبُُٗحن ، َو

ت ال ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ؤههاع الُبُٗت ًيخمىن بلى الخغ٦

ت هٟؿها  ت بل ال٣ى٫ الصخُذ ؤن الالؾلٍُى الالؾلٍُى

 . 16هي خغ٦ت بُئُت بُبُٗتها

في  1980و٢ض هما َظا الىمِ مىظ ؾىت 

اخخجاظاث خغ٧اث الاؾخ٣ال٫ الظاحى ألاوعوبُت، 

وا٦دؿبذ ال٨خل الؿىصاء اَخماما ؤوؾ٘ مً وؾاثل 

الم زاعط ؤوعوبا زال٫ اإلآاَغاث اإلاىاًَت إلاىٓمت  ؤلٖا

، ٖىضما ؤجلٟذ ٦خلت 1999لٗاإلاُت ٖام الخجاعة ا

ؾىصاء ممخل٩اث مدالث اإلاالبـ إلااع٧اث ٖاإلاُت مشل 

ا Old Navy(، و)ؤولض هاًٟى( )GAP)ظاب( ) حَر (، ٚو

مً مىا٢٘ البُ٘ بالخجؼثت مخٗضصة الجيؿُاث في وؾِ 

. و٢ض اعجبُذ ظماٖاث البال٥ بلى٥ ؾُاجلمضًىت 

 بإٖما٫ الكٛب واإلآاَغاث ٦ما خضر فى 
ً
 ؤإلااهُاٖاصة

فى ألاخضار التى اؾخمغث مً ًىم  بًُالُاو٦ظل٪ فى 

لُت بلى ٚاًت ألاخض  19الخمِـ  لُت  22ظٍى  2001ظٍى

ت  ت الشماهُت ؤو مجمٖى . ؤزىاء بو٣ٗاص ماجمغ مجمٖى

ا فى بًُالُا . G8الضو٫ الهىاُٖت الشماهُت   فى ظُىٞى

به اإلاهخمىن باإلاىيٕى بلى وفي الٗالم الٗغبي اهد

قٗاع "الٟىضخى الخال٢ت" الظي جبيخه وػٍغة الخاعظُت 

غخىا ؤؾئلت  ٨ُت الؿاب٣ت "٧ىهضالحزا عاٌـ" َو ألامٍغ

ُت ًٖ الهضٝ مً َظا اإلاكغوٕ بن لم ٨ًً  مىيٖى

ت جمهُضا إلٞغاٙ اإلاى٣ُت الٗغبُت مً  الخم٨حن لالؾلٍُى

 ؤي م٣ىماث للجهىى وتهضًض ؤمً ووظىص بؾغاثُل،

  ٣ٞBlack Blocض بغػث بلى الٗلً خغ٦ت البال٥ بلى٥

ت وهي همِ  ؤو ال٨خلت الؿىصاء في وسختها اإلاهٍغ

للمٓاَغاث واإلاؿحراث ًغجضي ُٞه ألاٞغاص اإلاالبـ 

الؿىصاء والىٓاعاث وألا٢ىٗت وزىطاث الضعاظاث 

ا مً ألاقُاء التي جدمي وجسٟي الىظه.  حَر ت ٚو الىاٍع

مؿاولُت ألاخضار  وخّملها بٌٗ ال٨خاب ظؼءا مً

التي ؤ٣ٖبذ اهضإل الشىعة في مهغ، وبضوعَا جى٣ؿم 

٤ ألانىاٝ التي ؤقغها بلحها، بال ؤن  َظٍ الخغ٦ت ٞو

ا بٟٗل ا٢خهاع  ا في جىظُه ألاخضار ًب٣ى عمٍؼ جإزحَر

ضم  الاهخماء بلحها ٖلى بٌٗ ال٨خاب والٟىاهحن ٖو

 اهٟخاخها ٖلى الٟئاث الكٗبُت الىاؾٗت.

ٗذ خغ٦ت "البال٥ ظا 25بٗض زىعة  هٟي ٞع

٣ى٫  بلى٥" قٗاع "هدً ٞىضخى جمى٘ الٟىضخى"، ٍو

ت مً الكباب لِؿذ لض هم ؤي  ا بنهم "مجمٖى ؤًٖاَئ

اهخماءاث ؾُاؾُت ؤو جابٗحن ألخؼاب وبهما  هضٞىن 

٣ِٞ بلى الى٢ٝى يض ظماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن وؤي 

ظماٖت حؿخٛل الضًً مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ 

لخغ٦ت في بُان مسجل لها ؾُاؾُت زانت. و٢الذ ا

وكغجه ٖلى مى٢٘ "ًىجُىب": "بنها ظؼء مً ال٩ل في 

غ ؤلاوؿان،  الٗالم"، وبن َضٞها َى "الؿعي لخدٍغ

ضم الٟؿاص، وبؾ٣اٍ الُٛاة في ٧ل ػمان وم٩ان".  َو

وؤياٞذ الخغ٦ت ؤن َضٞها َى بؾ٣اٍ هٓام ؤلازىان 

اإلاؿلمحن، وط٦غ البُان ؤهه "٧ان ٖلُىا الٓهىع بك٩ل 

مي؛ إلاىاظهت هٓام الُاُٚت الٟاقُت ؤلازىان عؾ

ت"  .17اإلاؿلمحن بظعاٖه الٗؿ٨ٍغ

ىن اظخماٖا جدذ  وفي جىوـ ٣ٖض الالؾلٍُى

مؿمى "الاظخمإ ألاهاع٧ي اإلاخىؾُي" في الٗانمت  

, خُض ؤصاهىا  2015ماعؽ  29 - 28 - 27جىوـ ؤًام 

الهجىم ٖلى مخد٠ باعصو، وما ونٍٟى بالٗى٠ 

ت. وؤ٦ضوا ؤنهم ًغا٢بىن الُىمي لألصًان وال ضو٫ والكَغ

ت لهظٍ الخىاصر  ًٖ ٦شب ٧ي ال ًإحي اؾخٛال٫ الكَغ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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اث، وؤٞاصوا في بُان لهم  ت ٖلى خؿاب الخٍغ اإلاإؾاٍو

ؤنهم ٌٗاعيىن خالت الُىاعت وال٣ىاهحن التي ًخم 

م الخغ٧اث الاظخماُٖت  غ ججٍغ اؾخسضامها لخبًر

ماث ؤن والى٣اباث. و٢الى بإنهم ال ًخى٢ٗىن مً الخ٩ى 

اتهم، وبإنهم ؾِب٣ىن مخدضًً يض  جضاٞ٘ ًٖ خٍغ

 الٓلم الا٢خهاصي، الؿُاسخي والضًجي.

ت والغبُؼ الػغبي.. أيهما أهخج  زالثا: الالؾلؿٍى

 آلازغ؟

َىا٥ اجٟا١ ٖام ٖلى ؤن الضولت الٗغبُت 

بك٩لها الخالي ؤنبدذ مهضصة ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى 

ً الًبِ والتهضًض ًدمل بحن َُاجه هماطط بضاثُت م

الاظخماعي ٧اهذ وما جؼا٫ حؿُُغ ٖلى ؤ٩ٞاع ٢ُاٖاث 

واؾٗت مً الكٗىب الٗغبُت طاث الُبُٗت ال٣بلُت 

 التي ٞكلذ في الخإ٢لم م٘ همىطط الضولت الىؾخٟالُت. 

مجخمٗاث ما بن ؤٚلب اإلاجخمٗاث الٗغبُت هي 

٢بل الضولت جدك٩ل مً وخضاث نٛحرة مخماًؼة 

لتي ًم٨ً ٞهلها ومؿخ٣لت، ٧الٗاثلت الهٛحرة ا

ت ألا٦بر، ٦ما ًم٨ً يمها  بؿهىلت ًٖ اإلاجمٖى

بؿهىلت ؤًًا بلى ٞغ٢ت ؤزغي حكاع٦ها عابُت اليؿب 

ؤو الضم، و٢ض ؤَل٤ ألاهتربىلىظُىن ٖلى َظٍ 

م ما ؤزاٍع  اإلاجخمٗاث ون٠ "اإلاجخمٗاث اإلاجؼؤة" ٚع

 . 18َظا الىن٠ مً ظضا٫

َظٍ التر٦ُبت الاظخماُٖت اإلاًاصة للضولت  

مخٗاٌكت م٘ َظٍ ألازحرة ول٨جها مؿخ٣لت ٖجها ب٣ُذ 

خماص اإلاخباص٫ الٗال٢ت بُجهما، ل٨ً بمجغص  ًُب٘ الٖا

ىاث  اَتزاػ ٦ُان الضولت بٟٗل الشىعة ختى اهبرث الخ٩ٍى

اإلاجخمُٗت بلى الخ٣ى٢٘ خى٫ الظاث الُاثُٟت ؤو 

ت ؤو ال٣بلُت وناعث جداٞٔ ٖلى وؿُجها  الٗكاثٍغ

انهُاع ماؾؿاتها ٦ما  بِىما جمؼ١ وؿُج الضولت بٗض

خضر في لُبُا، بل بال٨ٗـ ق٩ل ي٠ٗ الضولت ٢ىة 

لها زانت بٗض صزىلها في خغوب صازلُت خى٫ الىٟىط 

 والٛىاثم.

ل٣ض ٞاظإث الشىعاث الٗغبُت ؤ٦ثر مغا٦ؼ 

الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت جسهها في الضعاؾاث 

اإلاؿخ٣بلُت، ٞهي ٦دغ٧اث قٗبُت َاثلت، لم جبرػ مً 

ت ولم جدٔ ب٣ُاصاث جىُٓماث ؾُاؾ ُت ٖلىُت ؤو ؾٍغ

ت ومىاوعة وجل٣اثُت ومدضصة  ملهمت، بل ٧اهذ ٍٖٟى

الهضٝ ومٗلىت الىىاًا، ٣ٞض َالبذ الخكىص بؿ٣ٍى 

ظٍ بقاعة  ألاهٓمت صون ؤن ج٣ضم بضًال واضخا َو

ت اإلاُل٣ت  ٧اُٞت بلى ؤن الخكىص ٧اهذ جبدض ًٖ الخٍغ

ىا جخ٣اَ٘ م٘ ال٨ٟغ الالؾلُىي في ألاصبُاث ، وفي َو

الش٣اٞت الكٗبُت التي جدمل الٗضاء للضولت وعمىػَا 

ا مً  حَر التي حكحر بلى ال٣هغ والاؾخٛال٫ والؿُُغة ٚو

 ٤ ت ألاٞغاص وج٣ُضَم ٞو اإلاماعؾاث التي جدض مً خٍغ

 يىابِ وؤَغ لم ٌكاع٧ىا في نُاٚتها. 

 زاجمــــت

ت  ل٣ض ؤَاح الغبُ٘ الٗغبي بالبض هُاث الؿلٍُى

ؾ٩ُي، وعؾم زُت ص٣ُ٢ت ل٨ُُٟت لل٨ٟغ الشىعي ال٨ال 

ت ومض جت باألؾلخت بدغ٦ت  مت ؾلُت مضٖع ٍَؼ

دّغ٦ها ؤًت ؾلُت..
ُ
ت ال ج ولظل٪ ًم٨ىىا   قٗبُت ٍٖٟى

ال٣ى٫ بإن الغبُ٘ الٗغبي ٢ض ؤٖاص إلاٟهىم "الكٗب" 

ت، ؤو باألخغي ّٖغٝ "الكٗب" مً  ؾالؾخه الالؾلٍُى

ظضًض بك٩ل الؾلُىي بدذ.. ٦ما ؤهخج ويٗا 

ا في ؤٚلب صو٫ َظٍ الشىعاث ؤًً جىٟلذ  الؾلٍُى

ألاخضار بك٩ل صعاماج٩ُي وججهاع الضولت بك٩ل ٚحر 

 مؿبى١.

ل٣ض جد٤٣ الكُغ ألاو٫ مً ؤماوي  

ى جالشخي الضولت  حن الٗغب في ْٝغ ٢هحر َو الالؾلٍُى

ت  في ٖضص مً ألا٢ُاع، ل٨ً خلمهم في قُٕى الخٍغ

ىاث اإلاجخمُٗت لم ىصة اإلاباصعة لألٞغاص والخ٩ٍى  ٖو

ت  ًخد٤٣، طل٪ ؤن انهُاع الضولت ناخبه انهُاعاث مضٍو

للمجخمٗاث، ٞاهدكغث الٟىضخى الخ٣ُ٣ُت وياٖذ 

اإلاباصعة وؾِ الهغاٖاث ؤلازيُت والٗغ٢ُت، وػاصَا 

الخضزل الخاعجي ٖٟىهت، ما ًجٗلىا هدؿاء٫ بن ٧ان 

اها ٧اُٞا  همىطط الغبُ٘ الٗغبي ٢ض ٢ضم بَغ
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حن ٖلى زُإ وبُالن اٖخ٣ا صاتهم.. ٞالؿلُت للالؾلٍُى

التي ٌٗاعيىنها هي ؾىت ٧ىهُت حؿخمض وظىصَا مً 

ًها هي مضٖاة  وظىص الىٓام ال٩ىوي وؤي مداولت لخ٣ٍى

ٌ الىظىص ؤلاوؿاوي طاجه.  لخ٣ٍى
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