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 ﴾ ورإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصد ﴿
 

 ( 64:احلج ،القرآف الكرمي) 
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 مقدمة. 1
كل قػراءة للهػدادات لػوؿ التعػذيب ادلرويػة يف لػذا الكتػاب تػ ت إال أف توقفػة عنػد اذلػوة 

فػاأل،، بالنَػبة لليػيية، لػو متواجػد بػال هنايػة، . ادلدلهة اليت تفصل بني اجلالد وضػييتِ
. فدػػو غا ػػب – لكػػن ينكػػر  الػػذي يَػػتيوذ علػػى ذػػفات لػػذا األ، – أمػػا بالنَػػبة لل ػػالد

فلل َػػد واأل، وجػػود  ػػالس بالنَػػبة للرجػػل أو ادلػػرأة الػػذي يتعػػرض للتعػػذيب، بينمػػا األِػػا 
ولػػذ  . ولػػذ  األِطولوجيػػة معكو ػػة بالنَػػبة لل ػػالد. والصػػوت وبػػاقي العػػا،، فدػػ  غػػا بوف

 .اذلوة لي تياد كعالقة اجتماعية وإقصاء من النالية األخالقية
ليس متطلب  ػلطتِ وال ( ا  أو ذممِ اخللقي والرولي بالتعبري القرآينعم)فُبعد اجلالد 

وموضػػوع لػػذا البيػػل لػػو حتليػػل بعػػ  . ِتي تدػا فيَػػب، بػػل البعػػد كػػذلة زلػػ   ػػلطتِ
 .مظالر لذ  اذلوة بالذات

و نيلل اذلوة لنا علػى أهنػا بربػة ذلنيػة . يقاؿ أف التعذيب لو الت ربة البدِية للكذب
حتليػل بعػػ  اخلطابػات الَػػا دة عػػن  يفخلصػػوص  تَػْنَيِصػُر ادلناقهػػة وعلػػى وجػِ ا. للدعايػة

ِصّمة لي ذنيعة اجلدات اإلعالمية واألدبية الناطقػة . احلركة اإل المية
ُ
إف لذ  اخلطابات ادل

هػر وترديػد ومناقهػة وإ ػدار . بالفِرَية وادلعروفة بعػدا دا لس ػالـ يف اجلئا ػر ويُػوَّلِػػُد ِقػل ِو
بػػل اإلعػػالـ التػػابم لليكػػ  وبعػػ  كتا ػػب األوليغاركيػػات اإلعالميػػػة مػػن قِ )لػػذ  اخلطابػػات 

ؼُلػػَدرر احلػس النقػدي وؼَلْنػػُس  –جػوا ُ ػرياليا مػن اخلػوؼ  –بالرعػب  ا  مهػيِو اجو ( الفِرَية
ػد التيػامن اإلَِػاين ويُنظرػػاليمري ويُػَقػّلل من   ف الهعور بادلَؤولية، كمػا يػُ  َِ . ُ  التواطػؤْف

 .يُػَعػمرػس اذلوةختصار فإِِ اوب
 1إف وثاقػػػة الصػػػلة بػػػني زلتػػػوت لػػػذ  اخلطابػػػات وشلار ػػػة التعػػػذيب قػػػد ثبتػػػت يف درا ػػػات
عديدة تػهلن وتوضػأ أف عمليػات التفرقػة االجتماعيػة احلػادة والت ريػد مػن طػابم اإلَِػاِية 
واإلقصػػػػاء اخللقػػػػي غالبػػػػا  مػػػػا تَػػػػبس حتريػػػػة مركبػػػػات التعػػػػذيب ضػػػػد  ػػػػرا أ ميػػػػطددة مػػػػن 

 –الت ريػػػػد  –تهػػػػري لػػػػذ  الدرا ػػػػات إح أف طبيعػػػػة وِلػػػػدَّة عمليػػػػة التفرقػػػػة كمػػػػا . اجملتمػػػػم
فالتفرقػػػػة االجتماعيػػػػة والت ريػػػػد مػػػػن طػػػػابم . اإلقصػػػػاء ذات عالقػػػػة ِعػلػرػػػػػية بهرا ػػػػة التعػػػػذيب

. تػػػِوعػػػدـ إداِ ِيَػػػمأ بت  ػػػيس التعػػػذيب وتَػػػليطكػػػل ذلػػػة اإلَِػػػاِية واإلقصػػػاء اخللقػػػي  
ِ واال ػػتفادة منػػِ تتطلػػب  ػػلفا طػػرد اليػػيية مػػن فػػاألمر بالتعػػذيب وشلار ػػتِ والَػػكوت عنػػ

اجلػنس البهػري وإقصػاءلا مػن العػا، اخللقػي للتيػرر مػن آالمدػا، وإال فػإف عيوهنػا اإلَِػػاِية 
 .تُػوَِّلُد اخلوؼ
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إف النصوص اليت اعتمد عليدا لذا التيليل عبارة عن مقاالت ذػيافية أو أدبيػة باللغػة 
َػػػػية، ِهػػػػر جلدػػػػا  ينػػػػاير  33ف جئا ريػػػػوف قبيػػػػل وبعػػػػد اِقػػػػالب مؤلفػػػػو ( ولػػػػيس كلدػػػػا)الفِر

يف  ػػكلِ )إف اجلػػرد لاظلػػاط اخلطابيػػة ادلرتبطػػة بقمػػم الطغمػػة العَػػكرية اجلئا ريػػة . ـ3442
ِ وتهير  وألدافِ الَيا ية    .يتيمن أدبيات الت نني واإلِكار والبديمية والَعْدوت( وميمِو

 :ءتنيويت  تقدمي حتليل كل ِوع من لذ  اخلطابات من خالؿ قرا
قػػراءة مبا ػػرة، تعػػرض لػػذ  اخلطابػػات وحتصػػي ادلَػػميات األ ا ػػية الػػيت تهػػري  .3

  أظلػاط التػدخل ضػد غ وتػنظّ مكّوِة حلقيقػة ثقافيػة تَػوّ  وباعتبارلا أفعاال  . إليدا
، فإف لذ  القراءة ادلبا رة تهز أييا  ادلواقف "آخر"لذ  ادلَميات مبثابة كوهنا 

 قات الَلطة اليت تعكَدا وتنت دا ذا عالادلختلفة اليت توظفدا وتنهرلا وك
قراءة ذات ِظرة خلفية تكهف ما تبوح بِ لذ  اخلطابات عن مصػادرلا وكػذا  .2

بكهػفدا لعالقػات الصػلة والتهػابِ . الَياؽ الثقايف والتارؼلي الذي تت ذػل فيػِ
ليػػػل تػػػػُْظِدُر لػػػذ  القػػػراءة اخللفيػػة أف لػػػذ  اخلطابػػػات مػػػا لػػػي إال  ،(التػػارؼلي)
ويياؼ إح لذ  القراءة  ػرح . تصور فِرَا عن اإل الـ وادلَلمني تنَاخ لا

 ػػريم لعمليػػة التيويػػل الػػيت تَػػتمد مندػػا النخبػػة ادلثقفػػة اجلئا ريػػة، الرُلابيػػة مػػن 
". آخػػػر"اإل ػػػالـ، العنػػػف الرمػػػئي الفِرَػػػي بغيػػػة النيػػػل مػػػن جئا ػػػريني مػػػن ِػػػوع 
ا خطابػػػػػات و ػػػػتبنير لػػػػػذ  القػػػػػراءة يف الندايػػػػػة أف لػػػػذ  اخلطابػػػػػات لػػػػػي أ ا ػػػػػ

 .اال تعمار اجلديد واالغرتاب

 خطاب التجنين. 2
ويتمثّػػل القا ػػ  . خطػػاب الت نػػني عمليػػة حتيػػري رمئيػػة تيػػم الهػػر والغػػوؿ يف أِػػاس آخػػرين

ادلهػرتؾ لعمليػات يثيػػل لػذا البعبػػم الػذي يػػرتدد يف ادلقػاالت الصػػيافية واألدبيػة اجلئا ريػػة يف 
 »فػػػػ «، »جالػػػػل«و »متئّمػػػػت«، »و ػػػػطىالقػػػػروف ال«بهػػػػم،  ػػػػبأ عا ػػػػد مػػػػن  »ملػػػػتأ«ذػػػػورة 

   ،«اذلم ػػػػػػي عمومػػػػػػا  والتمػػػػػػامي خاذػػػػػػة«، »ذػػػػػػعلوؾ اإل ػػػػػػالـ«ولػػػػػػو أييػػػػػػا  . »عنيػػػػػػف«و
 

، من ادلال   أييا درا ة لذ  اخلطابات من زاوية العنػف ادلػنظ  (البنيوي)حتليل العنف ادلنظ  من جدة أخرت، وإلياـ     
لػذ  ، غػري أف االغرتايب الذي ينفػي لػس الهػعور باذلويػة الثقافيػة، مثػل احلرمػاف مػن لػس النمػو الثقػايف والعػاطفي والفكػري

 .ذلةتطرؽ لتالدرا ة ال 
َػػػيوف بػػػػ    ، غػػػري أف ذلػػػة غػػػري «intégrisme»إف اإلعػػػالـ العػػػريب يوظػػػف كلمػػػة األذػػػولية لس ػػػارة إح مػػػا يَػػػميِ الفِر

وليَت ". التمامي"لي « intégriste»وأقرب ترمجة لػ. عىن سلتلف يف الثقافة العربية اإل الميةذييأ ألف األذولية ذلا م
التمامي لو ادلتعلّػس بالتماميػة أو القا ػل  ػا، والتماميػة تهػري إح تيػار  سلادعة ليل أف اإل ارة إح ادلَلمني بالتمامية إالّ 
وتعته الكنيَػة الروماِيػة التماميػة تيػارا غػري ارثوذكَػي وذلػة طبقػا دلػذلب . ن الكنيَة  عتقليدي كاثوليكي يُعته منهقا 
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 »إخواِػِ«، الذي يددد الَػالـ االجتمػاعي ويتػ مر مػم »الفا ي«، »ادلتطرؼ«   ،«األذويل«
جدػِ الذي توا »اخلطر األخير«ولو . »إمهاطورية الهر«من أجل إقامة  »أشلية األذولية«يف 

 .اجلئا ر وادلغرب العريب
، »اإلرلػػػػايب«، و»النػػػػازي«، وذػػػػفِ خػػػػهاء الت نػػػني ب 3442ينػػػاير  33وبعػػػد اِقػػػػالب 

 .»اخلمري اخُلير«و
ْيِفَاء مػػن مصػػطليات تكػػدس وتثػػري أِواعػػا  ػػ  مػػن اخلػػوؼ  ََ بػػئ بفػُػػػ علػػئ وغمػػئ ودلػػئ ِو

يػو الرعػب مبتطلبػات ويف خيػ  لػذ  احلػرب الَتْصػويرية، ال يدػت  بريوقراط. وتدمج عػدة آثػاـ
ولكػػػػن الصػػػػورة البػػػػارزة الػػػػيت ترت ػػػػب يف األذلػػػػاف لػػػػي ذػػػػورة متػػػػئمتني . االَِػػػػ اـ ادلنطقػػػػي

خطػػػريين اِػػػدفعوا ف ػػػ ة مػػػن العػػػدـ أو مػػػن الصػػػيراء، فدػػػ  يظدػػػروف كمدػػػددين مػػػن جدػػػة، 
 .وتظدر ضيايال  ذامتة من جدة أخرت
ذػػفة امدميػػة، وبػػرد  الػػيت تنػػػئع عػػن ادلوذػػوؼ  ػػا    مػا لػػو إذف ادلقصػػود  ػػذ  األلقػػاب

 من جولر  لتظدر  يف ذورة فئَّاعة و يطاف؟
لػػذا اخلطػػاب لػػػو تكتيػػة اإلقصػػػاء الرمػػئي الػػذي يعتمػػػد علػػى اخلػػػوؼ واذلػػوؿ والػػػرف  

فػػػػالتوظيف ادلتكػػػػػرر ذلػػػػذ  الصػػػػور والرتديػػػػػد وا اجػػػػة ادلَػػػػتمرة ذلػػػػػذ  . اال ػػػػتيواذي ل خػػػػر
َػية، خاذػة بعػد ظدػور اجلبدػة اإل ػالمية األلقاب من ِقبل الصيافة اجلئا رية الناطقػة بالفِر

لسِقاذ على الَالة الَيا ية، كل ذلة ا تخدـ وال يئاؿ يَتخدـ أللػداؼ  ػيكولوجية 
 .و يا ية ظالرة الوالء

إف ذػػػػػنم وغػػػػػرس لػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػن الصػػػػػور االجتماعيػػػػػة للخػػػػػوؼ والهػػػػػيطنة يف ادلخيلػػػػػة 
ت  ػػرعية احلكػػ  القػػا   بصػػفتِ اجلماعيػػة فػػدؼ  يا ػػيا إح التػػواء احلركػػة اإل ػػالمية وإثبػػا

َيػل
ُ
فخطػاب . الَد الواقي ضد لػذا التدديػد، واحلصػن ادلنيػم يف وجػِ اخلػوؼ اجلمػاعي ادل

                                                                                                                         
ؿ االلتفاظ بتماـ ِظاـ ويػرف  كػّل لذا ادلذلب ػلاو . 3441ت يف أوؿ رللس للفاتكاف  نة ئالبابوية ادلتطرفة اليت أِه

لػذ  العبػارة مػن كتػاب ر ػػيد . إذف القيػاس ادلطبّػس علػى ادلَػل  ال معػىن لػِ. تطػور ويػ َت رُلػاراة احليػاة االجتماعيػة احلديثػة
 De la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier.ميموين 

تؤكػد  –َػتاِتية تخاذػة تلػة الػيت تنتمػي إح بعػ  التيػارات الهو  –يية تهري األذولية يف الواقم إح وجدة ِظر مَػي   
ألف بعػ  اميػات يف اإلصليػل تتنػاق  )لذ  العبارة تنػّدد بكوهنػا حتمػل معػىن التعػارض مػم العلػ  . الصية احلرفية لسصليل
من بالصػػية احلرفيػػة صػػطلأ علػػى اإل ػػالـ غلعػػل مػػن كػػل مَػػل  أذػػوليا ألِػػِ يػػؤ ادل ػػقاط لػػذا إو (. مػػم ادلعطيػػات العلميػػة

 .للقرآف
 .العبارات يف معظمدا غري قابلة للرتمجة إح العربية    
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و ػذا يػت  ذػنم . التدويل لذا يَوغ القمم قبل حتريكِ ويددؼ إح تهير  أثناء وبعد تنفيذ 
 .ا كيرورة أخالقيةالغريية يف  كل  يطاين لِتُػْنَكَر  رعيتدا، ولِيُػْعَرَض إحلاح ا تئصاذل

اخلػػػػوؼ  »ليواِػػػػات«أطػػػػراؼ ِعِصػػػػيرد  اإلعالميػػػػة بػػػػػ ىالقمػػػػم يلّولػػػػوف علػػػػ فػػػػرتت مقػػػػاويل
اإل المي، ألف اخلوؼ غلّند اليما ر الطيبػة مػن خػالؿ عمليػة تغػرّي البنيػة األخالقيػة ليػل 

اقل القلس( بكوف الرعب الواقم ادللموس الوليد) ري ويثػ. يييم امخر إَِاِيتِ ألِِ سليف ِو
ويف ت مالتِ لوؿ األذػوؿ اخللقيػة . »أِا أخاؼ منة ف ِت مذِِب  «:اخلوؼ عملية الت ثي 

 :والرولية دلقبولية التعذيب يقوؿ إلياف فوخس
امخػػر ؼليػػف، فدػػو إذف ؼللػػس . اخلػػوؼ لػػو الػػذي غُليػػُئ الل ػػوء إح التعػػذيب يف غالػػب األليػػاف
لينئػػػػذك ؽُلِكػػػػػن . يف ِظػػػػػر اخلػػػػا فني اخلػػػػوؼ ويغذيػػػػِ إح درجػػػػػة أِػػػػِ يفقػػػػد كػػػػػل إَِػػػػاِية لقيقيػػػػة

 ]...[ال بهر،  يء ينقل عالمة ِ رريرة : وػلَُِسِ اْخِتئالُِ إح ما لو ا تداميا  
لكػن لػذا . فػامخر مهػلوؿ اليػد وحتػت  ػيطرتنا. واخلوؼ من الغري يتبػنّي كليػا  يف التعػذيب

وضلػن طبعػا  )رة الػيت ػلملدػا ال يكفي بعد  غلب ادليّي إح أبعد مػن ذلػة، إح أف تُػقػْتَػػلم الصػو 
فالبيل عن الَػر وادلعلومػة عػن طريػس التعػذيب لػيس إال إ ػارة ذلػذا البيػل (. مَؤولوف عندا

 2.ادلطلس، أال ولو البيل عن الصورة اخلفية دلخاوفنا
. مسػػػاؿ  يا ػػػي وأمػػػ  ال يقتصػػػر علػػػى اجلئا ػػػرأإف حتويػػػل بنػػػني احلركػػػة اإل ػػػالمية إح ر 

ادلَػػتقاة مػػن اخلطػػاب  »األشليػػة األذػػولية«و »إمهاطوريػػة الهػػر«و »اخلطػػر األخيػػر« فعبػػارات
 تخدامات أخرت للقلس االجتماعي ك  لوب للػتيك  يف االغريب لت نني الهيوعية يذّكػر ب

ـ يف دِ ُتخػْ ػػافلقػػد  3.الوضػػم االجتمػػاعي والَيا ػػي، ولػػذ  ظػػالرة متػػواترة يف تػػاري  الغػػرب
يادة للثورة يف االِقالب ضد اجلمدوريػة الثاِيػة فِرَا خطاب التخويف الَيا ي كفئّاعة م

كما مرت كل من أدلاِيا وإ باِيا وإيطاليا على بػارب ادلخػاِوؼ (. ما مسُري باخلوؼ الكبري)
االجتماعيػػػة الكػػػهت الػػػيت أذػػػابت لػػػ  إصللػػػرتا ليػػػل خوَّفػػػت اجلاكوبينيػػػة الثوريػػػة برجوازيػػػة 

 عدػػػػػد ماكػػػػػارثي خػػػػػالؿ اضػػػػػطداد كمػػػػػا ظدػػػػػرت خطابػػػػػة اذللػػػػػم أييػػػػػا يف أمريكػػػػػا يف. البلػػػػػد
 .»  )طر األمرخلا«ػما مسُِي كذلة ب) »الغوؿ الهيوعي«الليهاليني لطرد 

ولكػػن الطغمػػة العَػػكرية اجلئا ريػػة ال تَػػتخدـ خطػػاب بنػػني احلركػػة اإل ػػالمية  ػػدؼ 
ُؼ الدبلوما ػػػػية اجلئا ريػػػػة ِفَػػػػدا يف اخلػػػػارج َعػػػػرر حتكػػػػ   يا ػػػػي وأمػػػػ  داخلػػػػي فقػػػػ ، بػػػػل تػُ 

 

خػالؿ الَػػنوات احلامسػة للدلػػم الكبػري، فلّػت الفئػػات األكثػر ِفػػوذا يف «إح أِػِ ( David Caute)يهػري دافيػػد كػوت     
ا الػيت كػاف مػن الواجػب علػى مثّقفػي كػل أو اط ألل الفكر األمريكيني عن مدّمة النقػد إزاء ادلؤ َػات احلكوميػة وأفعاذلػ

لػذ  الالمبػاالة ولػذ  الّرغبػة يف الػّدفاع عػن الدؽلقراطيػة بطػرؽ غػري دؽلقراطيػة اِتهػرت بَػرعة ]...[ البلداف احلفاظ عليدػا 
 ».وبكثرة يف أو اط ِمَدن الطبقة ادلتوّ طة واحلركات العّمالية
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اجلديدة ادلتمثلة يف ادلتاجرة باخلوؼ، فتياوؿ جالدة أف تبػ  لنفَػدا ذػورة الَػد بر التدا 
صػػػػا  مبزفوف اليػػػػـو الػػػػؤالء الدبلوما ػػػػيوف، الػػػػذين غلػػػػ. »الطوفػػػػاف اإل ػػػػالمي«األخػػػػري ضػػػػد 

مػػن ِفػػس الَيا ػػة  –للتهػػبل بَػػلطتد  غػػري الهػػرعية  –بالدلػػ  بػػثمن يػػس، يَػػتفيدوف 
اخلػػوؼ مػػن العػػدو الػػداخلي ؼللػػس «: دػػا بػػاألمس القريػػباال ػػتعمارية الػػيت كػػاِوا ػلػػذروف من

 .»يدوي فيِ العدو اخلارجي ا  فراغ
أذػػػبيت بػػػارة مر ػػػة  »اخلػػػوؼ األخيػػػر«وغلػػػدر القػػػوؿ أف بػػػارة اال ػػػترياد والتصػػػدير لػػػػ

فالنػػداءات .  يا ػػيا  يف ِظػػاـ عػػادلي جديػػد يُػػػتّػَدُ  فيػػِ اإل ػػالـ بػػاخلطر الكلػػي أكثػػر فػػ كثر
»العدو الكلي«و »اخلطر األخير«ذليبية  يا ية ِضد  ادلتنامية ِلهن لرب

اجلديد حتػاوؿ    
بناء ِمْصَدَمة غريية تتوطػَّد أوروبا ضدلا، وتػُػقػَِلُل مػن الصػراعات بػني الكتػل الرأمساليػة، وتُػِهُر 

، (Fukuyama)يقػػػػوؿ فوكويامػػػػا . ادلقبلػػػػة »احلػػػػروب اإلقليميػػػػة«النفقػػػات العَػػػػكرية دلواجدػػػػة 
لنػػاؾ  ػػرعية . لقػػد أثبتػػت الثػػورة يف مو ػػكو ذػػية وجدػػة ِظػػري«: »التػػاري  هنايػػة«ادلنظػػر لػػػ

[. …]وليػػػدة يف العػػػا، ادلتقػػػدـ ولػػػي اللبرياليػػػة الدؽلوقراطيػػػة ادلتوجدػػػة ضلػػػو اقتصػػػاد الَػػػوؽ
والعػػػػا،  ػػػػوؼ ينقَػػػػ  يف ادلَػػػػتقبل ِوفْػػػػَس خطػػػػوط سلتلفػػػػة، ويكػػػػوف العػػػػا، الثالػػػػل والعػػػػا، 

، فإِػػِ ينػػادي (Huntington)ف و مػػا ذػػامويل لػػاِتغتأ 4».اإل ػػالمي ألػػ  زلػػاور الصػػراعات
فو ػيوية حتديػد ظلػو «غلػب : إح اِتفاضة  يا ية وعَكرية خصوذا دلقاومة اإل ػالـ والكِو

فو ػػػػػيوية واإل ػػػػػالمية، وإيقػػػػػاؼ اخلفػػػػػ  مػػػػػن القػػػػػدرات  القػػػػػدرات العَػػػػػكرية للػػػػػدوؿ الكِو
[. …]وب آ ػػيا العَػػكرية للغػػرب وا افظػػة علػػى التفػػوؽ العَػػكري الغػػريب يف  ػػرؽ وجنػػ

غلػػػػب علػػػػى الغػػػػرب أف ػلػػػػاف  علػػػػى قػػػػوة عَػػػػكرية واقتصػػػػادية للػػػػدفاع عػػػػن مصػػػػاحلِ ضػػػػد 
، (Willman)اجلنػػػػراؿ للمػػػػوت ويلمػػػػن  3446أكػػػػد يف  ػػػػنة و  5».احليػػػػارات غػػػػري الغربيػػػػة

مػػن الواضػػأ أف زلػػور اخلطػػر قػػد حتػػّوؿ «أِػػِ ( Eurocorps)ر ػػيس القػػوات األوروبيػػة يوروكػػور 
، الَػػػكرتري العػػػاـ حللػػػف  ػػػػاؿ (Claes)ـ لػػػاج  ويلػػػي كػػػالس ولػػػذا العػػػا 6.»ضلػػػو اجلنػػػوب
تػػػػػػُهكرل األذػػػػػولية «: عػػػػدة مػػػػػرات خاذػػػػػة عنػػػػدما قػػػػػاؿ »األذػػػػػولية اإل ػػػػػالمية«األطلَػػػػي، 

والر يس الصديوين  ا    ».اإل المية اليـو خطرا  على الغرب شلاثال خلطر الهيوعية باألمس
أكػػه خطػر يواجػػِ العػػا، «ب هنػػا  »األذػػولية اإل ػالمية«لػػو أييػا وذػػف ( Herzog)لػرزوؽ 
 7.»احلر اليـو

 

ا ػػػػب مػػػػدير ادلعدػػػػد متعػػػػّدد ( CIP)البيػػػػوث للَػػػػالـ ، مػػػػدير الدرا ػػػػات مبركػػػػئ (Aguirre)عبػػػػارة ألقػػػػري ال     مبدريػػػػد، ِو
 . مَرتداـبالقوميات، 
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مػػن  »خطػػر األذػػولية«ولكػػن بعػػد لػػذا العػػرض الَػػريم عػػن اإلدارة الَيا ػػية واألمنيػػة لػػػ 
ِقَبل النظاـ اجلئا ري، غلدر بنا امف ا تكهاؼ طبيعة اللغة والصوَّر الػيت تػػَُتخدـ يف بنػني 

. زلتويػػات النمػػاذج الثقافيػػة الػػيت ذػػاغتدااحلركػػة اإل ػػالمية، وزلاولػػة قراءفػػا عكَػػيا إلدراؾ 
ة اإل ػػالمية العمػػس الثقػػايف لهػػعبنا؟ ويف أّي  ػػياؽ تػػارؼلي كػػفدػػل يعكػػس لػػذا الت نػػني للير 
 وثقايف غلد لذا اخلطاب جذور ؟

َػػا  مػػن الواضػػأ أّف لػػذا اخلطػػاب يوظػػف تصػػورات تعكػػس بوفػػاء ذػػورة اإل ػػالـ يف فِر
. د مهرافػػػا يف عمػػس تػػػاري  وثقافػػة أوروبػػػابصػػفة خاذػػة، ويف الغػػػرب بصػػفة عامػػػة، والػػيت بػػ

غريػػب «ِفعػػال، إف ذػػورة اإل ػػالـ ادلديمنػػة علػػى الػػذاكرة اجلماعيػػة يف الغػػرب لػػي ذػػورة ديػػن 
ضػػػػػطداد ادلػػػػػرأة ااجلدػػػػػاد والتئمػػػػػت واإلرلػػػػػاب و «، ولػػػػػو ديػػػػػن »وعنيػػػػػف، ومتعصػػػػػب وقػػػػػدري
ادلَػل  مػن  ػي  وبعد الثورة اإل المية يف إيراف تبػدلت ذػورة . »باحل اب وتعدد الئوجات

 »رلنػػػوف بػػػاه«، إح ذػػػورة (يف الَػػػبعينات)البػػػرتوؿ الَػػػمني الػػػذي ػلػػػاوؿ أف يَػْرُ ػػػَو الغػػػرب 
يف أوروبػػا . َػػيفالقرو ػػطي ولكػػن ُمَعْصػػَرف وُمتمْكػػنن لػػذ  ادلػػرة وُملَػػورٌح بالر ػػاش بػػدال مػػن 

طى، ولػػػدت ؽُلَثّػػػُل اإل ػػػالـ لػػػدت اليمػػػني بالولهػػػية، ولػػػدت اليَػػػار بِثيوقراطيػػػة القػػػروف الو ػػػ
 .الو   مبَْ لوبية ُمػقػئرزة

من النالية التيليلية غلب الرجوع إح أذل لذ  الصورة وفة العوامل الثقافية والتارؼلية 
جػػػػػػارودي الفيلَػػػػػػوؼ فيَػػػػػػب . الػػػػػػيت  ػػػػػػكلت اليػػػػػػمري الثقػػػػػػايف الغػػػػػػريب الػػػػػػذي ذػػػػػػنعدا

(Garaudy)8  يوجػد لػػدت الغػػرب  ػػعور بالتقػػار األعػراؽ والثقافػػات والػػدياِات غػػري الغربيػػة
ورغػػ  إثرا دػػا الكبػػري للرذػػيد الثقػػايف واحليػػاري . اِطالقػػا مػػن خرافػػة التفػػوؽ العرقػػي والثقػػايف

اِيػة َِ  بَوْذػمة مهػرتكة، أال ولػي -الروماِيػة وادلَػييية-العادلي فإف الثقافة اليِو اليدوديػة تػػتر
ػػاين أو غػػري ال. ادلوقػػف مػػن امخػػر تػػػار، لػػ  برابػػرة، واليدػػود  ػػعب اه ادلخاين مػػرو فغػػري اليِو

ولكػػن لػػذا العامػػل الثقػػايف ال يكفػػي لتبيػػني دلػػاذا ا ػػتُػْدِدَؼ . وادلَػػييية وريثػػة لػػذا االختيػػار
ة مم األم  األخرت  .العا، اإل المي ب  د العداوة والقدح مقاِر

ادلتعلقة مبرالػل تكػّوف ذػورة اإل ػالـ يف أوروبػا أف  9من ادلعرتؼ بِ عموما يف الدرا ات
أ ا ػػا عػػداوة الغػػرب بػػا  العػػا، اإل ػػالمي يرجػػم أذػػلدا إح  الصػػدمة اخلاذػػة الػػيت أفػػرزت

يف تلػػػة الفػػػرتة كاِػػػت اإلمهاطوريػػػة الروماِيػػػة يثّػػػل بالنَػػػبة للعقػػػل . القػػػرف الَػػػابم ادلػػػيالدي
ادلَػػييي العػػا، ادلتييػػر ورلػػد ادلَػػييية وواقعػػا  دا مػػا ، كمػػا كػػاف يتصػػوَّر أف ادلَػػييية لػػي 

ين مػػػػن الػػػػئمن، اهنػػػػارت ف ػػػػ ة اإلمهاطوريػػػػة الروماِيػػػػة ويف عقػػػػد. احلقيقػػػػة الوليػػػػدة ادلمكنػػػػة
، والػػيت دخػل اإل ػػالـ  ػا ضػػمري فدػذ  الصػػدمة، الرا ػخة يف الػػنفس الغػريب. وتصػدّع اليقػػني

 . ادلَييي لي اليت قَػْولَػبت منذ ذلة احلني طبيعة اخلطاب الغريب عن العا، اإل المي
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ر أهنا زلاذرة فهنت دعاية ضػد ويف فرتة القروف الو طى كاِت الكنيَة مصعوقة وتهع
، ولتعػػوي  مرّكػػب الػػنقح بػػا  ليػػارة أكثػػر »حلمايػػة العقػػوؿ ادلَػػييية مػػن الػػردة«اإل ػػالـ 

ولػػدََّدت لػػذ  الدعايػػة ادلواضػػيم ادلديمنػػة علػػى عالقػػة الغػػرب . تقػػّدما، ولتيمػػيس الصػػليبيني
قيقػػػػة، ف ذػػػػبأ اخليػػػػاؿ الغػػػػريب ينظػػػػر إح اإل ػػػػالـ كػػػػدجل وحتريػػػػف عمػػػػدي للي. باإل ػػػػالـ

عتػه لػذا اخليػاؿ او . خالؼ ادلَػييية الػيت لػي التعبػري الَػلي  واألذػيل عػن احلقيقػة الرباِيػة
كمػػػا تصػػػور اإل ػػػالـ كػػػدين . لػػػو ادلَػػػيأ الػػػدجاؿ، عكػػػس عيَػػػى ادلَػػػيأ  أف زلمػػػدا 

إِِ كػاف ينظػر إح اإل ػالـ  . للمَييية اليت تنتهر بادلَادلة واإلقناع ا  خالف ،الَيف والعنف
علػى النقػي  مػن  ،(التعدديػة يف الػئواج)طة ودِيوية وإبالية يف ادليداف اجلنَي كدياِة مني

فبتعريػػف ِفَػػدا مقابػػل اإل ػػالـ، . ادلَػػييية الػػيت لػػي دياِػػة زلديػػة تكػػبأ  ػػدوات اجلَػػد
ػػػاين الرومػػػاين الػػػذي طبػػػػم  قللػػػت أوروبػػػا مػػػن تػػػػ ثري اإل ػػػالـ وعظػػػػَّمت تعلػ ػػػػقدا بػػػػاإلرث اليِو

 .  ذلا معىن عميس بالنَبة ذلوية أوروبافصورة اإل الـ لذ. هنيتدا
ِِْعَهػت رلػػددا فكػػرة بنػني اإل ػػالـ وادلَػلمني كذريعػػة أخالقيػػة  ويف الفػرتة اال ػػتعمارية، ُأ

ػػػلية الػػػيت . لتعبئػػػة اجلمػػػالري وإدمػػػاجد  يف مهػػػروع اال ػػػتعمار فُنهػرػػػػَطت رلػػػددا الغريػػػئة الت   
ولكذا كاف اخلطاب اال تعماري . ليبيةتَتِمّد تصورافا من الذاكرة اجلماعية لليروب الص

 :ؽلّثل ادلَل  على أِِ ِكياف عنيف ال معقوؿ ومتقلب »اإل الـ ادلخيف«الفِرَي عن 
يقػـو فػػرد َطمػوح أو مصػاب بالُعصػػاب بتيػري  إخواِػػِ يف : كػل لػذ  الثػػورات ذلػا أذػل والػػد

نػوف الرولػاين، إهنػا يف ِوبػات مػن اجل]...[ ويدفم    إح زلاربػة الكفػار  ،الدين على التعصب
 10.اِف ارات ف ا ية للتعصب أو عواذف مفاجئة يف مساء ذافية

َػػػػي إمرييػػػػت  ؽلثّػػػػل ادلَػػػػل  اجلئا ػػػػري وتقاليػػػػد   ػػػػذ  ( Emerit)وكمثػػػػاؿ آخػػػػر كػػػػاف الفِر
 :العبارات

يف كػػل مكػػػاف يصػػلأ للَػػػكب يظدػػر الرجػػػل يف غالػػب األليػػػاف معػػدـو الػػػذكاء والَػػػعادة  إف 
بػػػل لػػػػو ميػػػطر للتنػػػػافس مػػػػم . ا منػػػِ وال فػػػػرب منػػػػِ وال تػػػ ت جػػػػوار الدابػػػة الهر ػػػػة أقػػػل بؤ ػػػػ

ِ  –الولػػوش  َدػػاُر  –الػػذين يقػػرتب مػػند  يف عاداتػػِ والػػذين يفرت ػػِو علػػى ادلكػػاف النػػا ي الػػذي تَػنػْ
 11.فيِ لياتِ قلقا  ولي مدددة دوما  

ويف بدايػػة مرللػػة مػػا بعػػد اال ػػتعمار واألمػػة متصػػدعة، و ػػبِ عػػاجئة  يا ػػيا واقتصػػاديا 
قافيػا وعلػػى لػػاما التػػاري  األورويب، يبػػدو الغػػرب وك ِػػِ طػػرد خوفػػِ مػػن اإل ػػالـ وخّفػػف وث

ولكػن كمػا ظدػر عنػد تعػديل أ ػعار الػنف  وذػدمة الثػورة اإل ػالمية يف إيػراف، . من ُعْدواِِِ
ومنذ ػذ وكلمػػا أعػػاد ادلَػلموف النظػػر يف اذليمنػػة الثقافيػػة واالقتصػادية والَيا ػػية الغربيػػة يُعػػاد 

وِلَكػوف اإل ػالـ ال . ر اخلوؼ واالزدراء، وحُتْيا الصدمة األوح يف األذلػاف رلػددا  تنهي  ذو 
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يُػنَػػػػاَقا علنيػػػػة إال عنػػػػد لػػػػدوث األزمػػػػات الَيا ػػػػية وال ُيْهػػػػَعر بػػػػِ إال مػػػػن خػػػػالؿ أخبػػػػار 
ػػِ  ر و وتعػػود عقليػػة الصػػليبيات إح الظدػػ. ضػػد الغػػرب أو  مػػمذػػادمة، فػػال يُنظػػر إليػػِ إالّ كِو

ويَعتَػِهُ الغػرب ِفَػِ .  ػتمرار أفيػل مػا عنػد الغػرب ب  ػوأ مػا عنػد ادلَػلمنيليل يُػػَقاَبُل با
اإل ػالـ إذف خطػر علػى احليػارة . بريئا يف طبيعة وجود  كما يعته اإل الـ مذٌِب وجوديػا

 :الغربية، وحتّد أخري للمَييية، كما يهرح ذلة زلمد أ د
روبػػا، يف وقػػت كاِػػت مالزلدػػا كاِػػت احلػػروب الصػػليبية مصػػريية ألهنػػا لػػدثت خػػالؿ طفولػػة أو 

وعنػػػػػد األمػػػػػ  كمػػػػػا عنػػػػػد األفػػػػػراد تَػػػػػتمر . الثقافيػػػػػة اخلاذػػػػػة تتبلػػػػػور وضػػػػػمريلا الثقػػػػػايف يتّكػػػػػوف
فدػػي را ػػخة . االِطباعػػات الصػػادمة يف الطفولػػة  ػػعوريا أو يف مػػا حتػػت الهػػعوري مػػدت احليػػاة

يف وقػت متقػّدـ ]...[ بعمس إح درجة ال ؽُلكن أف ُيَْيى إال من خالؿ بػارب فكريػة ِاضػ ة 
 12.من العمر، ولذا بصعوبة وجئ يا  فق 

فػػػإذا كػػػاف خطػػػاب بنػػػني اإل ػػػالـ وادلَػػػلمني يَػػػتمّد لغتػػػِ وذػػػور  مػػػن اليػػػمري الثقػػػايف 
ػػػر  »جئا ػػػر فِرَػػػية«والتػػػارؼلي الغػػػريب عامػػػة ومػػػن اخلرافػػػة اال ػػػتعمارية لػػػػ َّ خاذػػػة، فكيػػػف ِف

وكيػػف اِتقلػػت ذػػورة الغػػرب  ا ػػتخداـ جئا ػػريني لػػنفس اخلطػػاب دلدامجػػة جئا ػػريني آخػػرين؟
ا؟  لذ  عن اإل الـ إح ضمرِي

باختصػػار، إف أيلولػػة لػػذا العنػػف الرمػػئي، مػػن اخليػػاؿ الغػػريب عمومػػا والفِرَػػي خصوذػػا 
ػػرْي الػػػذي مبوجبػػِ يُػْنقػػُل العنػػف البنيػػوي ادلت ذػػػل يف  ََ إح اليػػمري اجلئا ػػري، ينػػدرج ضػػمن ال

بصفة زلدودة وكامنة منذ اال تقالؿ، إال  ورغ  أِِ ظدر. النظاـ الدويل إح ادلَتوت الوط 
 :مم( والتغرييب   ادلغرتب)أِِ ليس من قبيل الصدفة أف يتئامن لذا اذل ـو الثقايف 

تقويػػة ادلافيػػا الَيا ػػية واالقتصػػادية والقمػػم الػػذي يار ػػِ الطغمػػة العَػػكرية يف  .3
 الداخل 

 .إحلاؽ اقتصادِا وُمػػقػْطَعية النظاـ من ِقَبل اخلارج .2
الػػػذي لػػػو أ ػػػاس لويتنػػػا وادلتطلػػػب ال ػػػتقاللنا  –عػػػدواف اللفظػػػي ضػػػد اإل ػػػالـ لػػػذا ال

وألّف الكػالـ . يتنا س مم العدواف االقتصػادي والَيا ػي –الثقايف واالقتصادي والَيا ي 
لػػو أييػػا مػػن مكػػامن الَػػلطة، فػػإّف خطػػاب الت نػػني ادلعػػادي لس ػػالـ ػلػػرؾ يف األذلػػػاف 

مػاؿ  يػل تفػتأ رلػاال للتوغػل االقتصػادي والَيا ػي بنيات من معاين توّجػِ األفكػار واألع

 

ثقافية اليت من خالذلا يصبأ الوالد غريبا علػى ذاتػِ ويػدرؾ ويقػّي  العػا، اِطالقػا الباالغرتاب لنا عملية ادلباعدة  ِع     
 .من ثقافة أخرت
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وتُعػػػئرز قاعػػػدة الػػػوكالء اجلئا ػػػريني ذلػػػذا ( فِرَػػػي علػػػى وجػػػِ اخلصػػػوص)والثقػػػايف مػػػن اخلػػػارج 
 .التوغل، يف الداخل

لؤالء اجلئا ريوف الذين غلعلوف من أِفَد  وكالء التَفيِ الفِرَػي ضػد اإل ػالـ، علػى 
ء الَيا يني لفِرَا، ػلػاولوف توطيػد ليمنػتد  يف الػداخل غرار الوكالء االقتصاديني والعمال

لكػػػػن لػػػػذ  الفئػػػػة  دلدػػػػا . يف الوقػػػػت الػػػػذي ؼليػػػػعوف فيػػػػِ لػػػػ  أِفَػػػػد  للديمنػػػػة األجنبيػػػػة
لس ػالـ والثقافػػة الَيا ػػية اإل ػالمية وبع ئلػػا عػػن ا ػػتيعاب الرمئيػة التقليديػػة وتطػػوير قػػي  

ت، فػػإف لػػذ  الطبقػػة مػػن الو ػػطاء ال بديلػػة تَػػمأ ذلػػا بتَػػيري الطبقػػات االجتماعيػػة األخػػر 
َػػػػي، كمػػػػا أهنػػػػا ال تعػػػػرؼ  ػػػػوت تقليػػػػد األظلػػػػاط  تَػػػػتطيم  ػػػػوت تبػػػػ ر العنػػػػف الرمػػػػئي الفِر

َػػػػية َػػػػية ضػػػػد اإل ػػػػالـ لػػػػي الرمئيػػػػة . االقتصػػػػادية والَيا ػػػػية الفِر فاذل مػػػػة الثقافيػػػػة الفِر
 .الوليدة اليت ا توعبتدا لذ  الطبقة من الوكالء

لػػذا النػػوع مػػن ( Ndamba)يصػػف ِػػدمبا  ،الية يف إفريقيػػايف ت مالتػػِ لػػوؿ لػػذ  اإل ػػك
ويبػنّي أّف . ولذا النوع من االغرتاب ب ِػِ اغػرتاب ذايت ،الَيطرة الداخلية ب ِِ ا تعمار ذايت

لذ  الطبقة من اجملتمم تَيطر على امخرين وتُغرر   رغ  ع ئلا عن ابتكار طرا س خاذػة 
فيقػػرتح . مػن تبعيتدػا للخػارج مػن الَػيد ادلَػتعمر  ػا يكّندػا مػن أف تَػود وأف حتػرر ِفَػدا

 :ِدمبا أف
مهػػػػكلة الَػػػػلطة الداخليػػػػة األلليػػػػة لػػػػي أهنػػػػا ال تعػػػػرؼ عػػػػْرض ِفَػػػػدا إال كُمنػػػػاِل  للَػػػػلطة 

ولكندا ال تَتطيم ا ػتخداـ العنػف الرمػئي التقليػدي ألهنػا عػاجئة . األجنبية، على األقل ِظريا  
مػن جدػة، ومػن جدػة أخػرت فالنظػاـ التقليػدي قػد  عن تدجني اخلياؿ اجلمػاعي التقليػدي، لػذا

. غلعػل عناذػػر لػػذ  الطبقػػة علػػى قػػدـ ادلَػػاواة مػػم بقيػػة اجلمػػالري، يعػػ  بػػدوف أّي تفػػوؽ طبقػػي
وألّف . فتب ر العنف الرمػئي للنظػاـ التقليػدي بالنَػبة ذلػا لػو مبثابػة إقصػاء ِفَػدا كطبقػة  ػا دة

فلػ  يبػس ذلػا  ػوت تبػّ  وتوظيػف العنػف الرمػئي  آليات االغرتاب تفقػدلا قػدرافا علػى اإلِتػاج،
فػػػرف  العنػػف الرمػػػئي التقليػػدي مػػػن ِقبػػػل ]...[ اال ػػتعماري ورفػػػ  العنػػف الرمػػػئي التقليػػدي 

 ػػببِ مػػن جدػػة جدلدػػا لػػِ وع ئلػػا عػػن ( والػػيت تَػػمى بالنخبويػػة أو الفكريػػة)الطبقػػة احلاكمػػة 
يف مقاليػػػد احلكػػػ  كوهنػػػا إدراكػػػِ، ومػػػن جدػػػة أخػػػرت ألف ذلػػػة لػػػو الهػػػرط األ ا ػػػي لبقا دػػػا 

وذلػػذا كػاف لػذا العنػف الرمػػئي، . الوليػدة يف اجملتمػم الػيت تَػػتوعب العنػف الرمػئي اال ػتعماري
الػػػيت تَػػػتند عليدػػػا لػػػذ  ( ولػػػيس العكػػػازات)الػػػذي يتبلػػػور ويػػػتلخح يف اللغػػػة، ؽلثػػػل الطػػػواالت 

ََرْي وللَيطرة   .النخبة ادلئعومة لل
أف تهػػػبل لػػػذ  النخبػػػة الفكريػػػة باللغػػػة األجنبيػػػة وؽلكػػػن إعػػػادة ذػػػياغة لػػػذا الطػػػرح بػػػالقوؿ 

كمػػػا أِػػػِ غػػػري ِػػػاتج عػػػن الثقػػػل الرمػػػئي   ،لػػػيس رلػػػرد وجالػػػة فقػػػ ( اللغػػػة الفِرَػػػية فيمػػػا ؼلصػػػنا)
 13.فيَب، ولكن لو ضرورة للَتَمي ئ عن اجملتمم للتَل  عليِ
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ذي والػ)إّف لذ  ادلناقهة ادلختصرة قد أظدرت أّف اخلطاب التَفيدى لليركة اإل ػالمية 
، يف لغتػِ ويثيالتػِ وكػ داة (يدعمِ بع  ادلؤلفني وأجدئة اإلعػالـ اجلئا ريػة الناطقػة بالفِرَػية

للديمنػػػة الَيا ػػػية واألمنيػػػة، يتبػػػىنَّ ويقلّػػػد الت ربػػػة الثقافيػػػة والَيا ػػػية والتارؼليػػػة للغػػػرب يف 
 .تعاملِ مم اإل الـ

فدػػػػذا .   عػػػػه تػػػػارؼلد إّف مَػػػلمي اجلئا ػػػػر ، ؼلػػػػافوا أبػػػدا مػػػػن اإل ػػػػالـ وال مػػػػن أِفَػػػد
اخلطاب ليس لو خطاب االغرتاب ِتي ػة اخلػوؼ فيَػب، بػل لػو أييػا خطػاب اخلػوؼ 

 .ِتي ة االغرتاب

 المزدوج لنفيا. 3
، غا ػػػبإّف خطػػػاب النفػػػي يقتيػػػي ا ػػػرتاتي ية بالغيػػػة يصػػػوَّر مػػػن خالذلػػػا امخػػػر علػػػى أِػػػِ 

ِتهػار إرادة و ػلطة ُمَػرّيي ال فدو يعمل كمػهر وَكَمْيػو، ؼللػي رلػاال     .ميتوك ِِ  منعدـو
وكما  نرت اللقا فإف لذا اخلطاب يتبم عػن قػرب، يف  ػكلِ . النظاـ اال تعماري اجلديد

ِ، اخلطابػػة اال ػػتعمارية لسِكػػار  الػػيت رفيػػت للهػػعب اجلئا ػػري كػػل مطالبػػة  –ويف ميػػمِو
ب فخطػػا. لفػػرض مػػدت لتو ػػم ادلهػػروع واخليػػاؿ اال ػػتعماري –بوجػػود  التػػارؼلي والثقػػايف 

 .النفي لذا ؽلّثل احلركة اإل المية اجلئا رية على أهنا عدؽلة النظاـ والعقل

 نفي كغياب النظامال 1.3
إّف كوكبػػػػػة ذػػػػػور اإلِكػػػػػار يف  ػػػػػكل غيػػػػػاب النظػػػػػاـ يَػػػػػتخدـ عػػػػػدـ التنا ػػػػػس، والفوضػػػػػى 

ففػي اخلطابػات العاديػة . االجتماعية واالضطراب مرتبطة ب  كاؿ سلتلفػة لالضلطػاط اخللقػي
ِتصػػار اجلبدػػة اإل ػػالمية او . »التػػدفس اإل ػػالمي«كمػػا يُعػػّه عػػن   »الَػػدمي اإل ػػالمي«يُػػذَكُر 

وكػػػػػاف الػػػػػدور األوؿ . »اطوفاِػػػػػ«و »زلػػػػػئاال«لسِقػػػػػاذ يف االِتخابػػػػػات التهػػػػػريعية وا ليػػػػػة كػػػػػاف 
ياؽ وط «لالِتخابات التهريعية  َِ ِْ ، »[اِتخايب]إخفاؽ «ومَتقبلدا يف  »ترتج«، واجلئا ر »ا

األذػولية «ويػُػَردَُّد أف (. »غا ػي«)فُيَمثػَّػُلوف على أهن  لهد غري زلدود ومَجْدػرة أما الناخبوف 
يف مقالػػة بعنػػواف  14.»لتػػئاـ مجدػػور ُلػػِرـَ مػػن كػػل  ػػيءاليَػػت توبػػة  ػػعب إح اه بػػل لػػي 

  :، يقوؿ ر يد قا ي» !يا لِ من لف  عظي : اجلمالري، اجلمالري«

 

طولػوجي (. يا وعادليػاذاتيػا وذػوت)ولكنػِ غا ػب ( جَػديا)الّطرؼ امخر لاضر      لػذا لػو بالػّذات البعػد والتنػاق  األِو
 .بني ادلعذرب وادلعذَّب الذي صلد  يف شلار ة التعذيب
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masses)اجلمػػػػالري 
فاجلمػػػػالري كتلػػػػة خامػػػػدة مبعنالػػػػا ! مػػػػن عبػػػػارة مدويػػػػة ، اجلمػػػػالري، يػػػػا ذلػػػػا(   

اجلمػػالري لػػي لػػذ  احلهػػود مػػن الهػػباف . يُػػػقاؿ أف الػػوزف ال يتغػػري لكػػن الكتلػػة تتغػػري. الفيئيػػا ي
 15 .الذين ل   اجة ما ة إح طبيب األمراض العقلية

هنػػػ  مػػػادة فئػػػة مػػػن اجلئا ػػػريني علػػػى أ »اجلمػػػالري«يف لػػػذ  الصػػػيغة النافيػػػة، تُػَمثػرػػػػل عبػػػارة 
لػػذا التمثيػػل اجملػػرد للصػػفة البهػػرية يعطػػي الذريعػػة األخالقيػػة . خامػػدة، وكياِػػات بػػدوف روح

، (»الكتلػة تتغػري«)قابلة للتَّطريس  لتقليح الوعي بوجود ِاخبني آدميني، ؽُلَثػَّػلوف مبادة خامدة
 .وإلعادة تهكيلدا مبوجب شلار ة قمعية  يت  إطالقدا عما قريب

، كتبت ل رية زلنا تقريػرا  (Hebdo-Libéré)ن أ بوعية ليبدو ليبريي ويف ِفس العدد م
، تقارف »الصندوؽ ادلهؤـو«بعنواف ( يف االِتخابات التهريعية)ذيافيا عن تصويت النَاء 

. فيػػِ عمليػػة االقػػرتاع يف مكتػػب اِتخػػايب يف لػػي األبيػػار بػػ خر يف مكتػػب لػػي بػػاب الػػوادي
وؽُلَثػَّػػُل ادلكػاف الػذي تَػكن فيػِ . االجتماعيػة وادلكاِيػةَوْذف بػاب الػوادي يػَػْئَدوُِج الفوضػى 

بهػػػواش ادلنطقػػػة األلليػػػة، بالتعػػػاكس مػػػم الرتتيػػػب االجتمػػػاعي وادلكػػػاين للمنطقػػػة  »اجلمدػػػرة«
 :تقوؿ ل رية زلنا. »ادلتييرة«

 الصباح لاد ا  يف جو ُتؤَخذُ  بدابدأت جوليت يف دا رة األبيار ليل َ اد النظاـ وادلئاج الَلي  و 
اقرتبنػػا مػن بعػػ  النَػوة الػػاليت خػرجن قريبػػا مػن مقصػػورة ]...[. فيػِ الفطػا ر والقدػػوة الَػاخنة 

 :االقرتاع
 "كيف كاف االِتخاب؟"
 ]...[."بدوف أّي مهكل، كاف التنظي  على ما يراـ "
؟"  "ودلن َذوَّتر
أِػػػا لَػػػت مػػػن مؤيػػػدي جبدػػػة التيريػػػر، لكػػػ  ال ألػػػب اجلبدػػػة اإل ػػػالمية، لػػػذا اِتخبػػػت "
 ."وحاأل

 :فتواذل قصتدا. مث تَ ؿ زلنا امرأة ع وزا
؟"  "عفوا يا لاجة، لال أخهتنا دلن َذوَّتر
 . دوء، مث اِصرفت "جبدة القوت اال رتاكية، ال أرت بديال ذلا"

 

ولي تع  أييا الكتػل، أي مجػم كتلػة،  massesالكلمة الفِرَية ادلَتعملة أذال يف ادلقالة، لس ارة إح اجلمالري، لي     
 .يف اللغة الفِرَية
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يف ذلن لذ  الصيافية فػإّف لػذا عػا، منفصػل إَِػاِيا ومكاِيػا عػن عػا، امخػرين، أي 
 :تقوؿ زلنا للقراء.   فيِ جنس آخرعا، باب الوادي الغريب الذي يقي

أوؿ مػػػا يالَلػػػ  لنػػػا . يامػػػا آخػػػرلنػػػاؾ جػػػو . يف هنايػػػة الظدػػػرية اِتقلػػػت إح لػػػي بػػػاب الػػػوادي
]...[. يصل عدد ادلكاتب إح أربعة يف قاعػة والػدة ضػيقة أذػال ]...[.  الَيْوضاءو الفوضى

اِتخػػب علػػى : " علػػى عتبػػة كػػل بػػاب ينصػػيوف مػػن يػػّود الَػػماع ذلػػ ملتيمػػوفولنالػػة أطفػػاؿ 
( يف اجلنػاح ادلئعػـو أِػِ سلصػح للنَػاء)والذي غللب االِتبا ، لو التالؿ الَػالات ". 4رق  

 .كاِوا يراقبوف بِنظرات فالصة كل ذلاب وإياب    من طرؼ رجاؿ ملتيني يرتدوف قمصاِا
فع ػػػا ئ لػػػي األبيػػػار يعػػػرفن كيػػػف . لػػػذا اجلػػػنس البهػػػري ال يتميػػػئ بالفوضػػػى فيَػػػب

ا ئ لػػي بػػاب الػػوادي فدػػن أُِميَّػػات يف لاجػػة إح أطفػػاؿ دلَػػاعدفن علػػى ينتخػػ ، أمػػا ع ػػ
مثػل مثػيالفن يف  »دوءبػػد«وعند اِتداء التصويت فع ا ئ باب الػوادي ال ينصػرفن . االقرتاع

 :تروي لنا زلنا ذلة قا لة. »ينطلقن«لي األبيار، بل 
فتييػة اِتبدػي ]...[ اليت فريػدة خػاليت ؽلينػة، خػ: " ػتممأتباط  قليال يف لذ  الَالة الباردة، و أ

 !"اِطلقنليا . ال تنَني بطاقاتكن. كلكن لنا. لاطفاؿ
 :يبدو أِِ ذلة اإل المي اخلرايف، ألّف زلنا تييف »االِطالؽ«ػوالذي ي مر ب

 .لرؽلِوالرجل يغادر مكتب االقرتاع والَعادة بادية على زليا  يتبعِ 
ُر إّف خطاب التوليا االجتماعي وادلكاين الذ ئا ري آخػر ال ؽلثّػل  ِ جئا ري فيي ُيَهدر

فدػػػػو ذػػػػدت ُمػػػػْدِلا .  ػػػػاللا لغويػػػػا أذػػػػيال منفصػػػػال عػػػػن التػػػػاري  اال ػػػػتعماري لل ئا ػػػػر
 :يقوؿ فاِوف. عن التعَف اال تعماري( Fanon)دلاللظات فراِتئ فاِوف 

ََتعَمروف ليَ يتادلنطقة ال
ُ
لاتػاف ادلنطقتػاف  .مكملة للمنطقة الػيت يقطندػا ادلعمرػروف تيقطندا ادل

إهنما زلكومتاف مبنطس ار طوطاليَي ليػل فيػم . يف خدمة ولدة أعلى ا، وليَتفاتمتعارض
ػػر مبنيػػة مػػن . ال رلػػاؿ للمصػػاحلة إذ أّف ألػػد الطػػرفني زا ػػد: دلبػػدأ اإلقصػػاء ادلتبػػادؿ فمدينػػة ادلعمر

ػػر  ػػبع]...[ احل ػػارة واخلر ػػاِة، ولػػي ميػػاءة وطرقافػػا مئفلتػػة  اِة وكَػػولة، بطندػػا مدينػػة ادلعمر
أمػػػػػػػا مدينػػػػػػػة ادلَػػػػػػػتعَمر، أو علػػػػػػػى أّي لػػػػػػػاؿ مدينػػػػػػػة األلػػػػػػػايل، القريػػػػػػػة الئصليػػػػػػػة، . شلتلػػػػػػػ  أبػػػػػػػدا

ػفػْػَرَدة، فدي منطقة مهػبولة يَػكندا اجلػا عوف، يُولَػُد فيدػا بػ ي مكػاف وبػ ّي طريقػة، "ادلدينة"
ُ
،ادل
اك  فيػِ البهػر بعيػد  فدذا عا، بػدوف فواذػل يػرت . ادلرء يف أّي مكاف وب ّي  بب اوؽلوت فيد

 16.  مدينة الِئج، مدينة البيكو]...[ على بع ، 

 

 .لعبارة ادلَتخَدمة يف اجلئا ر للداللة على الثوب اخللي يلي ا »القميح  «    
َػػيوف لتيقػري ألػػايل  ػاؿ إفريقيػا ويُػْعَتقػػد أّف أذػلدا يرجػػم إح الكلمػة بيػػة ( bicot)كلمػة       َػية كػػاف يطلقدػا الفِر الفِر
(bique)أي اجَلْدي الصغري ،. 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  الرتعيب خطابة: إيديولوجية التعذيب  
 

 

624 

+ + + + 

+ + 

إّف خطػػػػاب النفػػػػي لػػػػذا ييػػػػم بلد ػػػػة بالغيػػػػة لػػػػدودا بػػػػني جئا ػػػػر النظػػػػاـ االجتمػػػػاعي 
ِتهػػػر يف غالبيػػػة ادلقػػػاالت الصػػػيفية اوادلكػػػاين وجئا ػػػر الفوضػػػى االجتماعيػػػة وادلكاِيػػػة، وقػػػد 

ػد ُمػقػػدَّما إقامػة مػا أمسػا   واِتهػار. الرافية دلواذلة ادلَار االِتخػايب ََّ لػذا اخلطػاب بػرََّر وَج
جئا ػػػر حتػػػت مايػػػة مهػػػددة وجئا ػػػر حتػػػت رقابػػػة : ا ػػػامي علػػػي ػلػػػو عبػػػد النػػػور بػػػاجلئا ريتني

كمػػػا طالػػػب   »ادلوجػػػة الغػػػامرة«و »التػػػدفس األذػػػويل«دلواجدػػػة  » ػػػد«فينػػػادت إلقامػػػة . مهػػػددة
 » ػػػد«بإقامػػػة  –بػػػِ لتهيػػػر التعػػػذيب يف كتا –( Massu )بػػػاألمس اجلنػػػراؿ الفِرَػػػي ما ػػػو 

 .»الَيل«دلواجدة 

 نفي كغياب العقلال 2.3
لذا النوع من اخلطاب البالغػي ؽُلَػػدرد ِفػي النظػاـ مػن اجملػاؿ االجتمػاعي وادلكػاين إح اجملػاؿ 

، »بليػػُد الػػذرلن« ،»اجلالػػل«، »ادلتئمػػت«، »األمػػي«، »األذػػويل«: وادلَػػميات متنوعػػة. الػػذل 
»ذو العمامػػة القدؽلػػة«، »ادلهػػعوذ«، »الظالمػػي«

قتصػػر علػػى األلقػػاب الهػػا عة…    فدػػ  . ِو
بوف إح امخر ذفات عدـ الرضوخ للعقل، وادلنطس، والفكػر والتمييػئ َِ ويَػقطوف عليػِ . ين
وبنػػػػاء علػػػػػى ذلػػػػػة . عادلػػػػا ذلنيػػػػػا ضػػػػيقا،  ػػػػػ ني اذلػػػػوت وعػػػػػاجئا  عػػػػػن ادلوضػػػػوعية والتّ ػػػػػرد

» ػػػػػطيي ولػػػػػيس اختيػػػػػارا عقالِيػػػػػا«فاالِتخػػػػػاب 
عػػػػػدـ مبالغػػػػػة تقػػػػػدير ادلَػػػػػتوت «وغلػػػػػب    

»الَيا ػػي للمنطقػػة
لقػػد تعػػّرت اجلئا ػػر وظدػػرت يف ذػػورفا «، وبعبػػارة عبػػد الكػػرمي جعػػاد   

 .»بئيَة وأمية، لهة و طيية، متناقية ومتخلفة للغاية: احلقيقية
و ػػػػػ   »احلداثػػػػػة«و »احليػػػػػارة«ولكوهنػػػػػا مقتنعػػػػػة أهنػػػػػا الوديعػػػػػة الوليػػػػػدة للعقػػػػػل ووكيلػػػػػة 

تتػػولَّ  لػػذ  النخبػػة أّف أّي اعػػرتاض ذليمنتدػػا الَيا ػػية والثقافيػػة رلػػرد اختيػػار غػػري  ،»الهبريػػة«
ففػي إلػدت ادلقػاالت العديػدة الػيت . كما تتخيل أّف هناية عادلدػا لػي هنايػة العػا،    ،معقوؿ

ُد أرزقػػػي مػػػرتؼ إِكػػػار النظػػػاـ ادلكػػػاين إح رلػػػاؿ الػػػذلن . تُػػػوِعُئ إح العَػػػكر بػػػاالِقالب ؽُلَػػػدر
 :قا ال » اجلمدورية الَّ اِة «  الصيايف يف مقالتِ ويتنبَّ 

 

 .عبارة مَتعملة من قبل بع  ادلفِرَني يف معىن رلازي مدني    
 .عبارة  عيد  عدي، ر يس لئب الت مم الثقايف الدؽلوقراطي    
 .عبارة  عيد  عدي    
: مػػػن خػػػالؿ ادلنهػػػور ادلػػػئدوج ذلػػػؤالء اخلطبػػػاء، و َػػػب مػػػا ياثلنػػػا معدػػػ  كليػػػا أـ ال، فػػػنين مفّككػػػوف إح فصػػػا ل    

-»دؽلقراطػي«، »يػ د«-»عصػري«، »رجعػي«-»تقػّدمي«، »بػدا ي«-»متطػور«، »ظالمػي«-»منػري«، »غري معقػوؿ«-»معقوؿ«
 .خلا، »أمي«-»مثقف«، »متعصب«-»ديكاريت«، »أذويل«
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ادلَػػػتقبل بػػػني يػػػدي مهػػػاي  يطلبػػػوف اِتقامػػػا ؽلكػػػن أف يكػػػوف بػػػال  الػػػثمن لل ئا ػػػر يف  ػػػكل 
فالتػػ خر الكبػػري الػػذي تعػػاين منػػِ اجلئا ػػر إح امف يف ميػػادين العلػػـو والتكنولوجيػػا . تقدقػػر قاذػػ 

وع حتػػت ظػػل مجدوريػػة إ ػػالمية  ػػتدت  قبػػل كػػل والثقافػػة واالقتصػػاد  ػػوؼ يصػػل ِقطػػة الػػالّ رجػػ
 17.البالد من خالؿ قطم رأس طُلبتِ" تطدري" يء بػ

األمػني الفػذ علػى الثقافػة  ،بطبيعػة احلػاؿ ا،عته ِفَػديف النخبة اليت ت عيوٌ فمرتؼ لذا 
أمػػػػني «: الوطنيػػػة والنظػػػػاـ العقلػػػػي وادلتلّقػػػي الوليػػػػد للعلػػػػ  والتقنيػػػػة والتنظػػػي ، وبعبػػػػارة وجيػػػػئة

لػػذا يَػػتنتج بػػالطبم، كمػػا يصػػف ذلػػة عنػػواف آخػػر منػػاد لالِقػػالب العَػػكري، . »ارةاحليػػ
 18.»لن يَّل  ادلدند وف مَتقبل اجلئا ر للظالميني«

فدػػذ  النخبػػة الطا فيػػة، علػػى غػػرار الكاتػػب بوجػػدرة، َفِػػب لنفَػػدا لػػس التكػػار الثقافػػة 
جدلػة، ميػيعني منػذ القػدـ، قطعاِا  «، وتعتهل  امغاير  اوالفكر، وتُػَولرُا كل من ػلمل فكر 

مهػػعوذين مػػن ادلرتبػػة «و »!ِغػػوؿ: لػػديد  مركػػب ِقػػح بػػا  الغػػرب واحلداثػػة، بكلمػػة والػػدة
لػػػؤالء الولػػػوش الػػػذين يَػػػرّيوف «ولَػػػب بوجػػػدرة،  19.»الدِيئػػػة وجدػػػالء وأِصػػػاؼ أميػػػني

يف الػدين والقػرآف ا ػاور األ ا ػية «ِتػاج ِظػاـ تعليمػي بػات فيػِ  »اجلبدة اإل المية لسِقػاذ
مػن . »وُمَارة إح الفن والعل  زلّرما اِقدي اوكل ما كاف يقظة، وِلَ]...[ ادلنظومة الرتبوية 

الػػيت ال فلػػو مػػػن  –خػػالؿ لػػذا النػػوع مػػػن الهػػعارات اُخُتئِلػػت مهػػاكل ادلدر ػػػة األ ا ػػية 
يف منظومػػػػػة تربويػػػػػة أذػػػػػبيت ذلػػػػػذا ( اإل ػػػػػالمية)وا ػػػػػتخدمت دلطػػػػػاردة األرواح  –ِقػػػػػا ح 
»أذػوليةمدر ة «الغرض 

يف لػذا اخلطػاب ال تعتػه الغرييػة اإل ػالمية  21.»تصػنم ولو ػا« 20
ػِل  سللػوؽ مغهػوش غلػب  َْ ُ

لػَّ  أف ادل ََ ُ
مرآة تكهف التناقيات وتعدرؿ الكهياء، بل ومن ادل

 .إعادة تربيتِ
يػػرتب  ( تَػػتند ضػػمنيا إح زعػػ  تنػػاق  اإل ػػالـ مػػم الفكػػر واحليػػارة)يف أدبيػػات كدػػذ  

مػػػم عػػػدـ مقدرتػػػِ علػػػى ولػػػوج ِظػػػاـ أفكػػػار غلعػػػل احليػػػاة ادلتييػػػرة  »يلفافػػػت األذػػػو «إذف 
كل «، »رلاِني اه«يُوَذف ألياِا  بادلرضية من خالؿ عبارات مثل  »التدافت«ولذا . شلكنة

لػػؤالء ادلعتولػػوف ادلتخلفػػوف « 22،»لػػؤالء الهػػباف الػػذين لػػ   اجػػة ما ػػة إح طبيػػب ِفَػػاين
. وع اإل ػالمي يوميػا لتياليػل ِفَػاِية ذػيافية وأدبيػةؼُليم ادلتعاطفني مم ادلهػر  23 »عقليا

وعنػػػػػدما يتعلػػػػػس األمػػػػػر بتيليػػػػػل ِفَػػػػػية ادللتيػػػػػي، يَػػػػػدل أف يصػػػػػبأ الكػػػػػل متخصصػػػػػا  يف 
عطػػي ي يذمثػػل ر ػػيد ميمػوين الػػ ا،ِفَػاِي اولػػ  طبيبػػ اوتربويػ االدرا ػات اإل ػػالمية ولالقػػ

من النػاس لكػن غلػب أف يتمػدد يصعب التيليل النفَي اجلماعي دلاليني « :ة الِطبّػّيةفذْ الوَ 
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لػػػذا يطلػػػب    خطػػػاب اجلنػػػوف 24».عػػػدد كبػػػري مػػػن اجلئا ػػػريني علػػػى  ػػػرير الطبيػػػب النفَػػػاين
والطبيػب النفَػاين . »معػاجلتد «مند  ليػتمكن مػن  »الَالة العمومية«ويددؼ إح فليح 
 – »شلار ة عل  النفس التيليلي يف عدػد األذػولية«الذي يتَاءؿ عن  –مصطفى ذفواف 

 (أي إدرعػػاء كَػػب احلقيقػػة)فلػػف ذلػػ  يف لػػذ  األيػػاـ يصػػالب األذػػولية «ف أِػػِ يكتهػػ
 25.»غري شلكن يغلعل التيليل النفَ

وباختصػػار فاذلػػدؼ األمػػ  مػػن أدبيػػات اال ػػتيمار لػػو تَػػويق مػػذلب قيػػاديي القمػػم 
 وجالديد ، أي االعتقاد ب هن  ينتموف إح طلبة يتاز بطوؿ النظر ومعرفة كل مػا يصػلأ ذلػذا

ػَقػْوِق  والالمَؤوؿ، طلبة غلب أف تتَ  باله اعة 
ُ
مػن  »للقياـ بالواجػب«الهعب األمي وادل

 .أجل احلفاظ عل أمن لذا الهعب ضد ِفَِ
كل ما لو ثقافػة إ ػالمية ويُعػّئز ضػرورة   رف وعلى الصعيد الثقايف يَوّغ لذا اخلطاب 

ة وذػػور اال ػػتعمار اجلديػػد فػػرض ظلػػ  ُمعػػنيَّ مػػن التيػػديل، يعػػ  إخػػالء الطريػػس لنهػػر ثقافػػ
ففػي ذلػن لػذ  الطا فػة ال تُفَدػ  ادلعاذػرة إال ضػمن عالقػة فاذػلة تػرف  . ولليفاظ عليدػا

رَْكػػئ الػػذي أطلقػػِ بوجػػدرة
َ
َػػّي ادل ة «: وتُقصػػي اإل ػػالـ، كمػػا يوّضػػأ ذلػػة الهػػعار فِر عصػػِر
   .»اجلئا ر تَتلـئ القياء على القػُػدامى والعادات البالية

يف ذػػور  ويف توظيفػػِ الَيا ػػي، مػػا لػػو إال  امخػػر،ذي يُلغػػي عقػػل كػػل لػػذا الكػػالـ الػػ
َػػػية  ادلعدػػػودة لػػػوؿ اإل ػػػالـ  ( واألوروبيػػػة)َِػػػخة مقلّػػػدة لصػػػيق وذػػػور معروفػػػة للنغمػػػة الفِر

َػػػػي رينػػػػاف . كدياِػػػػة منافيػػػػة للعقػػػػل وأ ػػػػوأ    (Renan)ترت َّػػػػػ  أظلاطػػػػِ مػػػػن أطرولػػػػات الفِر
 .ر تعماالاألِرتوبولوجيني ادلختصني يف موضوع ا

 

ليػػل كػاف يتدمدػػا  معارضػػتِ الَيا ػيةة بػا  الولهػػيّ دلعاملتػِ ينتقػدوف االحتػاد الَػػوفيايت ( َِػػاِيوفإلا)بػػاألمس كػاف     
 »اِقػاذل «غلػب .  اهواليػـو وبػدوف  ػعور َِػتطيم وذػف ادلاليػني مػن الرجػاؿ امخػرين مب ػاِني. يدػاجلنوف للقيػاء علبا

 .من رغباف 
زلّمػػػػد  عػػػػوض( Mahomet) »مالومػػػػت«بػػػػػ بوجػػػػدرة يف زلاكػػػػاة  ػػػػاخرة إح لػػػػّد تَػػػػمية الّر ػػػػوؿ الكاتػػػػب يبػػػػالق     
(Mohamed.) 
َػا      يػهّر فيػِ اال ػتعمار أخالقيػا، ال غلػد أِرَػت رينػاف لرجػا عنػدما ( Collège de France)يف خطػاب لػِ بكليّػة فِر

ػػػامي «: يوذػػػي بػػػ فّ  َّ ػػػة، الّهػػػرط األ ا ػػػي الِتهػػػار احليػػػارة األوروبيػػػة يكمػػػن يف تػػػدمري الهػػػيء ال مبعػػػىن ]يف لػػػذ  امِو
sémitique ]يوقراطيػػة لس ػػالـ، ألف اإل ػػالـ ال ؽلكػػن لػػِ أف يبقػػى إال يف ذػػورة ديػػن رمسػػيثويف القيػػاء علػػى الَػػلطة ال :

لػذ  لػي احلػرب األزليػة، احلػرب الػيت ال تنتدػي إال عنػد ]...[ عندما  نختئلِ إح لالة دين لّر وفػردي، عند ػذ  ػيندثر 
اإل ػػػالـ لػػػو : اإل ػػػالـ أف ِفػػػي ألوربػػػا. مػػػوت آخػػػر ابػػػن إلمساعيػػػل بؤ ػػػا أو ِفيػػػا إح قلػػػب الصػػػيراء عػػػن طريػػػس الّرعػػػب

تمػػم اإل ػػالـ لػػو ازدراء العلػػ  وقمػػم اجمل(. Pie) ػػباِيا يف عدػػد فيليػػب الثػػاين وإيطاليػػا يف عدػػد يب إالتعصػػب، كمػػا عرفتػػِ 
ادلػدين، ولػو البَػاطة الفظيعػة للعقػل الَػػامي الػيت تيػّيس علػى عقػل اإلَِػاف، فتغلقػػِ عػن كػل فكػرة ليػة وكػل رأي دقيػػس 

 ػوؼ تفػتأ . ادلَػتقبل،  ػاديت، لػو إذف ألوروبػا وألوروبػا فقػ . اه لػو اه: وكل  ل عقلي، لتيعِ أماـ َلْهو أبدي
س واحلريػػة والػػرتاـ اإلَِػػاف، ذلػػة االعتقػػاد بوجػػود  ػػيء ربّػػاين يف ليػػن أوروبػػا العػػا، و تنهػػر فيػػِ ديندػػا الػػذي لػػو احلػػ

 Vincent Monteil, Clefs pour la pensée arabe, Seghers, Paris 1974.: راجم ».البهريّة
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وقد عقلنت اإلِا ة اال ػتعمارية مقاومػة اال ػتعمار الفِرَػي علػى أهنػا الطبيعػة ادلماِعػة 
َػػػا . »احليػػػارة«و »الرقػػػي«ولػػػػ »للظالميػػػة ا مديػػػة« وُ ػػػورغ رفػػػ  اجلئا ػػػريني لال تَػػػالـ لفِر

ولقػػػد . علػػػى أِػػػِ عػػػدـ مالءمػػػة اإل ػػػالـ مػػػم العقػػػل واحلداثػػػة »ر ػػػالتدا احليػػػارية«والعتنػػػاؽ 
خاضػم لل موديػػة وعػاجئ عػن إصلػػاب [ …]اجملتمػػم العػريب«ِا ػة الفِرَػية أّف اكتهػفت اإل
ادلَػػػل  «بادعا ػػػِ أّف ( Trumelet)قػػػد عمََّمػػػِ تروملػػػي " االكتهػػػاؼ"لػػػذا  26.»ثقافػػػة فكريػػػة

فاإليديولوجيػػة اال ػػتعمارية  27.»عقلػػِ[ …]تفنيػػد قػػاطم لقيػػية أّف اإلَِػػاف ُخلػػس ليهػػّغل 
ذكػػاؤ  زلػػدود، يبػػدو عػػاجئا عػػن فدػػ   ػػيء [ …]للػػي أ«ُتظدػػر ادلَػػل  اجلئا ػػري يف ذػػورة 

عػػاـ، وإدراؾ وضػػعيتِ ومػػا ؽلكػػن أف تػػؤوؿ إليػػِ، فدػػو ال يػػرت الرقػػي أكثػػر شلػػا يػػرف  الَػػعي 
فخػالؼ الواقػم اجللػف الػذي . الت رد، والتوقم، والتفكري عبػارة عػن ألغػاز بالنَػبة إليػِ. إليِ

 28» .يةػلي  بِ فدو ال يعرؼ  وت ألالـ غامية، مبدمة و دواِ
تتَػػّلأ أييػػا مبدفعيػػة تربويػػة ( l’indigène) »األللػػي«واخلرافػػة اال ػػتعمارية النافيػػة لعقػػل 

فػػاألللي ادلتمػػرد علػػى اإلدارة اال ػػتعمارية يوَذػػف ب ِػػِ متدػػورر أو طفػػل  ،ِفَػػاِية-وتهػػرػلية
خاذػػػة بإعػػػادة تربيتػػػِ يف مػػػدارس  »عالجدػػػا«يعػػػاين مػػػن اضػػػطرابات ِفَػػػية وعيػػػوية غلػػػب 

 :مثل النظرية التالية وبَبل خاذة
. فادلقػػدرة علػػى الػػتعل  ال تػػ يت بػػني عهػػية وضػػيالا، بػػل لػػي ِتػػاج اذػػطفاء ووراثػػة]...[ النمػػو عنػػد العػػرب كػػل  ػػيء غريػػئة واِػػدفاع ألّف سلػػيخد  يطغػػى علػػى التالفيػػف ادل خيَّػػة اجلبينيػػة قليلػػة 

نتاجاتنا العلميػػػػة فػػػػاليـو سلدػػػػ  عػػػاجئ عػػػػن ا ػػػتيعاب ا ػػػػت. فمنػػػذ قػػػػروف أعلػػػل ادلَػػػػلموف التعلػػػي 
وإّف الفػػػارؽ كبػػػري بػػػني ولهػػػيتد  وأفكػػػارل  التعصػػػبية وأ ػػػاليبنا . وتصػػػوراتنا الفلَػػػفية والتارؼليػػػة

، لػػػنعلمد  بدايػػػة افػػػال بػػػد أف يكػػػوف االِتقػػػاؿ تػػػدرغلي]...[ ميػػػة ادلتقنػػػة وتربيتنػػػا ادلتَػػػازلة يالتعل
 29.ابعة تعليمنا العايلادلفالي  األولية ل  ِصل    بعد عدة أجياؿ إح ادلقدرة على مت

لػذ  النبػذة التارؼليػػة كافيػة إلبػراز التتػػابم والتهػابِ بػني اخلرافػػة اال ػتعمارية جلئا ػر فِرَػػية 
وكمػا ورد عنػد تعرضػنا . واخلطاب النايف للعقل الذي تنت ِ النخبة اجلئا رية ادلعادية لس الـ
تيوذ علػػى العنػػف الرمػػئي آِفػػا أليلولػػة العنػػف الرمػػئي الغػػريب عنػػدِا، فػػإّف لػػذ  النخبػػة تَػػ

اال ػػػتعماري وكػػػذا الصػػػور وادلعلومػػػات ادلصػػػنوعة يف فِرَػػػا وتَػػػتخدمدا مػػػن أجػػػل تكػػػريس 
 »الولهػػي اللطيػػف«وكمػا يف لقبػػة . لال ػػتعمار اجلديػػد ذ ػلطتدا وشلتلكافػػا كو ػػي  وُمنفػرػػ

مار فػإّف لػػذ  النخبػة تعمػػل كوا ػطة بػػني الػذين يَػػ مروف بإعػادة اذليكلػػة والػذين ؼليػػعوف للػػد
والػػػذين يُطلَػػػب  »الرقػػػي«و »العقػػػل«اذليكلػػػي، وبػػػني الػػػذين ؽللػػػوف مػػػا غلػػػب أف يكػػػوف فيػػػوت 

ُمغرَتِبػة وتَغريبيػة، فتػات لداثػة  »لداثػة«مند  أف يرتّدوا عػن ديػند  وعقػوذل  ليتَػوَّلوا فتػات 
 .التخريب اذليكلي
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 خطاب البهيمية. 4
اجئ الػػذي يفصػػل اإلَِػػاف عػػن لنػػا يت ػػاوز اخليػػاؿ النػػايف لصػػفة امدميػػة لػػاجئا آخػػر، احلػػ

فخطػػاب التػػوليا يقتيػػي تػػدِيس لرمػػة اإلَِػػاف الػػذي ؽلثػػل يف ذػػور ولهػػية، . احليػػواف
ويعػػّه لػػذا اخلطػػاب عػػن خػػرؽ لػػد عصػػيب . وغلعػػل مػػن بػػ  آدـ وجدػػا اجتماعيػػا للبديميػػة

وعنػدما .   منػِ إلبقػاء التمػايئ عػن امخػرؤ ومػا غلػب إقصػا »أِػا«بني الداخل واخلػارج، بػني الػػ
 .بكاملِ، تصبأ أدبيات البديمية خطابا  لسبادة اجلماعية ا  َتددؼ اإلقصاء اخلطايب  عبي

األخطبػػوط «فت ػػد . تتيػػمن الكتابػػات الصػػيافية واألدبيػػة اجلئا ريػػة لغػػة ليواِػػات كاملػػة
الػيت تػولي ذػورة أفعػواف خػرايف ذي  ػبعة  »اذلِػْدرَة«الػذي ؼلنػس اجلئا ػر مِبَ ػّس و »اإل المي

مبقػػدار  »األذت اإل ػالموي«ػقػْػػطم لػِ رأس ينبػت مػػن جديػد، كرمػئ إح بػدد رؤوس، كلمػا يُ 
ا ػرتاتي ية «بات تتكل  أييػا عػن اإل ػالميني والذ  الكت. لة للقياء عليِو اجملدودات ادلبذ
أمػػػػا بوجػػػدرة، فيػػػد س تلمييػػػػات إح    .»احلهػػػرات األذػػػولية«و »اذلػػػػواـ«وعلػػػى  »العنكبػػػوت

افتتػاف بالفا ػية اخليػراء، تئلػف وتلتصػس مثػل « ػالمية كػػالئوالف عندما يصف احلركػة اإل
ْعَػػػػوؿ واحلقػػػػود ِلئعيمدػػػػا عبا ػػػػي مػػػػدين 

َ
ػػػػ  ادل  َ اخلػػػػوؼ «ويقػػػػوؿ كػػػػذلة أف  30.»]...[الَتب

ِلأ إح الثدييات يػذكر بوجػدرة  31.»والتقدقر يعنياف فتأ اجملاؿ لاكاؿ وللدواـ
ُ
يف خطابِ ادل

ػػػػ ، بمػػػػم جػػػػرذاف لػػػػذ  ادلخلوقػػػػات ادلخئيػػػػة، األقليػػػػة الفا ػػػػية« ، لػػػػئب  يا ػػػػي بػػػػذيء ِو
 32.»كالب أذا ا الطاعوف األخير«، و»مَعورة أذا ا الطاعوف

فاإل ػالمي، الػذي يثلػِ . كدذا يَتمد قوتِ مػن الرعػب مػن كػل مػا لػو دينء  اإّف خطاب
أقالـ لؤالء ادلثقفني علػى أِػِ خطػر علػى النظػاـ الَيا ػي والرمػئي، قػد اخػرتؽ احلػدود بػني 

لػػػػؤالء الكتػػػػاب والصػػػػيافيوف يريػػػػدوف رد احلػػػػدود بوا ػػػػطة خطػػػػاب ينػػػػػئؿ . يػػػػوافالبهػػػػر واحل
فدػذا اخلطػاب لػيس مصػادفة وال . وال بد من حتديد ذلذا التوليا. باإل المي إح البديمية

بوذفدا ياثيل    فاحلمار واجلمل والكلب،. يددؼ إح اإلقصاء واإلبعاد والتهدري فيَب
ذلػػػػػة ألِػػػػػِ ال يكفػػػػػي رد . قف خيػػػػػاؿ لػػػػػؤالء ادلػػػػػؤلفنيجتماعيػػػػػة لبديميػػػػػة أليفػػػػػة، ال تَػػػػػتو ا

اإل ػػالمي إح عػػا، احليػػواف، فػػال بػػد مػػن إقصػػا ِ مػػن البهػػرية، وال بػػد مػػن إبادتػػِ لتيػػتف  

 

لػػ  وزيػػر الداخليػػة، مئيػػاف  ػػريف، ال ؽلتنػػم عػػن وذػػف ادلعارضػػة اإل ػػالمية  ِتطبيػػم لػػذ  األلقػػاب بلػػق إح لػػد أِػػ    
( The Independent)راجػػم اإلِدبنػػدِت ( )R. Fisk)عنػػد ا ػػت وابِ مػػن طػػرؼ روبػػرت فيَػػة  »احلهػػرات«وبػػػ »مػػةاذلا«بػػػ

 (.3444مارس  34
يف  ػػاؿ  .لػػػّما ينػػادوف للصػػالة ا ػػتعملدا كاتػػب يا ػػني لس ػػارة إح ادلػػؤّذِنيالػػيت ، »كػػالب الػػدوار« مثلمػػا يف عبػػارة    

 .إح زللة تتيمن عددا  من اخلياـ أو البيوت والئرا ب للما يةتع  قرية وقد تهري « دوار»إفريقيا كلمة 
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 »اذلػواـ«و »الكلػب ادلكلػوب«و »اجلرذ ادلصاب بالطػاعوف«ػف   .فكرة امدمية بقيمتدا احلقيقية
 »احلهػػػرات«و »العنكبػػوت«ػفػػ. لدػػػا، كػػل لػػػذ  األذػػناؼ ال بػػد مػػن قت»الثعبػػاف«و »اليػػبم«و

تُػقػْػَصم، ولرقل ، ينتصػر علػى اذلِػْدرَة إال بعػد أف قطػم رؤو ػدا الَػبعة بيػربة والػدة، فدػو 
فمن ادلعروؼ أّف ِداءات كدػذ  ُتاللػ  يف  . خطاب للبديمية يعّه عن ِوايا القتل ويُػَرورُجدا

اب ادللفػوؼ بعبػارات ذػيية فدذا اإلطنػ. 34ويف تدريب اجلالدين 33كل اإلبادات اجلماعية
   .عن النفس ا   رعي ا  يلغي الرادع النفَي وغلعل من ادلنكر معروفا ومن العدواف دفاع

ومنذ وقت ليس ببعيػد، . وال بد من لفت النظر إح أّف لذا اخلطاب لِ تاري  يف اجلئا ر
عمر ففػػػي ت مالتػػػِ لػػػوؿ العنػػػف اال ػػػتعماري، كػػػاف فػػػاِوف يػػػذكر أّف ادلنطػػػس ادلػػػاِوي للمَػػػت

 :وكاف يقوؿ. الفِرَي لو بريد األللي من آدميتِ عه توليهِ
فيهػػار إح زلػف األذػػفر، . إّف كػالـ ادلَػتعمر عػػن األللػي مَػتعار فعػػال مػن لغػػة علػ  احليػواف

فػػادلعّمر . وإح الػروا أ ادلنبعثػػة مػن القريػػة األلليػة، إح القطيػػم والنتاِػة والتفػػري  والتنمػل والتهػػوير
 35.دقة يف التعبري يرجم دا ما إح خطاب البديميةعندما يبيل عن ال

 خطاب الَعْدوى. 5
ف أدبيػػػات الَعػػػْدوت الفوضػػػى البيولوجيػػػة للتعبػػػري عػػػن الفوضػػػى االجتماعيػػػة واالضلػػػالؿ ظرػػػتُػوَ 

فػَػػػُتبنّي وحُتػػّرؾ ذػػػورة اإل ػػالمي علػػى أِػػِ َمْوقػػػم رمػػئي للتلػػوث والوجػػِ االجتمػػػاعي . اخللقػػي
 .خطر قد يؤدي إح تلوث أو عدوت »الهياذ«لقرب من كما تلّمأ إح أّف ا  ،للمرض

ػػػػتخدـ عبػػػػارات كثػػػػرية مثػػػػل  ، »الهػػػػياذ«ولتمثيػػػػل اإل ػػػػالمي كموقػػػػم رمػػػػئي للتلػػػػوث تَُ
لػذا التمثيػل يُعػّه عػن خصوذػيات ضػمري قلػس مػن َتَهػو ش  36.»الن «و »ادلتعفن«، »الئباؿ«

 

تػػب لػػذا الكتػػاب مػػن أجػػل طمػػوح والػػد، آال ولػػو كُ بػػال زلّرمػػات وال عوا ػػس وال آراء مَػػّبقة،  «: كمػػا يقػػوؿ بوجػػدرة     
تنػػاق  يف الػػدفاع  يّ ، يعػػ  ال تبصػػر أ"ا لوقػػة"لػػذ  اخللوقيػػة العػػابرة وادلفصػػومة تتػػداعى بالعموميػػة واإلَِػػاِية  ».اإلَِػػاف

: بتصػػرػلاتِ مثػػل القػػوؿ »ادللتيػػني«بوجػػدرة يقػػرف ا تئصػػاؿ  فّ وازع فػػإ يّ وبػػدوف أ. »قتػػل ادللتيػػني«عػػن لقػػوؽ اإلَِػػاف و
: ِيػة لَػنة وتقػّدميوف وعصػريّوف ومتفّتيػوف علػى العػا، والكػوف، ُأذػبنا بػّداء ِػادر ولكػن كػ  لػو ِػاجم وضلن رجػاؿ ذو «

يصػػاب بػػِ ادلػػرء  »الػػّداء النػػادر ولكػػن النػػاجم«لػػذا  فّ ذػػييأ أ(. 34راجػػم اذلػػاما )  ».نػػاسإِػػِ الولػػم باإلَِػػاف، بكػػل ال
لػذا األخػري، . رويبو بالذات عندما يتفتأ على العمومية واإلَِاِية على غرار ر يس جلنة لقوؽ اإلَِاف لدت الهدلاف األ

ادلَػػػػػلمة للم تمػػػػػم اجلئا ػػػػػري تغّلبػػػػػػت، الطّبيعػػػػػة اإل ػػػػػالمية و «أّف  3441، ذػػػػػرّح يف أكتػػػػػوبر (Cheysson) يَػػػػػوف . ـ
 Reporters Sans Frontières, Le Drame Algérien, La Découverte, Paris.: راجم الكتاب. »لا ف، على احليارة

1994, p. 189 

لػو  »ـاخلوؼ والرتاجم يعنياف دفم الغنغرينػة واذلاّمػة إح األمػا« فّ ب ( على غرار طالبِ الصيافيني)عندما يِع  بوجدرة     
دفػػم الغنغرينػة واذلاّمػة إح الػوراء يتطلػب عػدـ اخلػوؼ والتقػػدـ إح أّف العكَػي لػذلة، مبعػىن   كػافعلػى ادل يف الواقػم ػلػلّ 

 .»قتل ادللتيني«األماـ لػ
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كطَػقػْػػػس لبػػرت أو لػػرد كػػل مػػن أي التطدػػري   ،احلػػدود االجتماعيػػة والثقافيػػة كمػػا يقصػػد التنقيػػة
 .باوز لذ  احلدود

، ليػل »الصػور«ويصوص اخلياؿ التمرييي لباغيي اإل الـ اجلئا ريني فدو ال تنقصِ 
الػػيت تػػولي باإلذػػابة بالَػػّل وبالعػػدوت،   »  جػػي- ػػي-يب«بالعبػػارة  »ادللتيػػني«يهػػريوف إح 

مػػػرض ) »عػػػة ادلكتَػػػباألذػػػولية ومػػػرض فقػػػداف ادلنا«عػػػن  »علميػػػا«كمػػػا يتكلمػػػوف كثػػػريا و
، بعػػػػد فػػػػوز اجلبدػػػػة اإل ػػػػالمية لسِقػػػػاذ باالِتخابػػػػات، 3443ويف هنايػػػػة ديَػػػػمه (. اإليػػػػدز
أليَت األذولية اإل المية إيدز اجتماعيا  لقيقيا  يقػرض جَػ  الهػعب «: ؿ ر دينءتَا

»اجلئا ػػػػري؟
فر ػػػػدين يقػػػػّدـ  ػػػػرلا مَتفييػػػػا لػػػػبع  ادلفػػػػالي  الطبيػػػػة يف علػػػػـو األمػػػػراض  37

فنػػرت أّف ا ػػرتاتي ية األذػػولية تهػػابِ يامػػا «: واألوبئػػة، مث يػػذلب فيَػػتنتج التهػػابِوادلناعػػة 
اال ػػتيواذ علػػى قلػػب اجملتمػػم (: HIV)ا ػػرتاتي ية فػػريوس مػػرض فقػػداف ادلناعػػة ادلكتَػػب 

اإل ػارة إح  ادلدػ من «: وؼلت  ادلقالة مباللظة أخرية قا ال 38.»واجملاؿ الَيا ي ال تعبادعلا
كإ ػػارة إح األلػػئاب ) 39»!1، وHIV 3 ،2الػػػ: ثػػة أِػػواع لفػػريوس اإليػػدزأِػػِ ف حتديػػد ثال

 (.اإل المية اجلئا رية الثالثة
إّف خطػػػاب العػػػدوت البيولػػػوجي يُعػػػهر أوال عػػػن فػػػوؼ مػػػن العػػػدوت االجتماعيػػػة وعلػػػى 

اخلػػػػوؼ مػػػػن التلػػػػوث يبػػػػدأ يف ادليػػػػداف . الرغبػػػػة اجلازلػػػػة يف ا افظػػػػة علػػػػى احلػػػػدود والفػػػػوارؽ
، مث يتقػػػػدـ يف ذػػػػيغة مَػػػػتعارة ليتيػػػػوؿ إح قلػػػػس ِفَػػػػي يػػػػت  يف  ػػػػكل خػػػػوؼ البيولػػػػوجي

، فػػػػإف اخلطػػػػاب الػػػػذي ؼلتػػػػئؿ إح ذلػػػػة باإلضػػػػافة. »احليػػػػارة«اجتمػػػػاعي مػػػػن لركػػػػة فػػػػدد 
ويػػػػولي بػػػػذلة ( ؼلفيػػػػِ مػػػػن رلػػػػاؿ النظػػػػر)اإل ػػػػالمي إح فػػػػريوس ينػػػػػئع منػػػػِ إمكاِيػػػػة رؤيتػػػػِ 
 .باخلوؼ من قوت خفية ال ؽلكن الَيطرة عليدا

 افيَػب، فدػػو ؼلػدـ كػػذلة ا ػرتاتي ية ولػػدف الػذا األ ػػلوب اخلطػايب لػػيس تعبػري لكػن 
أّوال . »عالجدػػػ «يديػػد لطػػػرح طريقػػػة  »امخػػػرين«إّف إضػػػفاء ذػػػفات مرضػػية علػػػى . ا يا ػػي

إلعػػػػادة  »آمنػػػػة«التصػػػػديس بوجػػػػود منػػػػابم للعػػػػدوت و ػػػػيلة يّكػػػػن النظػػػػاـ مػػػػن حتديػػػػد مواقػػػػم 
مث إّف لػػذا اخلطػػاب . ة الػػتعفن بوا ػػطة عمػػل الَتْبئػػري، والهلػػاف أِػػِ ؽلكنػػِ معاجلػػ»الطم ِينػػة«

تقػػػػػرتح جريػػػػػدة اجلئا ػػػػػر . »اال تئصػػػػػاؿ«يهػػػػػّكل ِػػػػػداء إح ادلقابػػػػػل الَيا ػػػػػي للعػػػػػالج ولػػػػػو 
ال ؽلكػػن «:  ػػذ  العبػػارات »ال تئصػػاؿ األذػػولية«وذػػفة  ( Alger Republicain)اجلمدوريػػة 

]...[ يػػدز األذػػويل الُكػلػرػػػيّاين لل مدوريػػة احلديثػػة أف تعػػيا ويف  ػػراييندا فػػريوس مػػرض اإل

 
َّلّ . يج. ي.يب     .ولو لقاح ضد ال
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فَالمة الوطن تقتيي منم كل األلئاب األذولية الُكػلػرػياِّية وتفكية كل إمكاِيافا ادلادية 
 ».واإليديولوجية

إل ػػرا يل سليمافػا لتيػويا الفلَػػطينيني، ألػيس مػػن «: وبوجػدرة يطالػب بػػذلة بفظاظػة
ػينا فيمػاللَػرطافلس اجلئا ر أف تيػم لػدا  ََِ لعػالج الَػرطاف ال بػد  40»؟(Weimar)ر ؟ أ

بالنابػػػا، يف بعػػػ  ... يف ادلخيمػػػات، ومراقبتػػػِ وبػػػرت ، وال بػػػد مػػػن َتهػػػعيعِ ... مػػػن لصػػػر  
كػػل لػػذ  العبػػارات العالجيػػة، مػػم آليافػػا . ال بػػد مػػن فقعدػػا »اخلراجػػة االذػػولية«ػفػػ. األليػػاف

ادلنكػػػر معروفػػػا ومػػػن القتػػػل  النفَػػية وقوفػػػا التَػػػويغية، الػػػيت حتػػل االلتػػػئاـ اخللقػػػي، بعػػػل مػػن
 .مهرفا  للواجب اءوالتعذيب عملية ذيية وأد

كػػػذلة كػػاف مَػػػّوغو . ويَػػتلد  لػػذا اخلطػػػاب مػػن األعػػػذار اال ػػتعمارية األكثػػػر دلػػاء
الر ػػالة «مهػَّػػػرؼ لػػػ اءاال ػػتدمار الفِرَػػي بػػاألمس يػػهّروف اجلػػرا   اال ػػتعمارية علػػى أهنػػا أد

»لهعوب الهبرية مرييػة، والهػعوب ادلتييػرة أطبػاءا«فبوا طة  عارات مثل . »احليارية
41  

احلالػػػة «، ضػػػد »ادلػػػرض الظالمػػػي«كػػػاف يػػػت  تغليػػػف اإلرلػػػاب اال ػػػتعماري يف ذػػػراع ضػػػد 
 .»ادلرضية اجلئا رية
. ا ػتخدمِ بعػ  العَػكريني اجلئا ػريني ،الػذي يل ػ  إح التمثيػل ادلرضػي ،لذا اخلطػاب

يفػػرّغ اخلطػػاب . احلػػريب لػػي الرتميػػئ والتلمػػيأفخاذػػية شليػػئة للغػػة العَػػكر الػػيت تَػػبس العمػػل 
فلقػػد . مػػن العنصػػر البهػػري يف الوضػػم الػػذي يَػػتدعي حتديػػدا  مَػػاعلة لػػذا العنصػػر مجاعيػػا

ارتػػداء احل ػػاب واإلعفػػاء عػػن اللييػػة يف مَتهػػفى عػػني  3441منػػم اجلنػػراؿ ِػػئار يف  ػػنة 
 اتهػكل خطػػر  وضػم لػد للت ػاوزات الػػيت قػد«ػولػدد بػػ »أ ػػباب ذػيية«النع ػة العَػكري لػػ
منػػػػم مػػػػدير ادلَتهػػػػفى دخػػػػوؿ أّي  3443أبريػػػػل  26ولكػػػػذا يف . »يػػػػةنعلػػػػى الولػػػػدة الوط

 3446واِتقػػػػد اجلنػػػػراؿ زرواؿ يف ينػػػػاير . »أ ػػػػباب ذػػػػيية«مػػػػري  ملػػػػتأ إح ادلَتهػػػػفى لػػػػػ
كمػػػػا يفتخػػػػر رلموعػػػػة مػػػػن . »النظػػػػاـ القػػػػا   الػػػػذي مسػػػػأ بػػػػهوز تيػػػػار إيػػػػديولوجي طفيلػػػػي«

باِتمػا د   ةعالِيػ –ومػند  العمػاري الَػفاؾ  – »ري اإليػديولوجيتطدػلا«اجلنراالت ادلوالني لػ
   .»اال تئصايل«للتيار 

 

، كمػا يُظدػر  ِصػاليتد  ألِػئ تا تئصػاليوف ال يَػتيوف مػن اجلدػر بالا.  تئصاؿ ال يع  التعذيب ولكن إزالػة الهػرّ الا    
ػػػػامية  َّ زاد أربػػػػاب  -صػػػػاؿ الّهػػػػر ئ تا -علػػػػ  ِفػػػػس اجلالديػػػػن، كلمػػػػا تلبَػػػػت الطػػػػرؽ الولهػػػػية باأللػػػػداؼ األخالقيػػػػة ال

 .التعذيب كهياء ب عماذل  تلة
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»سلتػػهاف «وعنػػدما ينهػػغل اجلػػالدوف يف 
، بػػالكاّلب واجلػػبس »ادللتيػػني«بػػاقتالع حلػػى    

والنػػار، فكػػ هن  يطّبقػػوف لرفيػػا خطػػاب الوبػػاء الػػذي يطلقػػِ أوليػػاء أمػػورل  وأدبيػػات العػػدوت 
ت ذػػل لرفيػػا. ـ اال تئصػػالينيالػػيت تَػػيل مػػن أقػػال ومػػن . فمصػػدر الػػتعفن والوبػػاء ػُلػػّدد ويَُ

. ادلعلـو أّف الليية تعكس والء البدف للدين، ولػي  ػعار يطبػم بػِ الػدين اإل ػالمي اجلَػد
يُفػػرغ جَػػد ادلعػػذَّب مػػن زلتػػوا  العقا ػػدي ويُبػػرت مػػن وال ػػِ  »العػػالج اال تئصػػايل«فبوا ػػطة 
ة بكػل  الغػوؿولكذا يت  طػرد . لس الـ وتصػبأ اجلئا ػر زُلّلقػة، ُمطدَّػرة إيػديولوجيا، وُمعصػِر

 .معىن الكلمة

 البعد والصمم. 6
و ػدادتِ . ُعذرب من طرؼ الدرؾ يف مدينتػِ.  عيد فكار فالح ع وز من بلدة برج منايل

، أكػػن أتصػػور أّف جئا ػػريني يتصػػرّفوف بطريقػػة ولهػػية كدػػذ  «: الطويلػػة تتوقػػف عنػػد تَػػاؤؿ
، أكػن «: ويتَاءؿ أييا بهري الذي ُعذرب من ِقبل أمن دا رة لَني داي   .»با  إخواهن 

أتصور أّف جئا ريني يكنّػوف كراليػة عميقػة كدػذ  إزاء جئا ػريني آخػرين، أِػا الػذي صلػوت مػن 
»]...[ 3442زلاولػػػة اغتيػػػاؿ مػػػن طػػػرؼ منظمػػػة اجلػػػيا الَػػػري الفِرَػػػي  ػػػنة 

أمػػػا بػػػن  42
، أتصػّور أبػدا «: بػرج الكيفػاف، فيقػوؿ يف  ػدادتِ زرقة، الذي ُعذرب مػن طػرؼ درؾ بلديػة

ويطػػرح عػػدد كبػػري مػػن  43.»أّف اخػػوة جئا ػػريني، اخػػوة يف الػػدـ والػػدين، بإمكػػاهن  فعػػل ذلػػة
 .الييايا ِفس األ ئلة

فدػػػل ؽلكػػػن أف يَػػػمم أقطػػػاب علػػػـو الهػػػيطنة ادلعاديػػػة لس ػػػالـ، ومقػػػاولو وبريوقراطيػػػو 
 جابة عندا؟اال تئصاؿ لذ  األ ئلة؟ ولل ؽلكند  اإل

لكػن مػن أعلػى أبػراجد  اخلرافيػة، عّلدػ  . ذييأ أهنا تندرج ضمن تصّرؼ بهػري ُمعَّػني
ة«لػو   »رلػػاِني اه«لػؤالء  »مايػة«، ولػػو »احلهػود البليػدة«و »اجلمػػالري األميػة«لػذ   »عصػِر
... ؟ »احلهػود«وبػدوف توريػة، ألػيس األمػر لػو رفػ  لريػة تقريػر ادلصػري ذلػذ  . ِفَػد أمن 
 ادلواطنني؟ ؤالءالرجاؿ والنَاء؟ لعباد اه؟ ذل ؤالءاألفراد؟ ذلء ؤالذل

 .لكن لنعد إح اجملموعة األوح من األ ئلة

 

 بػي الكتػاب األطػالم ) »ادلخػه«: قادة اجليا والهرطة والدرؾ واجلالدوف يصفوف مكاف التعذيب بالتلطيف الصػّيي    
ِ بادلَل قّ الهارع اجلئا ري وادلعّذبوف فيل أما(. 336.ص  .بِو
 اعتقل، و دلّا اعتقل وعذربطفل  33أب لػو  (3416ِوفمه  24ولد يـو ) نة  41يبلق من العمر  فكار. س .ـكاف     
ئاِة رق  يف  (.364ص  الكتاب األبي طالم  دادتِ يف ) 42214   ن احلراش، ِز
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يكفي لَػماعدا التقػر ب، والنػػئوؿ مػن األبػراج اخلرافيػة، والتنّصػل مػن ذػم  ا ػرتاتي ي، 
تبم التظػػػالر ألّف البعػػػد ال ينػػػتج عػػػن بربػػػة ذلنيػػػة لػبػُػػػػنية إيديولوجيػػػة فيَػػػب، بػػػل إِػػػِ يَػػػت

 .بالطرش كذلة
مػا ( Berger) ففي لذ  الت مالت لوؿ البعد كرتميئ فيئيا ي للصم ، يػذكر جػوف برجػر

 :يلي
يظدر أّف الصم   الح دفاعي ول ومي يف آف والد، عندما يوّظف لفرض أمر على  ػعوب 

ي كيػػػف يػػػرقح الصػػػم  أثنػػػاء اجملػػػازر، ففػػػ( Goya)لقػػػد بػػػنّي يف ادلاضػػػي جويػػػا . ترفيػػػِ]...[ 
كمػػػػػػػػػا اللػػػػػػػػػ   كَػػػػػػػػػبري . رؤو ػػػػػػػػػد  الكبػػػػػػػػػرية يَػػػػػػػػػمعوف ادلو ػػػػػػػػػيقى وال يَػػػػػػػػػمعوف الصػػػػػػػػػراخ

(Shakespeare ) وأريَػػتوفاف(Aristophane ) بالصػػم  ألّف ذلػػة  التظػػالر ةكيػػف ػلػػب اجلبػػابر
وعنػد مػا يصػبأ الصػم  عػادة ولػيس لعبػة فيَػب، . غله ادلتو ػلني علػى الركػوع أمػاـ عرو ػد 

 44.لنيئني   اعند ذ ؽلكن لل بابرة أف ينامو 

مػػا علػػا إال    ،»الػػراي الػػذي يفقػػم الَػػماء«لػػذ  ادلو ػػيقى الػػيت فػػـر طبلػػة القلػػب، ولػػذا 
 .ادلكنوف يف خطابات التدويل، والت نني واإلِكار والبديمية والعدوت

إف لػػذ  اخلطابػػات تنػػػئع عػػن ادلَػػل   خصػػِ، وإَِػػاِيتِ، وفرديتػػِ وذػػوتِ وعادلػػِ ليعػػاد 
ِ ك ثػة ليػة، ألهنػ  . دابػة أو فػريوس أو عدـ أو جػِػنيف  كل  ،تكوينِ، بل ذوباِِ ػليػرِو

ية بإحلاقِ ب ذناؼ ال ػلميدا القاِوف، كما يقتلوف  خصػِ امدمػي  يقتلوف  خصيتِ القاِِو
 .واالجتماعي وادلعنوي بوضعِ خارج دا رة التيامن االجتماعي واإلَِاين

بػدال ( سلػه) »البورتػوار«ارة بػدال مػن الصػياح، ومسػاع عبػ »الػراي«واحلس أف اال تماع إح 
 .، ليس ِابا  عن الصم  العادي(ادلَل ) »الباطوار«من 

 

بوضػػػياؼ بإر ػػػاؿ امالؼ مػػػن الّرجػػػاؿ إح مراكػػػئ االعتقػػػاؿ يف الػػػر يس ادلقتػػػوؿ زلمػػػد ّ أ ذػػػ  ولكػػػن غػػػري بكػػػ ، تػػػب    
ذرّح علي لػاروف، عيػو كما (. 3442، ماي Algérie Actualitésراجم ) »اكرتاث عور أو  يّ بدوف أ«الّصيراء وذلة 

، جنيػف، L'Hebdoراجم ) »قبوؿُمعتقل مثن م 4111ّّ « فّ اجمللس األعلى للّدولة ووزير  ابس مكّلف  قوؽ اإلَِاف، أ
ـّ األذػػولّيني «وأّكػػد جنػػراؿ ا تئصػػػايل أف ( 3442مػػايو  23  »يػػػنيال تئصػػاذل  لػػ  إذا ا ػػػتلـئ األمػػر قتػػل ادلاغلػػػب َلػػوا
 (.24، ص 3444مارس  Time ،21طالم )
ة ادلَػتعَملة، وقػد ِوع مو يقي أذػلِ مػن الغػرب اجلئا ػري ِهػ  يف احلاِػات وادلاللػي وُعػرؼ بالكلمػات البذيئػ" الراي"    

. ليَت رمئيػة فيَػبأعال  " الرّاي"إح  تناإ ار و . قاـ النظاـ اجلئا ري منذ التَعينات برتقيتِ رغ  معارضة  عبية معتهة
عذَّ تُ  من بني طرؽ الّتعذيب اليتف

ُ
اؼ، يروي ادل :  وة يف  ػدادتِاب جّلوؿ  َتعمل ضّد ضيايا مدر ة الهرطة بهاطِو

اؼ بػػػ  عكنػػػوف، أرغمػػػوين علػػػى أف أغػػػّ  أغنيػػػة رايإثػػػر وذػػػويل إح جدػػػّن  « طػػػالم الّهػػػدادة ب كملدػػػا يف ) »... ػػػاطِو
ووالػػدة مػػن طػػرؽ الّتعػػذيب الّنفَػػية الػػ  ا ػػتعملدا اجلػػاّلدوف ضػػّد الهػػي  ؼللػػف  ػػرّاطي (. 331، ص الكتػػاب األبػػي 

 .الّرقح على أِغاـ مو يقى الرّايكاِت إجبار  على ( ألكامِ ادلعروؼ بامتياز  يف تالوة القرآف وتدريس)رمِ اه 
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َػػػػي، لػػػػويس فيليػػػػب ( 3414)ففػػػػي العػػػػاـ اخلػػػػامس اللػػػػتالؿ اجلئا ػػػػر  قػػػػاؿ ادللػػػػة الفِر
(Louis-Phillipe :)»45»!لِػتػُػطػلس ما ة ألف رذاذة يف إفريقيا، ف وروبا ال تَمعدا 
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