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 ــــلــخــــــــــــــــص امل 

حٔس مماضػت ٓلم الاظخماْ ببلساهىا _داكت في  

ً _ ٛٔال ػُاػُا  الىلٝ الشاوي مً ال٠طن الٔـٍط

وهوالُا، حهسٚ للخإزحر باملجخمٕ وحُ٘حره، ٓبر السٕٛ به 

سالت. مً ؤظل هصا  ألن ٦ًىن ؤ٣ثر زًم٠طاًُت ٓو

ِاهٌلٕ الٔسًس مً الباحشحن بسضاػاث جىاولذ الىهٕ 

ت الٔلمُت ًجب ؤن جسٕٛ هحى ال٠ائم في السو٨ الٔطبُت، وا لٔىامل اإلا٠ُٔت لخ٠سمها، ٓلى آخباض ؤن اإلأٛط
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Pascon   .(1923-1985) ؤضظٕ الٔسًس مً الساضػحن ٓىائ١ الخ٠سم ألحس الٔىامل الشالزت آلاجُت;  اهصل
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 ،ً خه مجخمٔاجىا ًطظٕ بلى الىلٝ الشاوي مً ال٠طن الٔـٍط بن الجس٨ حى٨ ؤػباب الخذلٝ الصي ٓٛط

خه الشىضاث في  وداكت بٔس الاػخٔماض والهعائم والاهخ٦اػاث التي منيَّ بها الٔطب. ل٥ىه ظس٨ ججسز مٕ ما ٓٛط

 .مً بدٜاٟاث 3122هصه السو٨ بٔس 

 .، التخلفير، الوطن العربييعوائق التغ التغير الثقافي، التغير االجتماعي، الكلمات املفتاحية   

SOCIAL CHANGE; ITS FACTORS AND OBSTACLES. 

 EXAMPLES OF ARAB THINKERS. 

Abstract 

 The practice of sociology in our country, 

especially in the second half of the twentieth 

century, is a political and militant act aimed at 

influencing society and changing it by pushing it 

to be more democratic and just, for this reason many researchers have carried out several 

studies, dealing with the situation in the Arab countries and the factors impeding its progress 

and development, considering that scientific knowledge should aim to change the world, and 

therefore any neutral social science is useless According to Paul Pascon. Many scholars 

attributed the barriers to progress to one of the following three factors: cultural, political and 

structural, meaning both facors. 

Keywords: Social Change, cultural change, Barriers to change, Arab world, 

underdevelopment.

 ;م٠سمت

بن اإلاخإمل للسضاػاث التي ظٔلذ مً الخ٘حر في 

ا لها مىص الىلٝ الشاوي  ً الٔطبي مىهٓى الًى

ً، ًدبحن له ظلُا _ وشل٧ في  مً ال٠طن الٔـٍط

حسوز ما ِاًلٔىا ٓلُه _، ؤن ؤٗلبها لم تهخم 

ظخماعي بسضاػت ؤػباب ومِاهط الخ٘حر الا 

والش٠افي ٛحؼب، بل ِاهخمذ ؤًوا بٔىائ٠ه؛ ؤي 

الٔىامل اإلااؤت لخحى٨ هصه املجخمٔاث مً 

 .الخذلٝ بلى الخ٠سم

م٥ً ج٠ؼُم هصه السضاػاث بلى ٟؼمحن  ٍو

ؤػاػحن; ٟؼم ِاهخم بماهُت الخ٘حر الاظخماعي 

ىامله  والش٠افي مٕ اػخٔطان ؤػبابه ٓو

وؤهماًه، ٣خل٧ التي اهخمذ بالخ٘حراث التي 

هخجذ ًٓ الاحخ٦ا٢ والاكٌسام بالحواضة 

HAIDA Abdessamad 
PhD student, in Sociology 

 Ibn Tofail University, Kenetra- Morocco 
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ال٘طبُت؛ ٣ما هى الـإن باليؼبت لالػخٔماض 

 .والٔىإلات

لتي ِاهخمذ بالخ٘حراث التي هاه٧ُ ًٓ ألابحار ا

حسزذ ظطاء ِا٣دـاٚ بٔى الثرواث الباًىُت 

٤البترو٨، الصي ا٣دـٝ في اإلاـٞط الٔطبي وفي 

لُبُا والجعائط، مٕ ما هجم ًٓ شل٧ مً جحىالث 

ل هصه املجخمٔاث مً  زٛٔذ هحى جحٍى

  .مجخمٔاث ج٠لُسًت بؼٌُت بلى مجخمٔاث مط٣بت

ً السضاػاث ؤما ال٠ؼم الشاوي; ُٛخٔل١ بجملت م

ِاهخمذ بالٔىائ١ التي حالذ زون ح٘حر مجخمٔاجىا 

لألٛول، بجها بحىر حٔبر ًٓ الاهخماماث 

الٔلمُت واملجخمُٔت التي ِاهذطي ٛحها ؤظُا٨ مً 

الباحشحن، في اإلاطحلت التي ؤ٠ٓبذ الهعائم 

والاهخ٦اػاث اإلاخ٥طضة، التي حٔطهذ لها 

املجخمٔاث الٔطبُت بٔس الاػخٔماض. وشل٧ في 

محاولت لخحسًس ًبُٔت املجخمٕ ومؼاءلت ػبل 

هصا الجس٨ هٜؼه زم  الخطوط مً الخذلٝ. و

تها هصه  بحُائه بٔسما ٛـلذ الشىضاث التي ٓٛط

 ._، في جح١ُ٠ ؤهساٛها 3122البلسان _ بٔس 

وج٥مً ؤهمُت هصه اإلا٠الت في جىاولها هصا الجس٨ 

ال٠سًم والجسًس في آن واحس، واإلاخٔل١ بمؼإلت 

ٓىائ٠ه في مجخمٔاجىا. حُض ػىحاو٨ الخ٠سم و 

ٓطن وظهاث هِط زاضػحن ٓطب اهخمىا 

وداهىا في هصا الجس٨، مً دال٨ زضاػاتهم 

    .وؤبحاثهم

بن الٔسًس مً السضاػاث التي ِاهخمذ بالخ٘حر 

الاظخماعي والش٠افي، جخمحىض حى٨ مٜاهُم مً 

ٟبُل; الخذلٝ، الش٠اٛت، الصهىُاث، الٔلبُت، 

ت، ال٠بُلت، ال٠ٔل ا لٔطبي، الخبُٔت، الؼلٌٍى

طاًُت"، والىِام  ح٥م الـُىخ، البساوة، "البسٟو

ألابىي... وهي مٜاهُم جحُل ظلها باإلهاٛت 

ت  ألدطي ال ًدؼٕ اإلا٠ام لص٣طها، بلى اػخمطاٍض

البنى الٔم٠ُت اإلا٥طػت للىهٕ ال٠ائم. وهصه 

اإلاٜاهُم حٔس بمشابت م٠ىالث ِاػخلهمها ؤصحابها 

ظخماعي، بآخباضها ؤزواث لخٜؼحر الىاٟٕ الا 

جحلُلُت. ٣ما هى ؿإن مٜهىم "الىِام ألابىي" 

الصي حاو٨ هـام ؿطابي مً دالله جٜؼحر 

ت  الخذلٝ في املجخمٕ الٔطبي، ؤو مٜهىم الؼلٌٍى

باليؼبت لألهثروبىلىجي ٓبس هللا حمىزي، ؤو 

  .ال٠ٔل الٔطبي باليؼبت ملحمس ٓابس الجابطي 

الٔلىم الاظخمآُت، ججسض ؤلاؿاضة بلى ؤن مماضػت 

وؤػاػا ٓلم الاظخماْ في بلساهىا، _داكت في 

ً _، حٔس ٛٔال  الىلٝ الشاوي مً ال٠طن الٔـٍط

ػُاػُا وهوالُا حهسٚ للخإزحر في املجخمٕ 

وحُ٘حره. ٓبر السٕٛ به ألن ٦ًىن ؤ٣ثر زًم٠طاًُت 

سالت. وشل٧ مً دال٨ السضاػاث الخٌب٠ُُت  ٓو

امت جبٔا التي حاولذ جُٜٔل الؼُاػاث الٔ

بآخباضها الٜآل ألاػاس ي  –لخىظهاث السولت، 

في ٓملُت الخُ٘حر _، في املجا٨ ال٠طوي باليؼبت 

للم٘طب، لتر٣حز السولت ُٛه بٔس الاػخ٠ال٨ ٓلى 

الخىمُت العضآُت.  ٣ما ض٣عث زو٨ ٓطبُت ؤدطي 

ٓلى الخىمُت اللىآُت، داكت بٔس ِا٣دـاٚ 

  ... ػٍالبترو٨ ٣ما هى ؿإن زو٨ الـٞط ألاو 

ِاضجبٌذ وـإة ٓلم الاظخماْ في الٔسًس مً  و

السو٨ الٔطبُت ٤اإلا٘طب وملط بآخماز ٓلماء 

اث والىماشط ال٘طبُت  الاظخماْ ٛحهما ٓلى الىٍِط
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إلاإضب محلُت، مطجبٌت بمحاولتهم جصحُح الىاٟٕ 

ىب ُٛه،  وحُ٘حره  .الاظخماعي ال٘حر اإلاٗط

لُه، ٛما هي الٔىامل اإلا٠ُٔت لخحى٨  ٓو

 مٔاجىا لألٛول؟مجخ

 عوائق التغيير الاجتماعي

ل٠س اهخم الٔسًس مً الساضػحن ٣ما   

ػب١ ؤن ؤؿطها لصل٧، لِؽ بماهُت الخ٘حر 

الاظخماعي والش٠افي و٣ُُٜت حسوثهما والٔىامل 

اإلاازطة بهما ٛحؼب، بل اهخمىا ؤػاػا باإلاىاوٕ 

والٔىائ١ التي جحى٨ زون حُ٘حر املجخمٔاث 

مٔاث الىامُت ٓمىما الٔطبُت دلىكا واملجخ

لألٛول، ؤي ؤجها اهخمذ بالٔىامل التي ج٥طغ 

الىهٕ ال٠ائم ال٦امً في الخذلٝ والخإدط. 

والػدـٜاٚ ؤػباب هصه ؤلاؿ٦الُت، اضظٕ 

الٔسًس مً الباحشحن في الٔلىم الاظخمآُت 

وؤلاوؼاهُت ٓىامل الخذلٝ لٔسة ؤػباب، ًم٥ً 

جلخُلها في زالر ٓىامل ؤػاػُت هي؛ الٔامل 

      .الش٠افي والٔامل الؼُاس ي والٔامل البيُىي 

  أوال   العامل الثقافي   

مً بحن الساضػحن اللصًً ِاهٌلٔىا بمشل ه٥صا 

زضاػاث باضظة جىاولذ الش٠اٛت بآخباضها ماوٕ مً 

  :مىاوٕ الخُ٘حر هجس

الاهثروبىلىجي هـام ؿطابي في زضاػخه "الىِام 

الٔطبي" ألابىي وإؿ٦الُت جذلٝ املجخمٕ 

م، وهى لم حهخم بالخ٘حر 4::2اللازضة ػىت 

الاظخماعي والش٠افي ٛحؼب، بل ِاهخم بٔىائ٠ه 

ؤًوا، التي ؤظملها في الخذلٝ، وهى ٠ًلس به 

شل٧ اإلاط٣ب الصي ًجس ؤػاػه في البنى الش٠اُٛت 

  :الٔم٠ُت للمجخمٕ، وفي هصا اللسز ٠ًى٨ 

بن الخذلٝ الصي هجابهه هى هْى آدط، بهه "  

ت ٥ًم ت )ألابٍى ً في ؤٓماٞ الحواضة ألابٍى

ؼطي في ٤ل ؤًطاٚ بيُت املجخمٕ  اإلاؼخحسزت(، َو

يخ٠ل مً ظُل بلى آدط ٤اإلاطن  والٜطز، ٍو

الٔوا٨. وهى ؤًوا مطن ال ج٥ـٝ ٓىه 

ام  الٜحىكاث، وحعجع ًٓ جٜؼحره ألاٟض

وؤلاحلاءاث، بهه حوىض ال ٌُ٘ب لحِت واحسة 

حر وعي ًٓ حُاجىا الاظخمآُت، هخ٠بله ًٓ ٗ

وهخٔاٌف مٔه ٣ما هخ٠بل اإلاىث جهاًت ال مهطب 

وها وهدىاػاها في آن      ."مجها، هٛط

ىاكل "ؿطابي" وكٜه لهصا الىْى مً الخذلٝ  ٍو

بإهه ًخمحز بذاكِخحن ؤػاػِخحن هما; الال٠ٓالهُت 

والحجط، وهصا ألادحر ًحُل ٓلى العجع ًٓ 

جح١ُ٠ ألاهساٚ التي هخٌلٕ بلحها، و٣صا ٓسم 

ٚى في  ال٠سضة ٓلى الخ٘لب ٓلى اللٔاب والٟى

وظه الخحسًاث. ؤما الال٠ٓالهُت ٛخ٥مً في 

ت واإلاماضػت وفي الخحلُل والخىُِم، بهه  الىٍِط

جذلٝ ًخجلى في الـلل ال٥لي للمجخمٕ الٔطبي، 

واإلاخمشل في اهخ٦اػاجه اإلاخخالُت واه٥ؼاضاجه 

  .اإلاؼخمطة وجطاظٔاجه السائمت

حخاط حؼب ال٦اجب ولخجاوظ هصا الىهٕ ٛةهىا ه

ِابخ٦اض مٜاهُم ومٔاوي ظسًسة، جذللىا مً 

الىعي ألابىي _ وألابىي اإلاؼخحسر _ ومً ال٥ٜط 

الِخٌابي، مما ػُم٥ً مً بىاء ٥ٛط ووعي 

ظسًسًً، وهصا الخُ٘حر الجصضي الصي ًجب ؤن 

ىذطي ُٛه بشا هى ؤضاز ؤن  ًخبىاه املجخمٕ ٍو

ٌؼخمط، لً ًحلل ٣ما ًبحن ؿطابي بـ٦ل 
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ؤو بىاػٌت ِاه٠الب ٓؼ٥طي، بل مً  سحطي 

ت  دال٨ ِآخماز مـطْو مجخمعي مخ٦امل، و"ضٍئ

بُٔسة اإلاسي ... وهْى مً اإلاماضػت الجمآُت التي 

       ."ال جيخهي باهتهاء حُاجىا ٤إٛطاز

بن ال٦اجب ًخحسر ًٓ املجخمٕ الٔطبي اإلاخذلٝ 

لِؽ ٣مجخمٕ ػا٣ً، بل بآخباضه ؿهس ح٘حرا 

ا٣ه بالحواضة ال٘طبُت الحسًشت. ٣بحرا، ظطاء احخ٦

ل٥ً هصا لم ًاز بلى حُ٘حر الىِام ألابىي 

الخ٠لُسي بأدط حسًض، بل ؤزي بلى جحسًض هصا 

ألادحر. حُض ح٘حرث دلائله الؼٌحُت في ححن 

ب٠ُذ البنى الٔم٠ُت ٓلُت ٓلى الخبسًل. وهصا 

الجس٨ الحي بحن ال٠سًم والحسًض ؤػٜط ًٓ 

صي لِؽ ٟسًما الىِام ألابىي اإلاؼخحسر، ال

٤لُت وال حسًشا بـ٦ل ٤امل. بهه دلٍُ مً 

اإلاخىاٟواث؛ ال٠سًم والجسًس، ألاكُل 

  .واإلأاكط، مما ًجٔله هِام ال ٌـبه ؤي هِام

هصه اإلاالحِت حى٨ ؤن املجخمٕ الٔطبي الاػالمي 

م٦ىن مً اإلاخىاٟواث، وال ًخجه هحى ججاوظ 

م مً ؤن الِطٚو جسٓىا  ؤوهآه وحُ٘حرها، بالٗط

لصل٧، هي هٜؼها ال٥ٜطة التي ِاهٌل١ مجها 

ألاهثروبىلىجي ٓبس هللا حمىزي في ٣خابه "الـُر 

س; اليؼ١ الش٠افي للؼلٌت في املجخمٔاث  واإلاٍط

طبُت الحسًشت"، حُض ِآخبر ؤن ألاهِمت الٔ

الٔطبُت ؤلاػالمُت مدؼلٌت وجابٔت، وؤن مً بحن 

الٔىامل التي ٗصث الاهخٜاهاث الاظخمآُت في 

بٔى زولها ٤ةضان )ؤزىاء ح٥م الـاه( هى جسوى 

مؼخىي ِٓف ٟآسة واػٔت مً الٜئاث 

ت، ل٥ً هصا الىهٕ مذالٝ حؼبه  الحوٍط

شالحن ًبِىان لحالت اإلا٘طب وملط، وهما م

بىهىح ؤن وهٕ الـطائح الـٔبُت ًم٥ً ؤن 

ًتراظٕ ألزوى مؼخىي، زون ؤن ٌؼٜط شل٧ ًٓ ضز 

   .(ٛٔل؛ )اهٜجاضاث مىخِمت

وبالخالي ٛهى ًحاو٨ في هصه السضاػت ؤلاظابت ٓلى 

ػاا٨ مط٣عي ًخمحىض حى٨ الؼبب الصي ظٔل 

الدؼلٍ الؼُاس ي الٔطبي مؼدؼاٗا ومٌاٟا، مً 

 مآُت واػٔت؟لسن ٌٟآاث اظخ

إلا٠اضبت هصا ؤلاؿ٦ا٨ ٛحمىزي ًٜترن ؤن هىا٢ 

س، وهي  مىِىمت جدـ٦ل مً زىائُت الـُر واإلاٍط

دٌاًت جخح٥م وإلى الُىم في ألاٛٔا٨ وال٠ٌىغ، 

ودٌاباث الىلىط للمـُذت. بجها مىِىمت حؼطبذ 

مً املجا٨ اللىفي بلى املجالحن الٔام والؼُاس ي، 

٠ىغ الٔبىض ٛإضحذ ؤمطا م٠بىال، ًخح٥م في ً

ُت ػُاػُا  ؼٌُط ٓلى مطاحل الخ٦ىًٍ والتٟر َو

   .واظخمآُا

ً مً ٛهم  ِ
ّ
َم٥ ًُ بن هصه التر٣ُبت الش٠اُٛت هي ما 

ت الحسًشت في اإلا٘طب، _ البلس  البيُت الؼلٌٍى

الصي بنى ٓلُه ال٦اجب م٠اضبخه _. بجها دٌاًت 

٤اهذ مىظىزة ٟبل الاػخٔماض وجبلىضث بباهه 

ؼاجُا بٔس الاػخ٠ال٨، وج٥طػذ مالمحها ماػ

وشل٧ ٓبر بٓازة جطمُمها وجحسًثها ٓبر ماػؼاث 

ا، ٛإضحذ  ا وظهٍى الح٥م الجسًس، مط٣ٍع

ت الؼمت ألاػاػُت لهصا الح٥م اإلاط٣عي  الؼلٌٍى

 .الحسًض

م الخ٘حر الاظخماعي الصي آحى بدىُِماث " وٗض

ظسًسة ٤ان الىوا٨ مً ؤظل الاػخ٠ال٨ 

ىُ ت اإلاؼخ٠لت حلُلتها. ٛةن بيُت السولت الًى

ذ جل٧ آلالُاث اإلاىضوزت ًٓ الخ٠ىُاث  مَّ
َ
ه
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ت ٣ما ؤجها ٓعظتها  ت وجط٣ُبتها الطمٍع الاػخٔماٍض

 ٕ بىاػٌت الـب٦اث العبىهُت والخح٥م في جىَظ

اإلالالح واإلاىاضز والىٜىز، والىاٟٕ الصي ًجابهىا 

الُىم هى ؤهه لِؽ هىا٢ ملالح ومىاضز ظسًسة 

١  للخلبُت حاظاث ؤٗلبُت الـٔب بال ًٓ ًٍط

ت بسؤث  ؤلاهخاط. وهصا ًخٌلب بكالحاث ظسٍض

جىازي بها بٔى ال٠ُازاث اإلاخجسزة في البلسان 

لى  الٔطبُت، وداكت ال٠ُازاث اإلا٘طبُت الـابت. ٓو

٤ل حا٨ ٛةن الخ٘حراث الهائلت الحاكلت في 

اإلاُسان الش٠افي والاظخماعي ... ٟس ؤٛطظث ُهىض 

مسة ال جُاضث موازة للخٌاًت الٔخ٠ُت _ اإلاخج

ب  بس ؤن جىا٨ مً ػٌىتها في ًىم مً ألاًام ال ٍض

     ."في مجُئه

ت باليؼبت لٔبس هللا حمىزي  حٔس الؼلٌٍى

والىِام ألابىي باليؼبت لهـام ؿطابي بنى 

مخ٘ل٘لت في الش٠اٛت واملجخمٕ، وماؤت لخُ٘حرهما 

لألٛول. وهصًً ألاهثروبىلىظُحن هما همىشظحن 

ً ممً اِ  ٓخبروا ؤن الٔامل مً همً باحشحن آدٍط

الش٠افي ٓائ١ ؤمام ج٠سم املجخمٕ واظزهاضه، 

م مً ؤن الِطٚو جسٓىا لصل٧         .بالٗط

 ثانيا  العامل السياس ي   

ؤضظٕ  الٔسًس مً الساضػحن ٓىائ١ الخ٘حر  

م مً  الاظخماعي والش٠افي بالٔالم الٔطبي، بالٗط

ها مىص الاػخ٠ال٨، ألػباب  الخحىالث التي ٓٛط

مخٔل٠ت باألهِمت الحا٣مت. ٣ما هى ػُاػُت 

ؿإن ٓالم الاظخماعي الٔطاقي ٓلي الىضزي ، 

الم  ١،  ٓو والاهثروبىلىجي اللبىاوي بًلُا حٍط

اإلاؼخ٠بلُاث اإلا٘طبي اإلاهسي اإلاىجطة.  هاه٧ُ ٓما 

آحى به ٓبس الطحمان ال٦ىا٣بي  مىص جهاًت ال٠طن 

ً في بًاض  الخاػٕ ٓـط ومٌلٕ ال٠طن الٔـٍط

 .٨ الاػدبساز الؼُاس ي٣خاباجه حى 

بن ؤًطوحت ٓلي الىضزي التي جومىتها بـ٦ل ٣لي 

اَ  ؤو ظعئي ال٥شحر مً ؤٓماله، داكت ٣خابه "ٓو

الؼالًحن" و"مهعلت ال٠ٔل البـطي"، ج٥مً في 

ر ال ٌؼحر ٓلى ؤػاغ الخ٥ٜحر  ِآخباضه ؤن الخاٍض

اإلاى٠ٌي، بل ٓلى ؤػاغ ما ًبٕ ٓلُه ؤلاوؼان 

ل الخبسًل. وه٥صا ج٦ىن مً هعآاث ؤكُلت ال ج٠ب

ألادالٞ هدُجت للِطٚو ؤلاوؼان الاظخمآُت 

ت، التي ٟلما ٦ًىن بىػٔه ججاوظها، بال  والحواٍض

ه الاظخمآُت  .بشا زم حُ٘حر ُطٛو

ج٥مً ؤهمُت ؤًطوحت الىضزي في ِاؿخ٘اله ٓلى   

ً الاظخماعي حؼاػُت، في  ؤ٣ثر ٓىاكط الخ٦ٍى

ٕٛ محاولت لل٥ـٝ ًٓ ظصوض الحىاٛع والسوا

التي جخح٥م بؼلى٢ الٜطز وؤٛٔاله، في بًاض بُئخه 

    .الاظخمآُت والش٠اُٛت

وجخمحز ؤًطوحت ٓالم الظخماْ هصا بالسٟت 

والٔم١، حُض ِاهخم مً هاحُت بالشابذ زادل 

املجخمٕ واإلاخمشل في ألاوهاْ ال٠ائمت، ال٦امىت في 

زولت الخالٛت مىص ُٟامها بلى الٔهس الٔشماوي. ٣ما 

وا بالسضاػت والخحلُل اإلاخ٘حر اإلاخمشل في جىاو٨ ؤً

الشىضاث اإلاوازة التي ج٠ىم هس هصه السو٨، مٕ 

ما ٌؼٜط ٓجها مً ح٘حراث اظخمآُت. وفي هصا 

حن مً  ر ال٠سًم هٓى اللسز ٠ًى٨; "ؿاهس الخاٍض

 ، ألا٦ٛاض; هْى ًسٓىا بلى املجس والٜخح والتٚر

لى هصا  وآدط ًسٓىا بلى الٔسالت الاظخمآُت. ٓو

س ٤ان الىاغ ٟؼمحن; ؤضباب زولت وؤضباب زىضة; ٠ٛ

ر اإلاسهُاث ال٠سًمت هى ٓباضة ًٓ جٜآل  وجاٍض

حن مً ألا٦ٛاض ط بحن هصًً الىٓى        ."مٍط
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ـحر ؤًوا بلى ؤن ٟازة الشىضاث في ألاظمىت  َو

ال٠سًمت ٤ان ؿإجهم ؿإن ألاهبُاء الصًً ًإجىن 

بسًً ظسًس زائط بس٨ زًً الح٦ام؛ الصًً 

مً ضظا٨ السًً مً ٌُٔجهم ٓلى  ٌؼخإظطون

ػُاػت الىاغ، ألن ال٠ُٔسة السًيُت ٤اهذ 

مؼٌُطة ٓلى ال٠ٔى٨. وه٥صا ٛاألهبُاء ٠ًىمىن 

بهسم ه٥صا ؤزًان مؼخإظطة، وؤلاجُان بإدطي 

ـحر بلى ؤهه في الٔلط  ؼخسض٢ َو ظسًسة زائطة. َو

الحسًض ٟس ًدؼاء٨ ػائل ؤن السًً الُىم ًسٓىا 

جُب ؤهه ًجب الـٔىب للخوْى بس٨ ال شىضة؟ ٍو

ؤن هٜٞط بحن السًً وال٥هاهت ٦ٛل زًً ًإحي به 

ألاهبُاء ٦ًىن زًىا زىضة ٓلى وهٕ ما، زم ما ًلبض 

ؤن ٌؼخإظطه الؼالًحن ُٛخحى٨ بلى ٣هاهت.  وفي 

 "هصه الى٠ٌت ًخ٠إً الىضزي مٕ "٤اض٨ ماجهاًم

_Karl Mannheim) (1893-1947  ؤزىاء حسًشه

 ."ا" و"الُىجىبُآً ظسلُت "ألاًسًىلىظُ

جبٔا إلاا ػب١، ٛالخ٠سم هحى السًم٠طاًُت 

والٔسالت الاظخمآُت لم ًإحي مً دال٨ ؤ٦ٛاض 

مجطزة ؤو مىآّ بضؿازًت، بل مً دال٨ مٔاض٢ 

ت زاضث بحن الـٔىب وح٦امها. وهصه  هاٍض

الشىضاث هي ػلؼلت مؼخمطة ال جهاًت لها، وإن 

٤اهذ م٠ىٔت ُٛما ًذم السًم٠طاًُاث 

ذ الحسًشت ، ٣ما هى الـإن باليؼبت للخلٍى

  .الصي ٌٔس زىضة م٠ىٔت وهازئت

ٛالُىم ٌـاض٢ الىاغ في الاهخذاب ٣ما ٤ان 

احت  ؤػالٛهم ٌـاض٤ىن في اإلأاض٢ بهسٚ ؤلًا

١ الؼُٝ  ً، ًٓ ًٍط بح٦ام واػدبسالهم بأدٍط

ذ. وهصا هى الؼبب في ؤن البلسان  ال الخلٍى

ىضة شاث السًم٠طاًُت الح٠ت ال جحسر ٛحها الش

اإلاؼلحت، ألن ؿٔىبها جخذص الٌٞط الؼلمُت 

ذ الح٠ُ٠ي  ػبُال للشىضة. ٣ما هى ؿإن الخلٍى

الُىم، الصي بشا لم ًسضب ٓلُه الـٔب ٣شىضة 

ت  ػلمُت ػخىاظه ح٦ىمخه ال محالت زىضة زمٍى

   .ٓىُٜت ًىما ما

بن ظىهط ؤًطوحت الىضزي ًخإػؽ ٓلى ٥ٛطة   

ّ مٜازها; ؤن الخُ٘حر ال ًم٥ً ؤن ًشم ٓ بر الٓى

املجطز، بل ٓبر حُ٘حر ُطٚو الىاغ ووأٟهم، 

وهصا ال ًخإحى بال بشا ٤اهذ هىا٢ بضازة ػُاػُت. 

ت ؿإجها ؿإن ُىاهط  داكت ؤن الٌبُٔت البـٍط

ىاهحن  ال٦ىن جخٌىض ٓبر هىامِؽ مُٔىت ٟو

محسزة. وفي هصا اللسز ٠ًى٨; "ٗحر مِٔـت 

   ."اإلاطء جخ٘حر ؤدالٟه

اضظٔىا ٓىائ١  ومً همً الساضػحن الصًً

الخُ٘حر الاظخماعي إلاا هى ػُاس ي هجس 

١ في زضاػخه  ألاهثروبىلىجي اللبىاوي بًلُا حٍط

"الترار الٔطبي والسًم٠طاًُت الصهىُاث 

واإلاؼال٧".  حُض بنى م٠اضبخه ٓلى ِاهخ٠از 

طوحت ال٠ائلت؛ ؤن الش٠اٛت الٔطبُت  ؤصحاب ألًا

ت هي الؼبب الصي ًحى٨ زون الٔطب  الؼلٌٍى

 .م٠طاًُتوالسً

س ِاػتهل ًطحه بال٠ى٨؛ ؤن لل٥ٜط  ٟو

ػ٦ُىلىظُخه مهما بلٙ مً الخجطز، ؤي ؤن الحالت 

الىٜؼُت اإلاعمىت للم٥ٜط ؤو الباحض جىزط ٓلى 

ت لألمىض وحؼمها بؼمت داكت،  هِطجه ال٥ٍٜط

ج٥مً في ٟىآت ال٥خاب الٔطب "بإن ٤ل ما ًمذ 

بلى الاوؼان الٔطبي مً كٜاث ؤهما هى ضزًٝ 

... و٤إهه محزة داكت بالٔطب   مما ٠ًسم الخذلٝ 

لىا حصخُلاث للصهىُت واإلاؼال٧ الٔطبُت مبخىضة 
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اإلأالم ومـىهت اللىضة. ومً ؿإن جل٧ ألامىض 

ً ٣ىا ؤو  ؤن جوآٝ ما هحً ٓلُه، م٥ٍٜط

مؼاولحن ضػمحن، مً الاضجبا٢ ال٥ٜطي، وحؼبب 

م  . "في ٠ٛس البىضكت اإلااؿطة هحى الاججاه ال٠ٍى

ل٦اجب ؤًطوحخه في بًاض ِاهخ٠ازه ل٠س بلىض ا

للم٠ىلت ال٠ائلت; ؤن الش٠اٛت الٔطبُت ج٠ٝ حاظعا 

ؤمام الٔطب والسًم٠طاًُت، لصل٧ ٛهى ٌٔخبر ٓلى 

ػبُل اإلاشا٨ ال الحلط ؤن بكطاض ألاهثروبىلىجي 

ٓبس هللا حمىزي ٓلى ٟىله ؤن الش٠اٛت هي ػبب 

ت في اإلا٘طب، ٌٔس بهماال للٔامل  الؼلٌٍى

يُىي، الصي ٣ـٝ ٓىه ؤزىاء الؼُاس ي الب

جحلُلُه لجهاظ الؼلٌت، مما ًجٔل جٜؼحر 

ت اػدىازا ٓلى الٔامل الش٠افي ؤمط  الؼلٌٍى

 .كٔب

ت في اإلا٘طب بةضظآها  لُه ٛخٜؼحر الؼلٌٍى ٓو

للٔامل الش٠افي والصهني، ٌٔس جىلال ٌٜٔي 

كاحبه مً جابٔاث مىاظهت الٌُ٘ان الؼُاس ي، 

ٟٕ الىٜىز ال٦امً في بيُت حؼخحىش ٓلى مىا

وتهُمً ٓلُه. بهه ج٥خ٧ُ اهحطافي للهطوب مً 

  .مىاظهت الىاٟٕ اإلاط

طوحت التي جطظٕ ٓىائ١  ؤما ُٛما ًذم ألًا

الخُ٘حر للش٠افي؛ اإلاخمشل في الاهخماء، داكت 

الخ٠لُسي ػىاء لل٠بُلت ؤو الٔـحرة، والصي ًىِط 

جب  بلُه باحشىن ٣ثر بإهه هس الحسازت ٍو

١ ٌٔخبر ؤن الاهخماء الخذلم مىه لىلىظها، ٛ حٍط

ػىاء الاظخماعي ؤو الؼُاس ي ٌٔس ٟوُت 

شخلُت مخٔل٠ت بالٜطز، ألهه مـآط م٥دؼبت 

ووالء ل٦ل واحس الح١ به. وال ًم٥ً جليُٜه 

بالحسًض ؤو الطظعي، الصحُح ؤو الخاًئ. 

داكت ؤن حٔسز الاهخماءاث ؤمط ًبُعي زادل 

املجخمٕ، والصي لِؽ ٣صل٧ هى ؤن هيؼب لهصا 

   .هخماء كٜت الخحر اإلاٌل١الا 

وفي اإلا٠ابل لم ٠ًترح هاالء الباحشحن الخحسًشحن 

١ الخذلم مً ألاحعاب الؼُاػُت،  حؼب حٍط

ؿإجها ؿإن ال٠بُلت  –إلاا لها ؤًوا مً جابٔاث، 

والٌائٜت _، بل هي ؤ٣ثر مجها ٛؼازا في ٓسة 

   .ؤحُان

بن الجهىن باملجخمٕ وحُ٘حره ال ًخإحى بةظالت 

وال٠واء ٓلحها، بل ًشم باالهخمام  الاهخماءاث

اث؛ مً ٟبُل محاضبت ال٠ٜط والجهل  باألولٍى

واإلاطن. ؤما الؼلى٢ املخالٝ والاهخماءاث ٛهي 

ؤؿُاء ضاسخت في البنى الاظخمآُت وم٦ىهت لها، 

ت  لصل٧ ًجب جسبحر هصه اإلأٌُاث البيٍُى

ت، ٓبر دل١ آلالُاث ال٥ُٜلت لصل٧، بس٨  ٤إولٍى

ىن في ه٥صا ه٠اؿاث حى٨ ما الاػخمطاض في الخ

هحً ٓلُه مً ؤوهاْ هطظى ح٘حرها زون ألادص 

  .باألػباب

ًذلم ال٦اجب بلى ؤهه بشا ٤ان الىاغ حؼب 

ت    ت وألابٍى ت الصخلُت الؼلٌٍى ؤصحاب هٍِط

حن ز٠اُٛا ٓلى ًآت اإلاؼدبسًً بضازًا،  مٌبٓى

٥ُٛٝ ًم٥ً جٜؼحر الحطا٢ الاظخماعي الصي 

ت و٤إجها  حـهسه هصه البلسان. ؤما ظٔلهم الؼلٌٍى

م٠لىضة ٓلى الـٔىب الٔطبُت، ٛةشا ٤ان ألامط 

خه ؤوضوبا في  ٣صل٧ ٥ُٛٝ ًم٥ً جٜؼحر ما ٓٛط

ُ٘ان ػُاس ي،  ً مً اػدبساز ًو ال٠طن الٔـٍط

ؤما بشا ٤ان الاهخماء الصحُح هى الاهخماء الحعبي 

خه ألاحعاب الؼُاػُت مً  ٥ُٛٝ ٌٔللىن ما ٓٛط
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مً الىمؼا وإػباهُا حطوب ؤهلُت مسمطة، في ٤ل 

ً  .في ال٠طن الٔـٍط

لُه بن اػتراجُجُت جىظُه الٔاملحن في ،ٓو

الؼُاػت لخُ٘حر الش٠اٛت بهسٚ جح١ُ٠ 

السًم٠طاًُت، ٌٔس "ملهاة ؤو٨ اإلاطحبحن بها هم 

الٌ٘اة ؤهٜؼهم،... بن بػ٠اي الؼُاػت مً 

١ ؤ٣ُس لالػدبساز. الاػدبساز  املجخمٕ هى ًٍط

ٟوُت ػُاػُت بالسضظت ألاولى وال ج٦ىن مٔالجتها 

ػىي بىاػٌت الٔمل الؼُاس ي والىػائل 

  ."الؼُاػُت

 ،١ هصا ُٛما ًذم ًطح ألاهثروبىلىجي بلُا حٍط

ؤما باليؼبت لٔالم اإلاؼخ٠بلُاث اإلاهسي اإلاىجطة 

ٛحرظٕ هى ؤًوا ػبب الخ٘حر الاظخماعي داكت 

املت في زو٨ الجىىب، و٣صا الجهىن الخىمُت الـ

بالخٔلُم والش٠اٛت، لٔسة ؤػباب مخ٦ازٜت حـ٦ل 

ألاظمت به٥صا زو٨. ل٥ىه ًوٕ الٔامل الؼُاس ي 

         ٓلى ضؤغ هصه الٔىامل. ٣ُٝ شل٧؟

حٔس ؤٓما٨ اإلاىجطة هْى مً ال٥خابت تهسٚ لخُ٘حر 

ُخه بىأٟه، وجم٥ُىه مً  املجخمٕ ٓبر جٓى

ه ٓلى شل٧. داكت ؤن آلالُاث التي حؼآس

الٔىامل اإلاخح٥مت في الخُ٘حر جىظس زادل 

املجخمٕ ال داضظه، ٣ما هى ؿإن مىِىمت ال٠ُم. 

ولٔل هصا ما ظٔله ٌٔىىن بحسي ٣خبه ب٠ُمت 

ال٠ُم التي ضبما ٠ًلس بها ؤلابساْ ٠٣ُمت جخإػؽ 

   .ٓلى ال٠ُم الصاجُت

وحؼب ال٦اجب ٛٔىامل الخذلٝ مخٔسزة مجها 

ش٠افي والاظخماعي و٣صا السادلي الاٟخلازي وال

م شل٧ ٛجىهطه ػُاس ي  والخاضجي. ل٥ً ٗض

جخحمل مؼاولُخه الىذبت الؼُاػُت الحا٣مت.  

ومً همً الٔىامل التي ج٠ٝ ؤمام ج٠سم 

مجخمٔاث الجىىب ٓمىما ومجخمٔاجىا 

 :دلىكا، هجس الٔىامل الخالُت

 التبعية

ًخحسر اإلاىجطة ًٓ الخُ٘حر السادلي لسو٨ 

اض الٔالمي، مٕ ما ًٜطهه مً الجىىب هم ً ؤلًا

ُٟىز ٤اهذ جخمشل في ال٠ىة الؼُاػُت 

والاٟخلازًت، حُىما ٤اهذ هصه الـٔىب 

مؼخٔمطة، وبٔس اػخ٠اللها اضج٥ع الاػخٔماض 

الجسًس ؤي الخبُٔت ٓلى وػُلت ػٌُطة ظسًسة 

ج٥مً في الش٠اٛت.  وضبما هصا ما ظٔله ًط٣ع في 

ش٠افي والحواضي ٣خاباجه ٓلى الحىاض والخىاكل ال

بحن الـما٨ والجىىب، اإلابنى ٓلى ال٠ُم، داكت 

ؤن هصه ألادحر ػخ٦ىن ػبب الجزاْ زادل 

 .املجخمٔاث وبحن السو٨ مؼخ٠بال

 الجهل

في بًاض حسًشه ًٓ بؿ٦الُت الخىمُت ًخحسر 

اإلاىجطة ًٓ الخٔلم داكت الخٔلم ؤلابساعي، 

٣سٓامت ؤػاػُت للجهىن باملجخمٕ وحُ٘حره، 

ًحخاط إلضازة ػُاػُت ج٠ٌٕ مٕ الىماشط وهصا ما 

مى، مٕ ظٔل  ت اإلاخإػؼت ٓلى الخ٠لُس ألٓا الخىمٍى

ت وحصجُٕ  ت للبحض الٔلمي واإلاىاضز البـٍط ألاولٍى

ت الخٔبحر  احترام ح٠ٞى و٣طامت ؤلاوؼان، وحٍط

    .والسًم٠طاًُت والٔسالت

ُت _  وه٥صا ج٦ىن ألامُت، _ وؤػاػا ألامُت اإلأٛط

لخىمُت في زو٨ الجىىب، داكت ٓائ١ مً ٓىائ١ ا
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ت، وال  ٔلي مً ُٟمت اإلأٛط ٌُ ؤهىا بلسز مجخمٕ 

٠ًبل بٌبُٔخه الجهل، وشل٧ ألن ُٟمتها جعاًسث 

ٓلى حؼاب ُٟمت الطؤػما٨، وؤضحذ ػلٌت 

ت وفي  جم٥ً السو٨ ال٘طبُت اإلاخح٥مت في اإلأٛط

ت    .وػائلها )الخ٥ىىلىظُا( مً الهُمىت الحواٍض

ٌـهس ٛحها املجخمٕ جحىال  بن هصه اإلاطحلت التي 

ت ٌؼمحها اإلاىجطة لِؽ  هحى مجخمٕ اإلأٛط

بمجخمٕ ما بٔس اللىاعي ؤو ما بٔس الحساسي ؤو 

الُت"،   وفي  اإلاىظت الشالشت، وإهما ب"اإلاُ٘ا بمبًر

اض ًخحسر ًٓ ؤلآالم وزوضه في الخىمُت،  هصا الًا

الص يء الصي ؤزض٣خه السو٨ اإلالىٔت، ولم جسض٣ه 

شالض، وشل٧ ألهه ؤهحى زطوة زو٨ الٔالم ال

حسز ُٟمتها، ألهه  ًخح٥م في الثرواث ألادطي ٍو

ل الٔالم، وؤػاػا  ًسٕٛ في اججاه جحٍى

املجخمٔاث اللىآُت إلاا بٔس كىآُت،  ؤي; 

ت    .مجخمٔاث بٓالم ومٔٛط

 الذل

مً مىاوٕ الخُ٘حر ؤًوا حؼب اإلاىجطة هجس 

ؤلاهاهت، ؤي بؿآت الص٨ زادل بلسان الجىىب، 

٦ ىن زادلُا وداضظُا، حُض جماضغ ال٠ىي ٍو

ازة  الٔاإلاُت ال٥بري ؤلاهاهت ٓلى هصه البلسان، ٟو

هصه ألادحرة ًماضػىهه ٓلى ؿٔىبهم، مما ٌٔطهها 

لص٨ معزوط، ح٘صًه ٓىامل ال٠ٜط والجهل 

  .وال٥صب، بآخباضها هِما وؤؿ٦اال لخسبحر الح٥م

  الخوف

لُه، ٛهصا الىهٕ الصي ػب١ ؤن جحسزىا ٓىه،  ٓو

، الصي ٌٔس ٓائ٠ا ؤمام  ؤزي إلؿآت الخٚى

الخُ٘حر اإلايـىز، حُض ؤهحى الخٚى 

طاًُت"، هْى مً ؤهىاْ الؼُاػت  "الخٜٟى

اإلاىدـطة زادل الٔالم زادلُا وداضظُا. وهىا 

ف ب٧ُ   (Ulrich Beck "ًخالقى اإلاىجطة مٕ "ؤلَط

( في ؤًطوحخه حى٨ مجخمٕ 3126 – 2:55)

بصل٧ مً "الال  املخاًطة الٔالمي مٕ ما ًطجبٍ

٘مىهذ باومان  ) "ؤمان"، ٣ما ًخالقى ؤًوا مٕ "َظ

Zygmunt Bauman1925 _ 2017)  في ؤًطوحخه

 .حى٨ الخٚى الؼائل

هصا الخٚى حؼب اإلاىجطة ًخجلى في ؤن بلساهىا 

٠ًىم ٛحها ٤ل ش يء ٓلى الهاظؽ ألامني والوبٍ 

ت وح٠ٞى  الاظخماعي، بس٨ السًم٠طاًُت والحٍط

حالت مً الخٚى ؤضحذ مً الاوؼان، هصه ال

اإلاخ٘حراث اإلاخح٥مت في الٔالٟاث السولُت، 

ومطظٔا ؤػاػُا للخُ٘حر، ولِؼذ ح٥طا ٠ٍٛ 

  .ٓلى زو٨ الجىىب

لم وش٨  بن ألاوهاْ التي جحسزىا ٓجها مً بهاهت ُو

ُاب للٔسالت الاظخمآُت،  ٠ط ومطن وؤمُت ٗو ٛو

ظلها ٓىامل حؼب اإلاىجطة حُىما جبلٙ حسا 

وهاْ جىٜجط. وهصا ما ًٌل١ ٓلُه دٌحرا، ٛةن ألا 

ال٦اجب؛ الاهخٜاهت التي حٔخبر حخمُت في بلسان 

   .الٔالم الٔطبي ؤلاػالمي

ولخجىب الاهخٜاهت بـ٦لها ال٦اضسي الصي ًإحي 

ٓلى ألادوط والُابؽ، ًجب آخماز مـطْو 

ت جازي للخُ٘حر، وهصه ألادحرة  مجخمعي، ؤي ضٍئ

ت، جبسؤ مً محاضبت ألامُت بس٨ محاضبت  اإلأٛط

داكت "بن ٓسم الش٠ت في الىٜؽ ًمشل ٓائ٠ا 

ؤمام ؤصحاب الؼلٌت والىٜىز الؼُاس ي في 

ت بُٔسة اإلاسي ألن الخٔل١  بالزها، ؤمام حـ٥ُل ضٍئ
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ت ال٠لحرة، التي  بالح٥م ًجٔلهم ؤمُل بلى الطٍئ

ججٔل املحاِٛت ٓلى ػلٌت ال٠طاض ػاالا 

ا   ."مط٣ٍع

ٓىائ١  ٓالوة ٓلى هصا، ٛإًطوحت اإلاىجطة حى٨ 

الخ٘حر الاظخماعي وؤػاػا ٓىائ١ الخىمُت ج٥مً 

في ؤن املجخمٔاث الٔطبُت ؤلاػالمُت دلىكا، 

ومجخمٔاث زو٨ الجىىب ٓمىما حٔاوي ؤظمت 

مط٣بت، مخسادلت الٔىامل ومخٔسزة اإلاِاهط، 

وهصه ألاظمت لخلها ال٦اجب في ٓىائ١ ٓسة ؤبطظها 

ؤظمت ال٘اًاث ؤي؛ ُٗاب ال٘ائُت وال٠لسًت ًٓ 

ت مؼخ٠بلت واضحت، ٛ ٔلىا، وشل٧ الؤسام ضٍئ

وهصه ألادحرة ال ًم٥ً ؤن جخ٦ىن بال بشا حلل 

لسًىا ٓلى مؼخىي الىعي ٣ـٔىب مخذلٜت 

حن ؤػاػُحن، بخح٠ُ٠هما جخح١٠ الخىمُت  ؿًط

ط ؤلاضازة الؼُاػُت وجح١ُ٠ الابساْ 
ُّ
َىٛ

َ
وهما; ج

  .الخ٥ىىلىجي

ض جبٔا إلاا ػب١، ٛال٥ٜطة ألاػاػُت التي جخمحى 

ً هي ؤن الٔامل  ح هاالء اإلا٥ٍٜط حىلها ؤًاٍض

الؼُاس ي هى اإلاخ٘حر اإلاؼخ٠ل ال الخابٕ في جٜؼحر 

ت في مجخمٔاجىا، حؼب بًلُا  ت وألابٍى الؼلٌٍى

١، الصي ًخ٠إً جحلُله هصا في الٔسًس مً  حٍط

الى٠اي مٕ ٓالم الاظخماْ الٔطاقي ٓلي الىضزي، 

 الصي كاٖ ؤًطوحت جخمحز بالسٟت والىأُٟت،

 ً وشل٧ مً دال٨ زضاػخه للشابذ واإلاخ٘حر بالًى

  .الٔطبي، مً دال٨ همىشط املجخمٕ الٔطاقي

والـإن هٜؼه باليؼبت لٔالم اإلاؼخ٠بلُاث 

طظٕ الٔائ١ ؤمام الخُ٘حر  ًُ اإلاهسي اإلاىجطة الصي 

الاظخماعي داكت الخىمُت الـاملت في زو٨ 

الجىىب، و٣صا الجهىن بالخٔلُم والش٠اٛت، لٔسة 

مخ٦ازٜت حـ٦ل ألاظمت به٥صا زو٨، ل٥ىه ؤػباب 

  .ًوٕ الٔامل الؼُاس ي ٓلى ضؤغ هصه الٔىامل

 ثالثا  العامل البنيوي    

تها السو٨ الٔطبُت          حٔس الاهخٜاهاث التي ٓٛط

، والتي اكٌلح ٓلحها ب"الطبُٕ 3122ػىت 

ر هصه املجخمٔاث  الٔطبي" مىٌٜٔا ظسًسا في جاٍض

ؤن ؤجذ هصه  التي ٓاهذ مً الخذلٝ، بلى

الاهخٜاهاث الـٔبُت، ٛحط٣ذ هصه املجخمٔاث 

الطا٣سة ػُاػُا واظخمآُا. وشل٧ ٓبر مٌالبتها 

بالسًم٠طاًُت، الٔسالت، ح٠ٞى ؤلاوؼان 

ذ هصه  ان ما اهحٛط م. ل٥ً ػٓط والِٔف ال٥ٍط

الاهخٜاهاث في ٣شحر مً السو٨ الٔطبُت ًٓ 

ؤهساٛها، التي ٤ان ًامل ؤن جخح١٠. وبٔس ؤن 

هصه الشىضاث في جح١ُ٠ مؼٔاها ُهطث ٛـلذ 

ٓسة زضاػاث جىاولذ الخ٘حر الاظخماعي في ه٥صا 

بلسان، حُض حاولذ ؤلاظابت ٓلى ػاا٨ مٜازه؛ 

ما الؼبب وضاء ٓسم جح١ُ٠ هصه الاهخٜاهاث 

  ألهساٛها؟

ل٠س ؤضظٔذ زضاػاث ٓسة مً جل٧ التي ُهطث 

بٔس "الطبُٕ الٔطبي" ٓسم جح١ُ٠ زىضاجه للخُ٘حر 

ت; ػُاػُت وز٠اُٛت اإلايـى  ز، ألػباب بيٍُى

مخجصضة في املجخمٕ. ومً بحن هصه السضاػاث هجس 

ٓلى ػبُل اإلاشا٨ ال الحلط زضاػت ملٌٜى 

ان  حجاظي "الٔلبُاث وآٛاتها؛ هسض ألاًو

  .م:312وػخالب ؤلاوؼان"، اللازضة ػىت 

حُض حاو٨ البحض ًٓ ألاػباب ال٦امىت دلٝ 

ها مجخمٔا جىا،  داكت حالت الخذلٝ التي حٔٛط

ؤجها ؿٔىب دٌذ دٌىة لألمام ٓبر الاحخجاط 
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ت الىهٕ ال٠ائم، حتى ؤهحى  ٓلى اػخمطاٍض

ٌؼاوضهم ألامل في ال٠سضة ٓلى الخح٥م بملحرهم 

ان ما جإظم الىهٕ وج٠ه٠ط في  وحُ٘حره، ل٥ً ػٓط

  .ٓسة زو٨ لألػىؤ

لُه، ٛالالوعي الش٠افي الجمعي حؼب          ٓو

اء، ألهه هى اإلاخح٥م حجاظي ًِل ٛآال في الخٜ

في البنى الصهىُت التي جخح٥م بسوضها في البنى 

الاظخمآُت، ودلىكا ٓالٟاث الؼلٌت. وهصا 

ألامط ًيسحب ٓلى واٟٕ الٜئاث الـٔبُت 

الٔطبُت، حُض ًذتزن الالوعي الش٠افي البنى 

الٔم٠ُت ػىاء الاظخمآُت ؤو الىٜؼُت، لخ٦ىهه 

مِٔمها مىص ٟطون ٓسة ج٠اضب ؤلٝ ٓام، مشلذ 

ٛترة الاهحٌاي وػُازة الاػدبساز الؼُاس ي 

وألاكىلُت السًيُت، مما ًٜؼط ما آ٨ بلُه الٔالم 

م  ُت _ بالٗط الٔطبي مً ٓسم جح٠ُ٠ه ٟٜعة هٓى

مً مِاهط الحسازت _، ُٛما ًذم الشىضة 

الش٠اُٛت التي ٤اهذ مىا٣بت للشىضة اللىآُت 

  .باليؼبت لل٘طب

ٛةهه مً البالزة حؼب حجاظي ه٠ال ًٓ  لصل٧

كالح هاؿم الدؼلُم بةم٦اهُت ججاوظ ٟطون 

ها ؤلاوؼان في مجخمٔاجىا  الاهحٌاي التي ٓٛط

باهخٜاهت ؤو ضبُٕ ٓطبي. داكت ؤهه بوؼان داهٕ 

للماض ي ومؼخلب مً ًٚط الؼلُٜت وجٜاػحر 

٠ٛهائها، التي ججٔل الىاغ ٌؼلمىن باالػدبساز  

  .و٤إهه ٟسض مجز٨ 

ؼخٌطز ال٦اجب ٟائال؛ بهه ال ًم٥ً جح١ُ٠          َو

حُ٘حر ح٠ُ٠ي بمجطز حُ٘حر ال٠ُازاث الؼُاػُت 

الحا٣مت واإلاؼدبسة، مً دال٨ اهخٜاهت ؤو 

اه٠الب ٓؼ٥طي، ألجها حُ٘حراث ػٌحُت، ال جىٜس 

ه مً بنى  لٔم١ الالوعي الش٠افي، مٕ ما ًحخٍى

وؤكىلُاث ؤضحذ مً الشىابذ. لصل٧ ٛالخُ٘حر 

٠ُي ًجب ؤن ًخلسي لهصه الشىابذ الح٠

عحعحها وكىال لخلُٜتها. وشل٧ ألن الالوعي  ٍو

الش٠افي ؿإهه ؿإن الالوعي الٜطزي ًِل مـخ٘ال 

في الخٜاء، مىخِطا الىٟذ ألاوؼب للِهىض ٓلى 

الؼٌح. ومً ؤظل شل٧ ال بس مً مجابهخه، لِؽ 

ٓلى اإلاؼخىي ال٥ٜطي والش٠افي ٛحؼب، بل ٓلى 

    .مآُت التي ًجب حُ٘حرهامؼخىي البنى الاظخ

بن الحسًض ًٓ الٔلبُاث حؼب حجاظي ٌٔس 

مخجاوظ ظمىُا، ألن هىا٢ ال٥شحر مً ألازبُاث 

، بلى الحس الصي ؤهحى  حى٨ هصا اإلاىهْى

الحسًض ٓىه حسًشا ًٓ هِام ٟسًم زدل 

ٜا ٓىه العمً. ل٥ً زمذ بٓازجه  ر، ٓو الخاٍض

لؼاحت الى٠اؾ ٤ةظابت ٓلى بؿ٦ا٨ ًخٔل١ بؼبب 

ما آلذ الُه جٌلٔاث ؿٔىب الٔالم الٔطبي مىص 

ت وبىاء ٣ُاهاث  الاػخ٠ال٨ للجهوت الحواٍض

ذ ضزحا مً العمً، ل٥جها لم جٜلح  ىُت اػخٟ٘ط ًو

، في ححن هجحذ في شل٧ زو٨ ٤اهذ بساًتها 

  ٣بساًاجىا؟

جإػِؼا ٓلى هصا ٌٔخبر حجاظي ؤن ٛهم ما آلذ 

بلُه مً ٛـل ظهىز ٟطن ٤امل مً الجهوت 

خ٠ال٨ حؼخسعي هِطة م٘اًطة، جط٣ع ٓلى والاػ

اإلاؼ٦ىث ٓىه واإلاخمشل في الٔلبُت، الٜآل 

اإلاخح٥م في البنى الاظخمآُت والؼُاػُت، وهي 

  .بيُت حـ٦ل مىادا مالئما لبروظ الاػدبساز

ت وما بٔسه،  ر ؤلاػالمي مىص مٔاٍو لُه ٛالخاٍض ٓو

م  ر ٓلبُاث ح٥مذ بال٠ىة. والُىم ٗض ٌٔس جاٍض
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اث وإظطاء الاهخذاباث ... هلذ ُٟام اإلااػؼ

  .الٔلبُاث ٛآلت في الالوعي الجمعي

هاه٧ُ ًٓ جٌىض الٔلبُت هٜؼها التي ٤اهذ 

ت ٣خل٧ التي وكٜها ابً دلسون، وؤضحذ  بسٍو

ت  ت وحسازُت ؿ٥ال ل٥جها بسٍو الُىم حوٍط

مومىها. مما ظٔلها الٜآل ألاػاس ي والخٜي 

ًخم اإلا٠ىن ألي جهوت ؤو جىمُت محخملت ما لم 

ت ال  الخذلم مجها. داكت ؤجها ٓلبُت حوٍط

جخإػؽ ٣ؼالٜتها الخلسوهُت ٓلى ضابٌت السم 

واليؼب، بل ٓلى ال٠ُٔسة الؼُاػُت والحعبُت.  

ؤو ٓلى ضوابٍ ؤدطي ٗحر جل٧ التي ٤اهذ ج٠ىم 

  .ٓلحها مً ٟبل

مً هصا اإلاىٌل١ زضغ ملٌٜى حجاظي الىاٟٕ 

جح١ُ٠ الٔطبي وؤػاػا اإلا٠ُٔاث التي ج٠ٝ ؤمام 

الخىمُت، السًم٠طاًُت، الخم٥حن، امخال٢ اإلالحر 

وظمام اإلابازضة، لصل٧ حاو٨ الخ٠ص ي ًٓ 

اإلاؼ٦ىث ٓىه، واإلاخٔل١ بالبنى الٔم٠ُت التي لم 

٠لس حجاظي هىا زالزُت  ًٌلها الخُ٘حر، ٍو

الٔلبُاث وال٠ٜه ألاكىلي والاػدبساز الاظخماعي 

والؼُاس ي، وهي ٓىامل مخجصضة في املجخمٕ 

  .٦ل اإلأٞى ألا٣بر ؤمام ؤي جىمُت ؤو جهوتوحـ

 داجمت   

بن بؿ٦الُت الخُ٘حر بمجخمٔاجىا جخح٥م ٛحها 

ىامل مخٔسزة، مجها الش٠افي،  ؤػباب ٣شحرة ٓو

الؼُاس ي، البيُىي والاظخماعي، وهي محسزاث 

جذخلٝ مً مجخمٕ آلدط حؼب دلىكُاجه 

ه مً ح٘حراث؛ مً  ذُه وز٠اٛخه، وما ٓٛط وجاٍض

ىإلات. لصل٧ ادخلٝ زىضاث واػخ ٔماض وجحسًض ٓو

اث التي ج٠ٝ حائال  الباحشىن حى٨ هصه اإلأٟى

ؤمام مجخمٔاجىا والخ٠سم والاظزهاض، وشل٧ جبٔا 

ذُت التي  ت والخلُٜت الخاٍض للمىٌل٠اث الىٍِط

اهٌل١ مجها ٤ل باحض، ؤزىاء جحلُله ؤػباب 

ىامل الخذلٝ في املجخمٔاث الٔطبُت  .ٓو

واٚ ؤًوا بلى هصه   اإلاىٌل٠اث التي جخح٥م بل ٍو

في وظهت هِط ال٥شحر مً هاالء الساضػحن 

باإلهاٛت بلى الٔىامل الؼاب٠ت هجس الٔامل 

الىٜس ي ٣ما ػب١ ؤن اؿطها لصل٧، في بًاض 

 ١ حسًصىا ًٓ وظهت هِط ألاهثروبىلىجي بلُا حٍط

ت التي جطظٕ ػبب  ؤزىاء اهخ٠ازه ألصحاب الىٍِط

ض آخبر جذلٝ مجخمٔاجىا بلى ما هى ز٠افي، حُ

ؤن لل٥ٜط ػ٦ُىلىظُخه مهما بلٙ مً الخجطز، 

ٛالحالت الىٜؼُت اإلاعمىت للم٥ٜط ؤو الباحض جىزط 

ت لألمىض وحؼمها بؼمت  ٓلى هِطجه ال٥ٍٜط

داكت، مما "٠ًسم لىا حصخُلاث للش٠اٛت 

والصهىُت الٔطبُت مبخىضة اإلأالم ومـىهت 

اللىضة. ومً ؿإن جل٧ ألامىض ؤن جوآٝ ما 

ً ٣ىا ؤو مؼاولحن ضػمحن، مً هحً ٓلُه، م ٥ٍٜط

الاضجبا٢ ال٥ٜطي، وحؼبب في ٠ٛس البىضكت 

م   ".اإلااؿطة هحى الاججاه ال٠ٍى

 

 اإلاطاظٕ اإلأخمسة

ً الٔطبي، زمـ١; زاض ال٥ٜط، ي،   .م3123، 2ؤبىب٥ط باٟازض، )وآدطون(، الاهثروبىلىظُا في الًى
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١( "الترار ت  بًلُا )حٍط الٔطبي والسًم٠طاًُت، الصهىُاث واإلاؼال٧، في مجلت اإلاؼخ٠بل الٔطبي، ؿهٍط

 .(:3_  5م، )ق، ق، 3111ًىاًط  362مح٥مت، الٔسز 

ت ومؼخ٠بل الخىمُت الٔطبُت"، في اإلاؼخ٠بل الٔطبي، الؼىت  ٍى ١(، "السولت الٓط ، 232، الٔسز 22بًلُا )حٍط

 .م:2:9ماضغ، 

ر ال٦ىا٣بي )ٓبس الطحمً(، ًبائٕ  .(الاػدبساز وملاْض الاػخٔباز، ٛواء الًٜ والش٠اٛت، )بسون جاٍض

ت; محاولت في ٛهم ما ظطي، )ج٠سًم ػٔس البزاض(، ألاضزن; ميـىضاث  الىضزي )ٓلي(، في الٌبُٔت البـٍط

ٕ، ي،    .م7::2، 2الاهلُت لليـط والخىَظ

  .م3118، 2ىضاٞ لليـط، ي، الىضزي )ٓلي(، ألادالٞ; الوائٕ مً اإلاىاز الخل٠ُت، بحروث; ؿط٣ت ال

ر ال٥ٜط ؤلاػالمي في هىء اإلاى١ٌ الحسًض، بحروث; زاض  ح في جاٍض اَ الؼالًحن; ضؤي كٍط الىضزي )ٓلي(، ٓو

ان لليـط، ي،   .م6::2، ٤3ٛى

الىضزي )ٓلي(، مهعلت ال٠ٔل البـطي; محاولت ظسًسة في ه٠س اإلاى١ٌ ال٠سًم ال جذلى مً ػٜؼٌت، بحروث; 

ان لليـط،  .م5::2، 3ي،  زاض ٤ٛى

اإلاىجطة )اإلاهسي(، ُٟمت ال٠ُم، )ٟطاءة دمحم ٛاوباض(، في مجلت ٓالم التربُت مجلت مح٥مت حٔنى ب٠واًا التربُت 

  .(98_  92م، )ق، ق 3118، 28والخٔلُم، ميـىضاث ٓالم التربُت، الٔسز 

ب م ٍٗط الُت، )ٟطاءة ٓبس ال٥ٍط (، في مجلت ٓالم التربُت مجلت اإلاىجطة )اإلاهسي(، ؤلاهاهت في ٓهس اإلاُ٘ا بمبًر

 .(98_  76م، )ق، ق 3118، 28مح٥مت حٔنى ب٠واًا التربُت والخٔلُم، ميـىضاث ٓالم التربُت، الٔسز 

ب(، في مجلت ٓالم التربُت مجلت مح٥مت حٔنى  م ٍٗط اإلاىجطة )اإلاهسي(، حىاض الخىاكل، )ٟطاءة ٓبس ال٥ٍط

  .(75 – 56م، )ق، ق، 3118، 28بُت، الٔسز ب٠واًا التربُت والخٔلُم، ميـىضاث ٓالم التر 

ت ألاولى، م٥خبت الـطوٞ، ي،   .م6::2، 2اإلاىجطة )اإلاهسي(، الحطب الحوٍط

اإلاىجطة )اإلاهسي(، مجلت ٓالم التربُت ججطي حىاضا مٌىال مٕ الاػخاش اإلاهسي اإلاىجطة حى٨ ؤلاؿ٦االث التي 

ب(، في مجلت ٓالم التربُت مجلت مح٥مت حٔترن الحىاض الحوطي الش٠افي، )ؤظطي الحىاض ٓبس  م ٍٗط ال٥ٍط

 .(39 – 7م، ق، ق 3118، 28حٔنى ب٠واًا التربُت والخٔلُم، ميـىضاث ٓالم التربُت، الٔسز 
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س; اليؼ١ الش٠افي للؼلٌت في املجخمٔاث الٔطبُت الحسًشت )جطظمت ٓبس  _ حمىزي )ٓبس هللا(، الـُر واإلاٍط

 .م3121، 5ض جىب٠ا٨، ي، املجُس جحٜت(، الساض البُواء; زا

ح(، بحروث; مط٣ع  _ ؿطابي )هـام(، الىِام ألابىي وإؿ٦الُت جذلٝ املجخمٕ الٔطبي، )جطظمت محمىز ؿٍط

 .م4::2زضاػاث الىحسة الٔطبُت، الٌبٔت الشاهُت، 

ان واػخالب ؤلاوؼان. الساض البُواء; اإلاط٣ع الش٠افي  ملٌٜى حجاظي، الٔلبُاث وآٛاتها؛ هسض ألاًو

 م.:312، 2ي، ي، الٔطب


