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في ئظاع امليرار الخاعٍخي املكترن والحىاع الجؼغافي واملهالح املخباصلت بين العغب وألاجغان .علض املغهؼ
العغبي للبدار وصعاؾت الؿُاؾاث مإجمغا علمُا بخاعٍش  81-81ماًى  1188جدذ عىىان " العغب وجغهُا
جدضًاث الحاضغ وعهاهاث املؿخلبل" .وكض جىاوٌ املإجمغ زمؿت مداوع أؾاؾُت في العالكاث العغبُت
والترهُت قملذ املىاضُع الخالُت :الخاعٍخي /املؿخلبلي ،والؿُاس ي /الاؾتراجُجي ،والاكخهاصي والعاكت
واملُاه واملدىع الاحخماعي.
وازخخم املإجمغ بجلؿت جفاهغ خىاعي خضغها وؾاهم فيها ضُىف املغهؼ مً الباخثين ألاواصًمُين
واملخسههين ،وكض هاككذ الجلؿت مىضىعين أؾاؾُين هما:
 ماطا حعني العالكاث العغبُت الترهُت باليؿبت ئلى العغب؟ وهل ًمىً جيؿُم مىكف عغبي ئػاء
العالكاث العغبُت الترهُت؟ وما هى قيل الخيؿُم وقيل العالكاث؟
 هل ًهلح الىمىطج التروي مثال للحغواث إلاؾالمُت العغبُت؟
جىافم املكاعوىن بكأن مغهؼٍت العالكاث العغبُت الترهُت وأهمُتها في ؾُاق الثىعاث الغاهىت في الىظً
العغبي ،فترهُا بضًل اؾتراجُجي مهم ًخمخع بمؼاًا مثل إلاهجاػاث الاكخهاصًت والخعىع الضًملغاظي واللبىٌ
العالمي ؾىاء مع الؼغب ،أو عوؾُا ،أو الهين.
وجىافم املكاعوىن أًضا على أن الخىحه التروي هدى الىظً العغبي هى جىحه اؾتراجُجي .فلض واهذ هىان
جُاعاث عغبُت مدكىىت في اؾتراجُجُت هظا الخدىٌ باعخباعه وؾُلت للضؼغ على الاجداص ألاوعوبي .ولىً
الخُاع املدكىً جغاحع بكيل واضح جدذ جأزير املإقغاث الضالت على خضور هظا الخدىٌ.
والعالكاث العغبُت الترهُت حعني باليؿبت ئلى العغب قغٍيا اؾتراجُجُا ًىؾع مً هعاق البضائل املخاخت.
وَؿاهم في حعضًل املىاػًٍ إلاكلُمُت ،والاؾخفاصة مً الخبراث الخىمىٍت وإلانالخُت الترهُت .فضال عً أن
جغهُا هي ئخضي البىاباث املهمت أمام العغب لالعجباط مع آؾُا الىؾعى بعغٍم " الحغٍغ الجضًض" عبر آؾُا.
لم حعض الىؽغة العغبُت ئلى جغهُا على أنها وؾُغ بين العغب وئؾغائُل وئهما على أنها مؿاهض للحلىق
العغبُت .وكض جبلىعث جلً الىؽغة بعض الهجىم إلاؾغائُلي على كافلت أؾعىٌ الحغٍت .ولىً لِـ مً
الىاضح بعض ئطا ما واهذ جغهُا ملخىعت بهظه امللاعبت العغبُت الجضًضة.
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هىان جىافم عغبي على بىاء عالكاث مكاعهت مع جغهُا ،لىً هىان مكىالث جخعلم بترحمت هظا الخىافم ئلى
ؾُاؾاث جعبُلُت لعضة اعخباعاث أهمها :أن ؾُاؾاث الضوٌ العغبُت ججاه جغهُا ومهالحها معها لِؿذ
مخمازلت هما أنها جدؿم باللعغٍت الفغصًت .ئضافت ئلى أهىا بهضص عالكت ػير مخجاوؿت خُث ًىحض في جغهُا
خؼب ؾُاس ي له بغهامج قامل للخؼير في ئظاع صًملغاظي ،هما أهه ًىافـ صوعٍا لُدهل على زلت الىازبين
ألاجغان .لىً ألامغ لِـ هظلً باليؿبت ئلى الضوٌ العغبُت خُث ل ٌؿىص مثل هظا البرهامج وئن وان في
مغخلت الضؼىط الضولُت.
هما أن خؼب العضالت والخىمُت في جغهُا ًلضم عؤٍت لهىٍت جغهُا في العالم .ولِـ للعالكت بين الضًً
والضولت فهظه اللضُت مدؿىمت في جغهُا كبل ونىٌ الحؼب ئلى الحىم لىً في البلضان العغبُت ل جؼاٌ
كائمت ول ًؼاٌ هظا املىضىع ػير مدؿىم ؾىاء مً الىاخُت الضؾخىعٍت أو املماعؾت.
وفي هظا إلاظاع ظغح املكاعوىن عضصا مً ألافياع خىٌ هُفُت جيؿُم العالكاث العغبُت والترهُت .لعل أولها
هى " مأؾؿت " جلً العالكاث مً زالٌ صمج ألاظغ املإؾؿُت الفغعُت الغاهىت بين جغهُا وبعض الضوٌ
العغبُت وجدىٍل "املىخضي العغبي – التروي" املىكع مً بعض الضوٌ العغبُت عام  1112ئلى ئظاع مإؾس ي
جىؽُمي قامل وله ملغ في جغهُا وآزغ في حامعت الضوٌ العغبُت .ومً املمىً هىا الاؾخفاصة مً زبراث
املىخضًاث الهِىُت – العغبُت ،والهِىُت ألافغٍلُت لبىاء مىخضي مخعضص الجىاهب للحيىماث وعحاٌ ألاعماٌ
وألاواصًمُين والفىاهين وألاصباء ومىؽماث املجخمع املضوي ألازغي .وجيىًٍ مإؾؿت زلافُت مؿخللت حكغف
على ألاوكعت الثلافُت والخعلُمُت .أما الثاوي فهى الخيؿُم العغبي التروي في مجالث التربُت والخعلُم
والثلافت مع الترهيز على الىخب املضعؾُت في الخاعٍش والتي جغوي جاعٍش ول ظغف للزغ.
هما أقاع بعض املكاعهين ئلى أهمُت الخيؿُم العغبي التروي في املجاٌ املائي باعخباع جغهُا صولت مىبع وهظلً
في مجاٌ جغقُض اؾخسضام املُاه وئهخاحها مً زالٌ جلىُاث جدلُت مُاه البدغ مع الخدظًغ مً كبىٌ
مكغوع بُع املُاه للضوٌ العغبُت لهه ًد ِضر ؾابلت زعيرة لخبُع صوٌ مىبع أزغي املُاه للضوٌ العغبُت .هما
أقاع بعض املكاعهين ئلى أهمُت وحىص مىخضي عغبي ًعغح ألافياع والؿُاؾاث على العغب وألاجغان بدُث
جأحي املباصعاث مً العغب مخفاعلت مع الخُاعاث الترهُت وفي ئظاع بىاء عالكاث مإزغة .وكض وان الخىحه العام
للمكاعهين هدى ضغوعة بىاء عالكاث أؾاؾها قبىت مكترهت مً املهالح مؿخفُضة مً الدكابه الثلافي
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والحضاعي والخاعٍخي العغبي التروي .والخدظًغ مً بىاء عالكاث عغبُت – جغهُت جلىم على مفهىم ما ٌؿمى
العثماهُت الجضًضة .وفي هظا إلاظاع أقاع بعض املكاعهين ئلى أهمُت وحىص خىاع بين الضوٌ العغبُت على
املؿخىٍين الغؾمي وػير الغؾمي للخىنل ئلى جىافم عغبي خىٌ أؾالُب العمل املكترن مع جغهُا.
وأزيرا أقاع بعض املكاعهين ئلى أهمُت عضم الضؼغ على جغهُا لخعضًل ؾُاؾاتها الضولُت ألازغي بلضع
ًخسعى ما جعُله جغهُا .وأن ٌعملىا على الاؾخفاصة باملمىً واملخاح مً مىاكفها الحالُت مع الؿعي ئلى
جعىٍغه جضعٍجُا.
وجضاعؽ الباخثىن بىلاف معمم الخجغبت الترهُت لجهت العالكت بين خؼب له ظابع ئؾالمي ،هى خؼب
العضالت والخىمُت ،وبين الضًملغاظُت وما ئطا واهذ هظه الخجغبت نالحت لخلخضي بها الحغواث إلاؾالمُت في
الىظً العغبي ومخىافلت مع فىغة الضولت الضًملغاظُت .ولؾُما في ؼل بغوػ الحغواث إلاؾالمُت بلىة بعض
الثىعاث العغبُت وجهاعض السجاٌ خىٌ صوعها في املغخلت امللبلت في ئعاصة البىاء الؿُاس ي في البلضان
العغبُت.
وأقاع املكاعوىن ئلى جماًؼ الخجغبت الترهُت في هظا املجاٌ .وكض بغػث اججاهاث عضًضة زالٌ الىلاف اجفلذ
معؽمها على أن " الىمىطج التروي قأهه قأن الىماطج ألازغي ،ل ًمىً أن ًيىن كابال لالؾخيؿار" لعضة
عىامل منها:
 أن الؿُاق الخاعٍخي والثلافي لخجاعب الخدضًث ًسخلف في جغهُا عما هى مىحىص في الىظً العغبي.
 أن الحغهت إلاؾالمُت في جغهُا حاءث في ؼل وحىص صولت خلُلُت كائمت ومإؾؿاث مخجظعة،
وكبلذ بما هى كائم مً علماهُت ممأؾؿت مع الؿعي لخلعُف العلماهُت املىعوزت في اججاه
املهالحت مع الهىٍت.
 أن الحغهت إلاؾالمُت في جغهُا جعىعث في ؼل وحىص هامل هبير مً الضًملغاظُت أجاح ؼهىع
أخؼاب طاث ظابع ئؾالمي اهسغظذ في العملُت الؿُاؾُت البرملاهُت والبلضًت بما هي هؼوٌ ئلى
خاحاث املىاظىين والخعغف ئلى همىمهم ما أهخج همىطحا واكعُا.
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ػير أن اججاها ًغي أن هىان مبالؼت في الىؽغ ئلى الىمىطج التروي وٍغي أهه ػير نالح لهه "جفخُتي" ،وٍغبغ
اؾخفاصة الحغواث إلاؾالمُت مً الىمىطج التروي بالبخعاص عً العىف واؾخسضام الؿالح الظي لجأث ئلُه
مجمىعاث ئؾالمُت في العلىص اللغٍبت املاضُت.
هظلً ًغبغ هإلء اهخفار نىعة الىمىطج التروي بضعف الىاكع العغبي الظي حعله مفخىخا على كبىٌ ول
ما ًِغص ئلُه.
هظلً ًغي آزغون أن خؼب العضالت والخىمُت ل ًىؽغ ئلى الضولت ئل هجؿغ للعبىع ئلى إلاعر الخاعٍخي،
العثماوي الهىٍت ،ول ًمىً للجغان أن ًخجاوػوا العغب لنهم حؼء مً هظا إلاعر.
وٍضعى هإلء وػيرهم ،في امللابل ،ئلى الىؽغ باًجابُت وعلالهُت ئلى الترار الفىغي إلاؾالمي والحاحت ئلى
كغاءة جُاعاث الخجضًض في العالم العغبي والاؾخفاصة منها ل ؾُما أن العضًض مً عواص هظا الفىغ كض اكتربىا
مً فهم جهالحي للضًً مع الحضازت ؾىاء في ؾىعٍا أو في مهغ .بل ًغي هإلء أن إلاعر الفىغي إلاؾالمي
املعانغ هى أػنى بىثير مما هى في جغهُا وٍمىً أن ًىفغ جفاؤل عملُا.
أما مجالث اؾخفاصة إلاؾالمُين العغب مً الىمىطج التروي ،فُمىً أن جيىن عبر اللبىٌ بمبضأ جضاوٌ
الؿلعت ووضع الضولت زاعج ؾُاؾاث الحىم والحؼب الىاخض .ومً قغوط جدلُم طلً كُام مإؾؿاث
كىٍت للضولت واملجخمع املضوي.
جغهؼ هظه الىؽغة على أن الىمىطج التروي كابل لالؾخلهام بلضع ما جضع الحغواث إلاؾالمُت في الىظً
هما ِ
العغبي بغهامجا ؾُاؾُا واحخماعُا ملا ًمىً أن جلضمه هدلىٌ للضاًا املجخمع والضولت .ولِـ لجهت
اؾخسضام الكعاعاث ألاًضًىلىحُت وخضها .وهظه مهمت جخهل بالحغواث إلاؾالمُت ل بالىماطج ألازغي.
هما أن هجاح الاؾخفاصة مً الىمىطج التروي ًيىن بالخغوج مً خالت الظعائع(الاؾخعماع وئؾغائُل) التي
ًمثلها "الىمىطج العغبي" ئلى خالت البضائل العملُت في جلبُت معالب املىاظىين مً صون الخىاػٌ عً الهىٍت
الحضاعٍت والؿُاصة الىظىُت واللىمُت.
وفي هظا إلاظاع فان بعض الؿلىهُاث املؿخجضة للحغواث إلاؾالمُت ل ؾُما في جىوـ ومهغ كض جيىن
مإقغاث مشجعت على الاعخلاص في عػبتها في الاؾخفاصة مً الخجغبت الترهُت.
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وئط جسخهغ امللاعباث بأن الىمىطج التروي خالت مىخُت وأن زهىنِخه ألاؾاؾُت هي هجاخه في الاهخلاٌ ئلى
الحضازت مع الحفاػ على الهىٍت إلاؾالمُت ،فان الجمُع قضص على ضغوعة أن ًيش ئ العغب ،لجهت عالكت
الحغواث إلاؾالمُت بالضولت ،همىطحهم الخام بهم الظي ًغاعي جاعٍسهم وزلافتهم والخدضًاث التي جىاحههم.
مع الخأهُض على أن املؿإولُت ل جلع على عاجم ظغف صون آزغ .فالؿلىهُاث املعخضلت للحغواث إلاؾالمُت
في الىظً العغبي وكبىلها باللعبت الضًملغاظُت ًىاػٍه أًضا ضغوعة وحىص مإؾؿاث جدُذ جىفير
تهمل أخضا.
الضًملغاظُت واؾدُعاب الجمُع ول ِ

ّ
الباحثون الذين شاركوا في النقاش:

الضهخىع عؼمي بكاعة ،الضهخىعة فغٍضة بىاوي ،الضهخىع مدمض املؿفغ ،الضهخىع فُهل صعاج ،الضهخىع فاًؼ
الهُاغ ،الضهخىع وحُه وىزغاوي ،الضهخىع عبض الىهاب اللهاب ،الضهخىعة هضي خىا ،الضهخىع فاعؽ
بغٍؼاث ،ألاؾخاط حماٌ باعوث ،الضهخىع مدمىص مداعب ،الضهخىع ؾُاع الجمُل ،الضهخىع مدمض هىع
الضًً ،الضهخىع مدمض الؿُض ؾلُم ،الضهخىعة فغح نابغ ،الضهخىع هكام اللغوي ،ألاؾخاط مدمض عبض
اللاصع ،الضهخىع مهعفى اللباص ،الضهخىعة وناٌ العؼاوي ،الضهخىع ؾمير العُعت ،الضهخىع مىير الحمل،
ألاؾخاط عهام الجلبي ،الضهخىع عبض املجُض ععاع ،ألاؾخاط هاجي خغج ،الضهخىع ظاعق املجظوب ،الضهخىع
هاؼم ًىوـ عثمان.
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