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 اإلوسٍت التضامىٍت

 

نمض أصخ ؿٛاؿاخ انـٕق انرٙ اَماص إنٛٓا ػػًاء انذكٕياخ عغى يا ذكرـّٛ ظًُٛا يٍ فمضاٌ  

ٔانًُٓٛح ال ٚكثخ نألتؼاص اإلَـاَٛح، إنٗ ذمهّص تم ٔدرٗ إنٗ فمضاٌ انذمٕق اإلجرًاػٛح 

ٔانًضَٛح انرٙ اكرـثٓا اإلَـاٌ ػثغ انؼصٕع تؼض جٓض جٓٛض. ٔلض أفغػخ أػيح انمٛى انرٙ 

َؼٛلٓا انٕٛو إَرلاع انُؼاػاخ انفغصٚح ٔيظاْغ اإللصاء ٔانرًٛٛؼ ٔدصغ انـهطح فٙ ْٛاكم 

ال ذكرغز تانغلاتح انضًٚمغاغٛح. نظنك تاخ يٍ انٕاجة ػهُٛا انرؼثٛغ ػٍ عفعُا نٓظِ 

 اخ ٔيمأيرٓا تذجح انكهًح.انـٛاؿ

إٌ األصب ٔانفٍ ًْا يٍ أعلٗ انّصٛغ نًذأنح ذفـٛغ ؿّغ انٕجٕص ٔجْٕغ اإلَـاٌ. ٔإًٚاَا يُّا 

تٓظا انًثضإ فئَُا َؼرمض أٌ ػًهٛح اإلتضاع انمائًح ػهٗ يفٕٓو إَـاَٙ ذعايُٙ ال تّض أٌ ذفعٗ 

رًاػٛح انرٙ ذّى اَرٓاكٓا. َٔذٍ تمضع إنٗ أجٕتح ٔإنٗ ًَاطض جضٚضج إلدٛاء انمٛى األساللٛح ٔاإلج

يا ال َّضػٙ انضفاع ػٍ أّٚح لعٛح فئَُا َرًـك تانظٔص ػٍ لعاٚا اإلَـاٌ ٔدمٕلّ ػثغ انفكغ 

 ٔانشهك ٔاإلتضاع ٔاإلَرمائّٛح انظكٛح فٙ كُف انذغٚح ٔاإلَؼراق.

نكرّاب إنٗ انركايم ٔاإلَضياض َٔرجّ دصغا إنٗ ا اإلوسٍت التضامىٍتَذٍ َُاص٘ يٍ سالل 

طٔ٘ انُظغج انكَٕٛح. ألٌ انفكغ انرٕافمٙ ٔاإلَـجايٙ ْٕ عكٛؼذُا ٔصافؼُا نرغٛٛغ األكٛاء. فال 

يجال ألٌ َشٕض ػٕانٙ انثذغ فغاصٖ، ٔألٌ ْظِ انًٛاِ ذؼطٙ انذٛاج نهجًٛغ فئَُا َطانة 

ٌّ ال أدض سٛغ يٍ غٛغِ ألَّ ٚفكغ تصفح يشرهفح يًٓا  كاٌ تكَٕٛح اإلنرؼاو ٔتاإلجًاع ػهٗ أ

 فكغِ أٔ جُـّ أٔ يمايّ أٔ إػرماصِ أٔ ػمٛضذّ.

ج تٍٛ انلؼٕب فٙ ؿٛاق  اإلوسٍت التضامىٍتذمٕو  ّٕ ػهٗ يثاصا انًـأاج ٔانرعايٍ ٔاألس

إجرًاػٙ ٔصًٚمغاغٙ ٚعًٍ دمٕق انفغص ٔٔاجثاذّ ذجاِ انًجرًغ ٔدمٕق انًجرًغ ٔٔاجثاذّ 

نجُـٛح أٔ انٕٓٚح انطثٛؼٛح أ٘ يؼّٚح إػاء األفغاص ٔطنك نشهك فعاء ال ذعٛف ٔال ذُمص فّٛ ا

ٌّ يفٕٓو  ال جضال  الحٍاة كأسمى معاوً الوجودألصذاتٓا تئػرثاعًْا يجّغص ػغض غاعا. إ
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ّ٘ انفغص أٔ إلصاء  فّٛ ٔال أدض يًٓا أٔذٙ يٍ ؿهطح أٔ َفٕط تئيكاَّ أٌ ٚـًخ نُفـّ تئْاَح أ

ّ٘  تكم أ٘ جًاػح يٍ انًجرًغ. ٔال عٚة أَّ يٍ انعغٔع٘ اإلجاتح ػٍ  كّم ػغض َظغ

ٌّ انرعاعب انّصاعر تٍٛ انٕػض ٔاإلَجاػ ٚثطم َجاػح انكهًح ٔٚعؼف  صضق َٔؼاْح أل

لضعذٓا ػهٗ سٕض أيٓاخ انًـائم اإللرصاصٚح ٔاإلجرًاػٛح ٔانـٛاؿٛح. كى ٚرطّغق تاؿرشفاف 

 !إنٗ انغٔٚاخ األصتٛح

لح جهّٛح تٍٛ انهغح ٔانفكغ اَطاللا يٍ عٔح انًظْة انلؼغ٘ فٙ يفٕٓيّ انٓهُٛٙ تاػرثاعِ ػال

 ذضافغ ػٍ ْظا اإلوسٍت التضامىٍتفئٌ أػعاء ذّٛاع 

 

 البٍـــــان:

 

ّٙ جضٚغ تأٌ ٚكٌٕ يٕظٕع صعاؿح فٙ انًجرًغ، ٔتأٌ  اإلوسانَمّغ تأٌ  -1 ككائٍ د

انطٕتٛا ْٙ فعاء ٔتضٚم نهًؼغفح، َٔـؼٗ إنٗ تُاء طاذٛح إلؿرغصاص جْٕغ اإلَـاٌ 

دٛس ٚصثخ انفؼم انظ٘ ٚصّغف "أَا" تـ "َذٍ" كَّٕٛا فال يؼُٗ نهكائٍ صٌٔ صػى 

ـّك تاإلن اإلوسٍت التضامىٍتانكائُاخ األسغٖ. نظنك فئٌ  رؼاو تانٕدضج ذصّضٚا ذرً

ٌّ ان لشصٛح ال ذكرًم صٌٔ نًظاْغ انضغًاذٛح ٔانرجؼئح ٔكغِ األجُثٙ ٔاإللصاء أل

فرُٕع انكائٍ ٚغفط انرـهٛى تمٛى يطهمح ألٌ يصم ْظِ انمٛى اإلػرثاغٛح إدرغاو اٜسغ 

 ٔانًرـهطح ؿغػاٌ يا ذذٕص ٔذُـاق إنٗ اإللصاء.

ّ٘ دما تجًهح يٍ انذمٕق كهًا -2 فالتضامه ػاف صهة يجرًغ ٚمّغ تٓا.  إٌ انكائٍ دغ

ْٕ اػرغاف تأٌ اإلَـاٌ ال ٚؼٛق يُؼؼال تم ظًٍ جًاػح َلٛطح ، ذفكغ ٔذُجؼ فٙ 

كُف انذغٚح ػهًا ٔأٌ انذغٚح ال ًٚكٍ يًاعؿرٓا إال فٙ ؿٛاق صًٚمغاغٙ ٚعًٍ 

انذمٕق. ٔتًا أٌ ال دغٚح إال تذغٚح اٜسغٍٚ، فُذٍ َطانة، تذجح انكهًح، تانذمٕق 

ػٛح نألفغاص يًٓا كاَد يُؼنرٓى أٔ أصٕنٓى أٔ جُـٓى أٔ إدـاؿٓى أٔصُٚٓى، انلغ

ج  ّٕ يـرُضٍٚ فٙ طنك إنٗ يفٕٓو انجًانٛح انظ٘ ٚرثُٗ اؿرغجاع انًؼُٗ انؼًٛك نكهًح أس
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 ّ٘ ألَُا ٔاشمٌٕ يٍ أٌ انجُـٛح أٔ اإلَرًاء إنٗ إلهٛى يا ال ٚعٛف ٔ ال ُٚمص دمٕلا أل

 كائٍ.

أعظٛح أؿاؿٛح نؼًهٛح انرٕاصم. إط يٍ ْظا انًُطهك ٚصثخ ك بتصّرف أخالقًَُاص٘  -3

ّ٘ شاتد  تاإليكاٌ إػاصج ذغتٛح انظاخ ٔانلؼٕع ٔسهك ظغٔف ذـًخ تٕجٕص صٕخ لٕ

تٍٛ عيٕػ انذضاشح انجٕفاء ٔتئػاصج اكرلاف يا ذٕاعشُاِ يٍ آشاع تؼضعٔيُـٛح ٔيضَٛح. 

أساللٛح ٔجًانٛح ػٍ  ْٕ فٙ دّض طاذّ إجاتح البعدرومىسٍت المدوٍتإٌ انرطغق إنٗ 

نظنك فئٌ انغجٕع إنٗ .ٔظغ انًجرًؼاخ انًؼاصغج انًرّـى تانغًٕض ٔانرُالط

انراعٚز ٔإنٗ انرٛاعاخ انفكغٚح انرٙ ذؤنف تٍٛ انثؼض انفغص٘ ٔانثؼض انجًاػٙ ًٚكٍ أٌ 

 ٚكٌٕ أدض أكثغ فرٕداخ اإلَـاٌ فٙ ْظا  انؼيٍ.

ٛح أَّ ال تّض يٍ يؼغفح انٕالغ درٗ َؤشغ فّٛ َؼرثغ تصفرُا أػعاء ذّٛاع اإلَـٛح انرعايُ – 4

ع "اإلَـاٌ" صٌٔ يجاَٛح انركٍٕٚ ٔانرصمٛف. فانرغتٛح ٔانًؼغفح ًْا  ّٕ َٔغّٛغِ. ٔال يجال نرط

ػُصغاٌ أؿاؿٛاٌ ٔكَٕٛاٌ نرذمٛك اؿرمالنٛح األفغاص ٔانجًاػاخ ٔذطٕٚغ اإلَـاَٛح نظنك 

ثخ انصمافح كاْضج ػٍ انراعٚز ال يجغص لًٛح َطهة يٍ يًصهُٛا انمٛاو تًا ٚجة انمٛاو تّ درٗ ذص

لحق الجمٍع فً التكوٌه ذافٓح. كًا َطانة تجؼم انرغتٛح ٔانصمافح يٍ أٔنٕٚاخ انّضٔل ظًاَا 

 واإلعالم.

نمض كاٌ  انًثضع ػثغ انراعٚز يغجؼا نهًجرًغ. نظنك فئٌ دجثّ ٚؼّض كـغ نهؼًٕص انفمغ٘ -5

ٌ كم يثضع يًٓا كاَد صٛغح انرؼثٛغ انًرادح نّ  نهًجرًؼاخ ٔػغلهح نرطٕعْا. إط ال َُـٗ أ

)ػهًٛح أٔ ذلكٛهٛح أٔ أصتٛح( فئَّ ٚهرؼو تاؿرؼًال انكهًح نرفـٛغ انؼانى ٔتانرانٙ فُذٍ َطانة 

أن ٌلتزم أٌ ٚهرؼو انًثضع ذجاِ انًجرًغ ٔذجاِ انراعٚز، أ٘  اإلوسٍت التضامىٍتيٍ سالل ذٛاع 

ٔأٌ ٚصًض ٔٚغذثػ تاٜسغ تكم يـؤٔنٛح ٔأٌ ٚؼرثغ أٌ اٜصاب  تجاي الكلمت وتجاي الحٍاة

ٍّ فٙ يصم ْظا انظغف انذغض ٚرطهة صعجح يٍ  ٔانجًانٛح ًْا ٔجٓاٌ نُفؾ انؼًهح. فانف

 انٕػٙ ذجؼم يٍ اإلَـاٌ غاٚح انؼًهٛح اإلتضاػٛح ٔانفكغٚح.

ـثم أياو فٙ ظغف  اَرلغخ فّٛ أػيح انمٛى ٔاألَاَٛح فٙ أتلغ يظاْغْا ٔاَـضخ ان -6

ٍّ طٔ٘ انذـاؿٛح انًغْفح ٔتؼض انُظغ أٌ ٚعؼٕا دّضا  انصمافح، تاخ يٍ ٔاجة أْم األصب ٔانف
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ُٚـاق فٙ ْظا اإلنرؼاو ال اإلوسٍت التضامىٍت نًصم ْظِ انًلاكم انشطٛغج. نظنك فئٌ ذٛاع 

كاؽ تاإلؿرُاص إنٗ يـهًاخ يظْثٛح أٔ إنٗ آنٛاخ ذًٛٛؼ تم تأسظ يٕالف يهًٕؿح ٚكٌٕ نٓا اَؼ

ّ٘ يفؼى  يثاكغ ػهٗ انٕالغ اإلجرًاػٙ ٔصالالخ أساللٛح كَٕٛح، أٔ ترٕسٙ سطاب ذجضٚض

تاأليم، صاصق ال ٚمٕو ػهٗ انرًٛٛؼ تم ػهٗ انذمٛمح ٔانطٛثح ٔانجًال. َذٍ َـؼٗ إنٗ األصب 

األكصغ إَـاَٛح، إنٗ أصب يرجظع فٙ دمٛمح اإلَـاٌ، ٚغاٍْ ػهٗ نغح َاجؼح ذشرؼل انًؼاعف 

لائى ػهٗ صٔافغ جًانٛح ال ذرعاعب لػّ يغ اإلدـاؽ  أدب إبداعًٔانًؼاَٙ انذغج: ٔانًلاػغ 

 انّغلٛك. 

انرؼيٕا فٙ كُف اإلترضاع انجًانٙ  اإلوسٍت التضامىٍت تٍّار وقدي وفكري لمثقفٍه أحرار -7

تئؿرؼًال انكهًح كٕاجة إجرًاػٙ، يـرُضٍٚ إنٗ يثاصا اإلنرؼاو ٔاإلَعثاغ األساللٙ، غٛغ 

ّ٘ يظْة أٔ فهـفح أٔ ؿٛاؿح أٔ صٍٚ يؼٍّٛ. إٌ انذغٚح انفكغٚح ألصذاب ْظا  ساظؼٍٛ أل

انرٛاع جؼهرٓى ٚصٕعٌٔ ػٍ األَظًح ٔانًُظًاخ انرٙ ذعطٓض ٔذشُك أغهة اإلَـاَٛح. تؼٛضا 

ّ٘ يظْة يًٍٓٛ، َضػٕ إنٗ َفٙ انفكغ انٕادض يًٓا كاَد يظاْغِ ، َٔثُٙ يثاصئُا  ػٍ أ

 األخّوة الكووٍتنجًاػٙ ٔفما نهًؼاَٙ األساللٛح انًُثصمح ػٍ فكغج انجْٕغٚح ٔػًهُا انفغص٘ ٔا

 انرٙ ال ذُاػل ػُٓا. 
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