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تتحدددددددد ثقافددددددة الخددددددوف كونزددددددا نتاادددد دنا مكثلدددد دان م دوادددد دنا ل

يددددددا

يددددددا ال دددد د ة

اال دددددتبدادية و يدددددا المدددددورو الثقدددددافي .عنددددددخا يددددددخن الماتمدددددق نلدددد الرعدددد

القدددددو

ال ا دادت النلوس خوا نء وفقران .
والب ش .وك ما ا داد الب ش ا تلحا ن
وتددددثثر ثقافددددة الخددددوف ع ددددو الن ددددا اللددددرد جو الاماعددددات مدد د خدد د

عددددد تا يددددات مدد د

جخمزا :
) (1ثقافدددة الوةددداية التدددي تنددد و يلدددو تخمددديى وعدددي اودددف يخ ددد لدددد الن دددا
م

دددخورنا

مددنا بالقةدددور والدونيدددة وبأندددن عددداا جمددداى نخدد م دددثولة عندددن و خةددديات تكدددو مو دددق

رعدد د وتزيبدد د كبيددددري

ممددددا يقددددودم يلددددو يخمددددا حقواددددن المدنيددددة وال يا ددددية وا دراء دورم

فدددددي الحيدددددا الخامدددددة .ويذ تحةدددددر خدددددذم الثقافدددددة ع اتزدددددا بال ددددد ة الوةددددداوية بةدددددلتزا
مراخدددددنا جحاديدددددان فزدددددي تتنكدددددر لملددددداخيى االخدددددت ف والتبددددداي والنقدددددد يذ ال مكدددددا فيزدددددا
ل ددددرس اة ددددو ة جو يبددددداء ال ددددن مددددا يقددددود فددددي النزايددددة يلددددو ت دددد يو الددددوعي وي دددداعة
ال عق نيدددددة فدددددي التلكيدددددر ويلدددددو اتدددددن روس التاديدددددد والمبدددددادر عندددددد النددددداس ومباركدددددة
الخنوو والت يى والر ا .
)(2ثقافدددددة الح دددددد باعتبارخدددددا تخدددددديرنا ل قددددددر ع دددددو تح يدددددن الواددددداوق وفددد د مخدددددايير
من قيدددددة عق نيدددددة وانددددددفاعان فدددددي اتادددددام ل دددددة االنلخددددداالت وال راوددد د  .فددد د مادددددا فدددددي
'ثقافدددة الح دددد' ل حدددوار الاددداد والمادددد

ة ب مدددا ي دددود خدددو ةدددوت واحدددد بلخدددن ت ددد وحيدددد

الاانددد لكددد ى يةددددر عددد 'ايدددداد ' خدددي 'فدددو ال دددبزات' .ي ب مددددا يةددددر عددد خدددذم القيدددداد
لددددديس را نء جو جفكدددددارنا بدددددن خدددددي جوامدددددر ال بدددددد مددددد تنليدددددذخا ةنزدددددا 'تختددددد

الحكمدددددة

والقدددددر والقددددو واللخددددن والح ددددى وكددددن ملددددردات الم ددددان بددددوعي ا خددددري و اادددداتزى
الا دية واللكرية '.

)(3الخ دددا ال دددخبو
مددد

الدددذ يلتقدددر يلدددو الخق نيدددة ويق دددن مددد جخميدددة اللكدددر الحدددر ويحددد

دددأنن .وتكمددد وةيلدددة خدددذا الخ دددا فدددي الت دددويا والتبريدددر و مدددس واادددق اللروادددات

واالخت فات وال اوء يلو الت لي .
ولثقافددددة الخددددوف ج ددددبا عديددددد المددددورو الثقددددافي النةدددداى التربددددو واةبددددو
الر دددددمية التدددددي تا ددددددخا ممار دددددات اةازددد د

الراابددددة

الراابيدددددة ل ددد د ة الدولدددددة فدددددي مااالتزدددددا

المتخدددددد ي ددددافة يلددددو الراابددددة ليددددر الر ددددمية وجل بزددددا راابددددة دينيددددة تمار ددددزا ماموعددددات
متنوعدددة تددددبعي حرةدددزا ع دددو القددديى الدينيدددة .وك زدددا ال تخ دددو مددد التخةددد والت دددرف الدددذ
ياخدددن مد د ج اخدددت ف بدعدددة و د د لة ومد د كدددن ااتزددداد نوعد دان مد د الكلدددر ومد د كدددن يبدددداو
يلحادنا ي تح ةاحبن الخقا الرادو .
وحينودددذ يدددتى تأةدددين ادددذور الخدددوف فدددي المدددورو الثقدددافي وثقافدددة ال ددد ة وخيمندددة مدددنز
النقدددن ع دددو مدددنز الخقدددن وت دددويا الواادددق والددددفاو عددد فقزددداء الدددرج الواحدددد وا دددتبخاد
ا راء البدي ة .
وفدددي خدددذا ال ددديا
الحدد د

تكمددد م دددك ة المثقدددف الخربدددي فدددي الموادددف الةدددخ مدددا بدددي ادددو ك مدددة

وخددددذم خددددي مزمتددددن اة ا ددددية وبددددي الخددددوف مدد د انتقدددداى ال دد د ات وال دددديما فددددي

اةنةمة ال مولية .
وخكددددذا تبددددر نتدددداو ثقافددددة الخددددوف فددددي جل دد د الدددددو الخربيددددة ولكدد د ال يمكدد د ةحددددد ج
ينكدددر الخدددوف المد د م عندددد ال دددخ ال دددور مد د المخدددابرات جو اةمد د بخامدددة يذ فقددددت ك مدددة
اةمدددد داللتزددددا اللكريددددة والمخنويددددة منددددذ عقددددود فددددالموا

ال ددددور يخدددداف عنددددد ددددماعن

ك مدددة اةمددد  .وخكدددذا ت دددك ت حالدددة خاةدددة يمكددد ج ن ددد ع يزدددا تخبيدددر 'الخدددوف اةمندددي'
الددددذ كدددداد ج يةددددبو رخابددددان .يذ تركددددت حالددددة ال ددددوارم المخ نددددة منددددذ مددددا ي يددددد عدددد
جربخددددة عقددددود ثارخددددا ال ددددوداء والثقي ددددة فددددي حيددددا ال ددددوريي
فوددددات ال ددددوريي تددددأثران بزددددا وخددددي الحالددددة التددددي ناددددد بخددد
يةددددددي المثقلددددددي اليددددددوى مدددددد جذ
وال دداو

وكددددا المثقلددددو بددددي جكثددددر
تخبيراتزددددا الوا ددددحة فددددي مددددا

ي ددددددمن المتابخددددددة اةمنيددددددة واالعتقددددددا والمحدددددداكى

فيمدددا و ددق خدددرو مدددنزى ع ددو ادددواوى الممنددوعي مدد ال دددلر وبخ ددزى ممندددوو مدد

الخمن جو م رود منن باال تناد يلو تخ يمات جمنية .

وتختبددددر الثقافددددة التنويريددددة جحددددد جخددددى ج ددددكا المقاومددددة الح ددددارية لتادددداو الوااددددق الددددذ
جفر تددددن ثقافددددة الخددددوف وبالتددددالي تخ بددددي الخواودددد ل م ددددي ادددددمنا نحددددو الم ددددتقبن تحقيقددددنا
ل ددددذات فددددي ي ددددار الن ددددانية .ويادددد ج ندددددرن اميخددددنا ج ب الت ييددددر فددددي الخددددالى الخربددددي
يبدددددج مدددد

ددددياد دولددددة الحدددد والقددددانو

الديمقرا ي وبدو ذلن نةن ن ير م

وج ب جحدددددنا  -مزمددددا كبددددر  -لدددديس فددددو القددددانو

يئ يلو ج وج .

ي ب ثقافدددة الخدددوف بكدددن تا ياتزدددا تخددداني اليدددوى مددد حالدددة انك ددداف وا ددد را

ربمدددا ادددراء

احتدددداى تندددافس اةوةدددياء ع دددو ال دددياد وال دددي ر جو لخدددن ال دددب يخدددود يلدددو ارتقددداء وعدددي
الب ددددر واددددد ةدددداروا يتح

ددددو ايدددددنا و نزددددى وي ت ددددخرو الدددددوافق الحقيقيددددة وح ددددابات

المةددددالو ال دددديقة التددددي تقددددف وراء دعددددوات احتكددددار القدددديى والوةدددداية ع يزددددا اةمددددر الددددذ
يحدد د ال يددددار ع ددددو جو ددددانزى وم ددددتقبن ماتمخدددداتزى لعدد د

حم ددددة مقاومددددة اديددددة ليددددات

الخ دددددوو جيددددنا كاندددددت ج دددددكالزا نحدددددو تخمددددديى ثقافدددددة تحرريدددددة يكدددددو الن دددددا مرك خدددددا
ولايتزدددا .وخيدددر مدددا يخ خدددن بنيدددا ثقافدددة الخدددوف وينةدددر ثقافدددة الحريدددات واحتدددراى التندددوو
والتخدديددددة والددددرج ا خددددر تقدددددى ةددددواخر دالددددة ع ددددو الر ددددد االاتمدددداعي مثددددن الخق نيددددة
واالعتدا وتحا ي ال و والتخة والت رف .
ومددددد المثكددددددد ج ب ال ددددددبين يلددددددو الددددددتخ ف مددددد الخددددددوف يال بددددددتخبى دروس االنتلا ددددددة
التون دددددية المباركدددددة ويحيددددداء مث

دددددات الماتمدددددق المددددددني ومدددددا تقت دددددين مددد د التخدديدددددة

اللكريددددددة وال يا ددددددية وحقددددددو الن ددددددا

ودولددددددة الحددددد والقددددددانو

فددّ ب الخددوف يخ ددش لدديس فددي خ يددا الماتمددق فح دد
ين انيتن يلو الم تو الرعاعي .
'*كات وباح

ور مقيى في تونس *

والديمقرا يددددددة ويال

بددن وفددي خ يددا الن ددا الددذ ت ددمحن

