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توطئة...
ًء
ؾىاا مً خُض الضًً واإلاٗخ٣ضاث والخ٣الُض وألاٖغا ٝوالٗاصاث أو مً
جدؿم البكغٍت بالخىىٕ والازخال،ٝ
خُض ٢ىاٖض الؿلى ٥واللٛت وألاهٓمت ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت.
ًء
وفي الى٢ذ الظي ٌؿعى ٧ل مجخم٘ ظاَضا هدى الحٟاّ ٖلى َىٍخه وما ًمحزٍ وَُُٗه زهىنِخه واؾخ٣الله
ًٖ باقي الش٣اٞاث ألازغي ،بضأث بٌٗ الش٣اٞاث جىدكغ م٘ الخُىع الؿغَ٘ لخ٨ىىلىظُاث ؤلاٖالم والاجها٫
الجضًضة ،وجٟغى َُمىتها ٖلى ؾاتغ ز٣اٞاث الٗالم ٖلى هدى حهض ٝالى ؾُاصة الش٣اٞت الىاخضة ومىدها َاب٘
ال٩ىهُت.
أما ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ٞبن اإلاجخمٗاث الٗغبُت لها محزتها الخانت مً خُض الجم٘ بحن ٖضة َىات ٠وأٖغاٝ
وٖاصاث٧ ،اهذ ؾببا في خ٣بت ما في اهضالٕ خغوب أَلُت وجىجغاث صازلُت.
ول٣ض صَ ٘ٞظا الىي٘ بمىٓمت الُىوؿ٩ى الى انضاع ؤلاٖالن الٗالمي للخىىٕ الش٣افي ٖام  ،2001والظي اٖخبر
الخىىٕ الش٣افي جغازا مكتر٧ا لئلوؿاهُت ظمٗاا  ،البض مً الاٖترا ٝبه والخؤُ٦ض ٖلُه لهالح ألاظُا ٫الحالُت
وال٣اصمت.
ٞال٣بى ٫بالخىىٕ الش٣افي وججؿُضٍ ٖلى أعى الىا ٘٢مً زال ٫الخٗاٌل الؿلمي ،مً قؤهه أن ًد ٤٣الخباص٫
ًء
والدؿامذ والخٗاون ،لِك٩ل ٢ىة مدغ٦ت لخىمُت اإلاجخمٗاث جىمُت مؿخضامت٦ .ما ٌؿاَم ؤلا٢غاع به في زل٤
خىاع بىاا ومخجضص بحن الحًاعاث والش٣اٞاث وفي بلى ٙالاخترام والخٟاَم اإلاخباص ٫جد٣ُ٣ا لؤلمً وؤلاؾخ٣غاع.
و جؼامىا م٘ الُىم الٗالمي للخىىٕ الش٣افي الظي ًهاصً ٝىم  21ماًى مً ٧ل ؾىت هٓم مغ٦ؼ ظُل البدض
الٗلمي مئجمغٍ الضولي الشامً خى ٫الخىىع الشهافي بمضًىت َغابلـ ،لبىان أًام  23 -21ماًى  2015الظي قاع٥
ُٞه باخشىن مً ٖضة صوٖ ٫غبُت وهي ٧ل مً :ألاعصن ،الجؼاتغ ،الٗغا ،١الؿىصان ،جىوـٞ ،لؿُحن ،لبىان،
ولُبُا ،للخىٖ ٠٢ىض أَم الخدضًاث التي جىاظه الخىىٕ الش٣افي في ْل الخىجغاث التي ٌكهضٍ الٗالم.
ومً أَم ما ظاا بخىنُاث َظا اإلائجمغ َى وكغ ز٣اٞت الخٗاٌل الؿلمي وج٣بل آلازغ مً زال ٫وكغ
الخىُٖت بحن ألاوؾاٍ اإلاٗىُت ،ومىانلت البدض ووكغ اإلا٣االث والضعاؾاث اإلاخسههت و٦ظل ٪وكغ أٖماله في
َظٍ الؿلؿلت.
ومً َظا اإلاىُل ًً٘ ٤اإلاغ٦ؼ جدذ جهغ٨ٞم أَم ألابدار الٗلمُت اإلاكاع٦ت بهظا اإلائجمغ والتي التزمذ
باإلاٗاًحر الك٩لُت اإلاىيىٖت مً ٢بل لجىخه الٗلمُت اإلاى٢غة٦ ،مؿاَمت مىه في ازغاا اإلا٨خباث بالضعاؾاث
والبدىر الٗلمُت التي جلخمـ ً٢اًا الٗهغ ومخُلباث الىا ٘٢في الٗالم ؤلاؾالمي.
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الدعامذ ما بحن الذًً والعُاظت
ؤ.دً .ىظل رًاب غىاد مذًش قشع هابلغ  /ظامػت الهذط اإلاكخىخت

ملخق
ؾٗذ َظٍ الىع٢ت الى حٗغٍ ٠الدؿامذ وجبُان صوعٍ في بىاا الحًاعة ؤلاوؿاهُت وخضوصٍ ومغاخل جُىعٍ ٖبر
الخاعٍش،وما واظهه مً جدضًاث صًيُت وؾُاؾُت وازباث ان الح ٤في الازخال ٝاعاصة الاَُت وؾىت ٧ىهُت٦ ،ما جم اْهاع أَمُت
الدؿامذ مً خُض ٧ىهه بٗضا وظىصًا لئلوؿان الظي َى ابً بُئخه التي ًئزغ ةًخؤزغ بها .
٦ما اؾخٗغيذ الىع٢ت هٓغة ألاصًان الؿماوٍت الى الدؿامذ ُ٦غٍ ٤للخٗاٌل بحن الكٗىب والامم مؿدكهضا
بمىا ٠٢زالضة مً الضًً ؤلاؾالمي الحىُ ٠وٚحرٍ مً ألاصًان الضاٖمت إلابضأ الدؿامذ ٨ٞغا وجُبُ٣ا  ،و٦ظل ٪ما ٦غؾخه
الاَخماماث الضًيُت والؿُاؾُت مً بلىعة إلابضأ الاهٟخاح الٗ٣لي ،وج٨غَـ مٗالم اإلاجخم٘ اإلاضوي ،بضاا مً ألاؾغة ومغوعا
باإلائؾؿاث التربىٍت الٟاٖلت .
مهذمت:
ًء
ًء
ٌكمل الدؿامذ ٦مٟهىم مسخل ٠أوظه الٗال٢ت م٘ آلازغ ،ؾىاا أ٧ان َظا آلازغ صازلُا أو زاعظُا وؾىاا ٧اهذ
وؾُلت الخٗبحر ؾلُمت أم ٚحر ؾلُمت ٞ،هى بظل ٪ال ًىدهغ في وؾاتل الحىاع والخٗبحر اللٟٓي بحن ألاٞغاص والجماٖاث ٦،ما
ًء
ًء
جدؿ٘ ُ٢م الدؿامذ لدكمل مسخل ٠ظهاث الازخال ٝؾىاا أ٧ان صًيُا أم ٖ٣اتضًا أو ؾُاؾُا أم اًضولىظُا ،واظخماُٖا أم
ًء
ًء
ًء
ا٢خهاصًا أم ز٣اُٞا أم مٗغُٞا ،وباللىن أم الجيـ أم الٗغ.١
وٖىض الحضًض ًٖ الدؿامذ ال بض مً جىٞحر )تهُئت( أظىاا زانت وْغو ٝمىاجُت ،بدُض جدُذ اإلاجا ٫لٟئت مُٗىت
ٞغاصي أو ظماٖاث بمماعؾت أصواع أو جبجي مىا ٠٢أو الخٗبحر ًٖ آعاا  ....الخ ٖلى الغٚم مً أن طل٢ ٪ض ًخٗاعى م٘ آعاا
آلازغًٍ ،أو أصواعَم أو أ٩ٞاعَم ،بل ُ٢مهم ومباصئهم ومهالحهم ومٗخ٣ضاتهم الضًيُت أو ٚحرَا  .وبمٗجى آزغ ،جخ٣بل آلازغ
بمىاٟ٢ه وأ٩ٞاعٍ ب ٌٛالىٓغ ٖما لضًه مً جباًً في ألا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث والضًً في ْل وظىص يىابِ أزالُ٢ت ومهىُت
ًء
واظخماُٖت جدترم آلازغًٍ وال جمتهً ٦غاماتهم أو جيخ٣و مً خ٣ى٢هم وواظباتهم.اط ٌٗخبر الدؿامذ ًُٟ٦لت أعيُت وؾُا
بحن الالمباالة ال٨ٟغٍت (اإلابالٛت في الدؿامذ) و بحن يُ ٤ألا( ٤ٞاإلابالٛت في ٖضم الدؿامذ).
حػشٍل الدعامذ:
ً٣ا ٫في اللٛت "ؾامده في ألامغ" و"باألمغ" أي " ؾاَله َ
والً َىه ووا٣ٞه ٖلى مُلىبه" .والدؿامذ ٗٞل مكترً ٥ض٫
ٖلى الدؿاَل واإلاالًىت واإلاىا٣ٞت ،وَى في مٗىاٍ الحضًض ًضٖ ٫لى ٢بى ٫ازخال ٝآلازغًٍ – ؾىاا في الضًً أم الٗغ ١أم
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الؿُاؾت – أو ٖضم مى٘ آلازغًٍ مً أن ً٩ىهىا آزغًٍ أو ا٦غاَهم ٖلى الخسلي ًٖ أزغتهم .والدؿامذ ٌٗ toleranceجي
ًء
الاؾخٗضاص الجساط اإلاى ٠٢اإلادؿامذ .وَى ال ًم ً٨أن ُيٌ َٗ َّدض ًُٞلت اال ٖىضما ًم ً٨للمغا أال ً٩ىن مدؿامداٞ .هى ٢غٍب مً
مٟهىم "الٟٗى" .وال٣ى ٫اإلاٗغو" ٝالٟٗى ٖىض اإلا٣ضعة مً قُم ال٨غام" ٌكحر الى اإلا٣ضعة ٖلى الٟٗى .ولِـ في اؾخُاٖخىا أن
هخدضر ًٖ مى ٠٢مدؿامذ في خا ٫شخو ًًُغ ،وَى مًُهض وفي مى ٠٢يُٗ ،٠أن ًخدمل آلازغًٍ .وَظا الصخو
ًء
الظي ًخدمل الٓلم ٞبهه ،في خا ٫الًغوعة وو٣ٞا للٗغ ٝالضًم٣غاَي ،له الح ٤في اإلاٗاعيت والح ٤في الضٞإ ًٖ هٟؿه في
وظه الايُهاص والخمحز .ولظلٞ ٪الدؿامذ خحن ًىظض َى ،بالحضًض الٗام ،مى ٠٢الىاؽ الظًً َم في اإلاغا٦ؼ ال٣ىٍت ،بمً
ٞحهم الؿُاؾُىن الح٩ىمُىن ،هدى الىاؽ الظًً َم في مىا ٘٢أ٢ل ٢ىة؛ ول٨ىه ًم ً٨أن ً٩ىن ٦ظل ٪مى ٠٢ألا٦ثرًت
ألا٢لُت.
الؿاتضة مً ِّ
والدؿامذ أو الٟٗى ٧لمه صاعظت حؿخسضم لئلقاعة الى اإلاماعؾاث الجماُٖت ٧اهذ أم الٟغصًت ج٣طخي بيبظ الخُغ ٝأو مالخ٣ت
َ
٧ل مً ٌٗخ٣ض أو ًخهغ ٝبُغٍ٣ت مسالٟت ٢ض ال ًىاٖ ٤ٞلحها اإلاغا٦ .ما حٗض مماعؾاث الىٓم الكمىلُت هًُ٣ا للدؿامذ
َ
ًء
وحؿمى حٗهبا٦.ما أن مهُلح الدؿامذ أ٦ثر قُىٖا مً مهُلحاث أزغي مشل "ال٣بى "٫و "الاخترام" التي جضًً بها ظماٖاث
مسخلٟت.
خذود الدعامذ
ل٩ي ًخم ججىب الٗى ٠وأن حؿحر اإلاجاصالث بالُغ ١الؿلمُت ًيبػي ٢بى ٫آلاعاا اإلاسخلٟت ٧ىؾُلت للخٗبحر ًٖ بٌٗ الجماٖاث
التي لِؿذ لها َغٍ٣ت أزغي لجٗل آعائها وعٚباتها مٗلىمت بخؤُ٦ض زام .وزمت خاظت الى الدؿامذ ُٞما ًخٗل ٤بالخٗبحر ًٖ
الغأي ولَ ً٨ظا ال ٌٗجي الدؿامذ م٘ الٗى٣ٞ، ٠ض ها٢ل ظىن عولؼ في ٦خابه هٓغٍت الٗضالت مؿؤلت ال٣ضعة ٖلى الدؿامذ م٘
ًء
َّد ًء
مٟهال .وللٗشىع ٖلى ظىاب صحُذ ًٖ الؿئاَ" ٫ل ًيبػي الدؿامذ م٘ ٚحر اإلادؿامدحن؟"٣ً ،ؿم
ٚحر اإلادؿامدحن ه٣اقا
الؿئا ٫الى ٢ؿمحن .ألاوَ ٫ىَ :ل ًيبػي للجماٖاث ٚحر اإلادؿامدت أن َّد
جخظمغ ٖىضما ال ًجغي الدؿامذ مٗها؛ الشاوي َىَ :ل
للجماٖاث أو الح٩ىماث اإلادؿامدت الح ٤في أال جدؿامذ م٘ ٚحر اإلادؿامدحن؟ ان الؿئا ٫ألاو ٫مً اإلام ً٨ؤلاظابت ٖىه
ٖامل الىاؽ بما جدب أن ٌٗاملى ٥به ".ولِـ للجماٖاث ٚحر اإلادؿامدت الح ٤في أن جخظمغ
بالغظىٕ الى ال٣اٖضة الظَبُتِّ " :
ٖىضما ال ًجغي الدؿامذ مٗها .باإلا٣ابلٖ ،لى الضولت أن حٗامل ٚحر اإلادؿامدحن بُغٍ٣ت مدؿامدت.
وٚجي ًٖ ال٣ى ٫أن ل٩ل امغة الح ٤في الضٞإ ًٖ هٟؿه ٖىضما َّد
تهضص خغٍخه .وٍغي عولؼ أهه خحن ال ًتهضص ؾغٍان
الضؾخىع الٗاصٞ ٫مً ألاًٞل الدؿامذ م٘ ٚحر اإلادؿامدحن .وٍيبػي ٖلى اإلاىاَىحن اإلاىهٟحن أن ًىايلىا لحماًت الضؾخىع م٘
ًء
ًء
٧ل خغٍاجه ختى ال جخٗغى الحغٍت للخُغ .ولٖ ً٨ىضما ً٩ىن الضؾخىع آمىاٞ ،ال صاعي ل٣م٘ خغٍت ٖضم الدؿامذ .وو٣ٞا
ًسلٟه ؤلا٦غاٍ الؿلُىي.
لخبرجه في الدؿامذ بُٗض اإلاضي ٞهىاٞ ٥غنت لتربُت الىاؽ ٚحر اإلادؿامدحن ٖلى الدؿامذ أًٞل مما ِّ
وٖلى الغٚم مً اٖخباع خغٍت الخٗبحر خ٣ا م٣ضؾا للٟغص ،وال ًجىػ اإلاؿاؽ به أو ازتزاله ،اال ان َظٍ الحغٍت
باإلا٣ابل ال حٗخبر خ٣ا مُل٣ا ،ولظل ٪جغجبِ ًُ٢ت خغٍت الخٗبحر صاتما بٗباعة (في خضوص ال٣اهىن) ،بمٗجى أن خضوص خغٍت
الخٗبحر بداظت الى جغؾُش ووي٘ يىابِ و٧ىابذ لها ختى ال جخدىَ ٫ظٍ اإلاماعؾت الى يغوب مً الٗبض والٟىضخى،والخغوط
ًٖ ال٣اهىن،و بهظا ٌٗبر ؤلاوؿان ًٖ عأًه و ٤ٞؾُا ١مىٓم ال ًمـ بالىٓام الٗام واإلاهلحت الٗلُا للىًَ ،وال ٌٗغى أمىه
الىَجي للخُغ وال ٌسخيا الى ؾمٗت آلازغًٍ ،و٦ظل ٪ال ًخٗغى الى ؤلازال ٫باآلصاب الٗامت والصحت الٗامت والضًً وال
ًدغى ٖلى الٗى ٠وجغوٍج ألا٩ٞاع والاججاَاث الٗضاتُت اإلابيُت ٖلى أؾاؽ ٖىهغي،أو َاتٟي ب ،ٌُٛومً َىا ًؤحي صوع
الؿلُت في جد ٤ُ٣الخىاػن بحن خغٍت الخٗبحر واإلاؿئولُاث اإلاترجبت ٖلحها ًٖ َغٍ ٤ؾً ٢ىاهحن جدمي اإلاىاَىحن
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وؾمٗتهم،وبهظا جغجبِ خغٍت الخٗبحر بهغإ الح٣ى ١والىاظباث واإلاؿئولُاث بضال مً أن ج٩ىن مغجبُت م٘ اإلاهالح ؾىاا
مهالح مال٩ي وؾاتل ؤلاٖالم أو مهالح الُ٣اصة الؿُاؾُت طاث اإلاٟاَُم اإلاخٛحرة في الؼمان واإلا٩ان والحجم واإلاخُلباث
والخىظحهاثٞ .الدؿامذ ٦مٟهىم ًخًمً ال٣ضعة ٖلى اً٣إ الٗ٣ىبت الى ظاهب ال٣غاع الىاعي بٗضم اؾخسضام جل ٪ال٣ضعة٦.ما
ًء
ٌؿخسضم مهُلح الدؿامذ ٖاصة لئلقاعة الى اإلاماعؾاث الجماُٖت ٚحر اإلابرعٍ في أي مجا٧ ٫ان وهي هاصعا ما جٟسح اإلاجا٫
للخهغٞاث الٗىُٟت.
ؤهمُت الدعامذ
ان ما ًجب حؿلُِ الًىا ٖلُه بؤن أَمُت الدؿامذ جخمشل في ٧ىهه طا ُيبٗض ُيوظىصي  ،أي أهه يغوعي يغوعة
الىظىص هٟؿه  .ولخىيُذ طلً ٪م ً٨الخؤُ٦ض بؤن ُيؾىت الىظىص ٢ض ا٢خًذ أن ً٩ىن وظىص الىاؽ ٖلى ألاعى في ق٩ل
ججمٗاث بكغٍت  ،وهي وان اج٣ٟذ ُٞما ًجم٘ بُجها مً وخضة ألانل والحاظت الى الخجم٘ والحغم ٖلى الب٣اا والغٚبت في
الخم ً٨مً م٣ىماث الحُاة والؿعي في ا٢امت الخمضن والٗمغان و الاعج٣اا والخ٣ضم ٞبجها ٢ض جباًيذ ُٞما جخٟغص به ٧ل مجمىٖت
مً زهىنُت ٖغُ٢ت وصًيُت وبُئُت وز٣اُٞت ٞ . .اإلوؿان ابً بُئخه التي جىٞغ له ما جمل ٪مما ًٟي بداظاجه ألاؾاؾُت ٦ ،ما
َ
أجها هي التي جُٟ٨ه م٘ ما ج٣ضؽ مً قٗاتغ وجُبٗه بما ج٣ضع مً ٖاصاث  ،وهي التي جؤ٢لمه بك٩ل ًجٗل ما َى مً مخٗل٣اث
طاجِخه ًدىاؾ ٤م٘ عوخها الٗامت وٍيسجم م٘ ما لضحها مً ٚاًت مكتر٦ت .
وٍترجب ًٖ ع ٌٞمبضأ خغٍت الاٖخ٣اص وال٨ٟغ هٓغة مدآٞت جسصخى الخ٣ضم والخُٛحر والازخال ٝوالخىىٕ٦ ،ما
جغ ٌٞالخٗضصًت ال٨ٟغٍت والؿُاؾُت والخىُٓمُت والٟلؿُٟت والٗ٣اتضًت ولظلً ٪خم مٗا٢بت خغٍت الاٖخ٣اص ومداعبتها بمى٘
جضاو٦ ٫خب ومجالث وميكىعاث بحجت مسالٟتها أل٩ٞاع وحٗالُم مُٗىت وطلٖ ٪لى اإلاؿخىي الغؾمي ،وال ج٣خهغ اإلاماعؾاث
ال٣مُٗت ججاٍ الازخال ٝفي الخ٨ٟحر واإلاٗخ٣ضاث ٖلى الٟئاث اإلاد٩ىمت بل ٢ض جٓهغ مجمىٖاث صازل اإلاجخم٘ الىاخض وحؿعى
الى ٞغى ٢ىتها ومٗخ٣ضاتها باإلعَاب ال٨ٟغي والجؿضي ،و٢ض جلجؤ الى ال٣خل اإلاخٗمض ألصحاب وظهت الىٓغ اإلاسالٟت أو
جٟ٨حرَم وجسىٍجهم أو هبظَم.وٍهبذ خ ٤الٟغص بؤن ً٨ٟغ ٞاعٚآ اطا لم ًخم ً٨مً الخٗبحر ًٖ أ٩ٞاعٍ ومٗخ٣ضاجه ٦ما ال
ًخد ٤٣خغٍت الخىُٓم الؿُاسخي والى٣ابي صون اٞؿاح اإلاجا ٫أمام الىاؽ للخٗبحر ًٖ جهىعاتهم الؿُاؾُت،وَظا ما ًئ٦ض ٖلى
يغوعة جىاٞغ هٓغة حؿامدُت جؤزظ بٗحن الاٖخباع خ ٤ألاٞغاص في الازخال.ٝ
وٍ٨دؿب الدؿامذ أَمُت زانت اطا ٧ان للىاؽ طوي ال٣ىاٖاث الضًيُت وؤلاًضًىلىظُت والؿُاؾُت اإلاسخلٟت أن
ًء
مٗا في مجخم٘ صًم٣غاَي ُّ
حٗضصي .واطا ٧ان الخُىع ٌٗجيُٞ ،ما ٌٗىُه ،الاهخ٣ا ٫مً البؿُِ الى اإلاغ٦ب ومً ألاخاصي
ٌِٗكىا
ُّ
مخٗضصة
الخٗضصي ومً الخسل ٠الى الاػصَاع ،واطا ٧ان الٗهغ الحضًض ٌكهض – والؾُما في أوعوبا – بغوػ مجخمٗاث
الى
ِّ
الش٣اٞاث الى مضي ًتزاًض باَغاصٞ ،بن طلً ٪جٗل ًُٞلت الدؿامذ يغوعٍت الى أ٢صخى الحضوص.
ومما ال قُٞ ٪ه أن الدؿامذ ُيٌٗض أعيُت أؾاؾُت لبىاا اإلاجخم٘ اإلاضوي واعؾاا ٢ىاٖضٍ ٞ ،الخٗضصًت والضًم٣غاَُت وخغٍت
اإلاٗخ٣ض و٢بى ٫الازخال ٝفي الغأي وال٨ٟغ وز٣اٞت ؤلاوؿان وج٣ضًغ اإلاىازُ ٤الىَىُت واخترام ؾُاصة ال٣اهىن  ،زُاعاث
اؾتراجُجُت وُ٢م اوؿاهُت هاظؼٍ ال ج٣بل التراظ٘ وال الخٟغٍِ وال اإلاؿاومت ٞ ،الدؿامذ – اطن – ٖامل ٞاٖل في بىاا اإلاجخم٘
اإلاضوي  ،ومصج٘ ٖلى جُٟٗل ٢ىاٖضٍ .
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جىىس مكهىم الدعامذ غبر الخاسٍخ وجدذًاجه
حٗىص ُ٢م الدؿامذ في اقاعاتها ألاولى الى ٞجغ الحًاعة ؤلاوؿاهُت بك٩ل ٖام والحًاعة اإلاٗانغة بك٩ل زام،خُض خضصث
ُ٢م الدؿامذ ٦مٟهىم ٞلؿٟي .و٢ض جمدىع ظؼا مً حٗالُم الضًاهاث الؿماوٍت والىيُٗت ،وأ٩ٞاع الٟلؿٟاث ال٣ضًمت خى٫
حٗمُم ُ٢م الدؿامذ ووكغَا بحن ألاٞغاص والجماٖاث ٦ك٩ل مً أق٩ا ٫الحًاعة لخد ٤ُ٣الؿلم الاظخماعي وألامً بحن ألاٞغاص
والجماٖاث .
وَٗخبر الدؿامذ الضًجي و الؿُاسخي ٖلى مغ الٗهىع مً أبغػ ظىاهب مٟهىم الدؿامذ ،ؾُما و أن الخالٞاث في ألاًضًىلىظُاث
الضًيُت و الؿُاؾُت ٢ض حؿببذ في خغوب و خمالث جُهحر و ٓٞاث٘ ال حٗض وال جدصخى.
وَٗض ٧ل مً ٞىلخحر ولِؿِىِ ٧ان مً أقهغ ٞالؾٟت ٖهغ الخىىٍغ الظًً هاصوا بالدؿامذ الضًجي و ٧ان لهما جؤزحر واضح في
اإلاجخمٗاث الٛغبُت .ولٞ ً٨كل َظًً الُٟلؿىٞحن لؿىا الحٔ في اًٟاا الاَخمام لجاهب آزغ مً الدؿامذ ال ً٣ل ًٖ
الدؿامذ الضًجي أَمُت أال وَى الدؿامذ الؿُاسخيُٟٞ .ما حؿبب اوٗضام الدؿامذ الضًجي في زل ٤اإلاكا٧ل في الٗضًض مً
مىاَ ٤الٗالمٞ ،بن الازخالٞاث في ؤلاًضًىلىظُاث الؿُاؾُت لىخضَا ٢ض حؿببذ في م٣خل مئاث اإلاالًحن مً البكغ في ال٣غن
ًء
الٗكغًٍ .لظا جخمشل عٚبت اإلاشٟ٣حن وألا٧اصًمُحن اإلاٗانغًٍ في جُىٍغ هٓغٍت أ٦ثر قمىال للدؿامذ الؿُاسخي .وَظا مُلب
ًء َ
ٌٗخبر أمغا ملحا في الٛغب ؾُما و أن جؤزحر الضًً ٖلى الؿُاؾت الػا ٫في جىا٢و مؿخمغ في أوعوبا و أمغٍ٩ا الكمالُت.
ان الحضًض ًٖ الدؿامذ الش٣افي بحن الكٗىب بمسخل ٠صًاهاتهم وأ٩ٞاعَم واججاَاتهم ،ال ًخم صون أن ًلجؤ ٧ل
قٗب مً َظٍ الكٗىب الى عؾم اؾتراجُجُت زانت به جؤزظ بٗحن الاٖخباع ؤلاَاع الٗام للخباص ٫الش٣افي واخترام زهىنُاث
الكٗىب وجٟهمها،و٦ظل ٪اهتهاط اَاع واضح مً الاجها ٫ال لبـ ُٞه وال ٚمىى أو جىا، ٌ٢وجىمُت ز٣اٞت ال٣ىة الٗ٣الهُت
وال٣ضعة ٖلى الخ٣ضم والخدضًض ،وجىمُت ًُ٢ت الاهًباٍ واإلاؿئولُت،والدؿاب ٤للٗمل الجماعي ،وبىاا الىخضة الىَىُت
للكٗب الىاخض ٖلى ألاؾـ الحُ٣ُ٣ت للمىاَىت الهالحت ،وجىمُت ز٣اٞت الخٗلم وال٣غااة والخ٨ٟحر الٗلمي،لالهخ٣ا ٫مً
مئزغاث الخل٣حن الى هماطط ابخ٩اعٍه ابضاُٖت،ومً ٖ٣لُت اإلاؿتهل ٪الى ٚؼاعة ؤلاهخاط ،ومً الححرة والخى ٝوالترصص الى مؿلماث
الُ٣حن الٗلمي والصجاٖت والحؼم.
وٍىظض في الخاعٍش البكغي،بما في طل ٪الخاعٍش الٗغبي،أمشلت ٖضًضة ٖلى جضزل مئؾؿاث ،أو مجخمٗاث مخىٟظة أو
خ٩ام لحجب ام٩اهاث ومٗخ٣ضاث أٞغاص مُٗىحن أو ظماٖاث مُٗىت ومٗا٢بت أصحابها بالىٟي أو ال٣خل أو السجً أو
الىبظ،وَظا ما خهل م٘ الُٟلؿى ٝالٟاعابي ،وألامام أخمض بً خىبل ،والُٟلؿى ٝالُىهاوي ؾ٣غاٍ،والٗالم الٛغبي ظالُلى
الظي ٖا٢بخه ال٨ىِؿت ألهه ٢ا ٫ب٨غوٍت ألاعى .
ًء
ًء
و٢ض جُىع مٟهىم الدؿامذ ٖبر الخاعٍش ختى أنبذ خ٣ا مً خ٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾُت وظؼاا ال ًخجؼأ مً ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي ،اط حٗل ٤ألامغ بالٗال٢ت م٘ آلازغ و٢ذ الحغوب ٦مٗاملت ألاؾغي واإلاضهُحن ،وبال٣اهىن الضولي اطا حٗل ٤آلامغ
بالٗال٢ت م٘ آلازغ في و٢ذ الؿلم ٦مٗاملت الضولت إلاىاَىحها ،وٖال٢ت الجماٖاث وألاخؼاب الؿُاؾُت وممشلي الخُاعاث ال٨ٟغٍت
والاًضولىظُت وألاٞغاص بًٗهم ببٌٗ .
وحٗض اإلاؿاواة اخضي وؾاتل جد ٤ُ٣الٗضالت الاظخماُٖت ،اط ًخدى ٫اإلاجخم٘ بضوجها الى خالت مً الٗال٢ت أقبه ما
ج٩ىن ٦ما هي بحن الٗبض والؿُض أو الغ ٤ُ٢وؤلاُ٢إُٞ ،ما جب٣ي وؿبُت اإلاؿاواة ٖلى الح ٤في الازخالٞ،ٝمً أظل أال جهبذ
اإلاؿاواة ٖبئا ٖلى اإلاجخم٘ٞ،مً الًغوعي الاٖترا ٝبد ٤الىاؽ أن ً٩ىهىا مسخلٟحن ٞ،اإلاغأة ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫لها الح ٤في أن
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ج٩ىن مسخلٟت ًٖ الغظل ٧،ىجها جسخل ٠في جغُ٦بتها الجؿمُت ٖىه ٖضا ًٖ صوعَا ٦ؤم ًجٗلها أًًا مسخلٟت ،ولٗل َظا ما
ٌٗؼػ مً مىهجُت الدؿامذ.
٦ما أن الش٣اٞت الؿُاؾُت في مجخم٘ ما اما أن ج٩ىن ؾلبُت مدبُت أو مؿاٖضة هاًَت بالٗملُت الضًم٣غاَُت،
ول ً٨ال ًم ً٨اٖخباعَا الكغٍ اإلادىعي للخدى ٫الضًم٣غاَي وبىٟـ الى٢ذ البض مً الاٖترا ٝبؤَمُتها ٦ؤعيُت ومىار ًجغي
في اَاعٍ َظا الخدى. ٫وَظا ما ٌكحر الى يغوعة ؤلانالح بالتر ًٖ ٘ٞالجزاٖاث الاه٣ؿامُت والٗ٣لُت ال٣بلُت والش٣اُٞت الجهىٍت
وال٨ٟغ الُاتٟي والاوٗؼالُت وؤلاًمان بال٨ٟغ الىظىصي الظي ًىُب ٤م٘ مبضأ الاٖترا ٝباآلزغ ،والخٗضصًت والخىىٕ وأظىاا
الل٣اا والحىاع وٖضم جدىٍل الازخال ٝاإلاظَبي والؿُاسخي وال٨ٟغي الى ازخال ٝونغإ وجغبو.
وجىُىي الش٣اٞت الؿُاؾُت طاث اإلاًمىن الضًم٣غاَي ٖلى أ٩ٞاع اإلاؿاواة والحغٍت وٖضالت الخىػَ٘ ،وأولىٍت
الٟ٨ااة للخمُحز الؿُاسخي ،والىالا للمجخم٘ والاؾخٗضاص للمكاع٦ت والش٣ت باآلزغًٍ وال٣بى ٫بهم ،وبالخٗضصًت ال٨ٟغٍت
والؿُاؾُت والدؿامذ واإلاهالحت بحن أبىاا الىًَ ،وَظٍ مًامحن طاث نلت وزُ٣ت بالىٓام الؿُاسخي ،وجئزغ في جىظهاث
وؾلى ٥أٞغاص اإلاجخم٘ ،وبما أجها ج٨ذؾب ا٦دؿابا وٖلى ٞتراث ػمىُت مترا٦مت جغازُا وجغبىٍاٞ ،ان اخضار الخُٛحر والخؤزحر ٞحها
مم ً٨ول ً٨ببِا ونٗىبت وبمؿاٖضة م٩ىهاث أزغي.
الحو في الاخخالف بسادة بلهُت وهى ظىهش الدعامذ
٦غم هللا ؾبداهه وحٗالى بجي آصمٖ ،لى ازخال ٝألؿىتهم وألىاجهم ومظاَبهم الضًيُت وال٨ٟغٍت ،بالٗ٣ل وؤلاعاصة وخغٍت
الازخُاع وال٣ضعة ٖلى الخدضر بلٛاث مسخلٟت في بُئُاث مسخلٟه أو ختى صازل البِئت هٟؿها ،وَظا ما ًئصي الى الخىىٕ في
مُى ٫البكغ واٖخ٣اصاتهم وآعائهم وهؼٖاتهم ،ولٗل جاعٍش الىظىص ؤلاوؿاوي أ٦بر قاَض ٖلى َظا الخىىٕ في الاٖخ٣اصاث واإلاظاَب
ًء
ًء
وآلاعاا ،مما ٌٗض مٓهغا ٖاصًا مً مٓاَغ الحُاة البكغٍت ،مىظ أن وظضث والى ًىمىا َظا ،خُض لم ًمغ و٢ذ ٖلى الىاؽ ،لم
ً٩ىهىا ُٞه مسخلٟحن ،بل جمحزث خُاتهم بصباث الخٗضصًت والخىىٕ ،بل ان َظا الخىىٕ والخٗضص أمغ ا٢خًخه مكِئت هللا ٖؼ
َ
وظل ٢ا ٫حٗالى " :ولى ؼاء سبَ آلمً مً في ألاسك ًلهم ظمُػاً( "...ىوـ. )99/
ًء
ًء
ولٗل ٧ىن ؤلاوؿان الظي زل ٤خغا مسخاعا ٌكحر الى أن الازخال ٝبحن البكغ مؿؤلت َبُُٗت وجخماشخى م٘ الُٟغة
ًء ًء
ًء
التي ُٞغ هللا الىاؽ ٖلحها ،بل وأ٦ثر مً طل٣ٞ ٪ض ًدضر أن ًسخل ٠ؤلاوؿان م٘ هٟؿه بؤن ًغي الُىم عأًا وٍغي ٚضا عأًا
آزغ ،وَ٨ظا.
ان هللا ٖؼ وظل َى عب الٗاإلاحن وَى زال ٤الىاؽ وباعئهم ،زل ٤ؤلاوؿان لٗباصجه(وما خلهذ الجً وؤلاوغ بال
ًء
ًء
لُػبذون) ( الظاعٍاث ،)٘ٙ/ول٨ىه م٘ طل ٪لم ًجبرَم ٖلى ؤلاًمان به ٢ؿغا ،أو الضزى ٫في ٖباصجه ظبرا ،بل جغ ٥ل٩ل ٞغص خغٍت
ًء
اجساط ٢غاع ؤلاًمان باهلل وٖباصجه صون أًت يٛىٍ زاعظُت .ولظل ٪هجض ألاهبُاا ظمُٗا خاعبىا الاؾدبضاص والٓلم ،وٖملىا
ظاَضًً إلعؾاا صٖاتم الحغٍت لئلوؿان ،ولم ٌكغٕ هللا حٗالى لهم مماعؾت ؤلاظباع وؤلا٦غاٍ  ،واهما خضص مهمتهم ووُْٟتهم في
ًء
الضٖىة الى الضًً بالح٨مت واإلاىٖٓت الحؿىت خُض ان ل٩ل ٞغص الح ٤في ازخُاع ُٖ٣ضجه بُٗضا ًٖ أي ا٦غاٍ ،وَظا ظؼا مً
الح٣ى ١الُبُُٗت التي جىلض م٘ اإلاغا ،والتي اٖترٞذ بها الضًاهاث والكغاث٘ مىظ ال٣ضم.
وٍجض الىاْغ في ال٣غآن ال٨غٍم ٖكغاث آلاًاث التي جئ٦ض ب٩ل ويىح ٖلى أن ؤلاؾالم ٢ض أ٢غ خغٍت الاٖخ٣اص ٦ك٩ل
ًء
ًء
مً اق٩ا ٫الدؿامذ وظٗلها ٖىىاها لحغٍت ؤلاوؿان الحُ٣ُ٣ت وأو ٫خ٣ى٢ه ألاؾاؾُت  ،وال ًخهىع أن ًغؾل هللا حٗالى عؾىال
للضٖىة الى صًىه  ،وٍُلب مىه في الى٢ذ طاجه ٞغى َظٍ الضًاهت ٖلى آلازغًٍ ،واظباعَم ٖلى اجباٖها وؤلاًمان بها ،ولى أعاص

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

13

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015
ًء
هللا ٖؼ وظل طل ٪لٟغى الُٗ٣ضة ٖلحهم ٞغيا بمكُئخه و٢ضعجه صون خاظت إلعؾا ٫عؾل "ولى ؼاء سبَ لجػل الىاط ؤمت
واخذة َ ( ".....ىص  . )ٔٔ8:مً َىا وٟ٢ذ الىهىم ال٣غآهُت يض ؤلا٦غاٍ والؿُُغة والدؿلِ  ،وصٖذ الىبي نلى هللا ٖلُه
وؾلم الى الضٖىة الى الضًً بالحجت والبُان وؤلا٢ىإ ،اط ٢ا ٫حٗالى"قمً ؼاء قلُامً ومً ؼاء قلٌُكش("..ال٨ه ،٠آلاًت)ٕ9
وأقاع ال٣غآن ال٨غٍم الى أن َبُٗت ؤلاؾالم بدض طاجه ًدترم الٗ٣ل وَصج٘ الٗلم وٍدض ٖلى الىٓغ والخ٨ٟحر
للىنى ٫الى الح٣ُ٣ت ،لِـ بداظت الى ؤلا٦غاٍٞ .الضًً الظي ًٟغى هٟؿه ٖلى الىاؽ بال٣ىة ،ال ًدمله ٖلى طل ٪اال ه٣و في
ًء
مباصته وٖضم ويىح في أَضاٞه وعجؼ في َغ ١ا٢ىاٖه ٞ.د ٤الٟغص في ازخُاع ُٖ٣ضجه بُٗضا ًٖ ٧ل ا٦غاٍ ،أمغ يمىخه
ًء
ْك
الكغَٗت لئلوؿان وظٗلخه خ٣ا مً خ٣ى٢ه ال ًىاػٖه ُٞه أخض  ،وج٩اص ججم٘ ٦خب الخٟؿحر وال٣ٟه ٖلى اٖخباع آًت (ال ِإبي َش َاه ِإفي
ًء
ًء
ّ
 )ٕ٘ٙجمشل ٢اٖضة ٦بري مً ٢ىاٖض ؤلاؾالم وع٦ىا ُٖٓما مً أع٧ان ؾماخخهٞ ،هى ال ًجحز ا٦غاٍ أخض
الذ ِإًً)(الب٣غة :مً آلاًت
ِإ
ٖلى الضزىُٞ ٫ه وال ٌؿمذ ألخض أن ً٨غٍ أَله ٖلى الخغوط مىه ،وفي َظا خماًت ل٩ل ٞغص مً أن ًٖ ٘٣لُه ؤلا٦غاٍ والدؿلِ ؛
ألن الضًً في ال٣لب ولِـ ٧لمت ج٣ا ٫باللؿانٞ ،مً أ٦غٍ ٖلى اٖخىا ١صًً مٗحن بلؿاهه ٞلً ً٣بله في ٢لبه.
هظشة ألادًان بلى الدعامذ
ًئ٦ض الدؿامذ الضًجي ٖلى ًُ٢ت الخٗاٌل ما بحن ألاصًان ،بمٗجى خغٍت مماعؾت الكٗاتغ الضًيُت والخسلي ًٖ
الخٗهب الضًجي والخمُحز الٗىهغي،آزظا بٗحن الاٖخباع آصاب الحىاع والخساَب وٖضم الخٗهب لؤل٩ٞاع الصخهُت والح ٤في
ؤلابضإ والاظتهاص.ولٗل مً ا٦بر اؾهاماث الدؿامذ ؤلاؾالمي ان اإلاؿلم ًجب أن ًئمً بجمُ٘ ما أهؼ ٫هللا حٗالى مً ٦خب ،وما
أحى بٌٗ عؾله مً صح ،٠وأجها ٦الم هللا أوخاٍ الى عؾله لُبلٛىا ٖىه قغٖه وصًىه ،وأن َضٍ ال٨خب ألاعبٗت هي  :ال٣غآن
ال٨غٍم ،الخىعاة ،الؼبىع ،ؤلاهجُل.
بالبر والحب
مً البضًهي أن ألاصًان بد٨م اهخمائها الى الؿماا ٞ ،بجها ال جؤمغ اال بالخحر والح ٤والهالح وال جضٖى اال ِّ
ًء
ًء
خض طاتها ٖات٣ا أمام الخباص ٫والخال٢ذ
والغخمت وؤلاخؿان  ،وال جىصخي اال باألمً والؿلم والؿالم  ،وما ٧اهذ ًىما في ِّ
َّد
والخشا ٠٢وال أمام الخٗاٌل والخٗاع ٝوالحىاع  ،واهما الٗات٨ً ٤مً في الظًً ًخىَمىن أجهم ًمخل٩ىن الح٣ُ٣ت اإلاُل٣ت
وَؿخٛلىن ألاصًان في أ٢ضاع الىاؽ ومهاتغَم  ،جل ٪اإلاهمت التي َأبى هللا حٗالى أن ًمىدها ألهبُاته ألازُاع .
ان الغؾالت الؿماوٍت ؤلاؾالمُت لم ج ً٨بكغٍت اإلاهضع ختى ًهاصمها ال٨ٟغ البكغي ومىخجاجه مً مدضوصًت ويُ٤
أ ٤ٞوحٗهب وعجؼ ًٖ اؾدُٗاب الازخال ،ٝبل ٧اهذ عؾالت عباهُت قاملت مؿخىٖبت ال جُغح طاتها ُ٣ٗ٦ضة لئل٦غاٍ و
ؤلالؼام...اهما ٦ضًً ومٗخ٣ض ظاص لهضاًت الىاؽ ال إل٦غاَهم ،ولظا ٧ان لهظٍ الحًاعة بؿبب مً مغظُٗتها ؤلالهُت أن حؿل ٪في
ٖال٢تها بٛحرَا مً الكٗىب والش٣اٞاث بٗضم ؤلا٦غاٍ ،وعؾمذ للىعي اإلاؿلم (في ٖملُت الخٟاٖل) خضوصا ال ًجىػ له أن
ًسغ٢هاٞ ،ؤخـ بًغوعة الاختراؽ مً أن ًخجاوػ م٘ اإلاسال ٠مؿخىي الحىاع والخىانل الضٖىي الى مؿخىي الا٦غاٍ
وؤلاظباع.
ًء
ٌٗتر ٝؤلاؾالم مً ظهخه بىظىص الٛحر اإلاسالٞ ٠غصا ٧ان أو ظماٖت وَٗتر ٝبكغُٖت ما لهظا الٛحر مً وظهت هٓغ
ًء
ًء
الكغ٥
طاجُت في الاٖخ٣اص والخهىع واإلاماعؾت جسال ٠ما ًغجئُه ق٨ال ومًمىها .وٍٟ٨ي أن وٗلم أن ال٣غآن ال٨غٍم ٢ض ؾمى ِّ
ًء
صًىا ٖلى الغٚم مً ويىح بُالهه  ،ال لصخيا اال ألهه في وظضان مٗخىُ٣ه صًً  .ومً َىا ٞ ،بن ظغٍمت اإلاكغ٦حن لم ج ً٨في
َ
اٖغايهم ًٖ ؤلاؾالم  ،واهما في ٧ىجهم عًٞىا أن ٌِٗل صًً ظضًض بجىاع صًجهم ٣ٞ ،غعوا َم ْد٣ه واؾدئهاله مً الىظىص .
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ولم ً٨خ ٠ال٣غآن بدكغَ٘ خغٍت الخضًً  ،بل هجضٍ ٢ض وي٘ ظملت مً آلاصاب ً ،م ً٨اٖخباعَا بُضاٚىظُت للدؿامذ
الضًجي ٣ٞ ،ض صٖا اإلاؿلمحن الى أن ً٩ىهىا لٛحرَم مىي٘ خٟاوة ومىصة وبغ واخؿان٢ .ا ٫حٗالى  " :ال ًنهايم ُهللا
هللا غً الزًً لم
ِّ
ُهللا ُهللا
ًء
ُهللا
هاجلىيم في الذًً ولم ُهللاًخشظىيم مً دًاسيم ؤن ُّ
جبرهم وجهعىىا بليهم بن هللا ًدب اإلاهعىحن" ،واوسجاما م٘ جل ٪الضٖىة
ً
الى ُيخؿً الخٗامل  ،هغي ال٣غآن ًدظع أجباٖه َوٍجهاَم ًٖ َؾب اإلاكغ٦حن وقخم ٖ٣اتضَم "،وال ّ
حعبىا الزًً ًذغىن مً
ًا
ّ
قِعبىا هللا َغ ْكذوا بؿحر غلم ".
دون هللا
ََ
والىا ٘٢أن اإلاغا اطا هٓغ الى جل ٪اإلاباصة اإلاخٗل٣ت بمىيىٕ خغٍت الخضًً التي أَّ ٢دغَا ال٣غآن بمىيىُٖت  ،ال ٌؿٗه اال
ًء
الاٖترا ٝبؤجها ٗٞال مباصة الدؿامذ الضًجي في أٖم ٤مٗاهُه وأعوٕ نىعٍ وأبٗض ُِّ٢مه .
و٢ض ٖالج ؤلاؾالم جىُٓم ٖال٢اث ؤلاوؿان باآلزغًٍ وعوابُهم الاظخماُٖت باؾخسضامه أؾلىبي :الدعامذ والػذُ
حٗبحرا ًٖ اإلابضأ الكامل الظي ٌؿخىٖب ص٢ات ٤الدكغَ٘ٞ ،ىجض مبضأ الدؿامذ في ال٣غآن ال٨غٍم الظي ًضٖى الى الٟٗى
والهٟذ وؤلاخؿان وص ٘ٞالؿِئت بالحؿىت وؤلاٖغاى ًٖ الجاَلحن وٚحر طل ٪مً اإلاٗاوي التي جلخ٣ي بالدؿامذ وجىُل ٤مىه،
ختى ًمشل مٟهىم الدعامذ ألاؾلىب اإلاؿالم الىصٌ٘ الظي ًىاظه به ؤلاوؿان اٖخضاا آلازغًٍ ٖلُه واؾاااتهم الى خ٣ى٢ه،
ٞالدؿامذ حهض ٝالى أن ًجٗل مً ؤلاوؿان اإلاٗخضي ٖلُه اوؿاها مشالُا جيب٘ الغخمت مً ٢لبه لخىُل ٤في خُاة آلازغًٍ مدبت
وؾالما ،وٍخض ٤ٞالخحر ٖلى مجخمٗه ،أما الػذُ وَى ألاؾلىب الشاوي الظي أٖخمضٍ ؤلاؾالم في الٗال٢اث الاظخماُٖت هجضٍ
ًمشل ألاؾلىب الهاعم الظي ٌٗالج به ؤلاوؿان مكا٧ل خُاجه في هُا ١اجهالها باآلزغًٍٞ ،هى حهض ٝالى أن ًُمئن مً ظمىح
ٚغٍؼة الٗضوان في هٟـ ؤلاوؿان ،وٍس ٠ٟمً َُٛان ألاهاهُت والح٣ض والبًٛاا.
َ
ل٣ض َّد
أقُاا ٦شحرةٞ ،ل٣ض:
عسخ ؤلاؾالم جدذ ٖىىان الدؿامذ
َّد
َ
َ
َّد
الضًً ما
ٗحن واخض ،مً أظل الدؿامذ٣ٞ ،ا( : ٫قغٕ ل٨م مً ِّ
ٔ -عسخ في ٢لىب اإلاؿلمحن أن الضًاهاث الؿماوٍت حؿخ٣ي مً م ٍن
ْ
وصخى به هىخا ًءًوالظي أوخُىا الُ ٪وما َّد
َّد
الضًً وال جخٟغ٢ىا ُٞه ) .
ونِىا به ابغاَُم ومىسخى وِٖسخى أن أُ٢مىا ِّ
عسخ ؤلاؾالم مً أظل الدؿامذ في ٢لىب اإلاؿلمحن َّد
َّٕ -د
َ
جٟايل بُجهم ِّم ًْ خُض الغؾالت ،ومً خُض ؤلاًمان
أن ألاهبُاا ازىة ،ال
َّ
بهم٣ٞ ،ا ٫ال٣غآن ال٨غٍم  " :نىلىا آمىا باهلل وما ؤهضُ بلُىا وما ؤهضُ بلى ببشاهُم وبظماغُل وؤسحو وَػهىب وألاظباه
ْك
ّ
َ
ؤخذ منهم وهدً له معلمىن " .
هكشم بحن ٍد
وما ؤوحي مىسخى وغِسخى وما ؤوحي الىبُحن ِإمً نبلهم ال ِإ
أن ال ا٦غاٍ في الضًًٞ ،الُٗ٣ضة ًيبػي ْ
عسخ ؤلاؾالم جدذ ٢ىُغة الدؿامذ ْ
طٖ -ل٣ض َّد
بك٩ل واضح،
أن ٌؿخ٣بلها ال٣لب والٗ٣ل
ٍن
ظلي :
وبك٩ل ٍن
َ َ
َ
"ال بيشاه في ّ
ْك
الل ّي َ
َّ َ ُّ
اظخمعَ بالػشوة الىزهى ال اهكفام
وٍامً باهلل قهذ
قم ْكً ًٌكش بالىاؾىث
ِإ
الذًً نذ جبحن الشؼذ مً ِإ
لها ".
ٌة
عسخ ؤلاؾالم مً أظل الدؿامذ َّد
ٗ -ل٣ض َّد
أن أم٨ىت الٗباصاث ٖلى ازخالٞها مدترمت في هٓغ اإلاؿلمحنٞ ،ها َى ال٣غآن ً٣ى: ٫
ُهللا َ
ّ ْك
ٌع
ُهللا
"ولىال ُهللا
َ
ومعاظذ ًزيش قيها اظـم هللا يشحرا ًءً".
وـلىاث
ـىامؼ ِإوب َـُ ٌعؼ
لهذمذ
دقؼ هللا
الىاط بػمهم ببػن ِإ
أن َئالا اإلاؿلمحن ًيبػي ْ
عسخ ؤلاؾالم مً أظل الدؿامذ َّد
ط٘ -ل٣ض َّد
أن ًىٓغوا الى ٚحرَم ٖلى َّدأجهم بكغً ،جاصلىجهم بالتي هي
َّد
َّد
الكخمَّ ،د
أخؿً ٣ٞ ،ا ٫ال٣غآن ال٨غٍم " :وال ججادلىا َ
ٞبًا٦م والكخم
ؤهل الٌخاب بال بالتي هي ؤخعً"  .واطا ما ا٢خطخى ألامغ
" :وال حَـع ُّـبـىا الزًً ًَ ْكـذغىن م ْكً دون هللا  ،قـِ ُّ
ـعبىا هللا َغ ْكذوا ًا بؿحر غلم" .
ِإ
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عسخ ؤلاؾالم في ٢لىب اإلاؿلمحن مً أظل الدؿامذ الب َّدر لهمُ ،ي
ط -ٙل٣ض َّد
وخ ْؿ ًَ الًُاٞت لهمٞ ،ها َى ال٣غآن ً٣ى ٫للمؿلمحن :
ِّ
َ
خل لٌم ووػامٌم ٌّل
الٌخاب ٌّل
خل لهم ".
"ووػام الزًً ؤوجىا
إلاجغص ٧ىجهم ٚحر مؿلمحنَ ،
ْ
 -7ل٣ض َّد
وجغ ٥ألامغ لُىم
عسخ ؤلاؾالم في ٢لىب اإلاؿلمحن أن ال ٖضاوة بحن اإلاؿلمحن وبحن ٚحرَمَّ ،د ِّ
الُ٣امتَّ ،د
اللهم اال اطا اٖخضي َئالا ٖلى اإلاؿلمحن ،اال اطا وَ ٠٢ئالا في َغٍ ٤صٖىة اإلاؿلمحن َ
جغ ٖثرةٖ ،ىض طل٢ ٪ا٫
َّ
َّ
شخيء ،وهم ًخلىن الٌخاب،
شخيء ،ونالذ الىفاسي لِعذ اليهىد غلى ٍد
ال٣غآن ال٨غٍم  " :ونالذ اليهىد لِعذ الىفاسي غلى ٍد
مشل نىلهم قاهلل ًدٌم بُنهم ًىم الهُامت قُما ًاهىا قُه ًخخلكىن"  .ل٣ض َّد
يزلَ ناُ الزًً ال ٌػلمىن َ
عسخ ؤلاؾالم في
٢لىب اإلاؿلمحن َّد
اوؿان ٌِٗل ٖلى وظه َظٍ البؿُُت ،ولُماعؽ َظا الدؿامذ
لُدضص الدؿامذ اإلاُلىب ِّم ًْ
٧ل َظٍ ألاؾـ ِّ
ٍن
ًء
َّد
لُئ٦ض للىاؽ اوؿاهِخه الغاثٗت.
مماعؾت عاثٗت ،جىبش ٤مً
اوؿان اؾخلم ؾضة الحُاة ،وٖاف ِّ
ٍن
ل٣ض ظاا ؤلاؾالم ٣ٞغع مبضأ الحغٍت ،و٢ا ٫أمحر اإلائمىحن ٖمغ بً الخُاب ٧لمخه اإلاكهىعة في طل :٪متى اؾخٗبضجم
الىاؽ و٢ض ولضتهم أمهاتهم أخغ ًءاعا  .و٦ظل ٪ونُت ٖلي بً أبي َالب :ال جٚ ً٨حر ٥و٢ض زل ٪٣هللا ًء
خغاٞ .األنل في الىاؽ أجهم
أخغاع بد٨م زل ٤هللا ،وبُبُٗت والصتهم و لهم خ ٤الحغٍت ،وخ ٤ازخُاع الُٗ٣ضة وَم في طلً ٪خدملىن أمام هللا ٖؼ وظل
مؿئولُت ازخُاعَم وأٖمالهم .ان وظىص اإلاظَب الىاخض ال ًدؿ ٤م٘ الخٗضصًت التي زل ٤هللا الىاؽ ٖلحها (وال ًؼالىن
مسخلٟحن)ٞ ,االزخالُٞ ٝغة بكغٍت والخىىٕ ؾىت ٧ىهُت،و٢ض عاعى ؤلاؾالم َظا الجاهب خُض نان لٛحر اإلاؿلمحن مٗابضَم
وععى خغمت قٗاتغَم.
٦ما ا٢خًذ الخٗضصًت في مٟهىمها ج٣بل الغأي آلازغ ٦د٣ُ٣ت واٗ٢ت بد٨م الُبُٗت ؤلاوؿاهُت ،وما أظمل ما ٢ا٫
ؤلامام الكاٞعي في َظا اإلاجا ( :٫عأَي نىاب ًدخمل الخُؤ ،وعأي ٚحري زُؤ ًدخمل الهىاب)،ومما ًئ٦ض طل ٪أهه إلاا
جىؾٗذ عٗ٢ت الضولت ؤلاؾالمُت ػمً الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم٧ ،ان َىا ٥مجمىٖت ٦بحرة مً ال٣باتل اإلاؿُدُت الٗغبُت،
وبسانت في هجغانٞ ،ما ٧ان مىه نلى هللا ٖلُه وؾلم ،اال أن أ٢ام مٗهم اإلاٗاَضاث التي جئمً لهم خغٍت اإلاٗخ٣ض ،ومماعؾت
الكٗاتغ ،ونىن أما ً٦الٗباصة ،اياٞت الى يمان خغٍت ال٨ٟغ والخٗلمٞ ،ل٣ض ظاا في مٗاَضة الىبي ألَل هجغان  " :ولىجغان
وخاقُتهم ظىاع هللا ،وطمت مدمض الىبي عؾى ٫هللا ٖلى أهٟؿهم ،وملتهم ،وأعيهم ،وأمىالهم ،وٚاتبهم ،وقاَضَمَ ،و ِّب َُٗهم،
ونلىاتهم ،ال ٌٛحروا أؾٟ٣ا ًٖ أؾُٟ٣خه وال عاَبا ًٖ عَباهِخه ،الى أن ٢ا " : ٫وٖلى ما في َظٍ الصحُٟت ظىاع هللا وطمت
الىبي أبضا ختى ًؤحي هللا بؤمغٍ ان هصحىا وأنلحىا ".
وفي ٖهض ٖمغ بً الخُاب الى أَل اًلُا (ال٣ضؽ) هو ٖلى ُيخغٍتهم الضًيُت ،وخغمت مٗابضَم وقٗاتغَم َ " :ظا ما
َّد
أُٖى ٖبض هللا ٖمغ أمحر اإلائمىحن أَل اًلُا مً ألامان :أُٖاَم أماها ألهٟؿهم وأمىالهم و٦ىاثؿهم ونلباجهم وؾاتغ ملتهم ،ال
ُي
حؿ٦ ً٨ىاثؿهم ،وال ُيتهضم ،وال ًيخ٣و مجها ،وال مً خحزَا ،وال مً نلُبها ،وال مً شخيا مً أمىالهم ،وال ُيً٨غَىن ٖلى صًجهم،
وال ُيًًاع أخض مجهم .وال ٌؿ ً٨ببًلُا مٗهم أخض مً الحهىص .
ومً َىا ال ًد ٤ألي ٞئت ٧اهذ أن جٟغى الُٗ٣ضة بال٣ىة وؤلا٦غاٍ ٖلى مً زالٟها في الضًً ،وفي طل ٪يمان
لح٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾُت التي جد ٤٣اوؿاهِخه وجدترم اعاصجه٣ٞ.ض ٖغ ٝؤلاؾالم مىظ ٞجغٍ بضٖىجه الى الؿالم ،الظي َى
ٖىىاهه وماصجه التي اقخ ٤مجها خُض:
* بجى ٖال٢ت اإلاؿلمحن بًٗهم ببٌٗ ٖلى اإلادبت وألازىة٢ .ا ٫هللا حٗالى " :بهما اإلاىمىىن بخىة " ؾىعة الحجغاث آلاًتٓٔ.
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*بجى ٖال٢ت اإلاؿلمحن م٘ ٚحرٍ مً ألاظىاؽ وألامهاع ٖلى الخٗاع ٝوالخٗاون ٢ .ا ٫هللا حٗالى ً" :اؤيها الىاط بها خلهىايم مً
ريش وؤهثى وظػلىايم ؼػىبا ونباثل لخػاسقىا بن ؤيشمٌم غىذ هللا ؤزهايم" ؾىعة الحجغاث آلاًتٖٔ.
*٢طخى ٖلى مٓاَغ الخٟغ٢ت والُبُ٣ت وؾىي بحن ألاٞغاص في الح٣ى ١والىاظباث ،وأمغ اإلائمىحن ٧اٞت بالضزى ٫في الؿلم ختى
ًدؿجى لهم جباص ٫اإلاىا ٘ٞواقاٖت الخحر بُجهم ،وظٗل ٖال٢ت اإلاؿلمحن م٘ ٚحرَم ٢اتمت ٖلى اإلاؿاإلات وألامً وٖضم الاٖخضاا اال
اطا اٖخضي ٖلحهم ُٞجب أن ًغصوا الاٖخضاا بمشله ٢ا ٫هللا حٗالى  " :وناجلىا في ظبُل هللا الزًً ًهاجلىهٌم وال حػخذوا بن هللا
ال ًدب اإلاػخذًً" .ؾىعة الب٣غة آلاًتٓ.ٔ9
* حٗامل اإلاؿلمحن م٘ أَل البالص اإلاٟخىخت وألاؾغي اط مى٘ ٢خل مً ال ً٣اجل مً اليؿاا وألاَٟا ٫والكُىر والعجؼة ًٗٞ ،
أوـ عضخي هللا ٖىه أن الىبي (م) ٢ا « : ٫اهُل٣ىا بؿم هللا وٖلى ملت عؾى ٫هللا (م) وال ج٣خلىا قُسا ٞاهُا وال َٟال نٛحرا
وال امغأة » عواٍ أبى صاوص.
*خغم حكىٍه ال٣خُل بًٖ ُ٘٣ى أو أ٦ثر أًٖاته.
*ههى ًٖ اؾااة مٗاملت ألاؾغي وؤلايغاع بهم بل ظٗل اَٗامهم مً نٟت ألابغاع اإلا٣غبحن الى هللا :ظاا في ؾىعة ؤلاوؿان
آلاًت" 9-8وٍىػمىن الىػام غلى خبه معٌُىا وٍدُما وؤظحرا بهما هىػمٌم لىظه هللا ال هشٍذ مىٌم ظضاءا وال ؼٌىسا ".
*صٖا ؤلاؾالم الى اإلاؿاواة والٗضالت الاظخماُٖت و٢طخى ٖلى مٓاَغ الخٟغ٢ت والُبُ٣ت والخمُحز وأٖلً بؤهه ال ًٞل لٗغبي ٖلى
عجمي ،وال لعجمي ٖلى ٖغبي وال ألخمغ ٖلى أبٌُ وال ألبٌُ ٖلى أخمغ اال بالخ٣ىي.والصحُذ أن ؤلاؾالم لم ً ً٨وخضٍ في
اقخماله ٖلى مباصة الدؿامذ ٞ ،اإلاؿُدُت ج٣ى ٫أهاظُلها:
• ل٣ض ُ٢ل ل٨م مً ٢بل أن الؿً بالؿً وألاه ٠باأله ، ٠وأها أ٢ى ٫ل٨م  :ال ج٣اومىا الكغ بالكغ بل مً يغب زض ٥ألاًمً
ًء
ٞدى ٫الُه الخض ألاٌؿغ ومً أزظ عصااٞ ٥ؤُٖه اػاع ٥ومً سخغ ٥لدؿحر مٗه مُال ٞؿغ مٗه مُلحن .
• مً اؾخٟٛغ إلاً ْلمه ٣ٞض َؼم الكُُان .
ط• ٖاقغوا الىاؽ مٗاقغة ان ٖكخم خىىا الُ٨م وان مخم ب٩ىا ٖلُ٨م .
َ
ًء
وَا هي بضوعَا جخًمً مباصة الدؿامذ في أ ْظلى نىعٍ  ،بل اهه حؿامذ ًبضوا أخُاها ٞى ١الُا٢ت .
و٦ظل ٪جضٖى الضًاهت الحهىصًت الى الدؿامذ ٞبطا هٓغها الى مشل َظٍ الىناًا ..
ُي
ُي
• ٧ل ما ُي
جٟٗله أهذ بٛحر. ٥
ًٟٗله ٚحر ٥بٞ ٪بًا ٥أن
ج٨غٍ أن
• اٚدؿلىا وجُهغوا وأػٍلىا قغ أ٩ٞاع٦م ( )...وٟ٦ىا ًٖ ؤلاؾااة  .حٗلمىا ؤلاخؿان والخمؿىا ؤلاهها.ٝ
أٞاصها الخاعٍش بؤن اإلاؿلمحن ٢ض اهٟخدىا – أًام ُٖائهم الحًاعي واػصَاعَم الش٣افي – ٖلى مٗاع ٝوٖلىم وز٣اٞاث ،
وخغنىا ٖلى أن ًٟهمىَا وَؿخىٖبىَا وَؿخُٟضوا مجها  ،ختى أن الخاعٍش ًئ٦ض أجهم ما اؾخُاٖىا أن ُيًُ٣مىا خًاعتهم التي
َ
أ٢امىَا اال بٗض اَالٖهم واؾخٟاصتهم مما وظضوا لضي ٚحرَم  .و٢ض قغٕ طل ٪الاهٟخاح الظي ؾل٩ىٍ ألابىاب أمام الخٗغٝ
والخ٣اعب والخباص ، ٫وٖؼػ ألاصواع الاًجابُت الٟاٖلت التي ٧اهذ جئصحها جل ٪اإلاىاْغاث التي ٧اهذ حؿخُ٣ب – ٖبر بُىث الح٨مت
َ
التي جىاٞـ أولى ألامغ في جؤؾِؿها – الٗلماا مً مسخل ٠ألاصًان  ،و٢ض َ
أ٢بل اإلاؿلمىن ٖلحها بخل٣اتُت و٢هض  ،و٢بلىا ٞحها
ًء
قغٍ الالتزام بٗضم الاؾخضالٖ ٫لى َم٣ىالتهم ال بال٨خاب وال ُّ
بالؿىت هؼوال ٖىض عٚبت مىاْغحهم مً الحهىص والىهاعي وختى مً
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ُي َ
ًء
ًء
ًء
البىطًحن واإلاجىؽ وٚحرَم جمؿ٩ا بالٗ٣الهُت وجد٣ُ٣ا ٫إلاىيىُٖت وجُبُ٣ا للمىهجُت الٗلمُت التي جغ ٌٞالخُب الخ٣غٍغٍت
واإلا٣ىالث اإلاٗلبت  .و مً اإلاىانل التي جذُ غلى حعامذ الىبي مدمذ ـلى هللا غلُه وظلم ما ًلي:
*اؾخ٣بل اإلاهُٟى نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم وٞض ههاعي الحبكت ،وأ٦غمهم بىٟؿه .و٢اَّ " : ٫بنهم ٧اهىا ألصحابىا
ٞؤخب ْ
ُّ
أن أ٦غمهم بىٟسخي" .
م٨غمحن،
*اؾخ٣بل ُّ
الىبي نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم وٞض ههاعي هجغان ،وؾمذ لهم بب٢امت الهالة في مسجضٍ.
ًء
َضًت مً اإلا٣ى٢ـ في مهغ ،وهي الجاعٍت التي أهجبذ ابغ َ
* اؾخ٣بل ُّ
اَُم ولض اإلاهُٟى نلى
الىبي نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم
زم و٣ٞ ٠٢ا " :٫اؾخىنىا بال٣ـبـِ زحراَّ ،د
هللا ٖلُه وآله وؾلمَّ ،د
ٞبن لي ٞحهم وؿبا ًءً ونهغا " .
ٌة
َّد
الؿ ًِّ عضخي هللا ٖجها وأعياَا الى أبحها نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم ،
* ان الدؿامذ ملحىّ ًىم ظااث ٞاَمت ،وهي نٛحرة ِّ
َْ
ظهل لها  -لُمها أبى ظهل ٣ٞ -ا ٫لها اإلاهُٟى نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم  " :اطَبي الى أبي ؾُٟان واقخ٩ي له
حكخ٩ي لُـم أبي ٍن
ًء
ظهل ٦ما لُمٞ ، ٪لُمخه
" وطَبذ الى أبي ؾُٟان ،و٢الذ له ال٣هتٞ ،ؤزظَا أبى ؾُٟان و٧ان مكغ٧ا ،و٢ا ٫لها :الُمي أبا ٍن
وٖاصثٞ ،ؤزبرث الىبي نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم بظلٞ ،٪غً ٘ٞضًه الى الؿماا و٢اَّ " : ٫د
اللهم ال جيؿها ألبي ؾُٟان " ٣ً .ى٫
ًء
أًْ َّد
ابً ٖباؽ ٞ :ما ُّ
أن اؾالم أبي ؾُٟان اال اؾخجابت لضٖىة الىبي نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم َظٍ .
* عوي أن الغؾى ٫م ٧ان ًدًغ والتم أَل ال٨خاب وَكُ٘ ظىاتؼَم  ،وَٗىص مغياَم  ،وٍؼوعَم ،وٍ٨غمهم ختى عوي أهه إلاا
ًء
ػاعٍ وٞض ههاعي هجغان ٞغف لهم ٖبااجه  ،وصٖاَم الى الجلىؽ .وَ٨ظا باث واضحا أن الدؿامذ الضًجي مُلب اوؿاوي هبُل
َ َ
الُٟغة ؤلاوؿاهُت
صٖذ الُه ألاصًان ٧اٞت صون اؾخصىاا  ،و ٠ُ٦ال جضٖى الُه و٢ض أعاصجه الح٨مت ؤلالهُت وا٢خًخه ِّ
ُي
واؾخىظبخه اليكؤة الاظخماُٖت وٞغيخه اإلاجخمٗاث اإلاضهُت وجدخمه ز٣اٞت الٗىإلات وما جدخاط الُه مً َُِّ ٢م خًاعٍت َومضهُت
ًء
ًء
ًء
ًء
هبُلت جض ٘ٞالى ظٗل الىٞاا بالحاظاث الىٟؿُت والٗ٣لُت والىظضاهُت والاظخماُٖت والحًاعٍت واٗ٢ا مغتُا وزُاعا مخاخا أمام
ال٣ضعاث والٟ٨اااث ٞ .الدؿامذ الضًجي ُيً٣غ الازخال ٝوٍ٣بل الخىىٕ وَٗتر ٝبالخٛاًغ وٍدترم ما ًمحز ألاٞغاص مً مُُٗاث
هٟؿُت ووظضاهُت وٖ٣لُت وزُا ، ٫وٍ٣ضع ما ًسخو به ٧ل قٗب مً م٩ىهاث ز٣اُٞت امتزط ٞحها ٢ضًم مايُه بجضًض خايغٍ
وعإٍت مؿخ٣بله  ،هي ؾبب وظىصٍ وؾغ ب٣اته وٖىىان َىٍخه َومبٗض اٖتزاػٍ ٦ .ما جخمشل ُ٢مت الدؿامذ الضًجي في ٧ىهه
ًء
ُي
ً٣خطخي الدؿلُم اإلاُل – ٤اٖخ٣اصا وؾلى٧ا ومماعؾت – بؤهه اطا ٧ان لهئالا وظىص أو صًً أو زهىنُت ز٣اُٞت ال جغضخى
الاهتهاٞ ٥لآلزغًٍ ٦ظل. ٪
اإلافادس واإلاشاظؼ
 الهشآن الٌشٍم)2003ؤلاؼٍالُت الشهاقُت في قلعىحن،مجلت حعامذ ،جفذس غً مشيض سام هللا لذساظاث خهىم
البرؾىسي ،بًاد (ؤلاوعان،قلعىحن العىت ألاولى ً/اهىن الشاوي .
 )2003الحشٍاث ألاًادًمُت في قلعىحن  ،مشيض سام هللا لحهىم الاوعان  ،سام هللا /قلعىحن.
الخىاظا  ،ببشاهُم شحاره ( )2003خهىم ؤلاوعان في مىاهج الخػلُم الذًجي الػالي في قلعىحن ،مشيض سام هللا لذساظاث خهىم
دوٍٍاث ،خالذ (ؤلاوعان ،سام هللا /قلعىحن.
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)2003في الخػلُم الذًجي الػالي وخهىم ؤلاوعان،مشيض سام
الؽاغش،هاـش الذًً ؛ خمذ،غلي خلُل؛ دوٍٍاث ،اًاد ظمُل(هللا لذساظاث خهىم ؤلاوعان/قلعىحن.
)2003ؤلاغالم وغالنخه بهُم الدعامذ ،مجلت حعامذ،جفذس غً مشيض سام هللا لذساظاث خهىم ؤلاوعان
مدعً ،ظمُذ(،العىت ألاولى /جمىص .
 )1994لمان خشٍت الخػبحر،مً ميؽىساث وصاسة ؤلاغالم الكلعىُيُت،يخاب سنم(.)3
غبذ الهادس،خاجم ( )2005الدعامذ الشهافي بحن الىانؼ الكلعىُجي وآماُ الخؿُحر،وسنت بدض مهذمت إلاىانؽت معىدة
غىادً ،ىظل رًاب(.2005
ؤلاواس الػام إلاعخهبل الشهاقت في قلعىحن ،هابلغ/4/4،
 )1995مىلىغاث في التربُت اإلاذهُت للؽباب  ،وصاسة الؽباب والشٍالت سام هللا.
غىاوشه ،ولُذ( )2003خهىم ؤلاوعان في الهاهىن ألاظاسخي الكلعىُجي ،مشيض سام هللا لذساظاث خهىم ؤلاوعان،
غالوهه ً ،اظش ؾاصي (سام هللا  /قلعىحن.
)1979الػبادة في ؤلاظالم،الىبػت(،)6ماظعت الشظالت/بحروث.
االهشلاوي ً،ىظل( )1971في ظالُ الهشآن ،الىبػت(،)7داس بخُاء الترار الػشبي /بحروث.
نىب ،ظُذ ( )1988جاسٍخ الىبري،الىبػت(،)2داس الٌخب الػلمُت/بحروث.
الىبري،مدمذ بً ظشٍش()1999الخدىُ الذًمهشاوي الكلعىُجي(وظهت هظش بظالمُت)،مشيض البدىر والذساظاث الكلعىُيُت ،
مىفىس،ظماُ (هابلغ /قلعىحن.
 )1999اإلاذهُاث(الذًمهشاوُت واإلاىاوىت وخهىم ؤلاوعان في قلعىحن) ،مشيض البدىر والذساظاث
 ـ ـ(الكلعىُيُت،الىبػت الشاهُت،هابلغ /قلعىحن.
اإلاىانؼ الالٌتروهُت:http:// www.mesopotamia4374.com
http://ar.wikipedia.org
http://www.donboscokenitra.orghttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7
%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D
9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8
A%D8%A9
http://www.kutanweer.com
http://www.kuwait25.com
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مىنل الؽشَػت ؤلاظالمُت مً الخىىع الشهافي والخػاٌؾ العلمي(دساظت جىبُهُت)
ّ
مدمذ لُاء ّ
ّ
الذًً خلُل ببشاهُم ّ
ؤ .م  .د ّ .
الػشبُـت  -بؿذاد ـ الػشام
ًلُت ؤلامام ألاغظم الجامػت  /نعم اللؿـت

بعم هللا الشخمً الشخُم
اإلاهذمت
عب الٗاإلاحن ,وأقغ ٝالهالة وأجم الدؿلُم ٖلى ؾُض ألاولحن وآلازغًٍ ,ؾُضها ومىالها مدمض اإلاهُٟى ألامحن
الحمض هللا ِّ
وٖلى آله وصحبه أظمٗحن.
َّدأما بٗض:
َّد
َّد
ٞبن هللا َظل ْذ ٢ضعجه أ٦غم ؤلاوؿاهُت بهظٍ الكغَٗت الؿمدت ,وزخم بها الغؾالت وألاصًان ,وأهاع لها الُغٍ ,٤وأوضح لها اإلاىهج
الظي ُٞه هجاتها وبه نالخها الى ُ٢ام الؿاٖت في ظمُ٘ قئون الحُاة وشجىجها ،و٧ل جٟانُلها وظؼتُاتها٩ٞ ,ل ما ًهلح قؤن
البكغٍت ٢ض ُيخ ِّض َص لها٦ ,ما بحن لها عبها في ٦خاب ال٨غٍم مً َّدأهه أ٦مل لها الكغَٗت َّد
وأجم ٖلحها الىٗمت ب٣ىله حٗالى((:الُىم ًئـ
الظًً ٟ٦غوا مً صًى٨م ٞال جسكىَم وأزكىن ،الُىم أ٦ملذ ل٨م صًى٨م وأجممذ ٖلُ٨م وٗمتي وعيِذ ل٨م ؤلاؾالم
ًء
صًىا))(:اإلااتضة.)٣ :
واإلاخؤمل في ؾماث َظٍ الكغَٗت ومؼاًاَا في أمىع الضهُا وآلازغة ًجضَا ٢ض ٢ضمذ الُ٣م واإلاٗاًحر التي ًمٖ ً٨لى يىئها
حؿُحر أمىع الحُاة ٧اٞت٣ٞ ,ض ٧اهذ وماػالذ الى ُ٢ام الؿاٖت الكغَٗت ال٩املت اإلاخىاػهت ,اإلاىٓمت في الخٗامل والبىاا والخٗاٌل
في ؾاتغ قئون اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي.
والق ٪في َّد
َّد
أن الٗهغ
ومً ًىٓغ الى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ًجض َّدأجها جدؿ٘ لجمُ٘ الىاؽٞ ,ال جضٖى إللٛاا آلازغ بل حٗتر ٝبه,
الظي وِٗكه ًخمحز بتهاوي الحضوص الؼمىُت واإلا٩اهُت ,وجالشخي اإلاؿاٞاث ,اط جدى ٫الٗالم الى ٢غٍت ٧ىهُت نٛحرة٦ ,ما جمحز
ًء
بالخُىع الهاتل في ج٨ىىلىظُا الاجها ٫والاهخ٣ا ٫التي أنبذ ؤلاوؿان ٢اصعا ٖبرَا ٖلى أن ًغي وَؿم٘ ما ًضوع في أعظاا الٗالم
ًء
في مضة متزامىت م٘ الحضرٞ ,ؤنبدذ ُٞه الٗال٢اث البكغٍت أ٦ثر احؿاٖا ألامغ الظي َّدأصي الى مؼٍض مً الخٟاٖل البكغي
والاهٟخاح الش٣افي والحًاعي.
ومً اإلاٗلىم َّد
أن ؤلاؾالم ًىاػن بحن زىابذ الكغَٗت ومخٛحراث الٗهغ ,وٍئمً بىظىص الخٗضصًت الضًيُت واإلاظَبُتٞ ,االزخالٝ
وحٗضص ألامم والكٗىب ,واه٣ؿام الىاؽ الى ٢ىمُاث و٢باتل أمغ وا ،٘٢وَى وؾُلت للخمحز والخٗاع ٝبحن الىاؽ٣ً ,ى ٫ؾبداهه
ًء
ان أ٦غم٨م ٖىض هللا أج٣ا٦م َّد
قٗىبا و٢باتل لخٗاعٞىا َّد
ان هللا ٖلُم
وحٗالىً((:ا أحها الىاؽ َّداها زل٣ىا٦م مً ط٦غ وأهثى وظٗلىا٦م
زبحر))(الحجغاث،)١٣ :وؤلاؾالم لم ًمى٘ اإلاؿلمحن مً مسالُت ومٗاقغة اإلاسالٟحن لهم في الُٗ٣ضة واإلاظَب مىظ بضاًت
ؤلاؾالم وختى الُىم والى أن ًغر هللا ألاعى َوم ًْ ٖلحها.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

21

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015
َّد
والب ِّر للمؿلمحن ولٛحرَم مً
ان قغَٗت ؤلاؾالم قغَٗت خاٞلت بالُ٣م الىبُلت ,مً الٗض ٫والغخمت والغ ٤ٞوؤلاخؿان ِّ
أصحاب الضًاهاث واإلاظاَب ألازغي ,وَظٍ ُ٢م أؾاؾُت في ؤلاؾالمَّ ,د
وان في عوح ؤلاؾالم مً الؿماخت وؤلاوؿاهُت ما الًمل٪
مىه ٠أن ًى٨غٍ ,وهي ؾماخت مبظولت للمجمىٖت البكغٍت ٧لها ال لجيـ ٞحها ,وال ألجبإ ُٖ٣ضة مُٗىتَّ ,د
واهما هي لئلوؿان
ًء
بىنٟه اوؿاها.
َّد
ان َّد
ألامت ؤلاؾالمُت جمغ في َظٍ ألاًام بؤويإ نٗبت٣ٞ ،ض ج٩الب ٖلحها ألاٖضاا مً ٧ل ظاهبٞ ,هىا ٥الُام٘ في زغواتها,
وَىا ٥الغاٚب في حُٛحر أ٩ٞاعَا وحٛغٍبها ،وَىا ٥مً ٌؿعى الوؿالزها ًٖ صًجها واصزالها في صًً آزغ ،و٧ل َئالا ًجمٗهم
باٖض واخض أآل وَى :ال٨غٍ لهظا الضًً وأَله ,وٖضم عٚبتهم في ْهىعٍ.
وج٩ازغث ٖلى ازغ طل ٪مً ٧ل نىب الضٖىاث اإلاُالبت بالخٗاٌل ,وٞخذ مجاالجه م٘ آلازغًٍ ٞهىا ٥مً ًضٖى اإلاؿلمحن الى
ًء
الخٗاٌل الضًجي ،وَىا ٥مً ًضٖىَم الى الخٗاٌل الش٣افي ،وآزغون ًضٖىجهم الى الخٗاٌل الحًاعي ,و٧ل مجهم ًدمل مٟهىما
ًء
ًء
ًء
وٖضواها َّد
بؤهه الًجحز الدؿامذ والخٗاٌل م٘
مُٗىا لهظا الخٗاٌل الظي ًضٖى الُه ،و٦شحر مً َئالا ًَ َّدض ُيٖىن ٖلى ؤلاؾالم ْلما
وأن اإلاؿلمحن الًلتزمىن بؤصبُاث الخٗاٌل الؿلمي ,في خحن َّد
اإلاسالٟحن في الُٗ٣ضة واإلاظَبَّ ,د
أن ؤلاؾالم صًً الؿالم ،والؿالم
أي مجخم٘ صون الخٗاٌل والدؿامذٖ ,لى الغٚم مً ازخال ٝآلاعاا وألاصًان واإلاظاَب في اإلاجخم٘.
لً ًخد ٤٣في ِّ
ًء
ًء
و٢ض أعصها في بدشىا َظا أن هىضح مى ٠٢ؤلاؾالم مً الخٗاٌل في َّد
خض طاجه بىنٟه ُ٢مت عاُ٢ت مً الُ٣م ؤلاوؿاهُت ،ومىٟ٢ه
مً الخٗاٌل م٘ آلازغًٍ في مجخم٘ واخض ,باٖخباع َّدأهه ًُ٢ت بالٛت ألاَمُت حؿخد ٤الىٓغ والضعاؾت ,والاهتهاا الى مى٠٢
واضح ٌٗبر في خ٣ُ٣خه ًٖ مٟهىمه الصحُذ وٍبحن أؾؿه ويىابُه وأَضاٞه ,وٍخالام في ظىَغٍ م٘ عؾالت ؤلاؾالم الخالضة,
ُي َ
وؾ َّدىت اإلاهُٟى ٖلُه الهالة والؿالمً ,جلي الح٣ات،٤
وٍ٩ىن لل٨ٟغ ؤلاؾالمي مى ٠٢مدضص اػااَا ٌ,ؿدىض الى ٦خاب هللا حٗالى
وٍٟىض اإلاٛالُاث وٍبُلها ,وٍىضح أؾؿها ويىابُها الكغُٖت ,ونىع جُبُ٣اتها في الخاعٍش ؤلاؾالمي .
وألظل الىنى ٫الى َظا الهض٢ ٝؿم البدض ٖلى زالر مباخض عتِؿت ,هي:
اإلابدض ألاو :٫و٢ض ظاا بٗىىان((:الخٗاٌل الؿلمي)) مٟاَُم وصالالث،و٢ض جىاولىا في َظ البدض مٟهىم الخٗاٌل الؿلمي في
اللٛت والانُالح ،وإلادت جاعٍسُت ًٖ جُىع مٟهىمه.
واإلابدض الشاوي :و٢ض ظاا بٗىىان((:الخٗاٌل الؿلمي في يىا ال٣غآن ال٨غٍم ُّ
والؿ َّدىت الىبىٍت)),و٢ض جىاولىا في َظا اإلابدض
بُان أَم ال٣ىاٖض التي جئؾـ لهظا الخٗاٌل في يىا ال٣غآن ال٨غٍم والؿىت الىبىٍت مً :وخضة أنل البكغٍت وازخالٝ
ٖ٣اتضَم ويغوعة حٗاوجهم ,والدؿامذ م٘ اإلاسالٟحن ،والخضا ٘ٞؤلاوؿاوي والخىاٞـ في ٖمل الخحراث.
واإلابدض الشالض :و٢ض ظاا بٗىىان((:هماطط للخٗاٌل الؿلمي في جاعٍش صولت ؤلاؾالم))،و٢ض جىاولىا في َظا اإلابدض زالزت هماطط,
وهي :أهمىطط الحبكت ،وأهمىطط اإلاضًىت ,وأهمىطط ههاعي هجغان.
وهغظى أن ج٩ىن َظٍ الض اؾت ٢ض أُٖذ اإلاىيىٕ َّد
خ٣ه وأن ًُٟض مىه الباخشىن مشلما أٞاص البدض مً ٚحرٍ .
ع
اإلابدض ألاوُ :الخػاٌؾ العلمي مكاهُم ودالالث
ؤ – مكهىم الخػاٌؾ العلمي في اللؿت والاـالح:
ًخ٩ىن مهُلح "الخٗاٌل الؿلمي" مً ق٣حن ،وألظل الىنى ٫الى جدضًض مٟهىم قامل وظام٘ لهظا اإلاهُلحٞ ،ؿىدىاو٫
بالخدلُل ٧ل ظؼا مً اإلاهُلح ٖلى خضة:
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أوال :الخٗاٌل:
الخٗاٌل خالت اظخماُٖت مكخ٣ت مً(الِٗل)،والِٗل ٦ما ظاا في لؿان الٗغب((:الِٗل :الحُاة))(،)1وظاا في جاط
ُي
الٗغوؽ((:والخٗاٌل :اإلاٗاٌكتٖ :اف مٗه٣٦,ىلهمٖ :اقغٍ ,والٛالب في الخٗاٌل أن ً٩ىن بؤلٟت ومىصة))( ،)2ووعص في اإلاعجم
ُي
الىؾُِ َّد
أن((:حٗاٌكىاٖ :اقىا ٖلى ألالٟت واإلاىصة ,ومىه الخٗاٌل ,وٖاٌكهٖ :اف مٗه ,والِٗل مٗىاٍ الحُاة ,وما ج٩ىن به
الحُاة مً اإلاُٗم واإلاكغب والضزل وٚحرٍ))(.)3
ُي
وبهظا ًدبحن َّد
أن ل ٟٔالخٗاٌل ٌٗجي الاقترا ٥في الحُاة ٖلى ألالٟت واإلاىصة وهي ٖلى وػن جٟاٖل الظي ًُٟض وظىص الٗال٢ت
اإلاخباصلت بحن الُغٞحن.
ٖغٞه الخىٍجغي َّد
و٢ض َّد
بؤهه((:اجٟاَ ١غٞحن أو ٖضة أَغاٖ ٝلى جىُٓم وؾاتل الِٗل ,أي :الحُاةُٞ ,ما بُجهم و٢ ٤ٞاٖضة ًخم
جدضًضَا وجمهُض الؿبل اإلائصًت الحها))(.)4
وبظلً ٪خطح َّد
أن الخٗاٌل ٖال٢ت اوؿاهُت حؿتهض ٝازغاا الخجغبت ؤلاوؿاهُت مً زال ٫الخىانل والخٟاٖل وج٣ىٍت الٗال٢اث
ًء
ونىال الى الخ٩امل ؤلاوؿاوي.
وَىا ٥مً ٌٗغ ٝالخٗاٌل َّد
بؤهه ٖباعة ًٖ((:مجخمٗاث مخ٩املت ٌِٗل ٞحها الىاؽ مً مسخل ٠ألاٖغا ١وألاظىاؽ وألاصًان
ًء
ميسجمحن م٘ بًٗهم البٌٗ ,والًخُلب أصوى ٨ٞغة للخٗاٌل ؾىي أن ٌِٗل أًٖاا َظٍ الجماٖاث مٗا صون أن ً٣خل
أخضَم آلازغ))(.)5
ًء
وٍئٍض َظا اإلاٟهىم ال٣ىَّ ٫د
بؤن الخٗاٌلَ :ى ال٣بى ٫بىظىص ألازغ ،والِٗل مٗه ظىبا الى ظىب صون ؾعي إللٛاته أو ؤلايغاع
ًء
ًء
ًء
به ؾىاا ٧ان َظا آلازغ ٞغصا أو خؼبا ؾُاؾُا أو َاتٟت صًيُت أو صولت مجاوعة أو ٚحر طل.٪
وخُض ً٩ىن الخٗاٌل ً٩ىن الؿلم ,طلَّ ٪د
ألهه الًم ً٨الٟهل بُجهما ٞالخٗاٌل هدُجت َبُُٗت لحالت الؿلم التي الًم ً٨أن
َّد
جدضر اال اطا جىاٞغث لها م٣ىماث مُٗىتٞ ,ما الؿلم؟.
زاهُا :الؿلم:
الؿلم في اللٛت :الؿالمت والؿالم ,وفي ألانل البرااة مً الُٗب وآلاٞاث ,والؿالم اؾم مً اؾماا هللا حٗالى لؿالمخه مً
الى٣و والُٗب والٟىاا(.)6
َ
و٢ض ازخاع بٌٗ أَل اللٛت َّدأهه َم ًْ ُيٌ ْؿ َل ُيم مىه ,واٖترى ٖلى اإلاٗجى ألاو ,٫وعأي َّد
أن اإلاٗجىَّ :دأهه الظي ٌَ ْؿل ُيم الش٣الن مً ظىعٍ
ًء
ًء
وْلمهٞ ,هى في ظمُ٘ أٗٞاله ؾالم الخُ ٠والْلم ،ومىه ج٣ىَ :٫ؾ ِّل َم مً آلاٞت ؾالمت وؾالما اطا هجا ,واإلاؿاإلات :اإلاهالحت،
ومىه ٢ى ٫الىبي(نلى هللا
(ٔ) لسان العرب  , ٖٛٙ/ٙمادة (عيش ).
(ٕ) تاج العروس  , ٕٛٙ- ٕٕٛ /ٔٚمادة (عيش ) .
(ٖ) ادلعجم الوسيط  , ٙٗٓ /مادة ( عيش ) .
(ٗ) اإلسالم والتعايش بني األديان . ٕ /
(٘) ختيل التعايش معاً .ٜٔ/
( )ٙينظر  :تاريخ العروس ٕٖ , ٖٚٔ /مادة ( سلم).
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ٖلُه وؾلم)((:أؾلم ؾاإلاها هللا))(،)1والؿلم :الهلح ،والؿلم :اإلاؿالم ,ج٣ى :٫أها مؿالم إلاً ؾاإلاجي.
و٢ض أمغ هللا حٗالى اإلائمىحن بالضزى ٫في الؿلم ٧اٞت٢ ،ا ٫حٗالىً((:ا أحها الظًً آمىىا اصزلىا في الؿلم ٧اٞت والجدبٗىا زُىاث
الكُُان َّداهه ل٨م ٖضو مبحن))(:الب٣غة،)٢٠٨ :أي((:أن ًؤزظوا بجمُ٘ ٖغي ؤلاؾالم وقغاثٗه ,والٗمل بجمُ٘ أوامغٍ وجغ٥
ظمُ٘ ػواظغٍ ما اؾخُاٖىا مً طل.)2())٪
َ
وؾ َّدمى هللا حٗالى الجىت صاع الؿالم٣ٞ ،ا((:٫وهللا ًضٖىا الى صاع الؿالم وحهضي مً ٌكاا الى نغاٍ مؿخُ٣م))(ًىوـ:
َ
,)٢٥لخلىَا مً آلاٞاث والخىا ٌ٢والى٨باث(،)3وجدُت اإلاؿلمحن الؿالم والدؿلُم ,وَى مهضع َؾل َم ْذ ,ومٗىاٍ :الضٖاا
َ َ
()4
٧ا ٝفي اُٖاا ناخبه ألامان ,ل٣ىله
لئلوؿان بؤن ٌ ْؿل َم مً آلاٞاث في صًىه وهٟؿه ,وجؤوٍله :الخسلُو ,والؿالم ٍن
ْ
ًء
َّد
الؿلم يض الحغب ,وَى الدؿلُم هلل حٗالى بال
حٗالى((:والج٣ىلىا إلاً أل٣ى الُ٨م الؿالم لؿذ مئمىا)) ( اليؿاا،)٩٤ :وطل ٪أن ِّ
ًء
()5
٧ا ٝفي خ ً٣الضم وخ ٟٔالٗغى واإلاا ٫ختى لى ٧ان مىا٣ٞا
مىاػٖت  ,و٢بى ٫ما أحى به عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم),وَى ٍن
٢ا ٫حٗالى٢((:الذ ألاٖغاب آمىا ٢ل لم جئمىىا ول٢ ً٨ىلىا أؾلمىا وإلاا ًضزل ؤلاًمان في ٢لىب٨م ،وان جُُٗىا هللا وعؾىله
ًء
قِئا َّد
ان هللا ٟٚىع عخُم))(الحجغاث. )١٤ :
الًلخ٨م مً أٖمال٨م
ًٓهغ لىا م َّدما ج٣ضم ط٦غٍ َّد
أن مٗجى الخٗاٌل الؿلميَ :ى ٖباعة ًٖ ٖال٢ت جٟاٖلُت جدؿم بالؿلم وج٣ضم ٢اٖضة الخٗاون
ِّ
ؤلاوؿاوي الغخب الظي جد٨مه الُ٣م ؤلاوؿاهُت الىبُلت.
ب – إلادت جاسٍخُت غً جىىس مكهىم الخػاٌؾ العلمي:
َّد
ان الخٗاٌل الؿلمي لِـ ولُض ٖهغها الحايغ ,بل ٌٗىص جاعٍسه الى ظظوع ٢ضًمت اعجىث بالحًاعة ؤلاؾالمُت ,التي ْلذ
ًء
َُلت خ٣ب جاعٍسُت مخالخ٣ت مدِ أهٓاع الٛغب ,الظي ًىٓغ الحها بٗحن الغٍبت وال٣ل٤؛ َّد
ألجها حك٩ل بدؿب ػٖمهم تهضًضا
ًء
مؿخمغا إلاهالحهم.
وفي ْل جل ٪الحًاعة الُٗٓمت وظض الىاؽ ٖلى ازخال ٝمظاَبهم وأصًاجهم الِٗل ال٨غٍم والحُاة آلامىت ,والىماطط الضالت
ٖلى طل٦ ٪شحرة.
بؤن((قٗىب الٗالم ٢ض ٖغٞذ خالت الخٗاٌل الؿلمي ْ
وجُٟض الضالتل الخاعٍسُت بما ال ً٣بل الكَّ ٪د
وان لم حؿخسضم اإلاهُلح

هٟؿه ،و٧ان ُ٢امها ٖلى أؾاؽ الدكابه بحن أٞغاص اإلاجخم٘ ،زم لم جلبض أن جُىعث بٗض طل ٪لخ٣ىم ًء
بىاا ٖلى الاخخُاط ،ومً
َز َّدم َّد
ٞبهه ٧لما احؿ٘ هُا ١اإلاىٓىعًٍ في ج٨خل بكغي مٗحن ,يٖٗ ٠ىهغ الدكابه ٖلى أَمُخه و٢ىي ٖىهغ الاخخُاط ،وػاصث
مٗه يغوعة الخٗاٌل ،وَكحر مهُلح الخٗاٌل الى ويُٗت مُٗىت أو خالت بُٗجها ٢ض جٓهغ في م٩ان وجسخٟي في م٩ان آزغ,
و٢ض جىظض في ٞترة أو ٖهغ مٗحن وجسخٟي في ٖهىع أزغي))(.)6

ٔ) فتح الباري ٕ , ٜٕٗ /رقم احلديث ( . )ٔٓٓٙ
(ٕ)تفسري القران العظيم ٔ. ٘ٙٗ /
(ٖ)ادلصدر نفسو ٗ. ٕٙٔ /
(ٗ)ينظر  :تاج العروس ٕٖ , ٖٜٚ – ٖٚٔ /مادة ( سلم).
(٘) ينظر  :الكليات . ٘ٓٚ /
()ٙالتعايش السلمي يف عصور الدولة اإلسالمية . ٘ /
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َّداال َّد
ٔ9ٔ7م)صون
أن أوْ ٫هىع للخٗاٌل الؿلمي ٦مهُلح ٌٗىص الى لُىحن (  ) Leninالظي أَل٣ه ُيبُٗض الشىعة الكُىُٖت ٖام (
ًء
ًء
أن ًدٓى خُجها باَخمام ًظ٦غ(٣ٞ,)1ض وظض لُىحن َّد
َىٍال ,لظا ُي
الب َّدض مً
أن الخدى ٫الى الاقتراُ٦ت في ظمُ٘ البلضان ًدخاط و٢خا
ًء َّد
ًء
وظىص حٗاٌل َىٍل ألامض بحن ألاهٓمت اإلاخباًىتً ,يخهي باهخهاع الاقتراُ٦ت ؾلما(((,)2اال َّدأهه ٢ض أُٖض اخُاا الخٗامل مجضصا م٘
ًء
ٕٔ،)ٔ9وأًًا زال ٫الحغب الٗاإلاُت الشاهُت ,ختى بل ٜالظعوة في التروٍج لها م٘ حكُ٨ل الُ٣بُت
ٕٓٔ9ـ ـ
َظا اإلاٟهىم ٖامي(
الشىاتُت الحاصة بحن اإلاٗؿ٨غًٍ الٛغبي والكغقي ,اللظًً زغظا مً أجىن الحغب ووٍالتها با٢خىإ مكترٌ ٥ؿدىض الى يغوعة
الالخجاا الى الخٗاٌل والخٗاون بحن الجاهبحن ،وان جباًيذ هٓغة ٧ل مجهما الى مؿىٚاث َظا اإلاٟهىم ومًمىهه))(.)3و٢ض ؾاٖض
ٖلى ابغاػ الضٖىة الى((ؾُاؾت( الخٗاٌل الؿلمي)الٟؼٕ الظعي بٗض أن أنبدذ ال٣ىبلت الىىوٍت وهي أصاة الضماع الكامل
،مكاٖت بحن صو ٫اإلاٗؿ٨غًٍ))(.)4
َّد
َّداال َّد
,)ٔ9٘ٙخحن جىلى(هُ٨خا زغوقى)ٝاإلاؿئولُت الؿُاؾُت في بالصٍ,
أن اإلاالمذ ألاؾاؾُت ل٨ٟغة الخٗاٌل لم جدبلىع اال ٖام(
ًء ًء
،)ٔ9٘ٙأٖلً
ٟٞ،)ٔ9٘ٙي زُابه اإلاكهىع في اإلائجمغ الٗكغًٍ لهظا الحؼب ٖام (
باٖخباعٍ ؾ٨غجحرا ٖاما للحؼب الكُىعي ٖام(
زغوقى ٝجبيُه ل٨ٟغة الخٗاٌل الؿلمي التي ٧ان لُىحن ٢ض صٖا الحها وماعؾها في الٗكغٍيُاث مً َظا ال٣غن ,بضًال ًءً ل٨ٟغة
الٟ٨اح وخخمُت الحغب بحن اإلاٗؿ٨غًٍ الكغقي والٛغبي(. )5
وٍم ً٨جهيُ ٠الخٗاٌل بدؿب الضعاؾاث الى مؿخىٍاث زالر هي(:)6
 - 1اإلاعخىي ألاوُ :ؾُاسخي ،أًضًىلىجيً ،دمل مٗجى الحض مً الهغإ ,أو جغوٌٍ الخال ٝالٗ٣اتضي بحن اإلاٗؿ٨غًٍ
الاقترا٧ي والغأؾمالي في مغخلت الحغب الباعصة ,أو الٗمل ٖلى اخخىاته ,أو الخد٨م في اعاصة َظا الهغإ ,بما ًٟخذ
٢ىىاث للخىانل والخٗامل الظي ج٣خًُه يغوعاث الحُاة اإلاضهُت والٗؿ٨غٍت.
 - 2اإلاعخىي الشاوي :ا٢خهاصي ًغمؼ الى ٖال٢اث الخٗاون بحن الح٩ىماث والكٗىب ُٞما له نلت باإلاؿاتل ال٣اهىهُت
والا٢خهاصًت والخجاعٍت ,مً ٢غٍب أو بُٗض.
ًء
 - 3اإلاعخىي الشالض :صًجي ,ز٣افي ,خًاعي ,وَى ألاخضر وَكمل جدضًضا مٗجى الخٗاٌل الضًجي ,أو الخٗاٌل الحًاعي,
وَظا ٖلى مؿخىي ألاٞغاص صازل اإلاجخم٘ الىاخض وبحن الكٗىب واإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت.
هالخٔ َّد
أن ٨ٞغة الخٗاٌل الؿلمي ٢ض جُىعث وبضأث مً اإلاؿخىي ألاًضًىلىجي والؿُاسخي وَى ما أَلٖ ٤لُه الخٗاٌل أو٫

ألامغ ،وناخبه اإلاؿخىي الا٢خهاصي ُٞما بٗض ,الى أن قمل اإلاؿخىي الضًجي والش٣افي والحًاعيِّ ,م َّدما ظٗل الخٗاٌل الؿلمي
ًء
ال ً٣ىم  ِ٣ٞبحن الضولت َّد
واه َما بحن الكٗىب أًًا.

(ٔ) ينظر  :الصهيونية والنازية واساليب التعايش السلمي مع اآلخر .ٜٔ /
(ٕ) ينظر  :موسوعة السياسة .ٚٙ٘ /
(ٖ)الصهيونية والنازية وأساليب التعايش مع اآلخر . ٕٓ /
(ٗ)احلوار من أجل التعايش .ٚٚ /
(٘) ينظر  :العالقات الدولية . ٕٔ٘ /
()ٙينظر  :العالقات الدولية .ٚٚ /
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اإلابدض الشاوي :الخػاٌؾ العلمي في لىء الهشآن الٌشٍم والعىت الىبىٍت
ًء
ًء
َّد
ان ؤلاؾالم ٢ض أؾـ ز٣اٞت اوؿاهُت جضٖى الى حٗاٌل الىاؽ ٖلى الغٚم مً ازخالٞهم وحٗضصَم .وججض الخٗضصًت مغظُٗتها
َ
في ال٣غآن ال٨غٍم والؿىت الىبىٍت ,اط ج َّدم الخؤُ٦ض ٖلى ازخال ٝالىاؽ ومىاػٖهم ومضاع٦هم وخغٍتهم في الخضًً والاٖخ٣اص,
وجضاولهم ٖلى مغا٦ؼ الٗلم وال٣غاع ,وجضاٗٞهم ٖلى مسخل ٠اإلاىا...٘٢الى ٚحر طل ٪مً مٓاَغ الخٗضص والخىىٕ.
هو ال٣غآن ال٨غٍم ُّ
٦ما َّد
والؿ َّدىت الىبىٍت الكغٍٟت ٖلى وخضة ألانل ؤلاوؿاوي ،م٘ ؤلا٢غاع بمبضأ الازخال ٝوالخىىٕ البكغي في
قتى اإلاجاالث ,وجغجب ٖلى طل ٪يغوعة الخٗاع ٝوالخٟاَم والخٗاون بحن الىاؽ ,وَى ما ً٣خطخي الحىاع بحن اإلاسخلٟحن وججىب
الهضام والهغإ ،واخال ٫الخىاٞـ والخضا ٘ٞمدلهما ٦آلُاث يغوعٍت لئلنالح وص ٘ٞالٟؿاص وجباص ٫اإلاىا ٘ٞبحن الىاؽ،
ًء
وظٗل خالت الؿلم هي ألانل وخالت الحغب هي الاؾخصىاا ,وأمغ ؾبداهه وحٗالى بالٗض ٫بحن الىاؽ ٖامت بهغ ٝالىٓغ ًٖ
ُٖ٣ضتهم ومظَبهم.
ًء
وهجض في مهُلح الخٗاٌل َّد
أن زمت ألٟاْا أزغي جغص في َظا ؤلاَاع ،بًٗها ًخ ٤ٟوٍخ٣اَ٘ م٘ الخٗاٌل في بٌٗ ؾماجه
وم٣ىماجه ،مشل :الدؿامذ ،والدؿا ،ً٦والخ٩امل ،والخالقي ،وبًٗها آلازغ ًٟتر ًٖ ١الخٗاٌل في مٟهىمه ٦مهُلح الخ٣اعب,
ُي َّد َ
ًء
َّد
هبُه مدمض (نلى هللا
ٞهى مغٞىى ظملت وجٟهُال؛ وطل ٪أن ٧ل صٖىة للخ٣غٍب مالم ج٣م ٖلى َضي ٦خاب هللا حٗالى وؾىت ِّ
ًء
ٖلُه وؾلم)ٞهي صٖىي باَلت وج٣اعب ٚحر ممَّ ً٨د
ألهه ؾُ٩ىن
خُيئظ ازخالٞا في ألانى ٫الكغُٖت ،وٍترجب ٖلى طلٖ ٪ضم
ٍن
صحت ٧ل صٖىاث وأ٩ٞاع الخ٣غٍب م٘ اإلاظاَب اإلاسخلٟت وأَل البضٕ أو الٟ٨اع مً الحهىص والىهاعي؛ َّد
ألجها ؾدؿتهضٝ
ًء
ًء
وؾخئصي الى اوؿالر اإلاؿلم ًٖ ُٖ٣ضجه عوٍضا عوٍضا ,ختى ً٨دك ٠في الجهاًت َّدأهه ٣٦ابٌ ُٟ٦ه ٖلى اإلاااٞ ،ال آلازغ الًا٫
َّد
ٖاص الى الح ٤أو  ًٖ ٠٦الٗضوان وال َظا اإلاخىاػ ٫ناخب الح ٤ؾلم له صًىه.
في خحن َّد
أن الخٗاٌل الؿلمي ًىُل ٤مً عإٍت اؾالمُت عقُضةٞ ,هىا ٥الٗضًض مً آلاًاث ال٣غآهُت وألاخاصًض الىبىٍت ال٨شحرة
ًء
مٗان خُىٍت وأؾاؾُت ل٩ل ججم٘ بكغي مىضحت َّدأهه ًىُل ٤مً عإٍت
الضالت ٖلى مكغوُٖخه بحن اإلاظاَب اإلاخٗضصة في ٖضة ٍن
ؤلاؾالم ألعبٗت أمىع َامت جضوع خىلها خُاة البكغ ،هي:
ًا
ؤوال :وخذة ؤـل البؽشٍت واخخالف غهاثذهم ولشوسة حػاسقهم:
ؤلاؾالم طل ٪الضًً الٗالمي بمىٓىمخه اإلاخ٩املت في ظىاهبها الُٗ٣ضًت والدكغَُٗت وألازالُ٢تَ ،ى زُاب الى ؤلاوؿان في ٧ل
ْ
َ
ػمان وم٩انٞ ,اإلوؿان في الخهىع ؤلاؾالمي أًٞل ال٩اتىاث التي حِٗل ٖلى وظه ألاعى وأَ ٦غ َم َها ِّإلاا أوصٖه هللا ُٞه مً مؼاًا،
ًء ًء
٢ا ٫حٗالىً((:ا أحها الىاؽ اج٣ىا عب٨م الظي زل٨٣م مً هٟـ واخضة وزل ٤مجها ػوظها وبض مجهما عظاال ٦شحرا ووؿاا ،واج٣ىا هللا
ًء
الظي حؿاالىن به وألاعخام َّد
ان هللا ٧ان ٖلُ٨م عُ٢با))(اليؿااٞ ،)١ :اهلل ؾبداهه وحٗالى أوظض ؤلاوؿاهُت مً هٟـ واخضة،
ًء ًء
ًء
ووؿاا٢ ،ا ٫حٗالى((:وَى الظي أوكاا٦م مً هٟـ واخضة
وأوكؤ مً َظٍ الىٟـ ػوظها ،ومجهما وكغ في الىظىص عظاال ٦شحرا
ٞمؿخ٣غ ومؿخىصٕ ٢ض ٞهلىا آلاًاث ل٣ىم ً٣ٟهىن)) (ألاوٗام ،)٩٨ :وفي اوكاا ظمُ٘ الىاؽ مً هٟـ واخضة آًاث بِىاث ٖلى
٢ضعة هللا حٗالى وٖلمه وخ٨مخه ووخضاهِخه.
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و٧ان الىبي(نلى هللا ٖلُه وؾلم)ًيكغ ؤلازاا ؤلاوؿاوي الظي ًخجاوػ اإلاؿلمحن الى ٚحر اإلاؿلمحن وٍئ٦ض َّد
أن البكغٍت ٧لها مً
ان عب٨م واخضَّ ،د
أنل واخض٣ٞ ،ا(٫نلى هللا ٖلُه وؾلم)ً((:ا أحها الىاؽ أآل َّد
وان أبا٦م واخض أآل الًٞل لٗغبي ٖلى عجمي وال
َّد
عجمي ٖلى ٖغبي والأؾىص ٖلى أخمغ اال بالخ٣ىي ))(.)1وَظا ً٣خطخي مجهم الغخمت بالخٗاون.
٦ما ًدبحن مً آلاًت ال٨غٍمت َّد
أن ؤلاؾالم ً٣غ بىخضة البكغٍت ,وازخال ٝالىاؽ في ما ًخ٩لمىهه مً لٛاث أو ًيخمىن الُه مً
قٗىب حهض ٝالى مٗغٞت بًٗهم لبٌٗ ,وَظا ٌؿخلؼم الخٗاٌل بحن ظمُ٘ الىاؽ(.)2
ًا
زاهُا  :الدعامذ مؼ اإلاخالكحن:
لم جغص في ال٣غآن ال٨غٍم ٧لمت الؿماخت نغاخت ,ل ً٨ظااث ال٨شحر مً اإلاٗاوي التي جدمل في َُاتها مٗاوي الؿماخت ,هدى
ًء
الهبر ,والٟٗى والهٟذ ،وٓ٦م ال٣ً،)3(ُٔٛى ٫حٗالى٢((:ل للظًً آمىىا ٌٟٛغوا للظًً الًغظىن أًام هللا لُجؼي ٢ىما بما ٧اهىا
ً٨ؿبىن))(الجازُت،)١٤ :و٢ض ط٦غ الٗالمت الؿٗضي في جٟؿحر َظٍ آلاًت َّد
أن هللا حٗالى((ًؤمغ ٖباصٍ بدؿً الخل ،٤والهبر ٖلى
أطًت اإلاكغ٦حن ،الظًً الًغظىن أًام هللا ،أي :ال ًغظىن زىابه وال ًساٞىن و٢اثٗه في الٗانحنَّ ،د
ٞؤهه حٗالى ؾُجؼي ٧ل ٢ىم بما
٧اهىا ً٨ؿبىن))(,)4وٍ٣ى ٫حٗالىٞ((:ؤنٟذ ٖجهم و٢ل ؾالم ٞؿىٌٗ ٝلمىن))(الؼزغ ،)٨٩ :ٝوٍ٣ى ٫ؾبداهه وحٗالى((:وما زل٣ىا
الؿمىاث وألاعى وما بُجهما َّداال بالحَّ ٤د
وان الؿاٖت ألجُت ٞؤنٟذ الهٟذ الجمُل))(الحجغ،)٨٥ :وٍ٣ى ٫حٗالى((:زظ الٟٗى
وأمغ بالٗغ ٝوأٖغى ًٖ الجاَلحن))(ألاٖغا،)١٩٩ :ٝوٍ٣ى ٫حٗالى ًٖ نٟت ٖباص الغخمً اإلائمىحن((:وٖباص الغخمً الظًً
ًء
ًء
ًمكىن ٖلى ألاعى َىها واطا زاَبهم الجاَلىن ٢الىا ؾالما))(الٟغ٢ان،)٦٣ :و٢ض ؾئل عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم)ًٖ
أي ألاصًان أخب الى هللا َّد
ٖؼ َّد
وظل ؟ ٢ا((:٫الحىُُٟت الؿمدت)) ( ،)5ومً َظا اإلاىُل٣ٞ ٤ض قمل ؤلاؾالم بِؿغٍ وع٣ٞه الىاؽ
ِّ
ًء
ختى ٚحر اإلاؿلمحنٞ ،دؿامذ مٗهم في ٦شحر مً الً٣اًا وألاخ٩ام ,ومىدهم ٦شحرا مً الح٣ى ,١و٢ض ججلى َظا الدؿامذ في عخمت
ؤلاؾالم الىاؾٗت.
و٢ض ٧ان عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم)ٌؿخسضم الدؿامذ ,وَؿخٗمله ختى م٘ اإلاىا٣ٞحن الظًً ٌٗغَّ ٝدأجهم ٦ظل٣ٞ ،٪ض
َ
عوي ًٖ ِّأم اإلائمىحن ٖاثكت(عضخي هللا ٖجها)ػوط الىبي(نلى هللا ٖلُه وؾلم)خضزخه ,أ َّدج َها ٢الذ للىبي(نلى هللا ٖلُه
وؾلم)َ((:ل أحى ٖلًُ ٪ىم أقض مً ًىم أخض؟ ٢ا :٫ل٣ض لُ٣ذ مً ٢ىم ٪ما لُ٣ذ ،و٧ان أقض ما لُ٣ذ مجهم ًىم الٗ٣بت ,اط
َّد
ٖغيذ هٟسخي ٖلى ابً ٖبض ًالُل بً ٖبض ٦الٞ ,٫لم ًجُبجي الى ما أعصثٞ ,اهُل٣ذ وأها مهمىم ٖلى وظهي ٞلم اؾخ ٤ٟاال وأها
ب٣غن الشٗالبٞ ،غٗٞذ عأسخيٞ ,بط أها بسحابت ٢ض أْلخجي ٞىٓغثٞ ,بطا ٞحها ظبراتُل ٞىاصاوي٣ٞ ،اَّ :٫د
ان هللا ٢ض ؾم٘ ٢ى٫
٢ىم ٪ل ٪وما عصوا ٖلُ ,٪و٢ض بٗض هللا الُ ٪مل ٪الجبا ٫لخؤمغٍ بما قئذ ٞحهمٞ ,ىاصاوي مل ٪الجباٞ ٫ؿلم َّد
ٖلي ،زم ٢اً :٫ا
ُي ْ
مدمض٣ٞ ،ا ٫طلُٞ ٪ما قئذ ان قئذ أَ ِّب ُيٖ ٤لحهم ألازكبحن٣ٞ ،اٖ ٫لُه الهالة والؿالم :بل أعظى أن ًسغط هللا مً
ًء
أنالبهم مً ٌٗبض هللا وخضٍ وال ٌكغ ٥به قِئا)) (.)6

(ٔ) سلسلة األحاديث الصحيحة  , ٕٔٙ /حديث رقم (ٗ.)ٔٔٙ
(ٕ)ينظر  :ادلسلمون والتعايش السلمي يف البلدان غري اإلسالمية . ٕٖٜ /
(ٖ) ينظر :التسامح يف القران الكرمي .ٜٓٛ /
(ٗ)تيسري الكرمي الرمحن .ٚٚٙ /
(٘)األدب ادلفرد  , ٖٜٔ/حديث (. ) ٕٛٚ
( )ٙصحيح مسلم ٕ ٛٙٗ/رقم احلديث (٘. )ٜٔٚ
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وفي َظا الحضًض بُان ٖٓم ؤلاؾالم وؾماخخه٣ٞ ،ض ع ٌٞالىبي(نلى هللا ٖلُه وؾلم)الضٖاا ٖلى اإلاكغ٦حن وعظا مً هللا
أن حهضحهم ,وأن ًٟخذ لهم باب الخىبت.
َّد
ان الٛاًت مً الدؿامذ َى الضٖىة للضزى ٫في قغَٗت ؤلاؾالم ،ووكغ عوح اإلادبت واإلاىصة بحن الىاؽ ،والظًً ٖاصة ًسخلٟىن
في ألامىع اإلااصًت والٗغُ٢ت وال٨ٟغٍت والضًيُت ،و٢ض َّد
أن َل ال٣غآن ال٨غٍم والؿىت الىبىٍت اإلاكغٞت أًٞل ألاؾـ للدؿامذ م٘
آلازغ...وللدؿامذ أهىإ مجها(:)1
ؤ – الدعامذ الذًجي:
َّد
ًء
ًء
ابخضاا ،والاؾالم ًساَب مخبُٗه بؤال ًغٚمىا أخضا
وٍخمشل َظا بك٩ل زام في ٖضم ا٦غاٍ الىاؽ ٖلى الضزى ٫في أي صًً
َّد
ٖلى جغ ٥صًىه واٖخىا ١ؤلاؾالم وفي َظا ً٣ى ٫حٗالى((:ال ا٦غاٍ في الضًً))(الب٣غة،)٢٥٦ :وٍ٣ى ٫حٗالىٞ((:ظ٦غ اهما أهذ مظ٦غ،
لؿذ ٖلحهم بمهُُغ))(الٛاقُت،)٢ٕ – ٢١ :وٍ٣ى ٫حٗالى((:ل٨م صًى٨م ولي صًً))(ال٩اٞغون، )٦ :وٍ٣ى ٫ؾبداهه((:ولى قاا
ًء
عب ٪آلمً مً في ألاعى ٧لهم ظمُٗا ،أٞؤهذ ج٨غٍ الىاؽ ختى ً٩ىهىا مئمىحن))(ًىوـ.)٩٩ :
َّد
ُي
اال َّدأهه ًيبػي ابغاػ محزاث الكغَٗت ؤلاؾالم وجغُٚب الىاؽ بضزىله صون ؤلا٦غاٍ في طل ،٪بل ًلؼم اإلاؿلمحن أن ُيٌ َٗ ِّغٞىا بضًجهم
وما ُٞه مً عخمت ،و ٠ُ٦حٗامل م٘ مسالُٟهِّ ،م َّدما ًٟ٨ي إلاً اَل٘ ٖلُه أن ٌٗلم َّدأهه صًً الح.٤
ًء
ًء
ول٣ض بل ٜاإلاؿلمىن أن٣اٖا قتى مً ألاعى وأمما مسخلٟت في لٛاتها وأظىاؾها وز٣اٞتها وختى صًاهاتهاٞ ،لم ج٨غٍ أخضا أو
جٟغى ٖلُه لٛت مُٗىت أو ز٣اٞت مُٗىت بل ،قهضث الٗهىع ؤلاؾالمُت اإلاخٗضصة اهًىاا ز٣اٞاث قتى جدذ زُمت ؤلاؾالم
صوهما جهاعٕ أو انُضام ،وصوهما اخخ٣اع أو الٛاا لكٗب أو ز٣اٞت .
ب – الدعامذ الكٌشي:
َّد
وٍخمشل طل ٪في اجاخت الٟغنت لئلوؿان أن ًبضي أ٩ٞاعٍ ومباصته ،قغٍُت أال ٌٗخضي ٖلى زىابذ الضًً وأمً اإلاجخم٘
ًء
َّد
صاتما ،بل ُي
الب َّدض مً بُان البرَان والضلُلٞ ،بن أمخى٘ آلازغون
ؤلاؾالمي ،وأال ٌؿعى لبؿِ ؾُُغجه وهٟىطٍ واْهاع الح ٤مٗه
الاههُإ ل٨ٟغٍ ومباصته ٞلِـ له مً ؾلُان٣ً ،ى ٫ؾبداهه وحٗالى((:اصٕ الى ؾبُل عب ٪بالح٨مت واإلاىٖٓت الحؿىت
وظاصلهم بالتي هي أخؿً َّد
ان عبَ ٪ى أٖلم بمً َّد
يل ًٖ ؾبُله وَى أٖلم باإلاهخضًً))(الىدل،)١٢٥ :و٢ىله حٗالى((:والججاصلىا
َّد
َّد
أَل ال٨خاب اال بالتي هي أخؿً اال الظًً ْلمىا مجهم))(الٗى٨بىث،)٤٦ :و٢ىله حٗالى((:اطَبا الى ٞغٖىن َّداهه َػى٣ٞ ،ىال له
ًء ًء
٢ىال لُىا لٗله ًخظ٦غ أو ًسصخى))(َه.)٤٤ – ٤٣ :
ًا
زالشا  :الخذاقؼ ؤلاوعاوي في غمل الخحراث:
ًء
ل٣ض ٞخدذ ٢اٖضة الدؿامذ التي ً٣ىم ٖلحها ؤلاؾالم أمام اإلاؿلمحن ؾبُال لالخخ٩ا ٥الىاؾ٘ باألمم والكٗىب وشجٗذ ٖلى
الخٟاٖل ؤلاوؿاوي الظي ٌؿدىض في مٟهىم ال٨ٟغ ؤلاؾالمي الى مبضأ الخضا٣ً،)2(٘ٞى ٫ؾبداهه وحٗالى((:ولىال ص ٘ٞهللا الىاؽ
َّد
ول ً٨هللا طو ًٞل ٖلى الٗاإلاحن)) ( الب٣غة, (٢٥١ :وهٖ ٠٣لى مٗجى آزغ له في ٢ىله
بًٗهم ببٌٗ لٟؿضث ألاعى
َّد
حٗالى((:والحؿخىي الحؿىت وال الؿِئت اص ٘ٞبالتي هي أخؿً ٞبطا الظي بِى ٪وبِىه ٖضواة ٦ؤهه ولي خمُم))(ٞهلذ.)٣٤ :

(ٔ) ينظر  :التسامح يف القران الكرمي . ٕٗ /
(ٕ) احلوار من أجل التعايش . ٕٖ /
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ُي
َغخه ؤلاؾالم
وج٣ىم مىهجُت الخضا ٘ٞبحن الىاؽ ٖلى أؾاؽ الخىاٞـ في ظلب اإلاهالح وصعا اإلاٟاؾض ,وَى البضًل الظي
أمام ؤلاوؿاهُت ,ومً ظهت أزغيَّ ,د
ٞبن الخضا ٘ٞبحن الىاؽ لجضًغ بدماًت خغٍت الىاؽ في مٗخ٣ضاتهم وأهماٍ خُاتهم ونُاهت
مٗابضَم ٖ,لى ازخال ٝمللهم ومظاَبهم وٍخطح َظا في ٢ىله حٗالى((:ولىال ص ٘ٞهللا الىاؽ بًٗهم ببٌٗ لهضمذ نىام٘ وبُ٘
ونلىاث ومؿاظض ًظ٦غ ٞحها اؾم هللا ٦شح ًءرا ،ولُىهغ َّدن هللا مً ًىهغٍ َّد
ان هللا ل٣ىي ٖؼٍؼ))(الحج.)٤٠ :
ًء
وم َّدما ؾبً ٤خطح َّد
أن الخضا((٘ٞمخىظه ٢غآهُا الى خ٣ُ٣ت ًخ٩ئ ٖلحها الاظخمإ ؤلاوؿاوي الظي به ٖماع ألاعى وبازخالله ًسخل
ِّ
ُي
الٗمغان وجٟؿض ألاعى ،وهي ٚغٍؼة الاؾخسضام الظي ظٗل ٖلُه ؤلاوؿان ,والاؾخجابت لهظٍ الٛغٍؼة الخهالح في اإلاىا,٘ٞ
والخمضن ,والخٗاون الاظخماعي ,م٘ اْهاع خ٣ُ٣ت الخماًؼ والازخال ٝوالخٗضصًت))(.)1
ًء
ًء
ًء
وٍؤحي مهُلح الضَ ٘ٞىا لُ٩ىن بضًال اؾالمُا ظضًضا إلاهُلح الخدضي الؿاتض في الحًاعة الٛغبُت ,وَى مهُلح اًجابي في
صاللخه ,وال ًدخىي ٖلى ؾلبُاث مهُلح الخدضي أو الهغإ اإلاؿخسضم في الحًاعة الٛغبُتٞ ,الض ٘ٞأو الخضاٌ ٘ٞكحر الى
ظهاص ؤلاوؿان اإلائصي الى اٖماع ألاعى ,وَى الخضا ٘ٞالظي ًئصي الى ُ٢ام الحًاعاث.
ٞبهه الًجبرَا ٖلى الخمؿ ٪بضًً واخض ومظَب ٨ٞغي واخضَّ ,د
وؤلاؾالم ٖىضما ًضٖى الى الخٟاٖل بحن الحًا اث َّد
واهما ًغٍض
ع
ؤلاؾالم لهظٍ الحًاعاث اإلاخٗضصة أن جخٟاٖل وجدؿاهض في ٧ل ما َى مكتر ٥اوؿاوي ٖام ,صون أن ًخجاوػٍ الى الكغاث٘ ,باٖخباع
ُي ٌة
َّد
وؾ َّدىت مً ؾجن هللا حٗالى في ال٩ىن٦ ,ما ٢ا ٫حٗالى((:ل٩ل ظٗلىا مى٨م قغٖت
أن حٗضص الكغاث٘ الضًيُت خ٣ُ٣ت مىظىصة
ًء
ًء
ًء
ًء
ومجهاظا ،ولى قاا هللا لجٗل٨م أمت واخضة ل ً٨لُبلى٦م في ما اآجا٦م ٞاؾدب٣ىا الخحراث الى هللا مغظٗ٨م ظمُٗا ُٞىبئ٨م بما
َّد
٦ىخم ُٞه جسخلٟىن))(اإلااتضة ,)٤٨ :و٢ا ٫حٗالى في مىي٘ آزغ((:ولى قاا عب ٪لجٗل الىاؽ أمت واخضة والًؼالىن مسخلٟحن ،اال
َّد
ألمؤلن ظهىم مً الجىت والىاؽ أظمٗحن))(َىص.)١١٩ – ١١٨ :
مً عخم عب ٪ولظل ٪زل٣هم وجمذ ٧لمت عب٪
ًء
و٢ض وظه ؤلاؾالم الىاؽ ظمُٗا الى أن ًدىاٞؿىا في ٖمل الخحر وأن ًدؿاب٣ىا في َظا اإلاُضان٣ً ,ى ٫ؾبداهه وحٗالى((:ول٩ل
ًء
ظمُٗا َّد
ان هللا ٖلى ٧ل شخيا ٢ضًغ))(الب٣غة,)١٤٨ :و٢ض ط٦غ
وظهت َى مىلحها ٞاؾدب٣ىا الخحراث أًً ما ج٩ىهىا ًؤث ب٨م هللا
الكُش مدمض نالح الٗشُمحن في ٞىاتض َظٍ آلاًت َّد
َّد
أن ٖلى ؤلاوؿان أن ًدب٘ الح ٤أًىما ٧ان ,وال ًىٓغ الى ٦ثرة اإلاسال ,٠وال ً٣ل
ُي
ٌة
ُّ
الحَّ ٤د
َّد
؛ألن ٢ىله حٗالىَ ((:وِّلٍ ٩نل ِّو ْظ َهت))ٌكمل الىظهت الكغُٖت
:الىاؽ ٖلى ٦ظا  ٠ُ٨ٞأقظ ٖجهم! بل ًجب ٖلُه أن ًدب٘
ًء
ًء
والىظهت ال٣ضعٍتٌٗ ,جي ما َّد
وظه هللا الٗباص الُه قغٖا ,وما وظههم الُه ٢ضعا ,الىظهت ال٣ضعٍت مٗغوٞتٞ :مً الىاؽ مً حهضًه
َ
ْ
هللا حٗالى ٩ُٞىن اججاَه الى الح ,٤ومً الىاؽ مً ُيًس َضًِّ َُ ٞ ٫ل ,وٍ٩ىن اججاَه الى الباَل .والىظهت الكغُٖت :ازخالٝ
أن ازخال ٝالكغَٗت ؤلاؾالمُت ًٖ ٚحرَا مٗىاٍ َّدأج َها لِؿذ َّد
الكغاث٘ بحن الىاؽٞ ,ال َج ُيٓ َّدً َّد
خً ٣ءاَّ ,د
ٞبجها ُّ
الح ٤مً هللا))(.)2
ًء
وؤلاؾالم ٢ض وي٘ زىابذ ومىُل٣اث لًبِ خغ٦ت مهالح الىاؽَّ ,د
و٢ضم أؾؿا و٢ىاٖض في جباص ٫اإلاىا ٘ٞبحن اإلاجخمٗاث في
اَاع الخٗاٌل والخٗاع ,ٝاط عؾم ٖال٢ت واضحت ومتزهت في خ ٤الخمل ٪وخ ٤الاهخٟإ ٖلى مؿخىي ألاٞغاص واإلاجخمٗاث ,وفي
َظا ً٣ى ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم((:الىاؽ قغ٧اا في زالزت اإلااا وال٨ؤل والىاع ))(.)3
و٢ض جٟاوى عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم م٘ الحهىص وٖاَضَم  ,ونالح اإلاكغ٦حن في الحضًبُت  ,و٦ظل ٪الصحابت ال٨غام
عضخي هللا ٖجهم جٟاويىا م٘ أَل ألاصًان اإلاسخلٟت ُٞما ًسو صهُاَم ومٗاقهم  ,وال ًؼاَ ٫ظا ألامغ مىي٘ اجٟا.١
(ٔ) اإلسالم واحلوار مع احلضارات ادلعاصرة . ٕٕٛ /
(ٕ) تفسري القران الكرمي ٕ . ٔٗٚ /
(ٖ )سنن ابن ماجة ٗ , ٜٔٓ /رقم احلديث ( ٖ. )ٕٗٚ
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ًخجلى لىا ِّم َّدما ج٣ضم ط٦غٍ َض ٝؤلاؾالم ,وَى ا٢امت هٓام ٖالمي ًىهي خالت ال٣ل ٤والايُغاب ,والجك٘ الؿُاسخي
والا٢خهاصي بحن ألامم ,وَى ُٟ٦ل بخد ٤ُ٣الحُاة ألاًٞل للمجخم٘ ب٩ل مظاَبه اإلاخٗضصة ,وجىٞحر ألامً والاؾخ٣غاع ,ونغٝ
الٟؿاص ًٖ ألاعى ,وبالخالي َّد
ٞبن ٖلى اإلاؿلمحن مً أظل جدَ ٤ُ٣ظا الهض ٝالىبُل والجلُل الاؾخٗضاص إل٢امت خىاع َّدبىاا م٘
أي مظَب أو ٨ٞغ ,بما ًد ٤٣للىاؽ جُلٗاتهم لحُاة اوؿاهُت آمىت مُمئىت جىٗم بالؿالم الاظخماعي.
ِّ
ًا
سابػا :بنامت الػذُ في ألاسك:
جمشل ُ٢مت الٗض ٫اخضي الُ٣م التي ًدىاصي الى جد٣ُ٣ها البكغ ٖلى ازخال ٝأصًاجهم وهدلهم ,وهي مً الُ٣م التي َّد
أ٦ض
ؤلاؾالم ٖلى جُبُ٣ها والُ٣ام ٖلحهم ختى م٘ اإلاسالٟحن٢ ,ا ٫حٗالى((:الًجها٦م هللا ًٖ الظًً لم ً٣اجلى٦م في الضًً ولم
ًسغظى٦م مً صًاعَم أن جبروَم وج٣ؿُىا الحهم َّد
ان هللا ًدب اإلا٣ؿُحن))(اإلامخدىت.)٨:
والبكغٍت الُىم أخىط ما ج٩ىن الى الٗض ٫والخٗايض لض ٘ٞالٓلم الظي حٗاوي مىه((واطا ٧ان ل٩ل صًً ؾمت ًدؿم بهاٞ ,ؿمت
ؤلاؾالم هي
الٗض ,٫وَى قٗاعٍ وزانِخه ,والٗضالت هي اإلاحزان اإلاؿخُ٣م الظي ًدضص الٗال٢اث بحن الىاؽ))(ٞ ,)1الٗضالت ؤلاؾالمُت ٖضالت
ْ
الؿل ِّم ,ومدخمت و٢ذ الٗضاوة والحغب٢ ,ا ٫حٗالىً((:ا أحها الظًً آمىىا ٧ىهىا ٢ىامحن هلل قهضاا
مُل٣ت ,وهي الػمت خاِّ ٫
َّد
بال٣ؿِ ،والًجغمى٨م قيئآن ٢ىم ٖلى أال حٗضلىا اٖضوا َى أ٢غب للخ٣ىي واج٣ىا هللا َّد
ان هللا زبحر بما حٗملىن)) (اإلااتضة. (٨ :
َّد
و٢ض ٞغى ؤلاؾالم الٗض ٫م٘ ال٣غٍب والبُٗض ,وخظع مً مٛبت مسالٟت طل٢,)2(٪ا ٫حٗالى((:ومً ظاا بالؿِئت ٨ٞبذ وظىَهم
َّد
في الىاع َل ججؼون اال ما ٦ىخم حٗملىن))(الىمل، (٩٠ :و٢ا ٫ؾبداههً((:ا أحها الظًً آمىىا ٧ىهىا ٢ىامحن بال٣ؿِ قهضاا ولى
ًء
ٚىُا ٞاهلل أولى بهماٞ ،ال جدبٗىا الهىي أن حٗضلىا ،وان جلىوا أو حٗغيىا َّد
ٞبن هللا
ٖلى أهٟؿ٨م أو الىالضًً وألا٢غبحن ،ان ًً٨
٧ان بما حٗلمىن زبح ًءرا))(اليؿاا,)١٣٥ :و٢اَّ ٫د
ٖؼ َّد
وظل((:مً ٌك ٟ٘قٟاٖت خؿىت ً ً٨له ههِب مجها ومً ٌك ٟ٘قٟاٖت ؾِئت
ًء
ً ً٨له ٟ٦ل مجها و٧ان هللا شخيا مُ٣خا)) (اليؿاا.) ٨٥ :وٍ٣ى ٫ؾبداهه وحٗالى((:واطا ٢لخم ٞاٖضلىا ولى ٧ان طا
٢غبى))(ألاوٗام.)١٥:
اإلابدض الشالض :همارط للخػاٌؾ العلمي في جاسٍخ دولت ؤلاظالم
ٓٓٗٔ)ؾىت بما َى
ًخدضر الٗالم الُىم ًٖ ٢بى ٫آلازغ ,وًٖ الاٖترا ٝبه والؿمإ له ,و٢ض ؾب ٤ؤلاؾالم ٧ل َئالا مىظ(
والب ِّر والٗض ٫والغخمت باآلزغٞ ,الغؾى ٫ال٨غٍم مدمض(نلى هللا ٖلُه
أٖٓم وأؾمى مً َظٍ اإلاُالب٣ٞ ,ض ظاا باإلخؿان ِّ
ُّ
الح ٤الظي العٍب ُٞه,لم ًً ً٨ضٖى الى ؤلاؾالم باإل٦غاٍٖ ,لى الغٚم مً َّدأهه(نلى هللا ٖلُه وؾلم) ٧ان
وؾلم)الظي مٗه
ًء
خؼها ٖلى حهىصي أو ههغاوي ماث ٖلى ٚحر ؤلاؾالم طلَّ ٪د
ألن ؤلا٦غاٍ لِـ مً قغَٗت ؤلاؾالم ٢ا ٫حٗالى((:ال ا٦غاٍ في
ًخُٟغ
الضًً ٢ض جبحن الغقض مً الػي))(الب٣غة.)٢٥٦ :
َّد
خض هللا َّد
ٖؼ َّد
وظل اإلاؿلمحن أن ًضٖى الىاؽ الى ؤلاؾالم ,وأعقض الى ازخُاع الغ ٤ٞفي الضٖىة وخؿً الخٗامل م٘ مً ال
و٢ض
َ
ٌكاع٦هم في الُٗ٣ضة ,واإلاىا٢كت مٗهم بالحؿً ,ولى طَبىا وؿخ٣غة قىاَض الخاعٍش ،إلاا اؾخُٗىا أن هدهغ في بدض مدضوص
الهٟداث ألامشلت الحُت ٖلى حٗاٌل اإلاؿلمحن م٘ أَل الضًاهاث واإلالل في البلضان ٖهغ الٟخىخاث ؤلاؾالمُت.
(ٔ ) العالقات الدولية يف اإلسالم . ٖ٘ /
(ٕ) ينظر  :القيم اإلنسانية يف اإلسالم . ٛٓ /
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ًء
ولىا في عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم)ألاؾىة الحؿىت وال٣ضوة الُُبت في ٧ل شخيا ,مهضا٢ا ل٣ى ٫هللا حٗالى((:ل٣ض ٧ان ل٨م
ًء
في عؾى ٫هللا أؾىة خؿىت إلاً ٧ان ًغظىا هللا والُىم آلازغ وط٦غ هللا ٦شحرا))(ألاخؼاب،)٢١ :الظي جغ ٥لىا هماطط للخٗاٌل م٘
آلازغ صازل الضولت ؤلاؾالمُت وزاعظهاَّ ,د
ولٗل مً أبغػَا وزُ٣ت أو صؾخىع اإلاضًىت ,التي أعؾذ أؾـ وصاتم للخٗاٌل الؿلمي
بحن اإلاؿلمحن وٚحرَم ,وأهمىطط الحبكت ,وأهمىطط ههاعي هجغان .وؾىدىاوَ ٫ظٍ الىماطط الشالر بالضعاؾت والخدلُل
ليؿخيبِ مجها أؾـ و٢ىاٖض الخٗاٌل الؿلمي التي أعؾاَا عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم).
ًا
ؤوال  :ؤهمىرط الحبؽت :
جغظ٘ البىاصع ألاولى للخٗاٌل بحن اإلاؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحن خحن َاظغ ظماٖت مً اإلاؿلمحن الى الحبكت هجغجحن٧ ,اهذ ألاولى
َ َّد
َّد
اقخض أطاَم لغؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه
زمـ مً الىبىة(,)1وطل ٪إلاا ٦ثر اإلاؿلمىن ,وزا ٝمجهم الٟ٨اع,
في قهغ عظب ؾىت
ٍن
َ
وؾلم)وللمؿلمحنٞ ,ؤ ِّطن لهم عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم)بالهجغة الى الحبكت ,وأزجى الىبي(نلى هللا ٖلُه وؾلم)ٖلى مل٪
ًء
الحبكت بما ُٞه مً زها ٫الخحر ,وَى ًىمئظ ٖلى الٟ٨غ٣ٞ ,ا ٫ألصحابهَّ ((:د
ان بالحبكت مل٩ا ال ًٓلم ٖىضٍ أخضٞ ,لى
ٍن
ًء
ًء
زغظخم الُه ختى ًجٗل هللا ل٨م ٞغظا))(ٞ,)2ازخُاع الىبي ألعى الحبكت هدُجت مٗغٞت واَالٕ٣ٞ ,ض ٧اهذ الحبكت مخجغا
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
ل٣غَل و٧اهىا ًجضون ٞحها أمىا وؾالما ومخجغا خؿىا(ٞ((،)3هاظغ مً اإلاؿلمحن ازىا ٖكغ عظال وأعب٘ وؿىة ,مجهم ٖشمان بً
ًء
ًء
٧اطباٞ ,غظٗىا الى م٨تَٞ ,ل َّدما بلٛهم َّد
ٖٟانٞ ,ؤ٢امىا في الحبكت في أخؿً ظىاع ٞبلٛهم َّد
أن
أن ٢غَكا أؾلمذ ,و٧ان َظا الخبر
ََ
ًء
ألامغ ُّ
أقض ِّم َّدما ٧ان ,عظ٘ مجهم مً عظ٘ ,وصزل ظماٖتٞ ,ل ُي٣ىا مً ٢غَل أطي قضًضا ,و٧ان ِّم َّدمً صزل ٖبض هللا بً مؿٗىص ,زم
ن ًء
ًء
عظال ,ان ٧ان ٞحهم ٖماعَّ ,د
ٞبهه ٌكُٞ ٪ه ,ومً
ِّأطن لهم في الهجغة مغة زاهُت ًءًالى الحبكتٞ ,هاظغ مً الغظا ٫زالزت وزماهى
ًء
اليؿاا زمان ٖكغة امغأةٞ ,ؤ٢امىا ٖىض الىجاشخي ٖلى أخؿً خا.)4())٫
و٢ض صاع خىاع بحن الىجاشخي وظٟٗغ بً أبي َالب(عضخي هللا ٖىه)بحن ُٞه َبُٗت الضًً ؤلاؾالمي للىجاشخي ،و٢غأ ٖلُه ؾىعة
َ َّد
ظاع الىجاشخي ,أمىا
مغٍم في ٢هت َىٍلت ط٦غتها أم ؾلمت عضخي هللا ٖجها ,وٞحها ٢الذ((:إلاا هؼلىا أعى الحبكت ظاعوها بها زحر ٍن
ًء
َ
ٖلى صًيىا وٖبضها هللا حٗالى ,ال هئطي وال وؿم٘ قِئا ه٨غَه))(.)5
َّد
ٚا٫
ل٣ض اؾخُإ اإلاهاظغون أن ًبرػوا ٖٓمت صًً ؤلاؾالم ,و٢ض ججلى طل ٪في جغ٦هم لضًاعَم وأَلحهم ,وجطحُتهم ب٩ل ٍن
َّد
وهِٟـ مً أظل اإلادآٞت ٖلى صًجهم ,وججلى ٦ظل ٪في الحىاع الظي صاع بحن ظٟٗغ(عضخي هللا ٖىه)والىجاشخي٣ٞ ,ض ٖغى ٖلُه
ًء
ًء
ؤلاؾالم بؤؾلىب مىاؾب ,اط أوضح أوال مؿاوة الجاَلُت زم بحن مداؾً ؤلاؾالم ,زم أخؿً ب٣غااجه أل٦ثر آلاًاث جؤزحرا ٖلى
الىهاعي ,و٧ل طل ٪بد٨مت وأؾلىب خؿً .
وٖىضما ٖلم الغؾى(٫نلى هللا ٖلُه وؾلم)بىٞاة الىجاشخي ,أمغ أصحابه(عيىان هللا ٖلحهم)بالهالة ٖلُه٣ٞ ,ا ٫خحن ماث
الىجاشخي((:ماث الُىم عظل نالح ٣ٞىمىا ٞهلىا ٖلى أزُ٨م أصحمت))(.)6

(ٔ)الرحيق ادلختوم . ٛٚ /
(ٕ) فتح الباري . ٔٛٛ/ٚ
(ٖ )تاريخ الطربي ٔ. ٘ٗٙ/
(ٗ) زاد ادلعاد ٔ. ٕٚ/
(٘) السرية النبوية البن ىشام ٔ.ٕٙٚ -ٕٙٗ /
()ٙصحيح البخاري ٔ ٕٙ٘/رقم احلديث (. )ٖٛٚٚ
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وَ٨ظا لم ٌكغ عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم)الى شخيا في خُاة َظا الغظل وال صًىه ,اهما أقاع  ِ٣ٞالى ٖضله ,عٚم ازخالٝ
صًً الىجاشخي ًٖ صًً اإلاؿلمحن َّ ,داال َّدأهه أ٦غمهم وأمجهم ٖلى ٖباصتهم وم٨جهم مً اٖالجها ,وٍخجلى مً َظٍ الهجغة َّد
أن الٗض٫
مً أَم أؾـ الح٨م ,وبٛحرٍ الحؿخُ٣م الضهُاٞ ,بالٗض ٫جد ٟٔخ٣ى ١آلازغًٍ وهخٗاٌل بؿالم.
ًا
زاهُا :ؤهمىرط اإلاذًىت:
ًء
ًء
ًء
بٗض أن صزل عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم)اإلاضًىت ٢اصما الحها مهاظغا مً م٨ت اإلا٨غمت٦,خب مُشا٢ا للخٗاَض والخٗاٌل بحن
اإلاؿلمحن والحهىص ُيؾمي ب٨خاب عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم) ,و٢ض جًمىذ الىزُ٣ت زالر ٞئاث ًسخل ٠أخىا٧ ٫ل واخض مجها
ًء
ًء
ًٖ ألازغي ازخالٞا واضحا ,و٧ان ًىظه باليؿبت الى ٧ل ٞئت مجها مؿاتل ٖضًضة ٚحر اإلاؿاتل التي ٧ان ًىظهها باليؿبت الى
ألازغي ,وَظٍ الٟئاث هي(:)1
أ)أصحابه الهٟىة ال٨غام البرعة(عضخي هللا ٖجهم) ,واإلاؿاتل التي ٧ان ًىظهها لهم ٢ؿمحن٢ :ؿم َم في أعيهم وصًاعَم
َّد
وأمىالهم ,الحهمهم مً طل ٪اال ما حهم الغظل وَى آمً في ؾغبه ,وَم ألاههاع ,و٧ان بُجهم جىاٞغ مؿخد٨م وٖضاا مىظ أمض بُٗض
ًء
,و٧ان بجاهب َئالا ٢ؿم آزغ وَم اإلاهاظغون ,اط ٧اهذ ْغو ٝاإلاضًىت باليؿبت الحهم جسخل ٠جماما ًٖ الٓغو ٝالتي مغوا بها
ًء
في م٨ت اط هجىا بؤهٟؿهم الى اإلاضًىتٞ ,لم ً ً٨لضحهم ملجؤ ًؤوون الُه ,والٖمل ٌٗملىهه إلاِٗكتهم ,والماً ٫بلٛىن به ٢ىاما مً
الِٗل ,و٧ان ٖضصَم ٚحر ٢لُل ,ومٗلىم أن اإلاضًىت لم جٖ ً٨لى زغوة َاتلت.
ب)اإلاكغ٧ىن مً نمُم ٢باتل اإلاضًىت ,مجهم مً أؾلمىا ,ومجهم مً ًبًُ قضًض الٗضاوة يض عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه
وؾلم)واإلاؿلمحن وَم اإلاىا٣ٞىن ,ولم ً ً٨عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم)ٌؿخُُ٘ أن ًىاوئهم ,وٖلى عأؽ َئالا ٖبض هللا بً
ُي
أبي.
ط)الحهىص ,و٧اهىا مهغة في ٞىىن ال٨ؿب واإلاِٗكت٩ٞ ,اهذ في أًضحهم ججاعة الحبىب والخمغ والخمغ والشُاب ,و٧اهىا أصحاب
صؾاثـ ومئامغاث وٞؿاص ,و٧اهذ في ًثرب مجهم زالر ٢باتل مكهىعة:
ٔ -بىى ُ٢ى٣إ ,و٧اهىا خلٟاا الخؼعط ,و٧اهذ صًاعَم صازل اإلاضًىت.
ٕ -بىى الىًحر.
ٖ – بىى ٢غٍٓت ,وَاجان ال٣بُلخان ٧اهخا خلٟاا ألاوؽ والخؼعط  ,و٧اهذ صًاعَما بًىاحي اإلاضًىت.
وَظٍ ال٣باتل هي التي ٧اهذ جشحر الحغب بحن ألاوؽ والخؼعط ,و٢ض قاع٦ذ بىٟؿها في خغب بٗار ,م٘ ٧ل خلٟائها.
و٧اهذ الىزُ٣ت ٖباعة ًٖ مُشا ١لؤلمً الاظخماعي ,والخٗاٌل في ْل الٗض ٫والخٟاَم وجدضًض الح٣ى ١والالتزاماث
أي مغخلت مً مغاخل صٖىجهٞ..اإلؾالم ان ًؤبى أن
اإلاخباصلتٞ((,لم ٌٗغ ٝالىبي(نلى هللا ٖلُه وؾلم)الٗؼلت ولم ًماعؾها في ِّ
ًء
ًخؤزغ بما ًسالٟه مً ٖ٣اتض وز٣اٞاث ,ل٣ً ً٨بل بل ٌؿعى ظاَضا الى جد ٤ُ٣الخٗاٌل والخىا ٤ٞوالاعجباٍ ,مً زال ٫جد٤ُ٣
اإلاهالح اإلاكتر٦ت بِىه وبحن اإلاجخمٗاث اإلادُُت بهٞ..ال مجا ٫إل٢هاا آلازغ أو هُٟه وتهمِكه ,مً َظا اإلاىُل٧ ٤اهذ ٖهىص
الىبي(نلى هللا ٖلُه وؾلم)م٘ حهىص اإلاضًىت))(.)2
(ٔ) ينظر :الرحيق ادلختوم . ٔٙٚ/
(ٕ) وثيقة العهد النبوي مع اليهود  ,مقال منشور يف موقع اجلماعة اإلسالمية .
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و٢ض ٧اهذ َظٍ اإلاٗاَضة بمشابت وزُ٣ت حٗاٌل بحن الكٗىب ,ومُشا ١للخٗاٌل بحن اإلاؿلمحن لًمان خُاة ٦غٍمت وجد٤ُ٣
ِٖكت عايُت((.و٧ان مً خؿً جضبحر الىبي(نلى هللا ٖلُه وؾلم)أن ًبضأ الحهىص باإلاىصة وٍبؿِ لهم ًض ألازىة ,وٍخ ٤ٟمٗهم
ًء
ًء
ٖلى الخًامً ختى ج٩ىن اإلاضًىت ٧لها نٟا واخضا و٢ىة واخضة والًىا ٫مجها ٖضو))(.)1
ًء
وألَمُت َظٍ الىزُ٣ت الخاعٍسُت ,واٖخماص الباخشحن اإلاٗانغًٍ ٖلحها وظٗلها أؾاؾا في صعاؾت جىُٓماث الغؾى(٫نلى هللا
ُي ُي
ٖلُه وؾلم)في اإلاضًىت اإلاىىعة ,وهٓ ُيم الضولت ؤلاؾالمُت وٖال٢اتها م٘ الضو ٫ألازغي ,والىٓام الؿُاسخي في ؤلاؾالم ,ل٩ىجها ناصعة
ًء
ًٖ الغؾى(٫نلى هللا ٖلُه وؾلم),وٗغى ُٞما ًؤحي بًٗا مً الىهىم التي جًمىتها الىزُ٣ت(:)2
بعم هللا الشخمً الشخُم
((َظا ٦خاب مً مدمض(نلى هللا ٖلُه وؾلم)بحن اإلائمىحن واإلاؿلمحن مً ٢غَل وٍثرب ومً جبٗهم ٞلح ٤بهم ,وظاَض مٗهم,
وأن اإلائمىحن بًٗهم مىالي بٌٗ مً صون الىاؽ))َّ ((,د
وأهه مً جبٗىا مً الحهىص َّد
َّداجهم أمت واخضة مً صون الىاؽَّ ,د
ٞبن له الىهغة
َّد
وألاؾىة ٚحر مٓلىمحن والمخىانغًٍ ٖلحهم))َّ ((,د
وان ؾلم اإلائمىحن واخضة الٌؿالم مئمً صون مئمً في ٢خا ٫في ؾبُل هللا اال
وأن اإلائمىحن اإلاخ٣حن ٖلى أخؿً َضي و أ٢ىمهَّ ،د
واه٨م مهما ازخلٟخم في شخيا َّد
ٖلى ؾىاا و ٖض ٫بُجهم))َّ ((،د
ٞبن مغصٍ الى هللا َّد
ٖؼ
َّد
وظل والى (مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم) )).
وأن الحهىص ًى٣ٟىن م٘ اإلائمىحن ماصامىا مداعبحن ...و َّد
(( َّد
أن حهىص بجي ٖى ٝأمت م٘ اإلائمىحن ،للحهىص صًجهم وللمؿلمحن صًجهم,
َّد
مىالحهم وأهٟؿهم َّداال مً ْلم وأزم َّد
ٞبهه الًىح ٜاال هٟؿه وأَل بِخه)).
وأن ٖلى الحهىص ه٣ٟتهم وٖلى اإلاؿلمحن ه٣ٟتهمَّ ،د
وأن هللا ٖلى أبغ َظاَّ ،د
(( َّد
وأن بُجهم الىهغ ٖلى مً خاعب أَل َظٍ الصحُٟت،
وأن بُجهم الىصح و الىهُدت والب َّدر صون ؤلازمَّ ،د
َّد
وأن الىهغ للمٓلىم)).
ِّ
وأن هللا حٗالى ٖلى أه٣ى ما في َظٍ الصحُٟت وأبغٍَّ ،د
وأن الحهىص ًى٣ٟىن م٘ اإلائمىحن ما صامىا مداعبحنَّ ،د
(( َّد
وأن بُجهم الىهغ
ٖلى مً صَم ًثرب ،واطا صٖىا الى الهلح ًهالحىهه وٍلبؿىهه.
َّد
وأجهم اطا صٖىا الى مشل طلَّ ٪د
َّد
ٞبهه لهم ٖلى اإلائمىحن اال مً خاعب في الضًًٖ ،لى ٧ل أهاؽ خهجهم مً ظاهبهم الظي ٢بلهم،
وان الب َّدر صون ؤلازم ،والً٨ؿب ٧اؾب َّداال ٖلى هٟؿهَّ ،د
َّد
وأن هللا ٖلى أنض ١ما في َظٍ الصحُٟت َّد
وأبغٍ)).
ِّ
وبالخؤمل في جل ٪البىىصً ,دبحن َّد
أن الخٗاٌل م٣غع في ؤلاؾالم بٟٗل الىبي(نلى هللا ٖلُه وؾلم),وَكخمل ٖلى أصاا الح٣ى١
ًء
اإلاؿخد٣ت ,والتزام الىاظباث اإلاترجبت ,وجد ٤ُ٣الٗض ٫واٖخماص الكغَٗت مغظٗا إلا٣ىماث وأؾـ ويىابِ َظا الخٗاٌل.
والق ٪في َّد
َّد
أن َظٍ اإلاٗاَضة الخالضة ٧اهذ طاث أزغ ٦بحر في ج٣ىٍت ٖؼاتم اإلاؿلمحن ,وخ ٟٔاإلاضًىت مً مُام٘ اإلاكغ٦حن
ََ
اإلاٗخضًً .ولىال َّد
أن الحهىص ٚضعوا وزاهىا وهً٣ىا الٗهىص واإلاىازُ ٤وبضأوا الٗضوان ٖلى اإلاؿلمحن ,إلاا و ٠٢عؾى ٫هللا(نلى هللا
ل ً٨الحهىص ٚضعوا وزاهىا وبضأوا بالٗضوانَّ ,د
ٖلُه وؾلم)مجهم مى ٠٢الٗضاا ،ولٓلذ اإلاضًىت ٌٛمغَا الىتام َّد
ٞغص عؾى٫
هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم)ٖلى اؾااتهم وْلمهم بما ظٗلهم ٖبرة أمام ال٣غون وألاظُا ٫وماْلمهم هللا ول٧ ً٨اهىا أهٟؿهم
ًٓلمىن.
(ٔ )السالم االجتماعي والتعايش .ٔٓٚ/
(ٕ)السرية النبوية ٕ.ٕٕٚ -ٕٚٓ/
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ًء
ًء
ل٣ض مشلذ الىزُ٣ت ٞخدا ظضًضا في جاعٍش البكغٍت ,اط ٧اهذ بمشابت الضؾخىع الظي هٓم ٢ىاٖض الٗال٢ت بحن اإلاؿلمحن وٚحرَم
ُي ْ
ًء
مً أَل اإلاضًىت في ْل حٗاٌل ؾلمي ,و٧ان ٞحهم ال٣باتل الحهىصًت الشالر وأًًا الىزيُىن ,وجٓ ِّه ُيغ ا٢غاع الغؾى( ٫نلى هللا
َّد َ
ًء
ًء
ًء
وز٣اُٞا ,بكغٍ أن ً٩ىهىا جدذ الىٓام ؤلاؾالمي لضولت اإلاضًىت٦.ما َّد
أن الىزُ٣ت َمشل ْذ ٞخدا
ٖلُه وؾلم)بىظىص َئالا اظخماُٖا
ًء
ظضًضا في جؤؾِـ الٗال٢اث بحن اإلاؿلمحن وٚحرَم ٖلى اٖخباع َّد
أن ٚحر اإلاؿلمحن مىاَىىن ,وفي طل ٪جؤُ٦ض إلابضأ اإلاىاَىت الظي
جخدضر ٖىه الضو ٫الُىم ,و٢ض ؾب ٤الغؾى ٫ال٨غٍم(نلى هللا ٖلُه وؾلم)الٗالم في اعؾاا مبضأ اإلاىاَىت وجؤُ٦ضٍ(.)1
ًا
زالشا :ؤهمىرط هفاسي هجشان:
وفي آزغ ؾيخحن مً خُاة عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم)ٖ٣ض ٖضة مٗاَضاث م٘ الىهاعي ,مجها مٗاَضجه(نلى هللا ٖلُه
ًء
ًء
ًء
وؾلم)م٘ ههاعي هجغان ,و٢ض أعؾلىا وٞضا مً ؾخحن عا٦با الى عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم)ٞحهم أعبٗت ٖكغ عظال مً
ًء
ًء
أقغاٞهم ,و٧ان أمحر الىٞض عظال ًضعى الٗا٢ب,وعظال آزغ ًخىلى اصاعة الغخلت وٍل٣بىهه بالؿُض ,و٧ان َىا ٥عظل زالض مؿئو٫
ًٖ ألامىع الضًيُت ,وَى أؾ ٠٣الغخلت وخبرَا وأؾمه أبى الحاعر ,وَئالا الشالزت َم الظًً ًخىلىن الخٟاوى(.)2
َّد
و٢ض ظاا وٞض ههاعي هجغان في نىعة مىم٣ت,اط لبؿىا الشُاب الحغٍغٍت ,وجدلىا بالخىاجم الظَبُت ,وٖغى عؾى ٫هللا ٖلحهم
ُي
ؤلاؾالم ,ل٨جهم عًٞىا ,و٢الىاَّ ٦:دىا مؿلمحن مً ٢بل٨م٣ٞ ,ا ٫عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم)لهمً :مىٗ٨م مً ؤلاؾالم زالر:
ًء
ٖباصج٨م الهلُب ,وأ٧ل٨م لحم الخجزًغ ,وػٖم٨م َّد
أن هلل ولضا(. )3
و٦ثر الجضا ٫بُجهم٣ً ,ى ٫ؾبداهه وحٗالىَّ ((:د
ان مشل ِٖسخى ٖىضهللا ٦مشل آصم زل٣ه مً جغاب زم ٢ا ٫له ٩ُٞ ً٦ىن ،الح٤
مً عبٞ ٪ال ج ً٨مً اإلامترًًٞ ،مً خاظُٞ ٪ه مً بٗض ما ظاا ٥مً الٗلم ٣ٞل حٗالىا هضٖى أبىااها وأبىاا٦م ووؿااها
ووؿاا٦م وأهٟؿىا وأهٟؿ٨م زم هبتهل ٞىجٗل لٗىذ هللا ٖلى ال٩اٞغًٍ))(آٖ ٫مغان.)٦١ - ٥٩ :وونل الحىاع الى َغٍ٤
مؿضوص ,ولم ً٣خى٘ الىهاعي ب٨الم عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم),و٢ض جدمل(نلى هللا ٖلُه وؾلم)٦برَم واٖغايهم ٖلى
ًء
الغٚم مً َّدأجهم ظااوا للهلح َّد
وأجهم لِؿىا أَل ٢ىةٞ ,لم ًغؾل الغؾى(٫نلى هللا ٖلُه وؾلم)ظِكا إلاداعبتهم ـ و٧ان
باؾخُاٖخه طل ٪ـ ل ً٨ههج مٗهم ههج البر والدؿامذ ,وججاوػ ًٖ ٦شحر مً سخاٞاتهم ومُاٖجهم وحك٨ُ٨هم في أنل الغؾالت
وهبىجه ,و٧ان ً٨خٟي في طل ٪بالجض ٫بالتي هي أخؿًُّ ,
بالح.٤
وعص الكبهت وص ٘ٞالباَل
ِّ
ًء
٨ٞخب عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٦خابا ألَل هجغان ظاا ُٞه((:بؿم هللا الغخمً الغخُم ,مً مدمض الىبي لؤلؾ ٠٣أبي
ُي
ظىاع هللا وعؾىله ,الٌٛحر أؾ ٠٣مً
الحاعر ,أؾاٟ٢ت هجغان ,و٦هىتهم ,وعَباجهم ,و٧ل ما جدذ أًضحهم مً ٢لُل و٦شحر,
أؾُٟ٣خه ,والعاَب مً عَباهِخه ,وال ٧اًَ مً ٦هاهخه ,والٌٛحر خ ٤مً خ٣ى٢هم ,والؾلُاجهم ,والما ٧اهىا ٖلُه مً طل ,٪ظىاعُي
ًء
ُي ْ
بٓلم والْاإلاحن ))(.)4
هللا وعؾىله أبضا ما أنلحىا وهصحىا ٖلحهم ٚحر مبخلحن ٍن
ًء
القُٞ ٪ه َّد
َّد
أن جل ٪الىزُ٣خحن(وزُ٣ت اإلاضًىت وههاعي هجغان),حٗضان جؤؾِؿا إلابضأ الخٗاٌل ٖلى أؾاؽ اإلاىاَىت بهغٝ
وم َّدما
ِّ
الىٓغ ًٖ الُٗ٣ضة ,وَىا ٥أمشلت ٦شحرة مً الؿحرة الىبىٍت ًًُ ٤اإلاجا ًٖ ٫ط٦غَا في الخٗامل م٘ اإلاسالٟحن في مجاالث
الحُاة ؤلاوؿاهُت الُىمُت ,مً ظىاع وحٗامل في الا٢خهاص والخجاعة والخدال ٠وٚحرَا.
(ٔ) ينظر :ادلواطنة . ٘/
(ٕ)ينظر :الطبقات الكربى ٔ.ٖ٘ٚ/
(ٖ)السرية النبوية ٕ.ٖٔٚ/
(ٗ) الطبقات الكربى ٔ.ٕٙٙ/
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وٖلى َظا اإلابضأ ؾاع صحابت عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم)في الخٗامل م٘ أَل ألاصًان اإلاسخلٟت ,في اَاع ٖال٢اث اوؿاهُت
جيبظ الٗى ٠والخُغ ٝوألاهاهُت وسح ٤ؤلاوؿان ألزُه٩ٞ ,اهىا ًبُدىن ألَل البلض الظي ًٟخدىهه أن ًب٣ىا ٖلى صًجهم م٘ أصاا
الجؼٍت ,و٧اهىا في م٣ابل طلً ٪دمىجهم يض ٧ل اٖخضاا ,والًمؿىن ٖ٣اتضَم وقٗاتغَم ومٗابضَم.
ًء
ٛٞجي ًٖ البُان ال٣ىَّ ٫د
أن ٖهض أمحر اإلائمىحن ٖمغ بً الخُاب(عضخي هللا ٖىه)٧ان ٖضال ,و٧اهذ مٗاملخه لٛحر اإلاؿلمحن ٖلى
ًء
ًء
ًء
طعوة مً الٗض ٫والدؿامذ٣ٞ ,ض عأي ًىما قُسا يغٍغا ٌؿؤٖ ٫لى باب ٞؿؤٗٞ ,٫لم َّدأهه حهىصي٣ٞ ,ا ٫له :ما ألجؤ ٥الى ما أعي
؟٣ٞا ٫الغظل الًغٍغ :الجؼٍت والحاظت والؿًٞ ,ؤزظ ٖمغ بُضٍ وطَب به الى مجزله ٞؤُٖاٍ ما ًُٟ٨ه ؾاٖتها ,وأعؾل الى
زاػن بِذ اإلاا((:٫أهٓغ َظا ُي
ويغبااٍٞ ,ىهللا ما أههٟىاٍ ان أ٧لىا قبِبخه ,زم هسظله ٖىض الهغم((اهما الهض٢اث لل٣ٟغاا
واإلاؿا٦حن))وَظا مً مؿا٦حن أَل ال٨خاب))(.)1
ًء
ول٣ض  ُ٘٢أمحر اإلائمىحن ٖمغ بً الخُاب(عضخي هللا ٖىه)ٖلى هٟؿه ٖهضا ألَل ال٣ضؽ((:أُٖاَم ألامان ألهٟؿهم وأمىالهم,
ول٨ىاثؿهم ونلباجهم وؾُ٣مها وبغٍؤَا وؾاتغ ملتهاَّ :دأهه الحؿ٦ ً٨ىاثؿهم وال تهضم ,والًيخ٣و مجها والمً خحزَا والمً
نلُبهم والمً شخيا مً أمىالهم ,والً٨غَىن ٖلى صًجهم والًًاع أخضمجهم.)2())...
َّد
و٢ض زاٖ ٝمغ بً الخُاب(عضخي هللا ٖىه)مً اهخ٣اى ٖهضٍ مً بٗضٍٞ ,امخى٘ ًٖ الهالة صازل ال٨ىِؿت ونلى ٖلى
ًء َ
ُي
نلُذ صازل ال٨ىِؿت أزظَا اإلاؿلمىن بٗضي ,و٢الىا:
الضعظت التي ٖلى باب ال٨ىِؿت مىٟغصاٞ ,ل َّدما ٢طخى نالجه٢ ,ا((:٫لى
ًء
َّد
َّد
َىا نلى ٖمغ ,و٦خب لهم :أال ًجم٘ ٖلى الضعظت للهالة ,وال ًئطن ٖلحها ,زم ٢ا ٫لبُغ ٥ال٨ىِؿت :أعوي مىيٗا أبجي ُٞه
ًء ًء
ًء
َ َّد
مسجضا٣ٞ ,اٖ :٫لى الصخغة التي ٧لم هللا ٖلحها ٌٗ٣ىب ,ووظض ٖلحها صما ٦شحرا ٞ,كغٕ في اػالخه))(.)3
وؾاع ٖشمان بً ٖٟان(عضخي هللا ٖىه)ووالجه باألمهاع ؤلاؾالمُت ٖلى ؾحرة ٖمغ في الدؿامذ والخٗاٌل٣ٞ ,ض ٧ان الىلُض بً
ًء
ٖ٣بت أخض والة ٖشمان بالٗغاُ ,١يً ْض ِّز ُيل الىهاعي اإلاؿاظضُ ,يوٍ ْج ِّغي ٖلحهم ٧ل قهغ ,ويمً لهم أعػا٢هم قهغٍا(.)4
ًء
ًء
و٧ان ٖلي بً أبي َالب عضخي هللا ٖىه ًىصخي ٖماله في ٧ل م٩ان بؤَل الظمت زحرا ,وأمغ ٖامال له بدٟغ جهغ ألَل الظمت
ًغوون مىه أعايحهم ,واقخ٩ى حهىصي َّد
ٖلي بً أبي َالب الى قغٍذ ٢اضخي البهغة ٞؤههٟه قغٍذ مً الخلُٟت ٞ,ؤؾلم الحهىصي
و٢اجل في نٖ ٠لي(عضخي هللا ٖىه).
وٍظ٦غ الخاعٍش ؤلاؾالمي الٗغٍ ٤مىا ٠٢ل٣ٟهاا ,أٖالم اهخهغوا لٛحر اإلاؿلمحن مً الح٩ام أهٟؿهم ,ومجها مى ٠٢قُش
ؤلاؾالم ابً جُمُت,خُىما حٛلب الخخاع ٖلى الكام طَب لُ٩لم(ُ٢لىقاٍ)في ألاؾغيٞ ,ؿمذ ال٣اتض الختري ببَال ١أؾغي
َّد
َّد
اإلاؿلمحن ,وأبى أن ٌؿمذ له ببَال ١ألاؾغي مً أَل الظمتٞ ,ما ٧ان مً قُش ؤلاؾالم اال أن ٢ا ٫الهغضخى اال باٞخ٩ا ٥ظمُ٘
َ
ًء
ألاؾغي مً الحهىص والىهاعي ٞهم أَل طمخىا والهضٕ أؾحرا ألَل الظمت ,والمً أَل اإلالتٞ ,ل َّدما عأي انغاعٍ وحكضصٍ أَل٣هم
له(.)5

(ٔ)السالم العادلي واإلسالم .ٜٔٚ/
(ٕ) رلموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة .ٗٛٛ/
(ٖ)تاريخ ابن خلدون ٕ. ٕٙٛ/
(ٗ) اإلسالم وأىل الذمة .ٕٔٛ/
(٘) غري ادلسلمني يف اجملتمع اإلسالمي .ٔٓ/
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َظٍ بٌٗ الح٣ات ٤ؤلاؾالمُت ًٖ َبُٗت الخٗاٌل الظي أ٢غٍ ؤلاؾالم في مجخم٘ ًدخ٨م الى ال٣غآن ُّ
والؿ َّدىتٞ ,الخاعٍش
ؤلاؾالمي َى جاعٍش ال٣ىة والاهخهاع وَى هٟؿه جاعٍش الخٗاٌل ويبِ الٗهض والىٞاا باإلاُشا ,١وَىا ٥ال٨شحر مً اإلاىا٠٢
َّد
جثن
الخاعٍسُت بُيذ جمؿ ٪اإلاؿلمحن بد٣ىٚ ١حر اإلاؿلمحن في الِٗل آلامًٖ ,لى الغٚم مً الجزٖاث والخالٞاث ,اال أجها لم ِّ
اإلاؿلمحن ًٖ خؿً مٗاملت الحهىص والىهاعي وٚحرَم صازل الضولت الاؾالمُت.
الىخاثج والخىـُاث
و٢ض جىنل البدض الى هخاتج ًم ً٨أن هظ٦غَا ٖلى الىدى آلاحي:
ٔـ ـ َّد
ان للخٗاٌل في ؤلاؾالم زهىنِخه ؤلاؾالمُت ,بدُض الٌكبه الخٗاٌل لضي ٚحرٍ ,وطل ٪العجباَه بالىاػٕ الضًجي ,وا٢خهاعٍ
ٖلى ألامىع اإلاِٗكُت البدخت ,وٖضم ألٛاا الٟغو٢اث والازخالٞاث ,وجؤؾِـ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت التي ًغٍض ؤلاؾالم أن حؿىص
خُاة الىاؽ.
ٕـ ـ لم ًمى٘ ؤلاؾالم اإلاؿلمحن مً مسالُت ومٗاقغة اإلاسالٟحن لهم في الُٗ٣ضة واإلاظَب ,ومىظ بضاًت ؤلاؾالم ,وختى الُىم ,والى
أن ًغر هللا ألاعى ومً ٖلحها.
ٖـ ـ َّد
ان مكغوُٖت الخٗاٌل بحن اإلاظاَب اإلاخٗضصة ًىُل ٤مً عإٍت ؤلاؾالم ألعبٗت أمىع هي :وخضة أنل البكغٍت وازخالٝ
ٖ٣اتضَم ويغوعة حٗاعٞهم ,والدؿامذ م٘ اإلاسالٟحن ,والخضا ٘ٞؤلاوؿاوي والخىاٞـ في ٖمل الخحراث ,وا٢امت الٗض ٫في ألاعى.
ٗـ ـ ؤلاؾالم ٖىضما ًضٖى الى الخٗاون في ٧ل ما َى مكتر ٥اوؿاوي هاَّ ,٘ٞداهما ً٩ىن لخدَ ٤ُ٣ض ٝعتِـ ,وَى :جد ٤ُ٣الحُاة
ألاًٞل للمجخم٘ ب٩ل مظاَبه اإلاخٗضصة ,وجىٞحر ألامً والاؾخ٣غاع ,ونغ ٝالٟؿاص ًٖ ألاعى.
٘ـ ـ بالخؤمل في بىىص(مٗاَضاث الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم م٘ الحهىص)ً,دبحن َّد
أن الخٗاٌل م٣غع في ؤلاؾالم بٟٗل الىبي (نلى
ًء
هللا ٖلُه وؾلم) ,وَكخمل ٖلى أصاا الح٣ى ١اإلاؿخد٣ت ,والتزام الىاظباث اإلاترجبت ,وجد ٤ُ٣الٗض ,٫واٖخماص الكغَٗت مغظٗا
إلا٣ىماث وأؾـ ويىابِ َظا الخٗاٌل.
ٙـ ـ َّد
ان الخٗاٌل بحن اإلاظاَب ؤلاؾالمُت يغوعة ملحت في الٗهغ الحايغ ,في ْل اإلاخٛحراث التي ٌِٗكها اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي الُىم
ًء ًء
ًء
,بل َى واظب قغعي ٢بل أن ً٩ىن أمغا خُاجُا ملحا.
الخىـُاث:
ٔ ـ وي٘ اؾتراجُجُت جغبىٍت ٨ٞغٍت مً ٢بل اإلاسخهحن ,حٗمل ٖلى جدهحن ألاظُا ٫مً الخدؼب وازاعة الٟتن الُاتُٟت واإلاظَبُت
والٟغ٢ت.
وعم نٟىٞهم.
ٕـ ـ يغوعة حصجُ٘ البرامج والل٣اااث والٟٗالُاث طاث الىٟـ الىخضوي بُٛت حٗؼٍؼ ٧لمت اإلاؿلمحن ِّ
بض زُاب الخسىًٍ
ٖـ ـ التر٦حز ٖلى أَمُت جبجي وؾاتل ؤلاٖالم(بؤهىاٖها وأق٩الها اإلاسخلٟت)للخُاب اإلاٗخض ,٫وخٓغ وكغ أو ِّ
والخٟ٨حر والخبضٌ٘ .
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ناثمت اإلافادس و اإلاشاظؼ:
,)ٌٕ٘ٙجدٖ: ٤ُ٣لي ٖبض الباؾِ ,وٖلي ٖبض اإلا٣هىص عيىان  ,ٍٔ ,م٨خبت
ٔـ ـ ألاصب اإلاٟغص :إلادمض بً اؾماُٖل البساعي ث(
ٖٕٗٔ ٌ .
الخاهجي ,ال٣اَغة – مهغ ,
.ٖٔ89
ٕـ ـ ؤلاؾالم وأَل الظمتٖ :لي خؿً الخغبىَلي ,اإلاجلـ ألاٖلى للكئون ؤلاؾالمُت ,ال٣اَغة – مهغ ,
ٖـ ـ ؤلاؾالم والخٗاٌل بحن ألاصًان في أ ٤ٞال٣غن الحاصي والٗكغًٍٖ :بض الٗؼٍؼ بً ٖشمان الخىٍجغي ,ميكىعاث اإلاىٓمت
.ٌٔٗٔ9
الٗغبُت للتربُت والٗلىم والش٣اٞت(اٌؿِؿ٩ى),
ٗـ ـ ؤلاؾالم والحىاع م٘ الحًاعاث اإلاٗانغة :مدمض زلُٟت خؿً ،ؾلؿلت مغ٦ؼ الحًاعٍت ,عابُت الجامٗاث ؤلاؾالمُت,
ٕ٘ٗٔ ٌ.
الٗضص ألاو,٫
ٌٕ٘ٓٔ)جد :٤ُ٣مجمىٖت مً اإلاد٣٣حن( ,
٘ـ ـ جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ :إلادمض بً ٖبض الغػا ١بً مغجطخى الؼبُضي( ث
صاع الهضاًت ٢ ,م – اًغان ) .
ٕٔٗٔ ٌ.
،ٌ )8ٓ8مغاظٗت :ؾهُل ػ٧اع ,صاع ال٨ٟغ بحروث ـ لبىان,
ٙـ ـ جاعٍش ابً زلضون :لٗبض الغخمً بً زلضون ث(
7ـ ـ جاعٍش الُبري :مدمض بً ظغٍغ الُبري ث(ٖٔ ٌ) ٍٔ ,صاع ال٨خب الٗلمُت ,بحروث – لبىان ( ص-ث ) .
8ـ ـ الدؿامذ في ال٣غان ال٨غٍم :خؿً ٖبض الجلُل ٖبض الغخُم  ,بدض م٣ضم الى مئجمغ الدؿامذ الضًجي٧ ,لُت الكغَٗت -ظامٗت
صمك. ٤
ًء
9ـ ـ جسُل الخٗاٌل مٗا(ججضًض ؤلاوؿاهُت بٗض الهغإ ؤلازجي) :اهُىٍىا وؿاًؼ  ,وماعزا مُىاو ,جغظمت ٞئاص الؿغوجي,ٍٔ ,صاع
. ٌ ٕٔٗٙ
ألاَلُت لليكغ والخىػَ٘  ,بحروث – لبىان ,
ٓٔـ ـ جٟؿحر ال٣غان الُٗٓم :ألبي الٟضاا اؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦شحر ث(ٗ,) ٌ77جد : ٤ُ٣ؾامي مدمض ؾالمت ٍٕ ,صاع َُبت,
ٌٕٓٗٔ .
الغٍاى – الؿٗىصًت
ٌٖٔٗٔ .
ٔٔـ ـ جٟؿحر ال٣غان ال٨غٍم  :مدمض بً نالح الٗشُمحن , ٍٕ ,صاع ابً الجىػي ,الضمام – الؿٗىصًت ,
ٕٔـ ـ الخٗاٌل الؿلمي في ٖهغ الضو ٫ؤلاؾالمُتٖ:اص ٫مدمض ٖبض الٗؼٍؼ الٛغٍاوي ,بدض م٣ضم لىضوة الخٗاٌل الؿلمي في
, ٌٕٔٗ7اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت .
ؤلاؾالم ,جدذ عٖاًت عابُت الٗالم ؤلاؾالمي واإلاغ٦ؼ ؤلاؾالمي( ٧ىلىمبىع – ؾغٍاله٩ا),
ٖٔـ ـ جِؿحر ال٨غٍم الغخمً في جٟؿحر ٦الم اإلاىان :للٗالمت ٖبض الغخمً بً هانغ الؿٗضي ,جدٖ :٤ُ٣بض الحمً مٗال
ٕٗٗٔ ٌ .
اللىٍد, ٍٕ ,٤صاع ألازُاع لليكغ والخىػَ٘ ,الغٍاى – الؿٗىصًت
. ٌٔٗٔ9
ٗٔـ ـ الحىاع مً أظل الخٗاٌلٖ:بض الٗؼٍؼ بً ٖشمان الخىٍجغي, ٍٔ ,صاع الكغو, ١ال٣اَغة – مهغ
 ٕٓٓ8م .
– ٌ ٕٔٗ9
٘ٔـ ـ الغخُ ٤اإلاسخىم  :نٟي الغخمً اإلاباعٟ٦ىعي  ,9ٍ ,صاع اإلاٗغٞت ,بحروث – لبىاث ,
ٔٙـ ـ ػاص اإلاٗاص في َضي زحر الٗباص :البً الُ٣م مدمض بً أبي ب٨غ ,ث(ٔ٘)ٌ 7جد: ٤ُ٣قُٗب ألاعهاإوٍ  ٕ ٍ ,مئؾؿت
٘ٔٗٔ ٌ .
الغؾالت ,بحروث – لبىان ,
ٔ7ـ ـ ؾلؿلت ألاخاصًض الصحُدت :مدمض بً هانغ الضًً ألالباوي  ,جد :٤ُ٣مكهىع خؿً آ ٫ؾلمان , ٍٔ ,م٨خبت اإلاٗاع,ٝ
ٕ٘ٗٔ ٌ .
الغٍاى – الؿٗىصًت ,
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ٖٔٗٔ ٌ .
ٔ8ـ ـ الؿالم الاظخماعي والخٗاٌل :بضوي َه مدمض، ٍٔ ،صاع ٚغٍب  ,ال٣اَغة – مهغ ,
ٌٓٓٗٔ .
ٔ9ـ ـ الؿالم الٗالمي وؤلاؾالم :ؾُض ُ٢ب ،صاع الكغو , ١ال٣اَغة – مهغ ,
ٖ,) ٌ ٕ7جد :٤ُ٣ص .بكاع ٖىاص مٗغو, ٍٔ ,ٝصاع الجُل ,بحروث – لبىان ,
ٕٓـ ـ ؾجن ابً ماظت :ألبي ٖبض هللا مدمض بً ًؼٍض ث(
. ٌ ٔٗٔ8
ٖٕٔ ٌ ),جد: ٤ُ٣مدمض ٖلي الُ٣ب ،ومدمض الضالي ,اإلا٨خبت الٗهغٍت
ٕٔـ ـ الؿحرة الىبىٍت :ألبي مدمض ٖبض اإلال ٪بً َكام ( ث
ٖٔٗٔ ٌ .
 ,بحروث – لبىان ,
ٕٕـ ـ صحُذ البساعي :إلادمض بً اؾماُٖل البساعي ،صاع اقبُلُا ،الغٍاى ـ ـ ـ اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت .
ٖٕـ ـ صحح مؿلم :إلاؿلم بً جاط الىِؿابىعي( ثٔ,) ٌ ٕٙجد :٤ُ٣هٓغ مدمض الٟاعٍاوي ,ٍٔ ,صاع َُبت  ,الغٍاى –
. ٌ ٕٔٗ7
الؿٗىصًت
ٕ٘ٗٔ ٌ .
ٕٗـ ـ الههُىهُت واق٩الُت الخٗاٌل الؿلمي م٘ آلازغ :هاصًت ؾٗض الضًً ،ٍٔ ,صاع الكغو ،١بحروث _ لبىان ,
.ٌ ٖٔ87
ٕ٘ـ ـ الُب٣اث ال٨بري :مدمض بً ؾٗض الؼَغي(ثٖٕٓ)ٌ,جد :٤ُ٣ص .اخؿان ٖباؽ,ٍٔ ,صاع ناصع،بحروث – لبىان ,
٘ٓٗٔ ٌ.
ٕٙـ ـ الٗال٢اث الضولُت :صاهُا٧ ٫ىالع ,جغظمت  :زًغ زًغ ,صاع الُلُٗت للُباٖت واليكغ ،بحروث – لبىان,
ٕ7ـ ـ الٗال٢اث الضولُت في ؤلاؾالم :مدمض أبى ػَغة ,صاع ال٨ٟغ الٗغبي ,ال٣اَغة – مهغ .
. ٌ ٖٔ97
ٕ8ـ ـ ٚحر اإلاؿلمحن في اإلاجخم٘ ؤلاؾالميً :ىؾ ٠ال٣غياوي , ٍٔ ,م٨خبت وَبت  ,ال٣اَغة – مهغ ,
 ٕ9ـ ـ ٞخذ الباعي بكغح صحُذ البساعي :ألخمض بً ٖلي بً جغ الٗؿ٣الوي ث(ٕ٘,) ٌ 8جدٖ :٤ُ٣بض الٗؼٍؼ بً باػ  ,صاع
اإلاٗغٞت ,بحروث – لبىان  (,ص – ث ).
ٖٓـ ـ الُ٣م ؤلاوؿاهُت في ؤلاؾالمٖ :بض هللا بً ٖلي بهٟغ ,بدض م٣ضم لىضوة الخٗاٌل الؿلمي في ؤلاؾالم ,جدذ عٖاًت عابُت
 , ٌ ٕٔٗ7الغٍاى – الؿٗىصًت.
الٗالم ؤلاؾالمي ,واإلاغ٦ؼ ؤلاؾالمي(٧ىلىمبى – ؾغٍاله٩ا),
,) ٌٔٓ89جدٖ :٤ُ٣ضهان صعوَل ومدمىص اإلاهغي ,ٍٕ ,
ٖٔـ ـ ال٩لُاث :ألبي الب٣اا أًىب بً مىسخى الحؿُجي الٟ٨ىي ث(
. ٌ ٔٗٔ9
مئؾؿت الغؾالت ,بحروث – لبىان,
ٕٖـ ـ لؿان الٗغب :ألبي الًٟل مدمض بً م٨غم ابً مىٓىع ؤلاٞغٍ٣ي ث(ٔٔ,) ٌ7جدٖ :٤ُ٣امغ أخمض خُضع ,ٔ ٍ ,صاع
ٖٕٓٓ م.
ٕٗٗٔ ٌ –
ال٨خب الٗلمُت ,بحروث – لبىان ,
ٖٖـ ـ مجمىٖت الىزات ٤الؿُاؾُت للٗهض الىبىي والخالٞت الغاقضة :خمُض هللا مدمض ,7ٍ ,صاع الىٟاثـ ,بحروث – لبىان,
ٕٕٗٔ ٌ .
ٖٗـ ـ اإلاؿلمىن والخٗاٌل الؿلمي في البلضان ٚحر ؤلاؾالمُت :مدمض ٖلي ق٨غي ,بدض م٣ضم لىضوة الخٗاٌل الؿلمي في
.ٕٔٗ7
ؤلاؾالم ,جدذ عٖاًت عابُت الٗالم ؤلاؾالمي واإلاغ٦ؼ ؤلاؾالمي(٧ىلىإلابىع – ؾغٍاله٩ا) ,الغٍاى – الؿٗىصًت,
ٌٕ٘ٗٔ.
ٖ٘ـ ـ اإلاعجم الىؾُِ :انضاع مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة , ٍٗ ,م٨خبت الكغو ١الضولُت ال٣اَغة – مهغ,
ٗٔٗٔ ٌ .
ٖٙـ ـ اإلاىاَىت :ابغاَُم هانغ ,م٨خبت الغاتض الٗلمُتٖ ,مان – ألاعصن,
٘ٓٗٔ ٌ.
ٖ7ـ ـ مىؾىٖت الؿُاؾتٖ :بض الىَاب الُ٨الي ,ٍٕ ,اإلائؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ بحروث – لبىان ,
 ٖ8ـ ـ وزُ٣ت الٗهض الىبىي م٘ الحهىص(حٗاٌل بال هٟي وال ا٢هاا) :مسلٖ ٠بض الغإو ,ٝم٣ا ٫ميكىع في مى ٘٢الجماٖت
ؤلاؾالمُت .
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ؤزش الاظالم في الخىى ع الشهافي والخػاٌؾ العلمي
م .د خُذس ـاخب ؼايش ً -لُت التربُت  /ظامػت ظامشاء
اإلاهذمت:
ًء
ًء
ظاا الاؾالم خامال مباصة وُ٢م وأزال ١وأَضاُ ٝيٖ َّدضث أَم مغج٨ؼاث الخىىٕ الش٣افي ًٞال ًٖ صٖىجه الغتِؿت التي ج٣ىم
ٖلى الخٗاٌل الؿلمي وخ ٟٔالح٣ى ١للمؿلم ولٛحرٍ.
ُّ
جهب في جؤُ٦ض الىىٕ الش٣افي ال٣اتمت ٖلى الخىاص والخآل ٠وؾبل الخٗاٌل الؿلمي
وعنض البدض م٣انض الاؾالم التي
بىظىص الخىىٕ الش٣افي ،وما ًترجب ٖلى َظا مً مباصة ؾمدت ومدبت ومىصة واوؿاهُت م٘ ٚحر اإلاؿلمحن  ,وقهض جاعٍش اإلاؿلمحن
ًء
أمشلت ٦شحرة ٖلى الخٗامل بالحؿجى م٘ ٚحرَم  ,وهخج ًٖ طل ٪الغيا وألامً والؿالم  ،وختى ً٩ىن للمىصة ظؿىعا م٘ آلازغ
بُٛت الخٗاٌل الؿلمي .
واهخٓم البدض في مبدشحن ٌؿب٣هما جمهُض وٍخلىَما زاجمت  ،أما الخمهُض ٞجاا بٗىىان ( :عٖاًت الكغَٗت الاؾالمُت للخىىٕ
ًء
الش٣افي )  ،أما اإلابدض ألاو٩ٞ ٫ان مٗىىها بـ(أَضا ٝالخٗاٌل الؿلمي وصوع الخىىٕ الش٣افي ُٞه ومؼاًاٍ وٞىاتضٍ)  ،وظاا اإلابدض
ًء
الشاوي مٗىىها بـ(أؾـ الخٗاٌل الؿلمي).
الخمهُذ(( :مكهىم الخىىع الشهافي وسغاًت الؽشَػت الاظالمُت له)) :
ًا
ؤوال  :مكهىم الخىىع الشهافي“Diversity” :
ؾعى الاؾالم مىظ بؼو ٙهجمه في ابغاػ صوعٍ الش٣افي والاظخماعي في بىاا اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ٖلى و ٤ٞأؾـ ٢ىٍمت جد ٟٔله
٦غامخه  ،وجًمً له خ ٤الِٗل م٘ آلازغ في مجخم٘ اوؿاوي ً٣ىم ٖلى الاخترام وألالٟت وٍبضأ مٗه خُاة جملئَا الخىاص
ًء
ًء
والٗاَٟت وٗٞل الخحر  ،والخٟاٖل والاهههاع مٗه ٖلى و ٤ٞاؾـ جٟطخي الى ظٗله ٞاٖال ومئزغا ال مهمكا .
واطا ما بدشىا في مضلى ٫الخىىٕ وما أنُلح ٖلُه الٗلماا واإلاهخمحن به هجض أهه ًبدض في الٗال٢اث الاوؿاهُت وأهماَها
ًء
الش٣اُٞت  ،وما ًخمسٌ ًٖ َظا الخباًً الش٣افي مً حٗضصًت خخمُت ٢غعتها أمىعا ٦شحرة مجها أن اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت بما
جمخل ٪مً اعر خًاعي وجؤعٍذي وصًجي وا٢خهاصي و...هي مضٖاة الى الخباًً مً ظهت  ،وع٦حزة مً ع٧اتؼ الخباص ٫الش٣افي الظي
ًٟطخي الى الخُىع والخ٣ضم في ٧اٞت اإلاجاالث الاوؿاهُت  ،وٍؤحي َظا الخباًً لُبحن يغوعة ملحت للمجخم٘ الاوؿاوي  ،ولِـ
ًء
بُٗضا ٖلُىا أن َظا الخىىٕ الش٣افي مىظىص لبجي الاوؿان ٞدؿب  ،بل أن طل ٪الخىىٕ مىظىص ختى في ال٩اتىاث الحُت ٧اٞت مما
ظاا مً الىُْٟت البُىلىظُت لها وما ًخٗل ٤بها  ،وجل ٪مكِئت هللا حٗالى في زل٣ه  ،وألامشلت أ٦ثر مً أن جظ٦غ في َظا اإلا٣ام ،
وبهظا اإلاٗجى ٞبهىا ٢ض ههل الى جدضًض إلاضلى ٫الخىىٕ الش٣افي بما ً٣ترب مً الض٢ت وَى ما ٢غعٍ:
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مبرو ٥بىَ٣ى٢ت اط ٢ا ((:٫الخىىع الشهافي َ:ى الترار اإلاكتر ٥لئلوؿاهُت  ،وٍيبػي الاٖترا ٝبه والخؤُ٦ض ٖلُه لهالح أظُا٫
الحايغ واإلاؿخ٣بل ))  , 1وأيا ٝمبرو ٥أن َىا ٥مً ًىٓغ الى الخىىٕ الش٣افي مما ظاا مً عوابُه ال٨شحرة والؾُما (الخاعٍش
اإلاكتر )٥بىٓغة ٢انغة  ،بل هجض أن َىا ٥مً ًؤبه بهظا ألامغ  ،وٍمطخي الى٢ذ َىٍال وٍٓهغ الخاعٍش أن الىٓغة الؿىصاوٍت
أػاا ألا٢لُاث في بٌٗ اإلاجخمٗاث ما ػالذ ٢اتمت ٖلى ٢ضم وؾا ١وٍٟٗل بها ما ًٟٗل مً ...وَظا ًٟطخي  ُ٘٢زُىٍ الىنل
التي ًغٍض أن ًجهٌ ٖلى ٢ىاصمها (اللحمت الىَىُت) التي ًمشلها الخىىٕ الش٣افي في أهماَه الؿلىُ٦ت وجمٓهغاجه ألازغي.
ًء
ًء
ولٗل ؾاتل ٌؿؤَ ٫ل مً ظضوي في ا٢امت الخىىٕ الش٣افي ؟ وَل صٖمه وحكُِض بىاته وظٗله نغخا ٖالُا ًىضعط جدخه ٞىاتض
ومؼاًا حٗىص بالًٟل لئلوؿان بك٩ل زام واإلاجخم٘ بك٩ل ٖام ؟ أْهغث الضعاؾاث والبدىر بهظا الكؤن أن َىاٞ ٥ىاتض
ومؼاًا حٗىص للمجخمٗاث الاوؿاهُت بالًٟل والى ٟ٘هظ٦غ أَمها :
مضاًا الخىىع الشهافي :
 .1الاَالٕ ٖلى ز٣اٞت اإلاجخمٗاث ألازغي مً ًٞاتل وَباث٘ وأٖغا ٝوُ٢م وما ًخٗل ٤بها وٍى ٟ٘الاوؿاهُت وٍٟخذ لها
أَغ الاهٟخاح الش٣افي .
وٖضَا ع٦حزة مً ع٧اتؼٍ  ،وٖىهغا ٞاٖال في ألاٖما٧ ٫اٞت ،
 .2الدؿامذ ب٣بى ٫الش٣اٞاث ألازغي واقغا٦ها في اإلاجخم٘ ِّ
ومض ظؿىع الخساَب ومٗغٞت الح٣ى ١والىاظباث إلاا ُٞه زحر للمجخم٘ الاوؿاوي بك٩ل ٖام
ِّ
ًء
ٌ .3ؿمذ الخىىٕ الش٣افي بٗال٢اث وَُضة بحن الش٣اٞاث ألازغي وٍبضي لها اختراما وزىاا مخباصال مً قؤهه أن ٌؿعى في
ًء
جُىع الش٣اٞاث الٗامت في اإلاجخم٘ وٍغ ٘ٞمً ُ٢مت الٟغص وم٩اهخه ٖلمُا وز٣اُٞا مما ظاا مً الش٣اٞاث الىاٞضة في
اإلاجخم٘.
ؾً
 .4يمان جد ٤٣الٗض ٫واؾدُٟاا ٧اٞت مغاخله ،وا٢امت الحغٍاث واإلاؿاواة بحن الش٣اٞاث اإلاسخلٟت في اإلاجخم٘ ،مشل ِّ
ال٣ىاهحن مشل (٢اهىن أؾاسخي الخترام ؤلاوؿان وخغٍخه) و(٢اهىن أؾاسخي خغٍت الدكُٛل واإلاهىت ).
معائت الخىىع الشهافي:
 .1ان ل٨ثرة ألاوسجت الاظخماُٖت ونٗىبت اخخىاا بًٗهم لؤلزغ  ،أو نٗىبت ج٣بل آلازغ ًم ً٨أن جئصي الى جٟخِذ
قغاتذ اإلاجخم٘  ،والازال ٫في وخضجه ووؿُجه الاظخماعي ؛ ومغص طل ٪أن ل٩ل ز٣اٞت ما أؾلىبها الخام بها ،
ُي
وَباثٗها احؿمذ بها  ،وما أزغ ٖجها مً أًام  ،ومىا ٠٢وَغٍ٣ت في أؾلىب خُاتها الظي ؾاعث ٖلُه .
٣ٞ .2ضان الُ٣اصة ًٟطخي الى ٞىضخى اظخماُٖت ًم ً٨أن جئصي الى ٖضم اؾخ٣غاع ؾُاسخي وا٢خهاصي وٞىضخى
اظخماُٖت جلح ٤بالبلض ازخالٞاث واه٣ؿاماث ًٞ ،ال ًٖ طل ٪ال ًىظض ٢ىاهحن جًمً خ ٤اإلاىاَىت ل٩ل الش٣اٞاث
بؿبب الازخال ٝفي الُ٣م والٗاصاث  ،وَى ما ًئ٦ض ُٚاب الُ٣اصة الصحُدت التي جًمً خ٣ى ١اإلاجخم٘.
 .3اهدؿاع الش٣اٞت و٢ىٗ٢تها ٖلى هٟؿها  ،واخخٟاْها ببَاع زام بها مبخٗضة ًٖ الاَاع الٗام اإلاكتر ٥الظي جمشله (
الضولت ) ٞخٟطخي الى اه٣ؿاماث ٦شحرة ٞخدك٩ل (ٖضة صو ٫في صولت واخضة ) وَظا ًئصي الى ج ٪ُ٨ٟالاَاع الكغعي
اإلاكتر ٥الظي ٌؿمى (صولت واخضة للجمُ٘ ) .

ٔ التنوع الثقايف :مربوك بوطقوقة  ,باحث أنثروبولوجي من اجلزائر  ,مؤسس ومدير موقع أرنرتوبوس  ,ادلوقع العريب األول لألنثروبولوجيا والسوسيو
أنثروبولوجيا  ,ىذا مقال منشور على شبكة ادلعلومات الدولية(االنرتنت).
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 .4نغإ الش٣اٞاث ونضامها والٟكل في اتخالٞها ٢ض ًئصي الى َغٍ ٤مٛل ٤في انضاع ٢ىاهحن مىخضة وصؾخىع مىخض
للضولت والؿُاصة ٞحها  ،وج٩ىن الخجاطباث الش٣اُٞت ٚحر اإلاىًبُت مؿئولت ًٖ زغ ١عوح الىتام والخآل ٠في
ًء
ٌؿمُه البٌٗ الُىم  :الحغب ألاَلُت.1
اإلاجخم٘  ،وٍ٩ىن اًظاها ببٖالن خغب قٗىاا جدغ٧ ١ل ما خىلها وَى ما ِّ

ًا
زاهُا  :سغاًت الؽشَػت الاظالمُت للخىىع الشهافي :

ظاا الاؾالم لًُ٘ أولى لبىاجه في ا٢امت مجخم٘ ؾىي ً٣ىم ٖلى أؾاؽ الؿلم والؿالم  ،ومً ا٢غاع طل ، ٪واُٖاا ؤلاوؿان
ُ٢مت ٖلُا في اإلاجخم٘ بالح٣ى ١والىاظباث ب ٌٛالىٓغ ًٖ اهخمااٍ ال٣ىمي والضًجي  ،ولهظا جخجلى عؾالخه – عؾالت الاؾالم-
ًء
أجها عؾالت ٖاإلاُت ل٩ل الٗالم  ،وإلاا ٧اهذ ٖاإلاُت في أَضاٞها ومغامحها ظاا الاٖترا ٝباآلزغ اٖتراٞا نغٍدا  ،لِكمل اُٖااٍ ٧اٞت
الح٣ى ١لُخمخ٘ بها قؤهه في طل ٪قؤن أزُه اإلاؿلم وَظا الٟٗل اٖالن باالٖترا ٝباآلزغ ًّأًا ٧ان صًىه ومٗخ٣ضٍ وهىٖه
وٞهُلخه ولىهه و...وبظل ٪جهبذ عؾالت الؿماا – عؾالت ٖاإلاُت -ج٣ىم بالٗض ٫وؤلاخؿان وجضٖى للمؿاواة بحن الجمُ٘ وجغعى
ًء
اإلاهالح الٗامت ٧اٞت َ ،ظا ًضلل ٖلى أن الخىىٕ الش٣افي مً أولى اَخماماث الضًً الاؾالمي خغٍها ٖلى جُبُ٣ه  ،وزظ مشاال
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم)هبي ألامت
ـلى
مً أمشلت الخىىٕ الش٣افي في الاؾالم ٖلى ؾبُل الظ٦غ ال الحهغ مئطن الغؾى ٫ال٨غٍم(
َ َّ
ـلى
الاؾالمُت و٢اتضَا ٧ ،ان ؾُضها بال ٫الحبصخي لم جمى٘ خبكُت بال ، ٫وال اؾمغاع بكغجه أن ً٩ىن مئطن الغؾى ٫ال٨غٍم(
ُهللا َ
َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) وَؿخؤزغ بهظا الكغ ٝالغ ُ٘ٞفي ع ٘ٞأطان الخىخُض صون ٚحرٍ مً الٗغب اإلاؿلمحن  ،وَى جؤُ٦ض وظىص الخىىٕ
َ َ ُي
ههىنا مً ال٣غآن ال٨غٍم جئ٦ض طل ٪الخىىٕ ٢ا ٫حٗالى ًَ ((:ا َأ ُّح َها َّد
ًء
الى ُي
اؽ ِّا َّدها زل َْ ٣ىاْ ٦م
الش٣افي في الاؾالم ب٩اٞت نىعٍ  ،وظااث
َ
َ
َّد
ُي
َّد
ُي
ْ
ُي
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َّد
َّد
َ
ِّم ًْ َط َ٦غ َو ُيأ ْه َثى َو َظ َٗ ْل َى ُياْ ٦م ُيق ُيٗ ًءىبا َو ََ ٢با ِّت َل ِّلخ َٗ َاعٞىا ان أَ ٦غ َمْ ٨م ِّٖىض الل ِّه أج٣اْ ٦م ان الله ٖ ِّل ٌة
ُم ز ِّب ٌةحر)) ، 2وام٩اهُت وظىص الخباًً
ِّ
ِّ
ٍن
والازخال ٝفي الضًً واإلاٗخ٣ض و...واطا ما وٟ٢ىا ٖلى ؾمت الحغٍت هجض أن الاؾالم مىذ الحغٍت وصٖمها  ،وباإلا٣ابل ع ٌٞال٣ؿغ
وال٣هغ والخٗؿًٞ ، ٠ال ًٖ طلٚ ٪اب ؤلا٢هاا والتهمِل في ن ٠اإلاؿلمحن ًء
جماما  ،وبظل ٪هسلو الى أن عؾالت الاؾالم
ًء
حكىٍ نىعة الاؾالم
٧ان – وماًؼاٖ -٫اإلاُت باؾخصىاا ما هجضٍ َىا وَىا ٥ممً صزل في الاؾالم وأخضر أمىعا خاولذ أن ِّ
الحض بل ججاوػجه الى أبٗض مً طلٞ ٪ضٖذ الى اخترام آلازغ وأُٖذ خ ٤الخباًً في
الحُ٣ُ٣ت  ،ولم جٖ ٠٣اإلاُت ٖىض َظا ِّ
وظهاث الىٓغ وأ٢بلذ ٖلُه بؤبهى نىع الخل ٤الغ ، ُ٘ٞوأؾلىب الجضا ٫اللُُ ، ٠واؾخٗملذ الحجت والبرَان ٖلى ٢ضع مً
َ
َ
ْ
َْ َ ْ
َّد
ْ ْ
الدكغٍ ٠والخ٨غٍم والكاَض ُٞه ٢ىله حٗالى ْ (( :اص ُيٕ ِّالى َؾ ِّب ُِّل َعِّب َِّ ٪بال ِّحَ ٨م ِّت َواإلا ْى ِّٖٓ ِّت ال َح َؿ َى ِّت َو َظ ِّاصل ُيه ْم ِّبال ِّتي ِّه َي أ ْخ َؿ ُيً ِّا َّدن
َعَّدب َُ ٪يَ َى َأ ْٖ َل ُيم ب َم ًْ َ
ي َّدل َٖ ًْ َؾبُله َو ُيَ َى َأ ْٖ َل ُيم ب ْاإلاُي ْه َخض َ
ًً )).3
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
مٗىىٍا أو ًء
ًء
ماصًا ،واٖخيذ الغؾالت ؤلاؾالمُت الؿمدت خغٍت ابضاا الغأي والخساَب
خ ٤ألازغ اإلاخباًً
وخظعث مً ؾلب ِّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ َ َ َّد َ ُّ ْ
َ
مٗه وٞخذ ًء
الغق ُيض ِّم ًَ الػ ِّي)) ، 4اط جغمي
الض ًًِّ ٢ض جبحن
خىاعا ال جى٣هه الهغاخت والجغااة مهضا٢ا ل٣ىله حٗالى  (( :ال ِّاَ ٦غاٍ ِّفي ِّ
ًء
َظٍ آلاًت ال٨غٍمت الى أَمُت اخترام آلازغ وج٣بله ٢بىال خؿىا ًلُ ٤ببوؿاهِخه أوال  ،واُٖااٍ الحغٍت في ازخُاع ما ًىاؾبه صون
ًء
الؼام أو ٢هغ أو اطال ٫زاهُا  ،وجل ٪ؾمت صًيىا الحىُ ٠الظي ٌؿاوي بحن ظيـ البكغ في الح٣ى ١والىاظباث ٖلى ازخالٝ
الضًً واإلاٗخ٣ض واإلالت واللىن والٗغ ، ١وظااث آلاًت ال٨غٍمت مكحرة الى ؾماخت الضًً الاؾالمي و٢بىله الخىىٕ الش٣افي ٖلى
ْ َ
الض ًًِّ ال ظبر وال الجاا ٖلى الضزى ٫في الضًً ،والضًً َىا:
مسخل ٠نىعٍ وأمؼظخه  ،وفي طل٣ً ٪ى ٫الؼخُلي (( :ال ِّا٦غاٍ ِّفي ِّ
ٔ التنوع الثقايف :مربوك بوطقوقة  ,مقال منشور على شبكة ادلعلومات الدولية(االنرتنت).
ٕ سورة احلجرات من اآلية ٖٔ .
ٖ سورة النحل من اآلية ٕ٘ٔ .
ٗ سورة البقرة من اآلية . ٕ٘ٙ
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ْ َ
َ ْ َ َ َّد َ ُّ ْ
الغق ُيض ِّم ًَ الػ ِّي أي ْهغ باآلًاث البِىاث الىاضحاث أن ؤلاًمان عقض ،والٟ٨غ غي ،والغقض
اإلاٗخ٣ض واإلالت ب٣غٍىت ٢ىله٢ :ض جبحن
والغقاص :الهضي و٧ل زحر ،ويضٍ الػي أي الًال ٫في الاٖخ٣اص أو الغأي .أما الجهل ٞهى ٧الػي اال أهه في ألاٗٞا ٫ال في
ْ َ
َ ْ َ َ َّد َ ُّ ْ
َ ْ َ
1
الغق ُيض ِّم ًَ الػ ِّي)) أن ال٩ىن بؤ٦مله مى٣اص
الض ًًِّ ٢ض جبحن
الاٖخ٣اص))  ،وٍجض اإلاخؤمل الىاْغ في ٢ىله حٗالى اإلاخ٣ضم (( :ال ِّاَ ٦غاٍ ِّفي ِّ
َّد
ومسخ ٌةغ بؤمغٍ اط (( خضصث آًت ال٨غسخي ما ًخه ٠به هللا ٖؼ وظل مً جٟغص باأللىَُت واإلال ٪والؿلُان في
الى هللا حٗالى
الؿمىاث وألاعى ،والحُاة ،والُ٣ام بؤمغ الخالت ٤صون ٖىاا وال مك٣ت ،واخاَت الٗلم ب٩ل شخياٞ ،ال ًصح بٗضتظ أن ً٩ىن
َىا ٥ا٦غاٍ ٖلى الضزى ٫في الضًً ألن الُٟغة ،واإلاكاَضاث ال٩ىهُت ،وال٨ٟغ الؿلُم تهضي الى ؤلاًمان بىظىص هللا ووخضاهِخه
والا٢خىإ باإلؾالم صًىا ومىهج خُاة )). 2
وإلاا ٧ان أمغ ال٩ىن بُض هللا حٗالى ظل وٖال ال ًلؼم أن ً٩ىن َىا ٥الؼام وحٗؿ ٠وا٢خُاص للضزى ٫في الضًً بُض أن ال٩ىن
بؤؾغٍ مضٖاة للخ٨ٟغ والخٗ٣ل وأزظ ال ِّٗ َبر.
ًء
ًء
ًء
ُي
وأؾاؾا ُّ
ً٣غ بىظىص الخىىٕ الش٣افي والؿحر ٖلى َضاٍ ٖلى و ٤ٞما ظاا مً مُُٗاث آلاًت
وح َٗ ُّض َظٍ آلاًت مىهجا ٢ىٍما
اإلاخ٣ضمت  ،ول٣ض أقاع الى طل ٪الٗلماا وطَبىا الى طل ٪اإلاظَب ٢ا ٫الؼخُليَ (( :ظٍ آلاًت ٢اٖضة مً ٢ىاٖض ؤلاؾالم ال٨بري،
وعُٖٓ ً٦م مً أع٧ان ؾُاؾخه ومىهجهٞ ،هى ال ًجحز ا٦غاٍ أخض ٖلى الضزىُٞ ٫ه ،وال ٌؿمذ ألخض أن ً٨غٍ أخضا مً أَله
ٖلى الخغوط مىه )) .3
وجغمي َظٍ آلاًت الى أَضا ٝظلُلت مً ألاَمُت بم٩ان ٞ ،اآلًت (( بمشابت الضلُل ٖلى مى٘ ؤلا٦غاٍ في الضًً ألن الىالًت ٖلى
الٗ٣ى ٫وال٣لىب هي هلل حٗالى وخضٍ ،والهضاًت الى ؤلاًمان ج٩ىن بخى ٤ُٞهللا حٗالى مً قاا ،واٖضاصٍ للىٓغ في آلاًاث والخغوط
مً الكبهاث ،بما ًى٣ضح لىٓغٍ مً هىع الضلُل ،ال باإلظباع وؤلا٦غاٍ  ،والخالنت :أن اإلائمً ال ولي له وال ؾلُان ألخض ٖلى
اٖخ٣اصٍ اال هللا حٗالى ،وج٩ىًٍ ؤلاًمان ً٩ىن باؾخٗما ٫الهضاًاث التي وَبها هللا لئلوؿان وهي الحىاؽ والٗ٣ل والضًً )).4
وجخجؿض ماَُت الاؾالم وٖٓمخه ب٩ل ما ظاا مً أمشلت جضلل ٖلى أهه ًىٓغ لآلزغ بؤَمُت ال ج٣ل أَمُت ًٖ هٓغجه للمؿلم ،
وجصحب جل ٪الىٓغة الخ٨ٟغ والخٗ٣ل واخخىاا آلازغ  ،وما ًدب٘ طل ٪مً ٨ٞغ وعأي ومٗخ٣ض واهخماا٧ ،ل طل ٪ظٗل مً
عؾالخه ٖاإلاُت ظضًغة باالخترام ختى مً أٖضاته .
ومً َىا هضع ٥أن الضًً الاؾالمي نىعة هانٗت البُاى في مباصته وأَضاٞه  ،والخىىٕ الش٣افي ًجغي ُٞه ظغي الضم في
5
الٗغو ، ١وَظٍ هدُجت واضحت للُٗان  ،وفي قؤن خ٣ى ١آلازغ في ؤلاؾالم  ،اهبري أخض الباخشحن وَى الض٦خىع ب٨غ ػ٧ي ٖىى
في خضًض له ًٖ طل٣ٞ ٪ا ((:٫ان ٧لمت آلازغ جضٖ ٫لى ٚحر اإلاىخمحن لئلؾالم ،و٢ض آن ألاوان أن وُٗض ٞهم اإلاؿمُاث ،والؿبُل
الى طل٣ٞ ٪ه اإلاٟاَُم بخٛحر الؼمان وألاخىا ،٫وطل ٪مً زال ٫اؾخسضام الهُ ٜبُبُٗتها ،و٢ض أ٢غ ؤلاؾالم الازخال ٝوالخىىٕ
و٦غم ؤلاوؿان بهُٛت الٗمىم ،وظٗل الِٗل ٖلى ألاعى ل٩اٞت البكغ ب ٌٛالىٓغ ًٖ ظيؿهم أو لىجهم أو صًجهمٞ ،ىٓم
الٗال٢ت بحن اإلاؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحن ،وهاصي بالؿالم الٗالمي والخباص ٫اإلاٗغفي)).6
ٔ التفسري ادلنري ٖ ,ٜٔ/وينظر :التحرير والتنوير ٖ .ٕٙ /
ٕ التفسري ادلنري ٖ ,ٕٔ/وينظر :التحرير والتنوير ٖ .ٕٙ /
ٖ التفسري ادلنري ٖ.ٕٖ/
ٗ ادلصدر نفسو ٖ.ٕٖ/
٘ الدكتور بكر زكي عوض األستاذ جبامعة األزىر.
 ٙالشريعة اإلسالمية أقرت مبدأ حرية االعتقاد اإلسالم واآلخر..بني الفهم اخلاطئ ودعاة الفتنة  ,حتقيق  :نادر أبو الفتوح ٘ ,أبريل ٕ٘ٔٓ .يف مقال
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وخضص ؤلاؾالم ؾبل الخٗاٌل م٘ ٚحر اإلاؿلمحن ٖلى و ٤ٞمٗاًحر مدضصة مخمشلت بالخل ٤الغ ،ُ٘ٞواإلاؿامدت والخىصص وألالٟت
ومظَب
ومٗخ٣ض
صًً
ٍن
ٍن
وؤلاًشاع والِٗل بؤمً وؾالم ،بٗباعة أزغي حٗاٌل ؤلاوؿان م٘ أزُه ؤلاوؿان ،وجىاسخي ما صون طل ٪مً ٍن
ًء
وٖغ ١ولىن وَ...ظٍ الخٗضصًت أبغػث ًء
ز٣اُٞا  ،أقاع الباخشىن له ًء
٦شحرا  ،ومً َئالا الض٦خىعة مهجت ٚالب 1اط ٢الذ (( :
جىىٖا
ٍن
ْ ٍن
الخىىٕ ٌٗجي :الخٗضصًت الضًيُت والش٣اُٞت والحًاعٍت؛ ٞاالزخال ٝال ٌٗجي الخىاٞغ أو ا٢هاا آلازغ ،بل يغوعة الخٗاون
والخٟاٖل م٘ الٛحر ،وَظا ما عسخه الىبي ،نلى هللا ٖلُه وؾلم ،في صؾخىع اإلاضًىتٞ ،اٖخبر الىبي ،نلى هللا ٖلُه وؾلم ،الحهىص
2
ظل الاٞتراااث التي ُ٢لذ في الاؾالم واإلاؿلمحن بؤهه صًً
أمت م٘ أمت ؤلاؾالم ،لهم ما لىا وٖلحهم ما ٖلُىا ))  ،وَظا ًضخٌ ِّ
٢ؿغي وصًً ؾُ ٠و٢خا ، ٫ال صًً َضاًت وعقاص وع ٘ٞللٓلم وا٢امت الٗض ٫واإلاؿاواة واياٞت عوح اإلادبت والخآل ٠وايٟاا
الؿالم.
الذًً ؤلاظالمي وخشٍت ألادًان:
ظاا الضًً الاؾالمي زاجمت ل٩ل ألاصًان والكغاث٘ الؿماوٍت  ،وٞخذ الباب أمام ٧ل البكغ صون جمُحز  ،و٢ض هؼلذ ٦شحر مً
ًء
آلاًاث جضلل ٖلى طلُّ ٪
نغٍدا  ،ومىه ٢ىله حٗالى اإلاخ٣ضم ل٨م وٍ٣ى ٫الض٦خىع مدمض الضؾىقي أؾخاط الكغَٗت
وج٣غٍ ا٢غ ًءاعا
ؤلاؾالمُت بجامٗت ال٣اَغة ،ان ؤلاؾالم أ٢غ خ٣ى ١ؤلاوؿان بهىعة واضحت وال ازخالٖ ٝلحها ،و٢ض أ٢غ ؤلاؾالم الحغٍت
ُي
ُي
ْ َ
َ ْ َ َ َّد َ ُّ ْ
َ ْ َ
الغق ُيض ِّم ًَ الػ ِّي)) ،3و٢ىله حٗالى ْ ٦٫َ (( :م ِّص ُيًىْ ٨م َو ِّل َي ِّص ًًِّ)) ، 4وفي
الض ًًِّ ٢ض جبحن
الضًيُت ،وطل ٪في ٢ى ٫هللا حٗالى  (( :ال ِّاَ ٦غاٍ ِّفي ِّ
مىي٘ آزغ هجض أن الضًً الاؾالمي هٓغ الى شخهُت ؤلاوؿان ٧ىهه ُ٢مت ٖلُا  ،حؿخد ٤الخ٨غٍم والدكغٍ ، ٠واهه زل ٤هللا
َ ْ ُي ْ َ ْ َ َ َ ْ ُي ُي َ َ َ َ َ ُي َّد ْ َ َ
ِـ أ َبى
ال٨غٍم في ألاعى ٞ ،جاا الدكغٍ ٠له بسجىص اإلاالت٨ت له ٢ا ٫حٗالى (( :وِّاط ٢لىا ِّللمال ِّتِّ ٨ت اسجضوا ِّآلصم ٞسجضوا ِّاال ِّاب ِّل
ُهللا َ
َّ
َ َّ
َ ْ ََْ ََ َ
ان م ًَ ْال َ٩اٞغ َ
ًء
ج٨غٍما مً هللا حٗالى
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) –أبى البكغ -
ـلى
ًٍ ))٣ٞ ،5ض ظاا سجىص اإلاالت٨ت للىبي آصم(
واؾخ٨ب َر وِّ ٧
ِّ ِّ
ًء
ًء
وحُٗٓما له ٖلى وظه الدكغٍ ٠والغٗٞت  ،وجتري
آلصم – ٖلى وظه الخ٨غمت  ،6واٖتراٞا بًٟله ،وأصاا لح٣ه  ،وا٦غ ًءاما له ،
َّد
َّد
جهغح بالخ٨غٍم لئلوؿان وفي ٧اٞت اإلاىاًَ
الًٟاتل لئلوؿان مً لضن اإلاىان –ظل وٖال -في ههىم ٦شحرة مً ال٨خاب الٗؼٍؼ ِّ
ََ
َ َ َ ْ َ َّد ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُي ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُي ْ َ َّد َ َ َ َّد ْ
َ َ
ًل َى ُياَ ْم َٖلى ِّ ٦ش ٍنحر ِّم َّدم ًْ زل َْ ٣ىا
اث وٞ
 ،ومىه ٢ىله حٗالى  (( :ول٣ض ٦غمىا ب ِّجي آصم وخملىاَم ِّفي الب ِّر والبد ِّغ وعػ٢ىاَم ِّمً الُ ُِّب ِّ
ًء
ََ َ
َ
ج ًُِّْ ٟال)) ، 7وللبًُاوي في طل ٪حٗلُ ٤ص ٤ُ٢اط ٢اَ (( : ٫ولْ ٣ض َّ ٦دغ ْمىا َب ِّجي َآص َم بدؿً الهىعة واإلاؼاط ألاٖض ٫واٖخضا ٫ال٣امت
وؤلاقاعة والخِ والتهضي ،أو أؾباب اإلاٗاف واإلاٗاص والدؿلِ ٖلى ما في ألاعى والخم ً٨مً
وؤلاٞهام بالىُِّ ٤
والخمُحز بالٗ٣ل ِّ
الهىاٖاث واوؿُا ١ألاؾباب واإلاؿبباث الٗلىٍت والؿٟلُت الى ما ٌٗىص ٖلحهم باإلاىا ٘ٞالى ٚحر طل ٪مما ً ٠٣الحهغ صون
اخهاته ومً طل ٪ما ط٦غٍ ابً ٖباؽ وَى أن ٧ل خُىان ًدىاوَٗ ٫امه بُٟه اال ؤلاوؿان ٞبهه ًغٗٞه الُه بُضٍ َو َخ َم ْل ُي
ىاَ ْم ِّفي
ْ ْ
ال َب ِّر َوال َب ْد ِّغ ٖلى الضواب والؿ ًٟمً خملخه خمال اطا ظٗلذ له ما ًغ٦به أو خملىاَم ٞحهما ختى لم جسؿ ٠بهم ألاعى ولم
ًء
َ َ َ ْ ُي َ َّد
َ
ََ َ
ً ْل ُي
الُُباث اإلاؿخلظاث مما ًدهل بٟٗلهم وبٛحر ٗٞلهمَ .و ََّ ٞد
ىاَ ْم َٖلى ِّ ٦ش ٍنحر ِّم َّدم ًْ زل ْ٣ىا ج ًُِّْ ٟال
ٌٛغ٢هم اإلااا وعػ٢ىاَ ْم ِّمً ِّ ِّ
منشور على شبكة ادلعلومات الدولية(االنرتنت)/www.ahram.org.eg .
ٔ الدكتورة مهجة غالب عميد كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بالقاىرة .
ٕالشريعة اإلسالمية أقرت مبدأ حرية االعتقاد اإلسالم واآلخر..بني الفهم اخلاطئ ودعاة الفتنة .
ٖ سورة البقرة من اآلية . ٕ٘ٙ
ٗ سورة البقرة من اآلية . ٙ
٘ سورة البقرة من اآلية ٖٗ .
 ٙالكشاف ٔ ,ٕٔٚ/وينظر :أنوار التنزيل ٔ.ٚٓ/
 ٚسورة اإلسراء من اآلية ٓ. ٚ
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بالٛلبت والاؾدُالا أو بالكغ ٝوال٨غامت)) ، 1وظاا الخ٨غٍم بك٩ل مُل ٤لئلوؿان ب ََّ ٌٛد
ًء
مؿلما وٍضًً صًً
الىٓغ ٧ىهه
ِّ ِّ
ؤلاؾالم أم صون طل ، ٪وَؿخلؼم طل ٪الخ٨غٍم جد ٤ُ٣الٗضالت ب٩ل ما حٗىُه ال٩لمت مً صاللت  ،وحٗالُم الاؾالم جًمً خ٤
الٗضالت ل٩ل مً ٌِٗل في ٦ىٟه  ،وٍٟطخي الٗض ٫واإلاؿاواة الى جغؾُش ُ٢م الاخترام بحن قغاتذ اإلاجخم٘  ،وَظا ًئصي الى جالػم
اإلاجخم٘ ُٞما بِىه ٩ُٞىن الخٗاون والخالخم وٍؤحي مً زال ٫طل ٪اإلادبت وعوح الٗمل الجماعي بغوح الٟغٍ ٤الىاخض  ،و٢ض
َ ُي َ ْ
أ٦ضث الكغَٗت الاؾالمُت ٖلى أَمُت الٗمل والخٗاون بما ٌكمل ٧ل أٖما ٫البر  ،ومً طل٢ ٪ىله حٗالى َ (( :وح َٗ َاوهىا َٖلى ال ِّب ِّر
َ َّد ْ َ َ َ َ َ َ ُي َ َ ْ ْ َ ْ ُي ْ َ َ َّد ُي َّد َ َّد َّد َ َ ُي ْ َ
اب)) ،2في آلاًت ال٨غٍمت زُاب ٖلى وظه ؤلالؼام وُٞه
والخ٣ىي وال حٗاوهىا ٖلى ِّؤلاز ِّم والٗضو ِّان واج٣ىا الله ِّان الله ق ِّضًض ال ِِّّٗ ٣
ٌّث
خض ٖلى الٗمل الجاص مً أظل ه ٟ٘الٗباص وما ٌٗىص ٖلُه مً زحر ،وُٞه جدظًغ مً ٗٞل أٖما ٫الؿىا
َ
ُي
الىهي ًٖ الخٗاون ٖلى الاٖخضاا والاهخ٣ام بالُغٍ ٤البرَاوي ...واهما أ َّدزغ
وفي حٗلُ ٤ص٢ ٤ُ٢ا ٫أبي الؿٗىص  (( :اهضعط ُٞه
ًء
ْ
جغ٥
الىهي ًٖ ألامغ م٘ ج٣ضم الخسلُت ٖلى الخدلُت مؿاعٖت الى اًجاب ما َى م٣هىص بالظاث ٞبن اإلا٣هىص مً اًجاب ِّ
ُي
َ
ُي
ظمُ٘
جدهُل الخٗاون ٖلى البر والخ٣ىي زم أمغوا ب٣ىله حٗالى {واج٣ىا هللا} باالج٣اا في
الخٗاو ِّن ٖلى ؤلازم والٗضوان اهما َى
ُي ُي
َّد
ُي
الاج٣اا ٞحها بالُغٍ ٤البرَاوي )). 3
وظىب
ىاهي ٞشبذ
ألامىع التي مً ظملتها مسالٟت ما ط٦غ مً
ِّ
ألاوامغ والى ِّ
ِّ
ِّ
وط٦غ الخٗاون ًٟطخي الى اقاٖت عوح اإلادبت والخآل ٠بحن أٞغاص اإلاجخم٘  ،وخُا ٫طلٞ ٪بن الخٗضي ٖلى خ٣ى ١الٛحر ،
ومجاوػة خضوص هللا باالٖخضاا ٖلى ال٣ىم ُٞ ،ه اهتها ٥للحغماث  ،وجمؼٍ ٤عوابِ اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ٩٦ل  ،في اقاعة الى أن
َىا ٥مً ٚحر اإلاؿلمحن ؾ٨ىىا أعى اإلاؿلمحن ُٞ ،لؼم خ ٟٔخ٣ى٢هم واخترامهم  ،اط ًمشلىن ًء
ًء
ز٣اُٞا ًلؼم اخترامه
جىىٖا
وج٣ضًغٍ  ،وَى مً أَضا ٝالاؾالم التي ًغهى الى جد٣ُ٣ها  .وظااث َظٍ آلاًت ال٨غٍمت ب٩ل ظىام٘ ال٩لم الكامل ل٩ل زحر وقغ
ومٗغو ٝومى٨غ م٘ ع٢ابت هللا في الؿغ والٗلً  ،وظل أٖما ٫الخحر مىاٍ جد٣ُ٣ها بؤٞغاص اإلاجخم٘ اط ٖلحهم مؿئولُت ظؿُمت
مً زاللهم ًؼصَغ الىًَ  ،وجٟخذ آٞا٢ه  ،وٍخ٣ضم هدى ألامام .
الغخمت والغ:٤ٞ
عوخا ظضًضة اٞخ٣ضَا اإلاجخم٘ الاوؿاوي  ،وٚابذ ًٖ هٓغٍ وج٨ٟحرٍ ًء
ظاا الاؾالم لًُٟي ًء
٢غوها ختى مً هللا حٗالى ٖلى
الىاؽ بؤن بٗض الحهم عؾىال ًء
ٌٗلمهم ال٨خاب والح٨مت وٍؼ٧ي اهٟؿهم مً صعن اإلاٗهُت وآزامها  ،وبضأ أو ٫ما بضأ بدٟٔ
٦غٍما ِّ
ُهللا َ
َّ
َ َّ
ُي
خغم الضم َّد
الح٣ى ١وأٖؼَا أًما اٖتزاػ ومجها أهه َّ :د
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) (( اإلا ْؿ ِّل ُيم َم ًْ َؾ ِّل َم
ـلى
وخغم اإلاا ٫والٗغى ،اط ٢ا( ٫
َّد
ُي
َ
ُي
َ
اإلا ْؿ ِّل ُيمىن ِّم ًْ ِّل َؿا ِّه ِّه َو ٍَ ِّض ٍَِّ ،واإلا َه ِّاظ ُيغ َم ًْ َه َج َغ َما ه َهى الل ُيه َٖ ْى ُيه)) 4وَظا الحضًض ُٞه مً ظىام٘ ال٩لم ما ال ًسٟى ٖلى ٧ل لبِب
 ،أو أل٣ى الؿم٘ وَى بهحر ٞ ،مما ٌكمل َظا الحضًض خغمت ؾ ٪ٟالضماا  ،وخغمت أزظ اإلاا ، ٫وخغمت اهتها ٥الٗغى ،
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم)َظا ًخمسٌ ٖىه خ ٟٔاإلاجخم٘ الاوؿاوي ٞ ،جاا بكغَٗت ؾمدت ج٣ىم ٖلى مٗاًحر الٗض٫
ـلى
وا٢غاعٍ (
ُّ ُي ُي
وؤلاخؿان والغخمت والغ ٤ٞوالخلُ ، ٠بٗض أن ؾاصث قغَٗت الٛاب ًء
عصخا مً الؼمً سح٣ذ أمامها ٧ل مشل ؤلاوؿاهُت  ،ومما
ـ َّلى ُهللا
ًىضعط جدذ خضًض الغؾى ٫ال٨غٍم( َ
هللا َغ َل ْكُ ِإه َو َظ َّل َم) ُّ
ظل اإلاشل الٗلُا التي جمشل أزالُ٢اث الاؾالم وحٗالُمه  ،ومجها :
ُي َ َ ْ َ َ َّد َ َ َ َ ْ َ ُي
َ ْ َ َ َ َّد َ َّد
ا (( :٫ال ُيًئ ِّم ُيً أ َخ ُيضْ ٦م،
نلى هللا ٖلُ ِّه وؾلم ٢
ـ ٖ ًِّ الى ِّب ِّي
وعٖاًت ال٣ٟغاا واإلادخاظحن وٚحرَا مً اإلاباصة الؿامُت  ًٖ ،أو ٍن

ٔ أنوار التنزيل ٖ.ٕٕٙ/
ٕ سورة ادلائدة من اآلية ٕ .
ٖ تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي ٖ.٘ /
ٗ صحيح البخاري ٔ.ٔٔ /
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َ
َخ َّدتى ُيً ِّد َّدب ِّأل ِّز ُِّه َما ُيً ِّد ُّب ِّل َى ِّْ ٟؿ ِّه)) ٨ٞ ،1ما ٫ؤلاًمان مكغوٍ بمدبت ؤلاوؿان ألزُه ؤلاوؿان  ،وما جدب٘ جل ٪اإلادبت مً زل٤
ع ، ُ٘ٞوجىصص ومدبت لآلزغ ًٞ ،ال ًٖ ٗٞل الخحر للٛحر  ،صون م٣ابل أو اهخٓاع عص طل ٪الجمُل  ،وجخهضع اإلاٗاوي الُٗٓمت،
التي ًُالب اإلاؿلم بها هي ِّ :بغ الىالضًً  ،وعٖاًت ألاعامل وألاًخام  ،وخؿً جغبُت ألابىاا ،والخٗامل بؤزال ١ؤلاؾالم م٘
الجحران ،وٖضم اًظاا الىاؽ.
الاظالم وخهىم آلاخش :
الحض بل أُٖى ٚحر اإلاؿلمحن خ٣ى٢هم ٧املت ،و٧ان ًىصخي بهم
أُٖى ؤلاؾالم اإلاؿلمحن خ٣ى٢هم ٧املت  ،ولم ًٖ ٠٣ىض َظا ِّ
ًء
زحرا  ،ولم ًجبرَم ٖلى صزى ٫الاؾالم واٖخىا٢ه  ،أو ًخسظ ؾبال ٦ما ٧اهذ جٟٗل بُ٣ت ألاصًان  ،بل ظاا في طل ٪ههي ًٖ اجساط
أي أمغ ً٩ىن ؾببه اَاهت ؤلاوؿان وخمله ٖلى ما ال ًُُ ، ٤بل أن الاؾالم أُٖى ٧امل الحغٍت في طل ٪ومىه ما ظاا في ٢ىله
ْ َ
َ ْ َ َ َّد َ ُّ ْ
َ ْ َ
الغق ُيض ِّم ًَ الػ ِّي)) ،2وخُا ٫طلَّ ٪دبحن ؤلاؾالم في هٟـ الى٢ذ ٖا٢بت ال٩اٞغًٍ ًىم الُ٣امت،
الض ًًِّ ٢ض جبحن
حٗالى (( :ال ِّاَ ٦غاٍ ِّفي ِّ
َّد َّد َ َ ُي ْ ُي َ
َ َ َْ َ
ًٍ في َظ َه َّدى َم َظم ًء
ُٗا )) ،3وٍجض
ِّ
وما ؾُئو ٫مهحرَم مً حٗظًب وَال ٥و٣ٞ ...ا ٫حٗالى ِّ (( :ان الله ظ ِّام٘ اإلاىا ِّ٣ِّ ٞحن وال٩ا ِِّّ ٞغ ِّ
ْ
ُي
اإلاخؤمل في ٦خب الؿحر أن اإلاؿلمحن لم ُيًل ِّؼ ُيمىا آلازغ بصخيا زاعط خضوص ام٩اهِخه  ،بل ٧اهىا ألُ ٠الىاؽ ز ًءل٣ا واهماعوا
ٖمىما  ،ويغبىا أعوٕ ألامشلت في خ ٟٔأعواح الىاؽ  ،و٧ان الهبر ًء
ًء
مالػما لهم ،
بالدؿامذ واللُ ٠واللحن  ،والتر ٤ٞبالىاؽ
وجدمل ألاطي مً آلازغ ًء
ع٣ُٞا ًمطخي مٗهم ًٞ ،ال ًٖ طلٞ ٪بن ظمُ٘ البالص التي ٞخدذ ٖلى أًضي اإلاؿلمحن  ،لم ًجبروا
َّد
الىاؽ ٖلى صزى ٫ؤلاؾالم  ،بل هجض ان ال٣غآن ال٨غٍم خظع مً طل ٪الهيُ٘  ،وأمغَم باإلادآٞت ٖلى بُىث الٗباصة الخانت
بٛحر اإلاؿلمحن ،وَظا ٌٗجي أن الاؾالم ًٟخذ الباب ٖلى مهغاُٖه لآلزغ لُضزل متى قاا وٍسغط متى قاا  ،وفي حؿامذ و٢بى٫
لآلزغ واب٣ااٍ ٦خىىٕ ز٣افي صازل بِذ الاؾالم وجلٖٓ ٪مت الاؾالم  ،وٖاإلاُخه  ،ومً آلاًاث التي جضٖ ٫لي ٖٓمت ؤلاؾالم في
َّد َ َ ْ َ ُي ْ َ ْ َ ُي َ ْ َ َ ُي َ َ ٌة َ َ َ َ ٌة َ َ َ ُي ُي ْ َ ُي َ ْ َّد َ ًء
َ َ ْ َ ْ ُي
اؾ ُيم الل ِّه ِّ ٦شحرا
ٌ له ِّضمذ نى ِّام٘ و ِّبُ٘ ونلىاث ومؿ ِّاظض ًظ٦غ ِّٞحها
طل٢ ،٪ىله حٗالى  (( :ولىال صِّ ٘ٞ
هللا الىاؽ بًٗهم ِّببٗ ٍن
َ َ َ ْ ُي َ َّد َّد
َّد َ َ
الل ُيه َم ًْ ًَ ْى ُي
ولُىهغن
ه ُيغ ُيٍ ِّا َّدن الل َه لِّ ٣ى ٌّثي َٖ ِّؼ ٌةٍؼ(( ،4ا٢خًذ خ٨مت هللا حٗالى في ٖالط ألامىع الُٗٓمت والخُىب ال٨بحرة ٖلى
جىدي الح٨مت والخؤوي  ،وؤلامها ، ٫واجُذ للٗ٣ل وال٨ٟغ ومجاعٍت ألامىع بالحؿجى هي ٚاًت ال٣هض للىنى ٫الى الحل ألامشل
الظي ًًمً حؿىٍت ألامىع  ،وهُل الح٣ى ، ١وٍؤحي ٢ى ٫الؼخُلي في َظا اإلاىي٘ في ٚاًت الض٢ت ((:ان اإلاىهج الغباوي في ٖالط
ألامىع الكاطة والاهدغاٞاث الخُحرة ٢اتم ٖلى ٚاًت الح٨مت والاٖخضا ،٫والخؤوي وؤلامها٫؛ لُ٩ىن للٗ٣ل وال٨ٟغ واٖما ٫الغأي
وال٣ىاٖت الضوع اإلاهم في الً٣اًا ،ولخبضأ ألامت ؤلاؾالمُت ٢ىٍت هاقُت ،مٗظوعة في ٧ل ما جئصًه مً واظباث ،ألن لٛت الؿُ٠
وٗ٣ٗ٢ت الؿالح اهما ج٩ىن خحن اؾخٟدا ٫الٗضوان ،والُؤؽ مً الهالح والاؾخ٣امت ،وَظا اإلاىهج َى الظي هجضٍ في ؾاخت
الدكغَ٘ ؤلالهي باإلطن بمكغوُٖت ال٣خا ،٫بٗض َى ٫الهبر واإلاهابغة ،والض ٘ٞبالح٨مت والحؿجى)) ، 5ولم ً ٠٣ألامغ ٖلى
الحض بل ججاوػٍ الى أبٗض مً طل ، ٪اط جخجلى عخمت هللا حٗالى بسل٣ه أن ً٩ىن ألامغ بالحٟاّ ٖلى ممخل٩اث آلازغ  ،وٍخجؿض
َظا ألامغ في ا٢امت الخىىٕ الش٣افي و٢بىله  ،والخهالح م٘ آلازغ أولى مباصة الاؾالم وأَضاٞه  ،في ا٢امت مجخم٘ ؾى ٍني ًغٞل
ُي َ
َ ْ ُي
َ ْ ُي َّد ُي َ َّد َ َ ُي َ ُي ُي
الض ًًِّ َول ْم ُيًس ِّغ ُيظىْ ٦م ِّم ًْ ِّص ًَ ِّاعْ ٦م أ ْن
بالؿلم وألامً والؿالم  ،وٍُالٗىا ٢ىله حٗالى  (( :ال ًج َهاُ ٦يم الله ٖ ًِّ ال ِّظًً ل ْم ً٣ا ِّجلىْ ٦م ِّفي ِّ

ٔ ادلصدر نفسو ٔ.ٕٔ /
ٕ سورة البقرة من اآلية . ٕ٘ٙ
ٖ سورة النساء من اآلية ٓٗٔ .
ٗ سورة احلج من اآلية ٓٗ .
٘ التفسري الوسيط للزحيلي ٕ. ٕٔٙ٘/
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ُي َ
َّد
ْ ُي
َ َ ُّ ُي ُي
وَ ْم َوج ِّْ ٣ؿُىا ِّال ْح ِّه ْم ِّا َّدن الل َه ُيً ِّد ُّب اإلا ِّْ ٣ؿ ُِّ َحن))ٞ ،1ؤقاع الى اخترام آلازغ  ،وصٖا الى عٖاًخه  ،وخ ٟٔأمىه وماله وٖضم
جبر
الحض ٖلى ٗٞل البر وؤلاخؿان  ،وا٢امت الٗض، ٫
اإلاؿاؽ به  ،وجهضعث آلاًت ال٨غٍمت أؾلىب الُلب بهُٛت الىهي اإلاخًمً ِّ
وجل ٪مً مخُلباث ا٢امت مجخم٘ ٖهغي ؾمخه ؤلازاا وعوابُه اإلادبت وألالٟت والدؿامذ  ،لُٟطخي الى ا٢امت ًء
ًء
ز٣اُٞا ،
جىىٖا
ؾمخه الاظخمإ والدؿامذ والِٗل بؿلم وؾالم  ،وَظٍ مغامي الاؾالم التي صٖا الحها ال٨خاب الٗؼٍؼ في ٦شحر مً الىهىم ،
وظااث ُيؾ َّدىت الىبي اإلاهُٟى م٨ملت لظل ٪مما ظاا مً ؾحرجه الُٗغة وزل٣ه الغ ، ُ٘ٞوؾماخخه ختى م٘ زهىمه  ،مئ٦ضا
مىهج الاؾالم وحٗالُمه الؿمدت وأهه أٖض ٫ألاصًان  ،وأعخم الىاؽ بالىاؽ.
اإلابدض ألاوُ :ؤهذاف الخػاٌؾ العلمي ودوس الخىىع الشهافي قُه ومضاًاه وقىاثذه :
ُي
َ
ََ
َ
ل)  ،و(( َ
،وٖاٌ َكهَ :
الخٗاٌل لٛت  :ظااث مً لٟٓت ( ْال َٗ ِْل) و( َٖ َِ َ
الٗ ِْ ُي
ٖاف َمٗه ْ ٣٦ىِّل ِّه ٖاقغٍ))َ ،2وم ْٗ َى ُياٍ:
ل :الحُاة
َ َ َ ُي َ َ َ َ
َ ْ ْ
(( ْال َح َُاة َو َما ج٩ىن به ْال َح َُاة مً ْاإلاُٗم َو ْاإلا ْك َغب والضزل َو ْال ْ
اف ٞالن ِٖكت
خبز( ،الِٗكت) َخالت ِّؤلاو َؿان ِّفي خُاجه وٍ٣اٖ ٫
ِّ ِّ
نض ١وِٖكت ؾىا  ،أن ٌِٗل الىاؽ بًٗهم م٘ بٌٗ)) 3وجؤحي لٟٓت (حٗاٌكىا) بمٗجى ٖ (( :اقىا ٖلى ألالٟت واإلاىصة َومىهْ
ِّ
الخٗاٌل الؿ ِّلمي )) .4
ًء
وانُالخا َ :ى الاختر ُيام وال٣بى ُي ٫والخ٣ضًغ للخىىٕ الش٣افي ،وألق٩ا ٫الخٗبحر ،والهٟاث ؤلاوؿاهُت اإلاسخلٟت  ،وَىا ٥مً
طَب الى أن الخٗاٌل الؿلمي َى((الِٗل اإلاخباص ٫م٘ آلازغًٍ ال٣اتم ٖلى اإلاؿاإلات واإلاهاصهت والخٗاٌل الؿلمي)).5
وأما مهُلح الخٗاٌل الؿلمي (( ٣ٞض ْهغ بٗض الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ،وَى مً اإلاهُلحاث الحضًشت  ،وٍغاص به خالت
الؿلم التي حِٗل ٞحها صو ٫طاث أهٓمت اظخماُٖت ،وٖ٣اتض ؾُاؾُت مخباًىت وال ؾُما ٦خلت الضو ٫الغأؾمالُت الٛغبُت ،و٦خلت
الضو ٫الاقتراُ٦ت صون وكىب الحغوب بُجها  ،وٍىهب مٗجى الخٗاٌل الؿلمي ٖلى الخٟاَم ،ولِـ ٖلى الخٗاٌل بحن
الُب٣اث ،ومئصاٍ في الىا٢ ٘٢بى ٫الىي٘ الغاًَ في الٗال٢اث بحن الضو ،٫واػالت خضة الخىجغ في الٗال٢اث الضولُت)) .6
ؤهذاف الخػاٌؾ العلمي:
ومضاًاه وقىاثذه:
ا٢خًذ َبُٗت زل ٤هللا حٗالى لل٩ىن أن ًصحبه الازخال ٝوالخباًً  ،لح٨مت بالٛت ال وٗغ٦ ٝجهها  ،ولِـ لىا ؾبُل في طل٪
 ،اال أهىا ه ٠٣خُا ٫طل ٪الخل ٤العجُب  ،والهى٘ اإلاخ ً٣هخ٨ٟغ في أعظااٍ  ،وٍخُلب َّد
مىا اٖما ٫ال٨ٟغ  ،واؾخدًاع الٗ٣ل
ًء
 ،وعا ٤ٞطل ٪الازخال ٝجباًً في أنل وكؤة البكغ  ،و٧ان طلُٟ٦ ٪ال له أن ًمتهً مهىا ٦شحرة ومخٗضصة  ،ؾاٖض طل ٪أن ًىاٍ
به مؿئولُت ظؿُمت  ،وهي الاؾخسال ٝفي ألاعى وٖماعتها  ،وجُلب طل ٪الاؾخسال ٝحٗضصًت في آلاعاا  ،وجباًً في وظهاث
الىٓغ ًٟ ،طخي إلاىٟٗت ٖامت  ،وإلاؼاًا ٦شحرة  ،وٍجض اإلاخؤمل في جاعٍش ؤلاؾالم أهه صًً الدؿامذ  ،وصًً الخهالح  ،صًً ألا٤ٞ
ًء
البُٗض الظي ًىٓغ الى ؤلاوؿان والحُاة مٗا بىٓغة قٟاُٞت ٞحها أل ٤ومدبت  ,وج٣ىم جل ٪الىٓغة ٖلى اإلاؿاواة والٗض ٫بحن
ٔ سورة ادلمتحنة من اآلية . ٛ
ٕ
ش) ٖٕٔ/ٙ
لسان العرب مادة( َععيَع َع
ٖ
ش)ٕٖٜٙ /وٓٗ.ٙ
ادلعجم الوسيط مادة( َععيَع َع
ٗ ادلصدر نفسو ٕ.ٖٜٙ /
٘
الزين أمحد  ,حبث منشور على شبكة ادلعلومات
التَّعايش بني ادلسلمني وغري ادلسلمني يف إفريقيا من منظور شرعي  ,ادلُْرتضى ّ
الدولية(االنرتنت) على ادلوقع / www.iua.edu.edu.sd
 ٙادلصدر نفسو  ,ادلوضع نفسو .
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ًء
أٞغاص اإلاجخم٘  ،وٍمشل الخباًً عوخا اًجابُت  ,جخجؿض في ا٢امت الخىاٞـ بحن اإلاسخلٟحن في أٖماع ألاعى مً ظهت  ،وٖمل الخحر
َّد
ُي َ َ ْ َ ْ ُي ْ ْ َ ًء َ ْ َ ًء َ َ
اظا َول ْى ق َاا الل ُيه
والهالح مً ظهت أزغي ،و٢ض ظاا طل ٪الخباًً نغٍدا في ٢ىله حٗالى ِّ (( :لٍ ٩نل ظٗلىا ِّمى٨م ِّقغٖت و ِّمجه
ُي
َ َ َ َ ُي ْ ُي َّد ًء َ َ ًء َ َ ْ َ ْ ُي َ ُي ْ َ َ ُي ْ َ ْ َ ُي ْ َ ْ َ َ َّد َ ْ ُي ُي ْ َ ًء َ ُي
َ ْ َ ُي َ 1
ُٗا ُ ٞيُ َى ِّب ُيئْ ٨م ِّب َما ْ ٦ى ُيخ ْم ُِِّّ ٞه جسخ ِّلٟىن))
اث ِّالى الل ِّه مغ ِّظٗ٨م ظ ِّم
لجٗل٨م أمت و ِّاخضة ول ِِّّ ً٨لُبلى٦م ِّفي ما آجا٦م ٞاؾد ِّب٣ىا الخحر ِّ
 ،وٍدبحن مما ظاا مً َظا الىو ال٨غٍم وٚحرٍ ٢ض جىاولذ مىيىٖاث قتى ٧ان مً أبغػَا الازخال ٝفي الضًً والُٗ٣ضة  ,وهي
صٖىة لبُان ما خٟلذ الُبُٗت مً جباًً ٖلى ٧اٞت ألانٗضة (( ٞشىىٍت الهغإ بحن الخحر والكغ مىظىصة  ,وهي حؿخمغ الى
ًء
جهاًت الخاعٍش  ,وَظا الاؾخيخاط ًبحن أن ألاصًان ظمُٗا ٢ض جًمىذ ٨ٞغة الخحر والكغ  ,والضٖىاث ٞحها الى هبظ الكغ والخٗاون
الحض ٖلى الخٗاون بٟٗل البر واظخىاب ؤلازم ٢ ،ا٫
ٖلى ٗٞل الخحر)) ، 2و٢ض ظااث صٖىة الاؾالم في َظا الباب نغٍدت
ِّ
َ َ َ َ ُي َ َ ْ َ َّد ْ َ َ َ َ َ َ ُي َ َ ْ ْ َ ْ ُي ْ َ َ َّد ُي َّد َ َّد َّد َ َ ُي ْ َ
اب )) ، 3ول٣ض ٧ان الازخالٝ
حٗالى ((:وحٗاوهىا ٖلى ال ِّب ِّر والخ٣ىي وال حٗاوهىا ٖلى ِّؤلاز ِّم والٗضو ِّان واج٣ىا الله ِّان الله ق ِّضًض ال ِِّّٗ ٣
ًء
ًء ًء
في َبُٗت البكغ أنال زابخا مىظ اليكؤة  ،و٧ان طل ٪ؾببا في ا٢امت الٗال٢اث بحن أبىاا اإلاجخم٘ الىاخض ٞ ،الىٟـ في َبُٗتها
ًء
جغهى الى ما ًسالٟها  ،وحؿغي الى مً زالٟها صون أن ً٩ىن لها في طل ٪هٓاما زانا بها أو مؿل٩ا ًىظهها ٖلى و ٤ٞما َى مٗلىم
ًء ًء
لها  ،وٖلى الغٚم مً طل ٪الخباًً الىاضح في َبُٗت ؤلاوؿان مىظ زل٣ه ألاو ٫اال أن َىا ٥أنال زابخا ال ًم ً٨اه٩اعٍ أو
ججاوػٍ وَى أن طل ٪الازخال ٝمهما ٦برث الهىة ُٞه ٞبن ؤلاوؿان أنله الىٟـ البكغٍت التي زل ٤هللا مجها الخل ، ٤وبٗباعة
أزغي أن الاٖترا ٝباآلزغ والخٗاٌل الؿلمي بحن الىاؽ باث ْاَغة واضحت عتِؿت في ال٣غآن ال٨غٍم ال مجا ٫للكٞ ٪حها  ,اط
ًمشل الخٗاٌل الؿلمي في الاؾالم الٗالمت الٟاع٢ت التي ال ًم ً٨ازٟاإَا ٣ٞض عؾمذ الكغَٗت الؿمدت نىعة مكغ٢ت
ََ
َ َ ُّ َ َّد ُي َّد ُي َ َّد ُي ُي َّد
َ َ َ ُي ْ ْ َ ْ
َّد
ـ َو ِّاخ َض ٍنة َوزل َ٤
للخٗاٌل الؿلمي ٢ل هٓحرَا في ألاصًان  ,و٢ض ظاا ٢ىله حٗالىً ((:ا أحها الىاؽ اج٣ىا عب٨م ال ِّظي زل٨٣م ِّمً هٍ ٟن
ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّد ْ ُي َ َ ًء َ ًء َ َ ًء َ َّد ُي َّد َ َّد َ َ َ ُي َ َ ْ َ ْ َ َ َّد َّد َ َ َ َ ُي
ان َٖل ُْْ ٨م َع ًِّ ٢ءُبا ))  ، 4و(( ًخطح مً
ِّمجها ػوظها وبض ِّمجهما ِّعظاال ِّ ٦شحرا و ِّوؿاا واج٣ىا الله ال ِّظي حؿاالىن ِّب ِّه وألاعخام ِّان الله ٧
ًء
َظٍ آلاًت ال٨غٍمت َّ ,د
أن هللا حٗالى عب الىاؽ ظمُٗا  ,وأن أنلهم واخض  ,وججٗل ؤلاوؿاهُت وخضة واخضة  ,وهي جظ٦غَم
بميكئهم ألاو، ٫وجغصَم الى زال٣هم الظي أوكؤَم في َظٍ ألاعى  ،وَظا الازخالَ ٝى للخٗاع ٝوالخٗاون  ,مً أظل الخٗاٌل
5
مؿىٚاث طل ٪الخباًً َى الخٗاع ٝوالخٗاون ومىه ٢ىله
الؿلمي ال٣اتم ٖلى اإلادبت واإلاىصة
والدؿامذ ))  ,ومً َىا هٟهم أن مً ِّ
ُي
َ
ُي
َ
َّد
َ
ًء
َ
ًء
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
حٗالىَ ((:و َل ْى َق َاا َعُّب ََ ٪ل َج َٗ َل َّد
الى َ
اؽ أ َّدمت َو ِّاخضة َوال ًَ َؼالىن ُيمسخ ِّل ِّٟحن ِّاال َم ًْ َع ِّخ َم َعُّبَ ٪وِّلظ ِّل ٪زلُ ٣يه ْم )) ، 6واطا ما وٟ٢ىا ٖلى
ـ َّلى ُهللا
الؿحرة الُٗغة لىبِىا ال٨غٍم مدمض ( َ
هللا َغ َل ْكُه َو َظ َّل َم) هجضٍ ٢ض َّد
سجل لىا أعوٕ ألامشلت في الخل ٤الغ ، ُ٘ٞوالصحبت
ِإ
ألض أٖضااٍ ٩ٞ ،ان بد٢ ٤ضوة خؿىت  ،واإلاٗلم ألاو ٫الظي أعسخى أؾـ
ال٨غٍمت  ،والخىاص والخؤصب  ،وؾٗت الحلم ختى م٘ ِّ
ًجؿض أهه٘
الخٗاٌل الؿلمي  ،وظٗلها سجُت له  ،ونٟت الن٣ت به  ,ومجها ما ظاا في زبر أصحابه والخٟاٞهم ُٞما بُجهم ِّ
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم)ًٖ الظًً ًئمىىن باهلل  ,وٍبظلىن ٧ل ما
ـلى
أمشلت طل ٪الخٗاٌل الؿلمي وفي أظمل نىعٍ  ،اط أزبرها (
لضحهم مً جىاص وألٟت وحٗاون وجغابِ ُٞما بُجهم  ,وانٟا اظخماٖهم طل ٪والخٟاٞهم ُٞما بُجهم بؤجهم ٧الجؿض الىاخض اط ٢ا: ٫
َ َ ُي ْ َ َ َ ُي ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُي
َ ْ
ً ًءىا َج َض َ
اق َخ َ٩ى ُيٖ ْ
اَٟه ْم ََ ٦،م َشل َ
الؿ َهغ َو ُي
اعى َل ُيه َؾا ِّت ُيغ َظ َؿ ِّضٍ ب َّد
الح َّدمى))،7
الج َؿ ِّضِّ ،اطا
ِّ
ِّ ِّ
((جغي اإلائ ِّم ِّىحن ِّفي جغاخ ِّم ِّهم وجى ِّاص َِّم وحٗ ِّ ِّ
ِّ
 1سورة ادلائدة من اآلية . ٗٛ
 2التواصل منهج للتعايش السلمي يف اإلسالم ,أ.م.د مخيس غريب حسني العجيلي ,جامعة تكريت  /كلية اآلداب ,حبث منشور على
شبكة ادلعلومات الدولية(االنرتنت) .
 3سورة ادلائدة من اآلية ٕ .
 4سورة النساء من اآلية ٔ .
 5التواصل منهج للتعايش السلمي يف اإلسالم.
 6سورة النساء من اآلية . ٜٔٔ-ٔٔٛ
 7صحيح البخاري  , ٔٓ/ٛزلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي  ,احملقق :زلمد زىري بن ناصر الناصر ,الناشر :دار طوق
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ٞما أظمله مً جغاخم وما ألُٟه مً جىاص وحٗاَ ، ٠وما أخغاها الُىم الى مشل طل ٪الخٗاَ ، ٠وما أخغاها الُىم الى مشل طل٪
الخٗاٌل الؿلمي .
ومً أمشلت الخٗاٌل الؿلمي في ٖهغ الىبىة ما خهل للمؿلمحن في ٚؼوة الخىض ، ١وجدؼب ألاخؼاب وما جب٘ طل ٪مً
زُىب وخىاصر مغٍغة ٖلى اإلاؿلمحن  ،ختى زصخي ٖلحهم  ،وفي جل ٪الٓغو ٝالهٗبت التي جخُلب ج٨ٟحر ؾلُم َىٍل وزغوط
بىدُجت ظُضة ٖ ،مل الغؾى ٫ألا٦غم في مبضأ الاؾدكاعة وبضأ بؤزظ الغأي مً أي َغ٧ ٝان ألظل الى ٟ٘الٗام وال ًسٟى ٖلى
ُهللا َ
َّ
َ َّ
ًء
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) لم ًمحز بحن أخض ما ٞ ،ىجضٍ ٢ض ٢بل الخىىٕ الش٣افي  ،ومىذ ٞغنت
ـلى
ال٨شحر أن ؤلاؾالم مخمشال بالىبي (
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) ٧ان ٌكحر اقاعٍ واضحت إلابضأ الخىىٕ الش٣افي  ،وَى
ـلى
اُٖاا الغأي ألي ٧اتً ٧ان ٟٗٞ ،له و٢ىله وج٣غٍغٍ (
ٌؿمذ للخٗاٌل الؿلمي م٘ آلازغ ٨ٟٞ ،غة الخىض ١وناخبها ؾلمان الٟاعسخي (سضخي هللا غىه) زحر مشا ٫مً أمشلت الخىىٕ
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) واؾخٟاص مىه في
ـلى
الش٣افي  ،في ٢بى ٫اإلاؿلمحن لآلزغ  ،وٍخجلى الخىىٕ الش٣افي الظي ٢ام بخُبُ٣ه الغؾى( ٫
ًء
ًء
ٚؼوة ألاخؼاب (الخىض )١في الؿىت الخامؿت للهجغة  ،والتي أُٖذ صٞاٖا مخِىا للمؿلمحن لم ًخىٗ٢ه الٗغب ٧ىن ظِكهم ٧ان
ًء
م٩ىها مً الٗغب  ، ِ٣ٞل٣ض ظاا الخٗاٌل الؿلمي لُئ٦ض ٢اٖضة أؾاؾُت ٢ض ٚابذ ٖىا وأنبدىا هخظ٦غَا وهدً هغوي
٢هو الؿل ٠الهالح  ،جل ٪ال٣هو التي حؿغص أزباع الؿل ٠الهالح في الخىاص وا٢امت اإلاىصة والغخمت ُٞما بُجهم  ،ل٣ض
٧ان الخٗاٌل الؿلمي أولى بىاباث الُغٍ ٤لٟهم الاؾالم واُٖاا خ٣ه في الخؤؾِـ لهظا اإلاهُلح – الخٗاٌل الؿلمي  (( -ان
ُي
ُي
الخٗاٌل الؿلمي بحن بجي ؤلاوؿان ال ً٣ىم اال ٖلى أؾـ عاسخت وُ٢م ُٖٓمت جبجى إلاهلحت البكغ ،وال ًىظض ٢اهىن ُيًىٓم
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم)ٞ ،هى ٢اهىن حهضٝ
ـلى
خُاة البكغ مشل ٢اهىن الؿماا الظي أعؾل به زاجم الغؾل وألاهبُاا ؾُضها مدمض (
الى نىن البكغٍت ظمٗاا و ٤ٞيىابِ ٢اتمت ٖلى البر والخ٣ىي والغخمت وؤلاخؿاؽ)) .1
ًء
ول٣ض ظااث خ٨مت هللا حٗالى في زل٣ه أن ظٗل الخل ٤قٗىبا و٢باتل  ،وأعسخى خُا ٫طل٢ ٪ىاٖض ويىابِ جىٓم خُاة
ؤلاوؿان ومِٗكخه  ،وعػ٢ه  ،لخدك٩ل مىٓىمت ألالٟت والخٗاٌل والاخترام اإلاخباص ٫أؾاؾا مً أؾـ الخٗاٌل الؿلمي ًىضعط
جدخه اخترام ؤلاوؿان ألزُه ؤلاوؿان ،وحؿعى لح٦ ٟٔغامخه  ،وجمىده خ ٤الِٗل بؤمً وأمان وؾلم وؾالم .
ل٣ض صٖذ الحاظت الىاؽ الى بض ز٣اٞت الدؿامذ واإلادبت والخآل ٠مً أظل جد ٤ُ٣الخٗاٌل الؿلمي الظي ًمشل ع٦حزة مً
ُي
ًء
ع٧اتؼ ؤلاؾالم  ،وَضٞا ٌؿعى الُه بحن الكٗىب وألامم ،و٧ان مً هخاتج طل ٪الخٗاٌل الؿلمي أهه أُٖى لئلوؿان ُ٢مت ٖلُا ،
وم٩اهت ؾامُت في ْل مباصة ُٖٓمت مجها الخٗاٌل الؿلمي بحن بجي البكغ ،اط ان هللا ؾبداهه وحٗالى محز ؤلاوؿان بالٗ٣ل،
وظٗل مً أولُاث مباصته ا٢امت الغخمت إلاؿخد٣حها ٞ ،حرخم ال٣ىي الًُٗ ٠ب٩ل ما جدمله َاجان ال٩لمخان مً مٗجى ،وَىا
جٓهغ ُ٢مت الخٗاٌل الؿلمي بحن ٧ل قغاتذ اإلاجخم٘ ،وج ٠ُ٣زماع الغخمت بٗض بؿِ ز٣اٞت الدؿامذ م٘ الجمُ٘  ،والخلُ٠
ُي
مٗهم  ،واقاٖت ز٣اٞت الخظلل والغخمت بحن ال٣ىي والًُٗ ،٠وبحن ألاٞغاص وألامم  ،وَظا ؾُٟطخي الى مغاخل ُٖٓمت جغجٟ٘
ُي
ًء
بها ألامت  ،وحكهض ج٣ضما ملمىؾا في ٧اٞت اإلاجاالث مجها الٗلمُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت ،وؾدؿاب ٤به ألامم في نىعة حٗاٌل
ؾلمي آمً .

النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم زلمد فؤاد عبد الباقي) ,الطبعة :األوىلٕٕٔٗ ,ىـ .
ٔ التعايش السلمي بني الشعوب  ,د.سيف اجلابري  ,حبث منشور على شبكة ادلعلومات الدولية(االنرتنت),
. http://www.balagh.com
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مً ؤمشلت الخػاٌؾ في الهشآن الٌشٍم والعىت والىبىٍت:
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم)-أبى البكغ-وظٗل
ـلى
عؾم ال٣غآن ال٨غٍم نىعة واضحت لحُاة الىاؽ مىظ أن زل ٤هبِىا ال٨غٍم آصم (
مً أؾاؾُاث َبُٗت خُاجه أن ج٣ىم ٖلى الخباًً والازخال ٝفي أمىع ٖضة إلاىٟٗت ال ُيًضع٦ ٥جهها أو ٫مغة ًٞ ،ال ًٖ طل ٪أن
صواعي طل ٪الخباًً ٖ٣ض الٗال٢ت والخٗاع ٝوالخباص ٫اإلاٗغفي والش٣افي وٚحرٍ بحن الاوؿان وأبىاا ظيؿه  ،وٍبحن هللا ( َّد
ظل وٖال)
طل ٪الخباًً ومئصاٍ في ا٢امت الٗال٢اث وجىزُ ٤الغوابِ واقاٖت عوح اإلادبت والخل ٤ال٣ىٍم الظي ًيخهي بالخ٣ىي وطل ٪ما
َ َ ُي
َ َ ُي َ
ًهبى الُه ٧ل اوؿان لُىا ٫عيا اإلاٗبىص وزال ٤ألا٧ىان  ،و٢ض ظاا ٢ىله حٗالى ًَ (( :ا َأ ُّح َها َّد
الى ُي
اؽ ِّا َّدها زل َْ ٣ىا٦م ِّمً طٍ ٦نغ َوأهثى
ًء
َ
ُي
َّد َ ْ َ َ ُي ْ ْ َ َّد َ ْ َ ُي ْ َّد َّد َ َ ٌة َ
ْ ُي ُي
ُم ز ِّبحر)) ، 1مبِىا ٦ثرة الكٗىب وال٣باتل
َو َظ َٗل َىاْ ٦م ق ُيٗ ًءىبا َوَ ٢با ِّت َل ِّل َخ َٗ َاعٞىا ِّان أ٦غم٨م ِّٖىض الل ِّه أج٣ا٦م ِّان الله ٖ ِّل
وامخضاصاتها وما ًهاخبه مً جباًً في الغإي ومؿخىي الخ٨ٟحر وَى عاظ٘ الى ز٣اٞت ؤلاوؿان ووُٖه واصعا٦ه لىاٗ٢ه الظي
َ
ٌِٗكه وٍخٟاٖل مٗه  ،وجتري الىهىم ال٣غآهُت في بُان خُاة الىاؽ  ،وجٟ٨له ؾبداهه وحٗالى بؤؾباب مِٗكتهم وعػ٢هم  ،زم
َ
َ
َ
جُغ ١الى جباًجهم في وؿبت اًماجهم وج٣ىاَم وجٟى ١بًٗهم ٖلى بٌٗ في اإلا٣اماث والضعظاث ٢ا ٫حٗالى ( :أ ُيَ ْم ًَ ِّْ ٣ؿ ُيمىن َع ْخ َمت
َ َ َ ْ ُي َ َ ْ َ َ ْ َ ُي َ َ
ْ
الض ْه َُا َو َع ََ ْٗ ٞىا َب ْٗ َ
ً ُيه ْم َْ ٞى ََ ١ب ٌْٗ َص َع َظاث ل َُ َّدخس َظ َب ْٗ ُي
ِك َت ُيه ْم في ْال َح َُاة ُّ
ً ُيهم َب ْٗ ًء
ًا ُيسخ ِّغًٍّا َو َع ْخ َم ُيذ
عِّب ٪هدً ٢ؿمىا بُجهم م ِّٗ
ٍن ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ٍن
َ
َعِّب َ ٪ز ْح ٌةر ِّم َّدما ًَ ْج َم ُيٗىن)) ، 2ول٣ض ٧ان مً هدُجت الخباًً ازخالٞاث في صًيُت وٖ٣اتضًت وز٣اُٞت ًٞال ًٖ الىىٕ والجيـ وٚحرٍ
 ،ومهما ً ً٨مً أمغ  ،ومهما َٛذ نٟت الازخال ٝبحن البكغ ًب٣ى ُّ
عب الىاؽ واخض  ،وزال ٤ال٩ىن واخض  ،والغؾالت
َ ْ َ َ ُي ْ َ َّد
الل ِّه ُيه ٌة
ىع َو َِّ ٦خ ٌة
اب ُيم ِّبحن )) ، 3وهىع هللا
الؿماوٍت واخضة ،والهض ٝاإلابخػى واخض  ،وال٨خاب واخض ٢ا ٫حٗالى ٢ ) ( :ض ظاا٦م ِّمً
َّد
ُي
ُي
ظااْ ٦م م ًَ الل ِّه ه ٌة
٦خابه الٗؼٍؼ الظي أهؼله ٖلى هبُه الهاصي البكحر الى ؾبل الؿالم ٢ا ٫الؼخُليْ ٢َ ((:ض َ
ىع َى الىبي نلى هللا
ِّ
ِّ
ُّ ُي
ْ
ُّ
َ ٌة ُي ٌة
ُي
َ
َّد
ُي
َ
ْ
ىع ؤلاًمان ِّب ِّبط ِّه ِّه
الم َغ ١الؿالمت الٓل ِّ
ماث الٟ٨غ الى ِّ
ٖلُه وؾلم و ِّ٦خاب م ِّبحن ٢غآن بحن ْاَغ حه ِّضي ِّب ِّه أي :بال٨خاب ؾبل الؿ ِّ
ُهللا َ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه
ـلى
اٍ ُيم ْؿ َخ ٍِّ ٣نُم :صًً ؤلاؾالم)) ، 4وإلاا ٧ان الضًً الاؾالمي زاجمت الكغاث٘ وألاصًان  ،والىبي ال٨غٍم (
ببعاصجه ِّنغ ٍن
َّ
ًء
مؿلم
َو َظل َم) الخاجم ل٩ل ألاصًان والكغاث٘ ٧ان ؤلاًمان به وب٩ل ألاهبُاا واإلاغؾلحن وبجمُ٘ ال٨خب الؿماوٍت خ٣ا ٖلى
ٍن
ومؿلمت  ،وال َّد
ق ٪أن اإلاؿلمحن ظمُٗا ًئمىىن ب٩ل طل ، ٪و٢ض ظاا ٢ىله حٗالى بُان لظل٢ ، ٪ا ٫حٗالى َ (( :آم ًَ َّد
الغ ُيؾى ُيِّ ٫ب َما
َ
ُي ْ َ
َ ُي
َّد َ َ
ُي
ْ ُي ْ َ ُي
َ ُي ُي
َ َ ُي َ
أه ِّؼ َِّ ٫ال ُْ ِّه ِّم ًْ َعِّب ِّه َواإلائ ِّم ُيىىن ٌّ ٧ثل َآم ًَ ِّبالل ِّه َو َمال ِّتِّ ٨خ ِّه َوُ ٦يخ ِّب ِّه َو ُيع ُيؾ ِّل ِّه ال ه َِّ ٟغَ ١ب ْح َن أ َخ ٍنض ِّم ًْ ُيع ُيؾ ِّل ِّه َو٢الىا َؾ ِّم ْٗ َىا َوأَ ْٗ َىا َ ْٟ ٚغاه َ٪
َ
َّد
َْ
َعَّدب َىا َوِّال ُْ َ ٪اإلا ِّه ُيحر )) ، 5وون ٠الؼمسكغي اًمان اإلاؿلمحن بال٩لُت وؤلاظمإ ٣ٞا٧ (( :٫لهم آمً بالله ومالت٨خه و٦خبه وعؾله
مً اإلاظ٧ىعًٍ )) ، 6وَظا َى ؤلاًمان ال٩امل الظي ُٞه ً٨خمل اًمان اإلائمً وٍغقى الى صعظت ؤلاًمان وٍدكغ ٝبهظٍ الهٟت ،
ًء
مغ َّدص ألاصًان وأنىلها واخض  ،وهي جيب٘ مً جهغ واخض  ،و٧لها مً ٖىض هللا َ ,ول َ
وان َ
ؼم ٖلى الجمُ٘ أن ًلخ٣ىا ظمُٗا ٖلى ٧لمت
ًً َآم ُيىىا َو َّدالظ َ
ؾىاا مً ٖىض هللا  ,وأن مً أنى ٫ؤلاؾالم ؤلاًمان والخهضً ٤باألصًان الؿماوٍت ٧لها ٢ ,ا ٫حٗالى  (( :ا َّدن َّدالظ َ
ًً
ِّ
ِّ ِّ
َ ُي َ َّد َ َ َ َّد َ َ ْ َ َ َّد
الله َو ْال َُ ْىم ْآلازغ َو َٖم َل َ
ن ِّال ًءحا ََ ٞل ُيه ْم َأ ْظ ُيغ ُيَ ْم ِّٖ ْى َض َعبه ْم َوَال َز ْى ٌةَ َٖ ٝل ْحه ْم َوَال ُيَمْ
َاصوا والىهاعي و
اله ِّاب ِّئحن مً آمً ِّب ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ُي َ
َيْخ َؼهىن)).7
 1سورة احلجرات من اآلية ٖٔ .
 2سورة الزخرف من اآلية ٕٖ .
 3سورة ادلائدة من اآلية ٘ٔ .
 4التفسري ادلنري  ،ٖٕٔ /ٙوينظر :التحرير والتنوير .ٔ٘ٔ/ٙ
 5سورة البقرة من اآلية ٘. ٕٛ
 6الكشافٔ , ٖٖٔ/وينظر  :مفاتيح الغيب .ٔٓٚ /ٚ
سورة البقرة من اآلية ٕ. ٙ
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٧ل ما
ب٩ل ألاهبُاا واإلاغؾلحن ٞدؿب واهما طَب الى اخترام آلازغ في ِّ
ولم ج ٠٣صٖىة ال٣غآن ال٨غٍم ٖىض خضوص ؤلاًمان ِّ
ًخٗل ٤به مً ملت أو مٗخ٣ض أو ُيٖ ْغ ٍن ، ٝوهي مً أَم م٣ىماث الخٗاٌل الؿلمي وع٧اتؼَا  ،وصٖا الى ٖضم الاؾتهؼاا به أو
ًء
َ َ
السخغٍت  ،ألن طل ٪ؾببا ًئصي الى سخغٍت آلازغ لضًيىا الحىُ ٠ومٗخ٣ضاجىا وم٣ضؾاجىا  ،ومىه ٢ىله حٗالى َ (( :وال ح ُيؿ ُّبىا
ُي ُي
َ ُي َ
َ ْ َ َ
َّد
َّد َ
َ َ
َ
َ ُي
َّدالظ َ
ًً ًَ ْض ُيٖىن ِّم ًْ ُيصو ِّن الل ِّه ُ َِ ٞيؿ ُّبىا الل َه َٖ ْض ًءوا ِّبْ ٛح ِّر ِّٖل ٍنم ٦ظ ِّل ََ ٪ػَّدٍ َّدىا ِّلِّ ٩ل أ َّدم ٍنت َٖ َمل ُيه ْم ز َّدم ِّالى َ ِّعب ِّه ْم َم ْغ ِّظ ُيٗ ُيه ْم ُ ٞيُي ِّب ُيئ ُيه ْم ِّب َما ٧اهىا
ِّ
ُي
َ
ٌَ ْٗ َملىن )) ، 1وظاا الىهي في ؾب آلازغ اهتها ٥لح٣ى٢ه وؾلب ل٨غامخه  ،وان ٧ان ٖلى الًاللت  ،وأؾلىب الُلب الظي َّد
جهضعٍ
ِّ
ْ َ ْ َ َّد َ َ
الىهي ًضٖى الى اخترام ألازغ واُٖااٍ م٩اهخه  ،وفي َظا الخىظُه ٧ان للغاػي حٗلُ ٤ص ٤ُ٢في طل ٪اط ٢ا (( : ٫اٖلم أن َظا
َ
َ َ
َ َ
َ َ ْ َّد َ ُي َّد َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُي ْ َ ْ ُي َ َ َ َّد
ْ َ َ َ َ ْ ًء ُي َ َ ٌة َ ْ ْ َّد ُي
اؽ َو ُيمظاِّ َ ٦غت ِّه ْمِّ ٞ ،ب َّده ُيه ال ًَ ْب ُيٗ ُيض أ َّدن
ال٨الم أًًا مخٗ ِّلِّ ٤ب٣ىِّل ِّهم ِّللغؾى ِّٖ ٫لُ ِّه الؿالمِّ :اهما ظمٗذ َظا ال٣غآن ِّمً مضاعؾ ِّت الى ِّ
َّد َ َ
َ َ ََْ
َ
َ
ْ ُي َ َ َ َ
َ َ
َ ْ َ ْ ُي
ْ ُي َّد َ
َ َ
ي ِّتَ ٞ ،ى َهى الل ُيه ح َٗالى َٖ ًْ ََظا
بٗ
ٌ اإلا ْؿ ِّل ِّمحن ِّاطا َؾ ِّم ُيٗىا ط ِّل ٪ال٨ال َم ِّم ًَ الِّ ٟ٨اع ُ ًِّ ٚيبىا َوقخ ُيمىا ِّآل َه َت ُيه ْم َٖلى َؾ ِّب ُِّل اإلاٗاع
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّد
َ
َ
ُي
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّد
َ
َ
ال َٗ َم ِّلِّ ،ألهَ ٪متى قخ ْمذ ِّآل َه َت ُيه ْم ُ ًِّ ٚيبىا ُ ٞيغَّدب َما طُ ٦يغوا الله ح َٗالى ِّب َما ال ًَي َب ِّػي ِّم ًَ ال َْ٤و ِِّّ ٞ ،٫ؤل ْظ ِّل ِّالا ْخ ِّت َر ِّاػ َٖ ًْ ََظا اإلا ْدظ ِّوع َو َظ َب
َ
َ َ َ
َ َ َ
َ َ َ
الا ْخت َر ُياػ َٖ ًْ َطل َْ ٪اإلاَ َ٣اَ ،٫وب ْال ُيج ْم َلت َُ ٞيه َى َج ْىب ٌة
ُه َٖ َلى َأ َّدن َز ْ
ه َم َِّ ٪اطا قاَ ٞه َِّ ٪ب َج ْه ٍنل َو َؾ ََ ٟاَ ٍنت ل ْم ًَ ُيج ْؼ ل َ ٪أ ْن ج ُْ ٣يض َم َٖلى ُيمكاَ ٞه ِّخ ِّه
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُي
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّد
َ
الؿٟاَت َوطل ٪ال ًَل ُي
َ
ب َما ًَ ْجغي َم ْج َغي ٦المه ٞبن طلُ ٪يً ُي َ َ
ُِّ ٤بال ُيٗ٣ال ِّا)) ،2وَظا الخىظُه ما ًغهى الُه
ِّ
اب اإلاكاج َم ِّت و َّد ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ىظب ٞخذ ب ِّ
ِّ
ِّ
ُّ
الضًً الاؾالمي وٍدٌ ٖلُه  ،في اقاٖت عوح الدؿامذ  ،وا٢امت الٗال٢اث والخباص ٫الاوؿاوي واإلاجخمعي  ،وَى ًٟطخي الى
ا٢امت جىىٕ ز٣افي  ،وحٗاٌل ؾلمي آمً  ،ول٣ض ٧ان الضًً الاؾالمي – والًؼاً-٫ضٖى الى الخدلي بؤزالٖ ١الُت  ،وألٟت وجىصص ،
وعؾم بكاقت الىظه في وظه آلازغ والخٗامل مٗه بخجغص  ،وبغوح ؤلاوؿاهُت اإلاخٟخدت اإلابخٗضة ًٖ ٧ل الخٗهباث  ،وج٣بل
ؤلاؾااة ببخؿان  ،وما َى اال ا٢امت مجخم٘ ٖهغي ًئمً بالخٗاٌل م٘ آلازغ  ،م٘ ما به مً جىىٕ ز٣افي ومٗغفي وصًجي  ،ومىه
َ َ ُي َّد ْ َ َّد َ َ ْ ُي َ َ َ ْ َ
َ
َ َ َ ْ ُي َ َ ُي
ألا ْ
ى ََ ْى ًءها َوِّاطا زاَ َب ُيه ُيم ال َج ِّاَلىن ٢الىا َؾال ًءما )) .3وٍلحٔ اإلاخؤمل في ؾحرة
٢ىله حٗالى  (( :و ِّٖباص الغخم ًِّ ال ِّظًً ًمكىن ٖلى
ع
ِّ
اإلاؿلمحن أمشلت سجلذ في جؤعٍسه َّد
وٖضث مً ألامشلت التي ٌكاع الحها بالبىان  ،في ٢بى ٫الخىىٕ الش٣افي في عبىٕ الاؾالم  ،وا٢امت
والحٌ ٖلى حٗؼٍؼ الٗال٢اث م٘ آلازغ وجىزُ٣ها  ،وع٦ ٘ٞشحرا مما ٧ان مخدغظا ُٞه  ،وأ٢بل ٖلى آلازغ مً
الخٗاٌل الؿلمي،
ِّ
خملت ال٨خاب بالدؿامذ والخىصص وخملخه اإلاؿامدت أن ًبجي م٘ آلازغ ٖال٢اث وَُضة  ،وٍٟخذ مٗه آٞا٢ا واؾٗت  ،ولٗل مً
َ
َ ُي
َ ُي
أَم ما ظاا في َظا مً ال٨خاب الٗؼٍؼ ٢ىله حٗالىَ ((:و ََ َٗ ُيام َّدالظ َ
ًً ُيأ ُيوجىا ْال َِّ ٨خ َ
اب ِّخ ٌّثل لْ ٨م َوَ َٗ ُيامْ ٨م ِّخ ٌّثل ل ُيه ْم )) ،4وٍٟهم مً
ِّ
الىو ال٨غٍم أن عوابِ الٗال٢اث الاظخماُٖت م٘ آلازغ مئ٦ضة وٍيبػي اصاإَا َاٖت هلل وعيا بما أمغ ًٞ ،ال ٖىما ًخمسٌ
وٚل مجها  ،وأ٢غب ما ً٩ىن ؤلاوؿان ٢غٍبا
مً طل ٪الٟٗل مً ج٣غٍب وظهاث الىٓغ وألٟت ال٣لىب ونٟااَا  ،وهؼٕ ٧ل خ٣ض ٍن
م٘ أزُه ؤلاوؿان ٖىضما ًجخم٘ مٗه في َٗام  ،ولٗل ط٦غ الُٗام في َظا اإلاىي٘ مً ألاَمُت بم٩ان .اط ًىعر اظخمإ
اإلاؿلمحن بٛحرَم مىصة ومدبت وجآلً ٠ء
و٢غبا في وظهاث الىٓغ جؤزظ َغٍ٣ها الى أبٗض مً طل ٪عبما في مهاَغة أو قِئا مً طل٪
بدض طاجه مما ًضٖى الىاْغ الى اخترام مشل َظٍ ألامىع  ،والاَخمام بها أ٦ثر مً طي ٢بل  ،وما طل ٪اال عإٍت اؾالمُت
وَظا ِّ
ظضًضة ٞحها حٗبحر ًٖ عؾالت مىظهت لؤلصًان ٧اٞت أن الضًً الاؾالمي ًدترم ألاصًان ٧اٞت  ،وٍدترم م٣ضؾاتها  ،وهي صٖىة مىه
للخٗاٌل الؿلمي مٗها  ،وٍغ ٌٞالخٗهب والاوٛال ، ١وجل ٪مباصة صًيىا الحىُ ، ٠وجل ٪أَضاٞه ومغامُه ٞ ،هى ٌؿخىٖب
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) أمشلت
ـلى
ؤلاوؿان إلوؿاهِخه  ،ال صًىه ومٗخ٣ضٍ وملخه وهىٖه  ،ول٣ض يغب الاؾالم في ٖهض الىبي ال٨غٍم (
ًء
٦شحرة في اؾدُٗابه ألاصًان ألازغي واخترامه لها  ،والؾُما وزُ٣ت اإلاضًىت واخترامه للحهىص ٧ىجهم أَل ٦خاب أوال  ،و٧ىجهم ظاعا له
ٔ سورة األنعام من اآلية . ٔٓٛ
ٕ مفاتيح الغيب ٖٔ.ٜٔٓ /
ٖ سورة الفرقان من اآلية ٖ. ٙ
ٗ سورة ادلائدة من اآلية ٘ .
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ًء
زاهُا  ،وال ٚغو أن ه٣ى ٫أهه بد ٤صًً لئلوؿاهُت ظمٗاا  ،ال صًً للمؿلمحن ٞدؿبٞ .ل٣ض ٧ان ؤلاؾالم ًُ٣م عوابِ اظخماُٖت
مدترمت م٘ ٧اٞت ألاصًان ،ممً ٧اهىا أَل ٦خاب أو صون طل ، ٪صون اإلاؿاؽ بجىَغ ُٖ٣ضة آلازغ  ،أو السخغٍت مجها  ،وصٖا الى
َ
ُي
خغٍت ألاصًان صون حٗهب أو جدامل ٖلى الٛحر َّ ،د
وظؿض طل ٪ال٨خاب الٗؼٍؼ في مىاي٘ ٦شحرة ٢ ،ا ٫حٗالى ْ ٢ (( :ل ًَا أ ُّح َها
َ َ
َ َ
ْ َ ُي َ َ َ
َ ُي
َ
َ
َ ََ
َ َْ
ُي
َ َْ
ون (ٔ) ال أ ْٖ ُيب ُيض َما ح ْٗ ُيب ُيضون (ٕ) َوال أه ُيخ ْم َٖ ِّاب ُيضون َما أ ْٖ ُيب ُيض (ٖ) َوال أها َٖ ِّاب ٌةض َما َٖ َب ْضج ْم (ٗ) َوال أه ُيخ ْم َٖ ِّاب ُيضون َما أ ْٖ ُيب ُيض (٘) لْ ٨م
ال٩ا ِّٞغ
ِّص ُيًى ُيْ ٨م َول َي ِّصًً ( ،1 )) )ٙوفي آلاًت ال٨غٍمت جىظُه صٖ ٤ُ٢لى الاخخٟاّ ٌّث
٧ل بضًىه وبؿيىه وم٣ضؾاجه ،صون اظباع آلازغ
ِّ
ِّ
به،وؾل ٪ال٨خاب الٗؼٍؼ َغ٢ا في الضٖىة ،والخمـ أع ١الٗباعاث ،وألُ ٠ال٩لماث بما ًيسجم م٘ ٞهم آلازغ واصعا٦ه
والؾُما بما ًخهل بُٗ٣ضجه  ،وفي طل ٪صٖىة ؾلمُت ًضع ٥مً زالله ؤلاوؿان م٣امه وٍجهض ٨ٞغٍ في الخؤمل بمدُُه
َ
ْ
َْ َ ْ
ْ ْ
ومؿخ٣بله ومىٗ٢ه في الحُاة التي ٌِٗكها  ،و٢ض ظاا ٢ىله حٗالى ْ (( :اص ُيٕ ِّالى َؾ ِّب ُِّل َعِّب َِّ ٪بال ِّحَ ٨م ِّت َواإلا ْى ِّٖٓ ِّت ال َح َؿ َى ِّت َو َظ ِّاصل ُيه ْم
ب َّدالتي ه َي َأ ْخ َؿ ُيً ا َّدن َعَّدب َُ ٪يَ َى َأ ْٖ َل ُيم ب َم ًْ َ
ي َّدل َٖ ًْ َؾبُله َو ُيَ َى َأ ْٖ َل ُيم ب ْاإلاُي ْه َخض َ
ًً)) 2ؾبُال إلاا أؾلٟىا في الحضًض ًٖ آصاب الضٖىة
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّد
التي زُها ال٨خاب الٗؼبؼ اإلاجاصلت ووي٘ لها خضوصا جد ٟٔخ ٤آلازغ في ؤلاًمان مً ٖضمه وججٗل له خغٍت الازخُاع ٞ ،جاا
ْ َْ َ
ْ
َ ْ َ َ َّد َ ُّ ْ ُي ْ َ َ َ ْ َ ْ ُي ْ َّد ُي َ ُي ْ ْ َّد
َ ْ َ
الله َْ ٣َ ٞض ْ
اؾ َخ ْم َؿ َِّ ٪بال ُيٗ ْغ َو ِّة ال ُيىز٣ى ال
الض ًًِّ ٢ض جبحن الغقض ِّمً الػ ِّي ٞمً ًٟ٨غ ِّبالُاِّ ٚ
٢ىله حٗالى ((:ال ِّاَ ٦غاٍ ِّفي ِّ
ىث وٍئ ِّمً ِّب ِّ
َ َ َ َ َ َّد
الل ُيه َؾم ٌةُ٘ َٖ ِّل ٌة
ُم)) ،3صٖىة ؾلمُت جٟطخي إل٢امت أوانغ الخٗاٌل الؿلمي مً ظهت  ،وحُٗي ال٨ٟغ واٖما٫
اهٟهام لها و
ِّ
ِّ
الٗ٣ل و٢خا ٧اُٞا في ازخُاع خ ٤اإلاهحر  ،وجلٚ ٪اًت الضًً الاؾالمي في اَال ١الحغٍت اإلاُل٣ت ٚحر اإلاكغوَت في ازخُاع الضًً
ًء
أهمىطظا َّد
خُا ألؾاؾُاث الخٗاٌل
واإلاٗخ٣ض وَى ما ال هجضٍ البدخت في ألاصًان ظمُٗا ؾىي صًيىا الحىُ ،٠وَى بظلٌُٗ ٪ي
الؿلمي وَغ٢ه ال٨شحرة  ،ومً ؾبل الخٗاٌل الؿلمي التي ًُمذ لها الىاؽ وجُمئن به ٢لىبهم وج٩ىن أؾاؾا إل٢امت الخٗاٌل
الؿلمي ظٗل الاؾالم الٗض ٫مً أَم أؾؿه وبه جغعى الح٣ى ١وجُمئن الىٟىؽ وَؿىص الؿالم وألامً بحن أٞغاص اإلاجخم٘ ،
صون الىٓغ لصخو ؤلاوؿان خُا ٫م٩اهخه بحن ٢ىمه أو أي ؾبب ٧ان ول٣ض مضح هللا ؾبداهه ٖباصٍ الظًً ًُ٣مىن الٗض٫
َ ْ َّد
َ
ُي
َ
واإلاؿاواة بحن الىاؽ وال جؤزظَم في هللا لىمت التم ٢ا ٫حٗالى َ ًَ (( :اأ ُّح َها َّدالظ َ
ًً َآم ُيىىا َم ًْ ًَ ْغج َّدض ِّم ْىْ ٨م َٖ ًْ ِّصً ِّى ِّه َ ٞؿ ْىًَ ٝؤ ِّحي الل ُيه
ِّ
َّد َ َ َ َ ُي َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُي َّد
َ
ب َْ ٣ىم ُيًد ُّب ُيه ْم َو ُيٍد ُّب َىه ُيه َأط َّدلت َٖ َلى ْاإلاُي ْئمى َحن َأٖ َّدؼة َٖ َلى ْال َ٩اٞغ َ
َ
ًٍ ُيً َج ِّاَ ُيضون ِّفي ؾ ِّب ُِّل الل ِّه وال ًساٞىن لىمت ال ِّت ٍنم ط ِّلًٞ ٪ل الل ِّه
ِّ ٍن
ِّ ٍن
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ٍن ِّ
ِّ ِّ
َّد
َ
ُي
ُيً ْئ ِّج ُِّه َم ًْ ٌَك ُياا َوالله َو ِّاؾ ٌة٘ َٖ ِّل ٌة
ُم )) ، 4وجل ٪الٗضالت التي جٟطخي الى مؼٍضا مً ا٢امت الاخترام وج٣ىٍت أوانغ اإلادبت وألالٟت بحن
أبىاا اإلاجخم٘ وحكُ٘ عوح اإلاؿاواة وجغ ٘ٞم٩اهت ؤلاوؿان وحٗؼػ ُ٢مه وج٣ىي اًماهه بضًىه ومٗخ٣ضٍ .
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) جدظو خظو ما ظاا في
ـلى
ولم جتر٦ؼ الضٖىة الؿلمُت في ال٨خاب الٗؼٍؼ  ،بل حٗبتها ؾحرة الىبي ال٨غٍم (
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) ًٞال ًٖ أصبه وؾماخخه وصمازت أزال٢ه ٖىىاها باعػا للخٗاٌل الؿلمي ،
ـلى
٦خاب هللا اط ٧ان صٖىجه (
وألامشلت أ٦ثر مً أن ٌؿخىٖبها َظا اإلا٣ام ولىظ٦غ َغٞا مً طل ٪ما ظاا في ال٨خاب الٗؼٍؼ اط ونٟه هللا حٗالى وَى أنض١
َ
َ َ ُي ْ َ َ ْ ُي َ َ ًء َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُي
اْٖ َٖ ٠ج ُيه ْم
ال٣اتلحن ٢ا ٫حٗالى ِّ ٞ (( :ب َما َع ْخ َم ٍنت ِّم ـ َـً الل ِّه ِّلىذ له ـ ـم ول ـ ـ ـى ٦ىـ ــذ  ٓٞـ ــا ٚلـ ـ ِّـُٔ ال٣ل ـ ـ ِّب الهًٟىا ِّمً خىِّلٞ ٪
َ ْ ْ َ
َ َّد َ
َ َ َ
ْ ُي
َ
اؾ َخْ ِّٟ ٛغ ل ُيه ْم َوق ِّاو ْع ُيَ ْم ِّفي ألا ْم ِّغ ِّ ٞبطا َٖ َؼ ْم َذ َ ٞخ َىْ ٧ل َٖلى الل ِّه ِّا َّدن الل َه ُيً ِّد ُّب اإلا َخ َى ِِّّ ٧ل َحن )) ، 5اط ونٟه بالغخمت ونٟاا ال٣لب
و
ُهللا َ َ ْك َ َ ََّ
َ َّ
والؿغٍغة  ،والخلُ ٠والدؿامذ  ،و٢ض ٧ان (ـلى هللا غلُ ِإه وظلم) أعخم الىاؽ باإلائمىحن مً أهٟؿهم وؾاع صحابخه ٖلى
ُهللا َ
ُهللا َ
َّ
َّ
َ َّ
َ َّ
َ َّ
ـلى
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم)بالجؿض الىاخض أللٟت ٢لىبهم ونٟاا ؾغٍغتهم ٣ٞا(٫
ـلى
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم)وونٟهم (
ـلى
هبحهم (
ؾحرة ِّ
ٔ سورة الكافرون من اآلية ٔ.ٙ-
ٕ سورة النحل من اآلية ٕ٘ٔ.
ٖ سورة البقرة من اآلية .ٕ٘ٙ
ٗ سورة ادلائدة من اآلية ٗ٘.
٘ سورة آل عمران من اآلية .ٜٔ٘
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َ ْ َ َ ُي ْ ًء َ َ َ َ
َ َ ُي ْ َ َ َ ُي ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُي
اَٟه ْمَ ٦َ ،م َشل َ
ُهللا َ َ ْك َ َ َّ َ
اعى ل ُيه َؾا ِّت ُيغ َظ َؿ ِّض ٍِّ
الج َؿ ِّضِّ ،اطا اقخ٩ى ًٖىا جض
ِّ
هللا غلُ ِإه وظلم)  (( :جغي اإلائ ِّم ِّىحن ِّفي جغاخ ِّم ِّهم وجى ِّاص َِّم وحٗ ِّ ِّ
ُهللا َ
َّ
َ َّ
الؿ َهغ َو ُي
ب َّد
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) ًضٖى للتراخم ُٞما بحن الىاؽ ٦شحرا إليٟاا عوح اإلادبت وع ٘ٞالٛل والح٣ض
ـلى
الح َّدمى))، 1و٧ان(
ِّ
ِّ
ن
والًٛاتً ًٖ ال٣لىب وجىُ٣تها مً الضع وآلازام  ،وما ػالذ ألٟاّ الغخمت والخىصص ال حٛاصع قٟاٍ ٞهي سجُت مً سجاًاٍ
ُهللا َ
ُهللا َ
َّ
َّ
َ َّ
َ َّ
َ
َ
ٌة
ؾبُل مً ؾبل الخٗاٌل
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) َظٍ
ـلى
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) َ (( :م ًْ ال ًَ ْغ َخ ُيم ال ُيً ْغ َخم ))  ، 2وصٖىجه (
ـلى
٢ا( ٫
َّد
الؿلمي ومبضأ مً مباصة الضًً الحىُ ، ٠الظي ؾُغ أعوٕ أمشلت الخالخم والترابِ بحن اإلاؿلمحن و٧ان الصحابت عيىان هللا
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) أصحابه (سلىان هللا حػالى
ـلى
ٖلحهم مً أؾغٕ الىاؽ حؿاب٣ا في أٖما ٫البر والدؿابُٞ ٤ه ٣ٞ ،ض صٖا (
َ ُي ْ ُي َ َ ُي ُْي
غليهم) الى الخ٩اٞل ُٞما بُجهم وظٗلها قغَا مً قغوٍ ج٩امل ؤلاًمان ٣ٞا( ٫ـلى هللا غلُه وظلم )  (( :ال ًئ ِّمً أخض٦م،
َ
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) ((:جآزىا في هللا
ـلى
َخ َّدتى ُيً ِّد َّدب ِّأل ِّز ُِّه َما ُيً ِّد ُّب ِّل َى ِّْ ٟؿه )) ، 3زم ٧اهذ اإلائازاة بحن اإلاهاظغًٍ والاههاع ٣ٞا( ٫
أزىًٍ أزىًٍ)) 4وهي نىعة مً أظمل نىع الخ٩اٞل الاظخماعي في جؤعٍش الاؾالم 5ونىعة بالٛت ألازغ في الخٗاٌل وخُا ٫طل٪
أنبدذ عابُت أزىة ؤلاؾالم بحن نٟى ٝاإلاؿلمحن أ٢ىي الغوابِ وأوز٣ها وطَبذ عوابِ اليؿب والحؿب والىىٕ واللىن
ُهللا َ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه
ـلى
والىًَ أصعاط الغٍاح  ،وجل ٪نىعة مكغ٢ت مً نىع الخٗاٌل الؿلمي ؾُغَا أٖٓم عظل في جاعٍش الاوؿاهُت (
َّ
َو َظل َم) و٦خبذ في نٟداث مً هىع الاؾالم وٖهغٍ الظَبي ولخب٣ى مغج٨ؼا وٖالمت باعػة في ٧ل ٖمل مغجبِ في خُاة ٧ل اوؿان
 ،وأؾهمذ في ٖالط مك٩لت ٦بحرة في جاعٍش الاؾالم  ،أضحذ آزاعَا الى الُىم مازلت للُٗان  ،وَسجل له الؿب ٤في ا٢امت أو٫
نىعة مً نىع الخٗاٌل الؿلمي.
اإلابدض الشاوي :ؤظغ الخػاٌؾ العلمي :
ظاا الضًً الاؾالمي زاجما لؤلصًان والكغاث٘ ٧اٞت  ،وَى صًً ل٩ل الىاؽ  ،و٢ض أزظ ٖلى ٖاج٣ه عٖاًت مهالح الىاؽ ٖلى
ًء
و ٤ٞما خضصجه الكغَٗت الؿمدت  ،واحؿم بمباصته الؿامُت  ،ومشله الٗلُا التي ٧اهذ أؾاؾؤ عتِؿا في ج٣ضم الاؾالم واعجٟإ
َّد
ًء
عاًخه  ،مما ظاا مً أهٓمخه التي أُٖذ ل٩ل طي خ ٤خ٣ه ٞ ،ىٓم خُاة الىاؽ في ألانٗضة ٧اٞت ٩ٞ ،ان الٗض ٫مُٗاعا ً٠٣
ًء
خُاله الجمُ٘  ،واإلاؿاواة في الغُٖت مجهاظا ٌؿغي الُه الىاؽ ٞ ،ال ٞغ ١بحن أبٌُ وال أؾىص اال بالخ٣ىي  ،والى ظاهب طل٪
٧ان الخىصص والخدبب ؾمت مً ؾماث صًيىا الحىُ ، ٠واطا جؤمل الىاْغ في جاعٍش الاؾالم وأوٗم الىٓغ في ال٨خاب الٗؼٍؼ ًجض
أن الاؾالم ٢ض أ٦ض مٟهىم الخٗاٌل الؿلمي بحن نٟىٞه وأصحاب ال٨خاب .
َ َْ َ َ َ َ َ َ
ُي
َ
اب ح َٗالىا ِّالى ِّ ٧ل َم ٍنت َؾ َى ٍناا َب ُْي َىا َو َب ِْ َىْ ٨م))ٞ ، 6ىجض الضٖىة ؤلالهُت ألَل ال٨خاب ظااث ٖلى
وظاا ٢ىله حٗالى ً ( :ا أَل ِّ
ال٨خ ِّ
ًء
ؾبُل الخ٨غٍم لهم ٧ىجهم أصحاب ٦خاب ؾماوي جًمىذ خىاعا ًٟطخي الى ا٢امت ٖال٢ت ٖلى أؾـ واضحت اإلاٗالم  ،ومٗاًحر
ص٣ُ٢ت ج٩ىن أؾاؾا لبىاا مجخم٘ ؾىي ً٩ىن الحىاع َ
الب ِّحن أخض ع٧اتؼٍ وٍسً٘ ل٣ىاٖض مىًبُت ص٣ُ٢ت ًخمسٌ ٖجها ا٢امت
الخٗاٌل الؿلمي .

ٔ صحيح البخاري .ٔٓ /ٛ
ٕ ادلصدر نفسو  ,ادلوضع نفسو.
ٖ صحيح البخاري ٔ.ٕٔ /
ٗ ادلصدر نفسو ٖ.ٖٖ /
٘ السرية النبوية ,البن ىشام  , ,جٗ  ,ص٘٘ .وينظر :العفو والتسامح يف هنج رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم )  ,ناظم ظاىر مدغش " ,التسامح يف حياة الرسول
(صلى اهلل عليو وسلم)  ,رللة جامعة تكريت  ,العدد ( , )ٙتكريت  , ٕٓٓٛ ,ص ٗ.ٕٖٗ-ٖٜ
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 .1خكظ يشامت ؤلاوعان:
ُي
حٗض خ٦ ٟٔغامت ؤلاوؿان أولى اَخماماث الاؾالم ٣ٞ ،ض أ٦ضَا في ٚحر مىي٘ مً ال٨خاب الٗؼٍؼ  ،بُض أهه صًً حؿامذ
وٖضالت ومؿاواة  ،وخ٦ ٟٔغامت ؤلاوؿان أؾاؾا مً أؾـ الخٗاٌل الؿلمي بحن الكٗىب  ،و٢ض ظاا ؤلاوؿان في ال٨خاب
َ َ َ ْ َ َّد ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُي ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُي ْ َ َّد َ َ َ َّد ْ
ًل َى ُياَ ْم
اث وٞ
الٗؼٍؼ في مىاي٘ ٦شحرة مجها ٢ىله حٗالى  (( :ول٣ض ٦غمىا ب ِّجي آصم وخملىاَم ِّفي الب ِّر والبد ِّغ وعػ٢ىاَم ِّمً الُ ُِّب ِّ
ًء
َ َ
ََ َ
َٖلى ِّ ٦ش ٍنحر ِّم َّدم ًْ زل َْ ٣ىا ج ًُِّْ ٟال)) 1و٢ض ظاا ج٨غٍم هللا حٗالى لئلوؿان ج٨غٍما ٖاما  ،وطل ٪الخ٨غٍم ًد٦ ٟٔغامت ؤلاوؿان ،
وٍمىده اإلا٩اهت التي جلُ ٤به بحن أبىاا ظيؿه  ،وفي طل ٪مغاٖاة ألؾـ الخٗاٌل الؿلمي بحن الكٗىب وا٢امت خضوصٍ  ،ومً
َ َّ
ًء
َّد
ُهللا َ َ ْك َ َ َّ َ
َّد َّد ُي َ ُي َ َ َ َ ُي ْ ُي َ
اب))، 2
َىا ًيبػي أن ً٨غم أبىاا ؤلاوؿاهُت بًٗهم بًٗا٢ ،ا ٫الى ِّب َّدي (ـلى هللا غلُ ِإه وظلم)ِّ (( :ان الىاؽ بىى آصم وآصم ِّمً جغ ٍن
ومً َظا الحضًض ًدبحن أن أنى ٫ؤلاوؿان واخضة  ،ولظا ًلؼم اخترام ؤلاوؿان  ،وجد٦ ٟٔغامخه ؛ ألهه ًمشل أخض مغج٨ؼاث
َ
ُهللا َ
َّ
َّد َ َّ
ُي ْ َ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) ِّفي َو َؾ ِِّ أ َّدً ِّام
ـلى
اإلاجخم٘  ،وٍ٩ىن الخًُٟل بحن بجي البكغ ٖلى أؾـ عنِىت  ،وفي زُ َبت َلغ ُيؾى ِّ ٫الل ِّه (
َ
َ
َّد
اًَ (( :٫ا َأ ُّح َها َّد
اؽَ ،أ َال ا َّدن َعَّدب ُيْ ٨م َواخ ٌةضَ ،وا َّدن َأ َب ُياْ ٦م َواخ ٌةضَ ،أ َال َال َْ ٞ
الد ْكغٍ ٤ما ًىضح طلَ ٣َ َٞ ٪
الى ُي
ً َل ِّل َٗ َغِّب ٍني َٖلى َع َج ِّم ٍنيَ ،وال
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ًء
َ َّد ْ
ل َع َجمي َٖ َلى َٖ َغبيَ ،وَال َأ ْخ َم َغ َٖ َلى َأ ْؾ َى َصَ ،وَال َأ ْؾ َى َص َٖ َلى َأ ْخ َم َغ ،ا َّدال ب َّد
الخ َْ ٣ىي أ َبلُ ٛيذ)) .3وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞبن ؤلاؾالم صًىا
ِّ ِّ
ِّ ِّ ٍن
ِّ ٍن
ًء
و٢ىاٖض مباصة وأَضا ،ٝله خ٨مت وجىظُه ًىي٘ اػائها مجهاظه الظي ٌِٗل في ْاللها الىاؽ ظمُٗا  ،وهٓغتها في طل ٪مغج٨ؼة
في ٖملها ٖلى خ٦ ٟٔغامت ؤلاوؿان ،التي جخمسٌ ٖجها اخترام خ٣ى ١اإلاؿلم وٚحرٍ ،وَظٍ ؾُاؾت الاؾالم مبيُت ٖلى الٗضالت
واإلاؿاواةُٞ ،يخج ٖجها الخٗاٌل الؿلمي .
 .2الػـكــى:
خغم الضًً الاؾالمي ٖلى وخضة اله ٠ووخضة ال٩لمت واؾخُ٣اب الىاؽ ظمُٗا  ،وهؼٕ ٧ل ما ٌٗ٨غ نٟى الجم٘
الاؾالمي وهؼٕ الح٣ض واػالت الًٛاتً و٢ض ظاا طل ٪في ال٨خاب الٗؼٍؼ ما ً٣غع طل٢ ٪ا ٫حٗالى َ (( :و َه َؼ ْٖ َىا َما في ُي
ن ُيض ِّوع َِّ ْم ِّم ًْ
ِّ
ٚل ا ْز َى ًءاها َٖ َلى ُيؾ ُيغع ُيم َخ َ٣ابل َحن )) ، 4وللؼخُلي جدلُل ص ٤ُ٢في طل ٪اط ٢اَ (( ٫و َه َؼ ْٖىا ما في ُي
ن ُيض ِّوع َِّ ْم ِّم ًْ ٍِّ ٚنل ..وهؼٕ هللا ٧ل ما في
ِّ ِّ
ٍن
ِّ
ِّ ٍن ِّ
نضوعَم في الضهُا مً خ٣ض وٖضاوة ،ويُٛىت وخؿض ،خالت ٧ىجهم ازىاها مخدابحن مخهاٞحن ،ظالؿحن ٖلى ؾغع مخ٣ابلحن،
ال ًىٓغ الىاخض مجهم اال لىظه أزُه ،وال ًىٓغ الى ْهغٍٞ ،هم في عٗٞت و٦غامت  ،واإلاغاص :أن هللا َهغ ٢لىبهم مً مٗ٨غاث
الضهُاٞ ،ال جداؾض ،وال جبا ،ٌٚوال جضابغ ،وال ُٚبت وال همُمت ،وال جىاػٕ ،وأل٣ي ٞحها الخىاص والخداب والخهافي ألن زهاتو
اإلااصة ػالذ باإلاىث في الضهُا)) .5ومً َىا جخىضح ُ٢مت الٟٗى بحن الىاؽ  ،ونٟاا ال٣لىب وهؼٕ الح٣ض والًُٛىت مً نضوعَم
ٞ ،تزصاص م٩اهت ألازىة ُٞما بُجهم وجخىز ٤مما ظاا مً ٖٟى أخضَم ًٖ آلازغ ٞ ،تزصاص اإلادبت ُٞما بُجهم  ،ابخٛاا مغياة هللا
ًء
ًء
ومدبخه  ،وخُا ٫طل ٪لهم مً هللا زىابا وأظغا ُٖٓما .
ُهللا َ
َّ
َ َّ
َّد
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم)أعوٕ أمشلت الدؿامذ والٟٗى – الٟٗى ٖىض اإلا٣ضعة ٖلى اهؼا ٫الٗ٣اب إلاً
ـلى
وظؿض الغؾى ٫ألا٦غم (
ٌؿخد٣ه – وجل ٪أزال ١ألاهبُاا وقُمهم وسجاًاَم  ،وجل ٪الهٟاث الحؿىت الحمُضة التي ٌؿحر ٖلحها ألانالا أصحاب
ٔ سورة اإلسراء من اآلية ٓ. ٚ
ٕ مسند اإلمام أمحد بن حنبل :, ٗ٘ٙ /ٔٙأبو عبد اهلل أمحد بن زلمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباين (ادلتوىفٕٗٔ :ىـ)  ,احملقق :شعيب األرنؤوط  ,عادل مرشد,
وآخرون,إشراف :د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ,الناشر :مؤسسة الرسالة,الطبعة :األوىل ٕٔٗٔ ,ىـ  ٕٓٓٔ -م.
ٖ مسند أمحد .ٗٚٗ /ٖٛ
ٗ سورة احلجر من اآلية .ٗٚ
٘ التفسري ادلنري للزحيلي ٗٔ. ٖٜ /
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ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) (وخصخي) ٢اجل ٖمه الحمؼة عضخي هللا ٖىه
ـلى
الٗ٣ى ٫الغاُ٢ت والهمم الٗالُت ٣ٞ ،ض ؾامذ الغؾى ٫ال٨غٍم (
 ،و٢بل اؾالمه  ،وطل ٪ألن ؤلاؾالم ُّ
ًجب ما ٢بله  ،وألن الاؾالم صًً الدؿامذ وصًً الٟٗى  ،وألن ٢لب الىبي ال٨غٍم ال م٩ان
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) للخٗاٌل الؿلمي جدذ مٓلت الاؾالم وحٗالُمه
ـلى
للح٣ض واللئم ُٞه  ،وُٞه صاللت أُ٦ضة ٖلى صٖىجه (
الؿمدت والخماؾه لظل، ٪وجتري ألامشلت وٍخىانل الٟٗى وؤلاًٚاا ًٖ ما ٧ان مً الىاؽ ٢بل اٖخىا٢هم الاؾالم وٍُالٗىا ما
ُهللا َ
ُهللا َ
َّ
َّ
َ َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم)
ـلى
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) م٘ ٢غَل ٖىضما صزل م٨ت ٞاجدا –أ٢ىٞ – ٫اجدا ال مىخ٣ما وجل ٪أزال٢ه (
ـلى
ٗٞله (
جئ٦ض نٟاا ٢لبه الكغٍ ٠وامخالته بالحب واإلاىصة والدؿامذ والٟٗى و ٌٚالىٓغ ٖما ٧ان مً ٢بل وَى بغَان ؾاَ٘ وصلُل
ُهللا َ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه
ـلى
٢اَ٘ ٖلى هبل أزال٢ه والخماؾه الٟٗى م٘ آلازغ (م٘ ٢غَل)وجؤُ٦ضٍ الِٗل بؤمً وَمؤهِىت ٞساَبهم (
َو َظ َّل َم)في ٢ىله اإلاكهىع ً (( :ا مٗكغ ٢غَل ما جغون اوي ٞاٖل ب٨م ؟ ٢الىا ً :ء
زحرا أر ٦غٍم وابً ٍنأر ٦غٍم ٢ ،اٞ :٫بوي ا٢ى ٫ل٨م
َ َ ْك َ َ ُهللا
ًب َغل ْكٌُم)،1اطَبىا ٞؤهخم الُل٣اا)).2
٦ما ٢اً ٫ىؾ ٠إلزىجه ( :ال جث ِإر
 .3الػذُ واإلاعاواة:
ومً أؾـ الخٗاٌل الؿلمي بحن اإلاؿلمحن وٚحرَم جد ٤ُ٣الٗض ٫واإلاؿاواة وٖلى و ٤ٞما ٢غعجه الكغَٗت الاؾالمُت وفي
ظلُت إلاىهج الاؾالم ومباصته الؿامُت ونض ١ما ًضٖى له  ،ولُ ٠حٗامله م٘ آلازغ  ،وٍجض اإلاخؤمل
طل ٪اُٖاا نىعة واضحت ِّ
َ
َّ
َّ
هللا َغل ْكُه َو َظل َم)والؿل ٠الهالح زحر ما َّد
ـلى ُهللا
في الخاعٍش الاؾالمي في ؾحرة الىبي ال٨غٍم ( َ
ًىضح وظىص الخٗاٌل الؿلمي
ِإ
ُي َ
ًء
َّد
َ َّد
هللا َٖل ُْ ِّه َو َؾل َم) خ ٟٔخ٣ى ١اإلاٗاَضًً والظمُحن
نلى
ظلُا في طل ٪الٗهغ اط ظاا في الخبر ان الىبي ال٨غٍم(
وويىخه ِّ
وٖضم ْلمهم اط ٢ا (( :٫مً آطي ًّ
طمُا ٣ٞض آطاوي ،ومً آطاوي ٣ٞض آطي هللا  ،وفي عواًت :أال مً ْلم مٗاَضا ،أو ٧لٟه ٞى١
َا٢خه ،أو أزظ مىه قِئا بٛحر َُب هٟـ مىهٞ ،ؤها جُجه ًىم الُ٣امت)).3
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) بسل٣ه الٗالي وجىايٗه ،
ـلى
ً٣ضمه لآلزغًٍ وجؼصاص مدبت الىاؽ له (
وٍخجضص الُٗاا الىبىي ال٨غٍم وما ِّ
ًء
وع٢ت ٢لبه الكغٍ ٠وهبًه اإلاخىانل خُا ٫ال٨بحر والهٛحر ٞ ،ال ًتر ٥بغا اال والخمؿه  ،وال ٗٞل مٗغو ٝاال ؾل٨ه ً ،خ٣ٟض
َ َّ
ًء
ال٨بحر والهٛحر ٌّث
ـلى
والحب والُٗاا  ،اط ؾم٘ بمغى ٚالم حهىصي ٧ان ٢اتما ٖلى زضمت الىبي (
و٧ل بمغجبت واخضة في اإلاىصة
ِّ
ُهللا َ
ُهللا َ
َّ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم)
ـلى
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) ً٣ىم بداظخه ِٞ ،ؿل ٪الخُى لؼٍاعة الٛالم ٌٗىصٍ وٍُمئن ٖلُهٗ٣ٞ ،ض ٖىض عأؾه (
َ َّ
ًلخمـ الخحر في َظا الٛالم ٣ٞا ٫له :اؾلم ٞ ،ىٓغ الى أبُه وَى ٖىضٍ ٣ٞ ،ا ٫لهْ :
ـلى
أَ٘ أبا ال٣اؾم ٞؤؾلم ٞ ،سغط الىبي(
ُهللا َ
ُهللا َ
َّ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) م٘
ـلى
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم) وَى ً٣ى :٫الحمض هلل الظي أه٣ظٍ مً الىاع))  ،4وجل ٪هي نٟاث الىبي ال٨غٍم (
5
َّد
الضًيُت والش٣اُٞت
(آلازغ)جمشل أهبل الهٟاث وأع٢ها وأخض أؾـ الخٗاٌل الؿلمي اإلاجخمعي م٘ وظىص الخٗضصًت
 .4الػىل والترخم:
َ َّد ُي َ
َ َّد ُي َ
ًء ًء
َّد
َّد
هللا َٖل ُْ ِّه َو َؾل َم) ًضٖى الى
هللا َٖل ُْ ِّه َو َؾل َم) اط ما أه( ٪ٟنلى
أزظ الُٗ ٠والترخم م٩اها مهما في خُاة الىبي ال٨غٍم (نلى
اُٖاا الىاؽ َّد
خ٣هم في الاخترام والشىاا ؾىاا ٧اهىا مً ألاخُاا بٗامت أو مً ألامىاث بسانت وجل ٪الًٟاتل والكماتل التي
ٔ سورة يوسف من اآلية ٕ.ٜ
ٕ الرحيق ادلختوم حبث يف السرية النبوية ,ٖٖٛ :وينظر :عقبات يف طريــق التعايش السلمي ...التعصب أُ وذجاً ,د .صالح عرييب عباس كلية الرتبية  /جامعة كركوك
.ٕٖٓٔ/ٚ/ٔٙ,
ٖ ادلصدر نفسو .384
ٗ الرحيق ادلختوم . 384:
٘ التعايش السلمي يف ظل التنوع الديين  ,تقدمي  ,عمر عبد اهلل فضل ادلوىل ,مقال منشور على شبكة ادلعلومات الدولية(االنرتنت),
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ُي َ
َّد
َ َّد
َّد
هللا َٖل ُْ ِّه َو َؾل َم) اط ٧اهذ مضٖاة للٟسغ والاخترام والشىاا ٟٞ ،ي ٦خب الؿحر ًغوي َغٞا
نلى
ججؿضث في شخهه ال٨غٍم (
ُي َ
َّد
َ َّد
هللا َٖل ُْ ِّه َو َؾل َم) الى ا٦غامهم  ،ؾىاا ٧اهىا مؿلمحن أو ٚحر مؿلمحن،
نلى
مً ُٖٟه وجدىىه وجغخمه ٖلى اإلاىحى  ،وصٖىجه (
َ
َ
َّد ُي
َ ْ َ ْ َ ْ َّد َ َ َّد ُي َ ْ ُي َ َ َ َ َّد َ َ َ َ ٌة َ َ َ َ َّد
ن َّدلى ُي
الىب ُّي َ
هللا َٖل ُْ ِّه َو َؾل َم َوْ ٢م َىا ِّب ِّه،
وظاا في الخبر ًٖ ظ ِّاب ِّغ ب ًِّ ٖب ِّض الل ِّه ع ِّضخي الله ٖجهما٢ ،ا (( :٫مغ ِّبىا ظىاػة٣ٞ ،ام لها ِّ
َ ُي ْ َ َ ُي َ َّد َّد َ َ ُي
اَ ٧َ (( :٫
ا :٫ا َطا َ َعأ ًْ ُيخ ُيم الج َى َاػ َةُ َٞ ،يُ ٣ي
ىمىا))  ،وفي خضًض آزغ ََ ٢
ىصيَ ٢َ ،
ان َؾ ْه ُيل ْب ُيً ُيخ َى ُْ ٍنَ ،٠و َُ ِْ ٢ي
ـ
٣ٞلىاً :ا َعؾى ٫الل ِّه ِّاج َها ِّظىاػة َح ُيه ِّ
ِّ
ِّ
ٍن
َ َّد َ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُي َ َّد َ ْ َ ْ َ
َ َ ْ ُي ْ ُي َ ْ َ
ََ َ
ألا ْع َ ْ َ ْ
الظ َّدم ِّت٣ٞ ،اال:
اٖ َض ًْ ًِّ ِّبالِّ ٣اص ِّؾُ ِّتٞ ،مغوا ٖلح ِّهما ِّبجىاػ ٍنة٣ٞ ،اماُ٣ِّ ٞ ،ل لهما ِّاجها ِّمً أَ ِّل
وِ٢
ى أ ْي ِّمً أَ ِّل ِّ
ـ بً ؾٗ ٍنض ِّ ٢
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّد
َّد
ُي
ٌة
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ُي
َّد
َّد
َّد
َ
َ
ْ
َّد
ُي
َّد َ
َ
ىصيَ ٣ٞ ،
َ
َ
َ ُي
َ ْ َ َ َ َ َّد
ا :٫ألِ َؿذ هً ٟءؿا ))،2ومما ج٣ضم جخمشل
ِّان الى ِّبي نلى هللا ٖلُ ِّه وؾلم مغث ِّب ِّه ِّظىاػة ٣ٞامُ٣ِّ ٞ ،ل لهِّ :اجها ِّظىاػة حه ِّ ٍن
َ َّد ُي َ َ ْ َ َ َّد َ
ججؿض أعوٕ اإلاشل في اخترام آلازغ مً أَل ال٨خاب ،
الغخمت والغ٢ت والُٗ ٠في ٢لب الىبي ال٨غٍم (نلى هللا ٖلُ ِّه وؾلم) وهي ِّ
ًء
صٖ ٫لى شخيا ٞبهما ُّ
مدهىعا ٖىضما ٧اهىا أخُاا بل جب٘ طل ٪الاخترام وَم  ،وَظا ان َّد
ًضٖ ٫لى ٖٓمت
ٞلم ً ً٨اخترامهم
ًء
ًء
ز٣اُٞا  ،وبظ ٫الجهض في تهُئت حٗاٌل ؾلمي أمً مؿخ٣غ ٢ ،لما هجضٍ في ألاصًان
الاؾالم في اخخىااٍ آلازغ  ،وفي ا٢امت جىىٖا
ألازغي  ،وما َى اال قمىلُت صًيىا الحىُ ، ٠وٖاإلاُت عؾالخه .
الخاجمت :
ُّ
أوص أن أقحر أن َظٍ الضعاؾت مداولت في م٣اعبت مٟهىم الخىىٕ الش٣افي م٘ مٟهىم الخٗاٌل الؿلمي ,وهي لِؿذ الىخُضة في
َظا اإلاجا ، ٫خاولذ أن أٖ ٠٢لى بٌٗ ػواًا اإلاكهض اإلاٗغفي والش٣افي التي عبما حُٗى الححز ألا٦بر في البدض والخ٣صخي  ,اال
أهجي أعمي مً زالَ ٫ظا البدض أن ً٩ىن ٖملي َظا م٘ ؾب٣خه مً بدىر وصعاؾاث في َظا الهضص ُٞه عإٍت ظضًضة في
الٗغى والخىظُه ومً هاٞظة ظضًضة ج٩ىن زُىة م٘ زُىاث أزغي جدبٗها حصخُو نىعة لغإٍت ؤلاؾالمُت لالزخال, ٝ
ًء
وٍىؾ٘ مً مغامُه وأَضاٞه وٍمطخي ٢ضما إلقاٖت عوح الدؿامذ
ل٩ل مكغوٕ ًسضمه ِّ
وجبيُه ِّ
وحؿامده م٘ الخىىٕ الش٣افي ِّ
ًء
ًء
ًء
واإلاىصة والخىصص ،وبما ًىمي مً ٞاٖلُت الخٗاٌل م٘ آلازغ ٨ٞ ,غٍا ومٗغُٞا  ,بُٗضا ًٖ الخًُِ ٤والاهدؿاع في َغٍ ٤مؿضوص ,
بهض ٝجؤؾِـ مجخم٘ ًئمً بالخٗاٌل الؿلمي بحن م٩ىهاث اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ٖلى جباًً أ٩ٞاعٍ وز٣اٞخه ومُىله  ،والُ ٪أَم
الىخاتج التي جىنل الحها البدض :
ً .1غمي ؤلاؾالم الى جغؾُش اٖخ٣اص ؤلاوؿان ب٨غامخه ًّأًا ٧ان صًىه أو ظيؿه أو ٖغ٢ه أو لىهه  ،أو مٗخ٣ضٍ ٢ ،ا ٫هللا
َ
ََ َ
حٗالى ( َولْ ٣ض َّ ٦دغ ْم َىا َب ِّجي آ َص َم) ؤلاؾغاآ ، 7وَظٍ ال٨غامت جىظب ل٩ل اوؿان خ ٤الاخترام والغٖاًت .
ً .2ئمً ؤلاؾالم بالخىىٕ والخٗضصًت الش٣اُٞت ٧ىجها اعاصة عباهُت ظااث لح٨مت بالٛت ألازغ ال ٌٗغ٦ ٝجهها اال هللا َّد
ظل
ًء َ
َ َ ُي
ُي ُي
َّد َ َ ُي ُي ًء
ُي َ َ ْ َ ْ ُي ْ ْ َ ًء َ ْ َ ًء َ َ
اظا َول ْى ق َاا الل ُيه ل َج َٗلْ ٨م أ َّدمت َو ِّاخ َضة َول ِِّّ ًْ ٨ل َُ ْبل َىْ ٦م ِّفي َما آجاْ ٦م
وٖال ٢ ،ا ٫حٗالى ِّ ( :لٍ ٩نل ظٗلىا ِّمى٨م ِّقغٖت و ِّمجه
َ
َ
َ
ُي
ُي
َ ْ َ ُي ْ َ ْ َ َ َّد َ ْ ُي ُي ْ َ ًء َ
َ
َ
ْ
َ
ُي
َ
ُي
ْ
َ
ُٗا ُ ٞيُ َى ِّب ُيئْ ٨م ِّب َما ٦ىخ ْم ُِِّّ ٞه جسخ ِّلٟىن) اإلااتضة . ٗ8و(( َول ْى ق َاا َعُّب ٪آل َم ًَ َم ًْ
اث ِّالى الل ِّه مغ ِّظٗ٨م ظ ِّم
ٞاؾد ِّب٣ىا الخحر ِّ
ْ َ ْ ُي ُّ ُي ْ َ ًء َ َ َ ْ َ ُي ْ ُي َّد َ َ َّد َ ُي ُي ُي ْ
َ
ى ٧لهم ظ ِّمُٗا أٞؤهذ جِّ ٨غٍ الىاؽ ختى ً٩ىهىا مئ ِّم ِّىحن ) ًىوـ ، 99و ال ًٟخىا ؤلاقاعة َىا الى ال٣اٖضة
ِّفي ألاع ِّ
َ
ْ
ْ
ًء
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
الض ًًِّ) الب٣غة ،ٕ٘ٙو أًًا ٢ىله حٗالى (َ ٞم ًْ ق َاا ٞل ُيُئ ِّم ًْ َو َم ًْ ق َاا ٞل َُُ ٨يْ ٟغ ))
ال٣غآهُت الجامٗت اإلااوٗت (ال ِّاَ ٦غاٍ ِّفي ِّ
ال٨ه. ٕ9٠

ٔ صحيح البخاري ٕ ٛ٘ /وينظر  :ابن ىشام  ,السرية النبوية  ,جٗ  ,ص .٘ٙ
ٕ ادلصدر نفسو ٕ. ٛ٘ /
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 .3بدض الخىىٕ الش٣افي واللٛىي واإلاٗغفي للخٗاع ٝوالخداوع وجباص ٫الخبراث ال للهغإ والخىاػًَٕ ( :ا َأ ُّح َها َّد
الى ُي
اؽ ِّا َّدها
َ َ ْ َ ُي ْ ْ َ َ َ ُي ْ َ َ َ َ ْ َ ُي ْ ُي ُي ًء َ َ َ َ َ َ َ ُي َّد َ ْ َ َ ُي ْ ْ َ َّد َ ْ َ ُي ْ َّد َّد َ َ ٌة َ
ُم ز ِّب ٌةحر ))
زل٣ىا٦م ِّمً طٍ ٦نغ وأهثى وظٗلىا٦م قٗىبا و٢با ِّتل ِّلخٗاعٞىا ِّان أ٦غم٨م ِّٖىض الل ِّه أج٣ا٦م ِّان الله ٖ ِّل
الحجغاثٖٔ .
 .4ؾل ٪أصب الخُاب ؤلاؾالمي م٘ مً ًسخل ٠مٗه في اإلاٗخ٣ض والضًً أؾلىب الخُٗ ٠والتر ٤٢وفي طل ٪جؤؾِـ
َ َ ْ َ ُي َّد َّد َ َ َ
َ َ ُي َ ُي َ ْ َ ْ َ َّد َّد
ًً ْل ُيمىا ِّم ْج ُيه ْم
اب ِّاال ِّبال ِّتي ِّهي أخؿً ِّاال ال ِّظ
للخىىٕ الش٣افي والخٗاٌل الؿلمي٢ ،ا ٫حٗالى ((:وال جج ِّاصلىا أَل ال ِّ٨خ ِّ
َ ُي ُي َ َ َّد َّد ُي ْ َُ َ َ ْ َ ٫ي ْ َُ ْ َ ٫ي ْ َ َ ُي َ َ َ ُي ُي ْ َ ٌة َ َ ْ ُي َ ُي ُي ْ ُي نَ
و٢ىلىا آمىا ِّبال ِّظي أه ِّؼ ِّالُىا وأه ِّؼ ِّالُ٨م وِّالهىا وِّاله٨م و ِّاخض وهدً له مؿ ِّلمى )) الٗى٨بىث. ٗٙ
 .5ظااث ألٟاّ الٗض ٫والبر والخ٣ىي واظبت م٘ ألاصًان ألازغي ،والخٗامل مٗهم بالحؿجى ما صامىا مؿاإلاحن للمؿلمحن
ُي َ
َ َ ْ ُي َّد ُي َ َّد َ َ ُي َ ُي ُي
َ َ ْ ُي ْ ُي ُي ْ ْ َ ُي ْ َ ْ َ َ ُّ ُي ُي
وَ ْم َوج ِّْ ٣ؿُىا ِّال ْح ِّه ْم
الض ًًِّ ولم ًس ِّغظى٦م ِّمً ِّصً ِّاع٦م أن جبر
ٚحر مداعبحن(( :ال ًج َهاُ ٦يم الله ٖ ًِّ ال ِّظًً ل ْم ً٣ا ِّجلىْ ٦م ِّفي ِّ
َّد
ْ ُي
ِّا َّدن الل َه ُيً ِّد ُّب اإلا ِّْ ٣ؿ ُِّ َحن )) اإلامخدىت. 8
َ
َ َ ْ ُي َ َ َ
ًج ِّغ َم َّدىْ ٨م ق َىآ ُين ْ ٢ى ٍنم َٖلى
 .6أمغ الاؾالم بالٗض ٫وال٣ؿِ وٖا٢ب الٓاإلاحن ولى ٧ان الٓلم مً مؿلم لٛحر مؿلم ( :وال
َ َّد َ ْ ُي ْ ُي
َْ
اٖ ِّضلىا ُيَ َى أَ ٢غ ُيب ِّل َّدلخ َْ ٣ىي) اإلااتضة. 8
أال حٗ ِّضلىا
ناثمت اإلافادس واإلاشاظؼ:
 .1اعقاص الٗ٣ل الؿلُم الى مؼاًا ال٨خاب ال٨غٍم =جٟؿحر أبي الؿٗىص  ،اإلائل :٠أبى الؿٗىص الٗماصي مدمض بً مدمض
بً مهُٟى (اإلاخىفىَ98ٕ:ـ)،الىاقغ :صاع اخُاا الترار الٗغبي – بحروث.
 .2أهىاع الخجزًل وأؾغاع الخؤوٍل  ،اإلائل :٠هانغ الضًً أبى ؾُٗض ٖبض هللا بً ٖمغ بً مدمض الكحراػي البًُاوي
(اإلاخىفىَٙ8٘:ـ) ،اإلاد :٤٣مدمض ٖبض الغخمً اإلاغٖكلي ،الىاقغ :صاع اخُاا الترار الٗغبي – بحروث ،الُبٗت :ألاولى -
َ ٔٗٔ8ـ.
 .3الخدغٍغ والخىىٍغ (جدغٍغ اإلاٗجى الؿضًض وجىىٍغ الٗ٣ل الجضًض مً جٟؿحر ال٨خاب اإلاجُض) ،اإلائل :٠مدمض الُاَغ
َٖٖٔ9ـ)،الىاقغ :الضاع الخىوؿُت لليكغ – جىوـ ،ؾىت
بً مدمض بً مدمض الُاَغ بً ٖاقىع الخىوسخي (اإلاخىفى:
َٗ ٔ98ـ ٖ ،ضص ألاظؼاا.ٖٓ:
اليكغ:
 .4الخٟؿحر اإلاىحر في الُٗ٣ضة والكغَٗت واإلاىهج  ،اإلائل : ٠ص وَبت بً مهُٟى الؼخُلي ،الىاقغ  :صاع ال٨ٟغ  ،اإلاٗانغ
َ ٔٗٔ8ـ ٖ ،ضص ألاظؼاا .ٖٓ:
– صمك ،٤الُبٗت الشاهُت ،
 .5الخٟؿحر الىؾُِ ال٨خاب  :الخٟؿحر الىؾُِ  ،اإلائل : ٠ص وَبت بً مهُٟى الؼخُلي ،الىاقغ :صاع ال٨ٟغ – صمك،٤
ٕٕٗٔ َـ ٖ ،ضص ألاظؼاا  ٖ:مجلضاث في جغُ٢م مؿلؿل واخض.
الُبٗت  :ألاولى -
 .6الؿحرة الىبىٍت  ،اإلائلٖ :٠بض اإلال ٪بً َكام بً أًىب الحمحري اإلاٗاٞغي ،أبى مدمض ،ظما ٫الضًً (اإلاخىفىَٕٖٔ:ـ)،
جد :٤ُ٣مهُٟى الؿ٣ا وابغاَُم ؤلابُاعي وٖبض الح ُٟٔالكلبي  ،الىاقغ :قغ٦ت م٨خبت ومُبٗت :مهُٟى البابي
٘٘ ٔ9م.
َٖ٘ٔ7ـ -
الحلبي وأوالصٍ بمهغ ،الُبٗت :الشاهُت،
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 .صحُذ البساعي  ،مدمض بً اؾماُٖل أبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي  ،اإلاد :٤٣مدمض ػَحر بً هانغ الىانغ،
الىاقغ :صاع َى ١الىجاة (مهىعة ًٖ الؿلُاهُت ببياٞت جغُ٢م جغُ٢م مدمض ٞئاص ٖبض الباقي) ،الُبٗت :ألاولى،
َٕٕٗٔـ .
 .8ال٨كا ًٖ ٝخ٣اتٚ ٤ىامٌ الخجزًل ،اإلائل :٠أبى ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغو بً أخمض ،الؼمسكغي ظاع هللا
َ ٔٗٓ7ـ ٖ،ضص ألاظؼاا.ٗ:
(اإلاخىفىَٖ٘8:ـ)  ،الىاقغ :صاع ال٨خاب الٗغبي – بحروث ،الُبٗت :الشالشت -
 .9لؿان الٗغب ،اإلائل :٠مدمض بً م٨غم بً ٖلى ،أبى الًٟل ،ظما ٫الضًً ابً مىٓىع ألاههاعي الغوٍٟعى ؤلاٞغٍ٣ى
ٗٔٗٔ َـٖ ،ضص ألاظؼاا.ٔ٘:
(اإلاخىفىَ7ٔٔ:ـ)  ،الىاقغ :صاع ناصع – بحروث ،الُبٗت :الشالشت -
 .10مٟاجُذ الُٛب = الخٟؿحر ال٨بحر  ،اإلائل :٠أبى ٖبض هللا مدمض بً ٖمغ بً الحؿً بً الحؿحن الخُمي الغاػي اإلال٣ب
ٕٓٗٔ
بٟسغ الضًً الغاػي زُُب الغي (اإلاخىفىَٙٓٙ:ـ) ،الىاقغ :صاع اخُاا الترار الٗغبي – بحروث ،الُبٗت :الشالشت -
َـ.
 .11مؿىض ؤلامام أخمض بً خىبل ،أبى ٖبض هللا أخمض بً مدمض بً خىبل بً َال ٫بً أؾض الكِباوي (اإلاخىفىَٕٗٔ:ـ) ،
اإلاد :٤٣قُٗب ألاعهئوٍ ٖ ،اص ٫مغقض ،وآزغون ،اقغا :ٝص ٖبض هللا بً ٖبض اإلادؿً التر٧ي ،الىاقغ :مئؾؿت
ٕٔٓٓ م.
ٕٔٗٔ َـ -
الغؾالت  ،الُبٗت :ألاولى،
البدىر والذوسٍاث :
 .12الخىىٕ الش٣افي  :مبرو ٥بىَ٣ى٢ت  ،باخض أهثروبىلىجي مً الجؼاتغ  ،مئؾـ ومضًغ مى ٘٢أعهتروبىؽ  ،اإلاى٘٢
الٗغبي ألاو ٫لؤلهثروبىلىظُا والؿىؾُى هثروبىلىظُا  ،م٣ا ٫ميكىع ٖلى قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت(الاهترهذ).
 .13الخىانل مىهج للخٗاٌل الؿلمي في ؤلاؾالم ،أ.م.ص زمِـ ٚغبي خؿحن العجُلي ،ظامٗت ج٨غٍذ ٧ /لُت آلاصاب،
ٖٕٔٓ  ،م٣اٖ ٫لى ميكىع ٖلى قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت(الاهترهذ).
الٗغا، ١
ُي
َّ .14د
الخٗاٌل بحن اإلاؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحن في اٞغٍُ٣ا مً مىٓىع قغعي  ،اإلا ْغجطخى الؼًٍ أخمض  ،بدض ميكىع ٖلى
قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت(الاهترهذ) ٖلى اإلاى/ www.iua.edu.edu.sd ٘٢
 .15الخٗاٌل الؿلمي بحن الكٗىب  ،ص.ؾُ ٠الجابغي ،بدض ميكىع ٖلى قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت(الاهترهذ) ،
.http://www.balagh.com
 .16الخٗاٌل الؿلمي في ْل الخىىٕ الضًجي  ،ج٣ضًم ٖ ،مغ ٖبض هللا ًٞل اإلاىلى ،م٣ا ٫ميكىع ٖلى قب٨ت اإلاٗلىماث
الضولُت(الاهترهذ) .
ُهللا َ
َّ
َ َّ
هللا َغل ْكُ ِإه َو َظل َم)  ،بدض  :هاْم ْاَغ مضٚل  ،مجلت ظامٗت ج٨غٍذ  ،الٗضص (، )ٙ
ـلى
 .1الدؿامذ في خُاة الغؾى( ٫
ٖٕٗ.
 ، )ٕٓٓ8مٗ-ٖ9
(ج٨غٍذ ،
٣ٖ .18باث في َغٍــ ٤الخٗاٌل الؿلمي...الخٗهب أهمىطظا  ،ص .نالح ٖغٍبي ٖباؽ ٧ ،لُت التربُت  /ظامٗت ٦غ٧ى٥
ٖٕٔٓ ،بدض ميكىع ٖلى قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت(الاهترهذ) .
/7/ٔٙ،
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الحىاس الذًجي ودوسه في العلم الاظخماعي في لىء الهشآن الٌشٍم والعىت الىبىٍت
م  .د .نُفش ًاظم غاظل ألاظذي  -ظامػت الهادظُت ً /لُت التربُت (الػشام)
اإلاهذمت
الحمذ هلل سب الػاإلاحن والفالة والعالم غلى ؤؼشف الاهبُاء واإلاشظلحن ؤبي الهاظم مدمذ وغلى اله الىُبحن الىاهشًٍ
وصحبه اإلاىخجبحن :
ًء
ًء
ًء
لٗبذ مؿؤلت ألاصًان واإلاظاَب ٖلى مغ الخاعٍش صوعا مدىعٍا وخاؾما في بىاا اإلاجخمٗاث البكغٍت وج٩املها  ،وحٗىص ظظوع
ًء
عٚبت الاوؿان ومُله لٗباصة الخال ٤الى خ٣ُ٣ت الُٟغة اإلاخؤنلت في َبُٗت َظا ال٩اتً  ،مما ظٗلذ مىه أَال لىٗمت الهضاًت
التي أوٗمها حٗالى ٖلى بجي آصم مً زال ٫الدكغَٗاث الؿماوٍت التي ج٣ضم لئلوؿان ٧اٞت م٣ىماث الحُاة الؿامُت واإلاشالُت .
ولظل ٪جىانلذ خل٣اث الىبىة بمغوع الؼمً  ،وظااث الغؾل جتري  ،في جىاؾ ٤ميسجم م٘ هطج البكغٍت وج٩املها  ،الى أن
ًء
بٗض هللا ؾبداهه هبُه اإلاهُٟى ( نلى هللا ٖلُه واله وؾلم) زاجما للىبُحن  ،وقغٕ حٗالى قاهه صًً الاؾالم ٗ٦هاعة إلاجمىٕ
ما ؾب٣ه مً الاصًان والكغاث٘ .
ل٣ض واظهذ مٗٓم ألاصًان والكغاث٘ الؿماوٍت جدضًاث ٦بحرة َىاٞ ٫تراث جاعٍسها ؛ اط وكؤ في اَاع ٧ل واخض مجها ٞغ١
ومظاَب مسخلٟت ٞ ،خىىٖذ اإلالل والىدل بدىىٕ ألاصًان والكغاث٘  ،وْهغث خالت مً الخٗضصًت الضًيُت واإلاظَبُت .
وَكحر اإلاٟهىم اإلاٗغفي للخٗضصًت في اإلاجالحن الضًجي واإلاظَبي الى أن الاصًان واإلاظاَب عٚم جىىٖها ٞبجها جغقض أجباٖها الى
َض ٝواخض  ،وحؿل ٪اججاَاث مسخلٟت ًٖ بًٗها للىنى ٫الى ٚاًت واخضة .
وبُبُٗت الحا ، ٫ال جسلى َظٍ الخٗضصًت ًٖ مؿاخاث مكتر٦ت وٞىانل مٟغ٢ت في الى٢ذ هٟؿه  ،بحن ال٣غاااث اإلاخٗضصة ،
والاظتهاصاث اإلاخىىٖت في اَاع الضًً الىاخض  ،أو ما ًهُلح ٖلُه ( اإلاظَبُت) .
أما ال٣ىاؾم اإلاكتر٦ت وه٣اٍ الىٞاٞ ، ١بن التر٦حز ٖلحها ًئصي الى الخ٣غٍب بحن جل ٪اإلاظاَب  ،وبالخالي  :جد ٤ُ٣الىخضة ،
وفي اإلا٣ابل ٞ ،بن الخؤُ٦ض ٖلى أوظه الازخالً ٝيخج الخباٖض والخىاٞغ  ،ومً زم الٟغ٢ت والخىاخغ .
وَىا ًؤحي صوع ألامت الاؾالمُت لخدؿم مىٟ٢ها وجسخاع ما جسخاعٍ مً َظًً اإلاؿاعًٍ اإلاخ٣ابلحن  ،وجيخهج ألاؾلىب الظي ٌؿحر
بها في أخض الاججاَحن ٞ ،بن ازخاعث مىهج الخُغ ٝوالخٗهب ألاٖمى والُاتُٟت البًُٛت  ،جٟغ٢ذ ٧لمتها  ،وحكدذ نٟها ،
واجهاعث ٢ىاَا  ،وان ع٦ؼث ٖلى ه٣اٍ الىٞا ١اإلاكتر٦ت و٢غبذ وظهاث هٓغَا واوسجمذ  ،الخؤم قملها  ،وجىخض ُ٦اجها ،
واهُل٣ذ جسُى الؾخٗاصة أمجاصَا الٛابغة .
وهدً في َظا البدض وؿلِ الًىا ٖلى اخضي اإلاىاهج البالٛت الخؤزحر في الخ٣اعب اإلاظَبي ووخضة ألامت الاؾالمُت  ،وهبظ
الٟغ٢ت والُاتُٟت الٗمُاا وَى مىهج الحىاع الضًجي الظي ًئ٦ض ٖلُه صًيىا ٖبر الىهىم ال٨شحرة  ،ومجها ٢ىله حٗالى َّ { :دالظ َ
ًً
ِّ
َ ْ َ ُي َ ْ َ ْ َ َ َ َّد ُي َ َ ْ َ َ ُي ُي ْ َ َ َّد َ َ َ ُي ُي َّد ُي َ ُي ْ َ َ ُي ْ ُي ْ ُي ْ َ ْ َ
اب }الؼمغٔ8
ٌؿخ ِّمٗىن ال٣ىُٞ ٫د ِّبٗىن أخؿىه أول ِّئ ٪ال ِّظًً َضاَم الله وأول ِّئَ ٪م أولىا ألالب ِّ
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ًء
لظا ظاا البدض مكخمال ٖلى زالزت مُالب وزاجمت ومهاصع البدض ٩ٞ ،ان اإلاُلب الاو ٫بٗىىان مٟهىم الحىاع الضًجي ،
بُيذ ُٞه حٗغٍ ٠الحىاع وألالٟاّ طاث الهلت  ،والٟغ ١بُجها  ،و٦ظل ٪وضحذ ُٞه ٚاًت الحىاع وٞىاتضٍ  .واما اإلاُلب الشاوي
ٞجاا بٗىىان الحىاع الضًجي واَمُخه في الؿلم الاظخماعي في يىا ال٣غآن ال٨غٍم  ،و٢ض اٖخمضها ٖلى آلاًاث ال٣غآهُت التي جئ٦ض
ٖلى أَمُت الحىاع في جد ٤ُ٣الخٗاٌل الاظخماعي  .واما اإلاُلب الشالض ٩ٞان بٗىىان الحىاع الضًجي واَمُخه في الؿلم
الاظخماعي في يىا الؿىت الىبىٍت  ،خُض ؾلُىا الًىا ٖلى ظملت مً الاخاصًض الىاعصة ًٖ الىبي واَل بِخه (ٖلحهم الؿالم )
في َظا الباب .
والحمض هلل عب الٗاإلاحن
اإلاىلب ألاوُ  :مكهىم الحىاس الذًجي
أ  :الحىاع في اللٛت
ًء
هجض أن أنل ٧لمت خىاع َى  :الحاا  ،والىاو  ،والغاا ٣ً .ى ٫ابً صعٍض  :أن ( الحىاع مهضع خاع ًدىع خىاعا اطا عظ٘ ،
ٞالحىاع الغظىٕ  ،وفي الحضًض (( وٗىط باهلل مً الحىع بٗض ال٩ىع)) وَى الى٣هان بٗض الؼٍاصة ) . 1
ًء
ٞالحىاع الغظىٕ ًٖ الصخيا والى الصخيا ٞ ،داع الى الصخيا  ،أي عظ٘ ٖىه والُه  .ج٣ى : ٫أخاع ٖلُه ظىابا وما أخاع ب٩لمت .2
ًء
ًٞال ًٖ أن اإلاداوعة اإلاجاوبت ٦ما في أؾاؽ البالٚت للؼمسكغي  ،اط ً٣ى ( : ٫خاوعجه عاظٗخه ال٨الم  ،وَى خؿً الحىاع
 ، ...وجداوع ال٣ىم ججاوبىا وجغاظٗىا ال٨الم بُجهم ) . 3والاؾم مً اإلاداوعة ُي
ىٍغ  .ج٣ى : ٫ؾمٗذ خىٍغَما َ
الح ُي
وخىاعَما . 4
ًء َ َ ًء
و٢ىله حٗالى في ٢هت أصحاب الجىخحن َ [ :و ََ ٧
هاخبه َو ُيَ َى ُيً َداو ُيع ُيٍ َأ َها َأ َْ ٦ث ُير م َ
ان َل ُيه َز َم ٌةغ ََ َ ٣َ ٞ
ىَ ٪ماال َوأ َٖ ُّؼ ه َٟغا ]٢ .5ا٫
اِّ ٫ل ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ال٣غَبي  ( :أي ً :غاظٗه في ال٨الم وٍجاوبه  ،واإلاداوعة  :الخجاوب ) .6
ومً زالَ ٫ظٍ الخٗغٍٟاث اللٛىٍت ًدبحن للبدض أن ٧لمت الحىاع لم جسغط ًٖ مٗاوي اإلاداوعة وعص الجىاب .
ب ـ الحىاع في الانُالح
ًء
ًء
ًء
مٗان ٦شحرة  ،ولم هجض في ال٨خب ال٣ضًمت حٗغٍٟا واُٞا في لهظٍ ال٩لمت ٞ ،ظ٦غها بٌٗ
وعص في حٗغٍ ٠الحىاع انُالخا ٍن
الخٗغٍٟاث مً ال٨خب الحضًشت ومجها :

 1ـ عّٙشح اٌٍغخ ِ ،ؾّذ ثٓ اٌؾغٓ ثٓ دس٠ذ االصد ، ٞداس أؽ١بء اٌزشاس اٌؼشث ، ٟط 3ث١شٚد  ، َ198 ،ثبة اٌضٕبئ ٟاٌقؾ١ؼ
 ،ثبة اٌؾبء ٚاٌشاء ِٚب ثؼذ٘ب ِٓ اٌؾشٚف ِ ،بدح ( ػ  ، ٚ ،س ) . 26 /1 ،
 2ـ ظ ٌ ،غبْ اٌؼشة  ،اثٓ ِٕظٛس ِؾّذ ثٓ ِىشَ اٌّقش ، ٞداس فبدس  ،ط ، 1ث١شٚد ( د  .د ) ؽشف اٌشاء ِ :بدح  ( :ؽٛس
) . 21 / 4 ،
 3ـ أعبط اٌجالغخ  ،أث ٛاٌمبعُ ِؾّٛد ثٓ ػّش ثٓ أؽّذ اٌضِخؾشِ ، ٞئعغخ اٌشعبٌخ  ،ط ، 2ث١شٚد  ، َ1984 ،وزبة اٌؾبء ،
ِبدح ( ؽٛس ) . 101 ،
 4ـ ظ  ،ربط اٌؼشٚط ِ ،ؾّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌشصاق  ،اٌٍّمت  :ثّشرض ٝاٌضث١ذ ، ٞرؾم١ك ػٍ ٟؽ١ش ، ٞداس اٌفىش  ،ث١شٚد
 ، َ1994 ،ثبة اٌشاء ِ ،بدح ( ؽٛس ) . 133 / 6 ،
 5ـ عٛسح اٌىٙف . 34 ،
 6ـ اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ  ،اٌمشطج ، ٟداس اٌىزت اٌؼٍّ١خ  ،ط ، 2ث١شٚد ٘1424 ،ـ . 403 / 10 ،
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

60

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015
أن الحىاع َى  ( :مغاظٗت ال٨الم بحن َغٞحن مسخلٟحن  ،م٘ ج٣ضًم الحجج والبراَحن إل٢ىإ أخضَما بغأي آلازغ ) . 1وُ٢ل :
2
َى ( اصاعة ال٨ٟغة بحن َغٞحن مسخلٟحن أو أَغا ٝمخىاػٖت وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤ألازظ والغص في ال٨الم وَغح الغأي والغأي اإلاًاص )
ًء
وٍغي الُٟىمي أن الحىاع َى لٖ ٟٔام ٌكمل نىعا ٖضًضة مجها اإلاىايغة  ،واإلاجاصلت  ،وٍغاصبه مغاظٗت ال٨الم والحضًض
بحن الُغٞحن  3.وٖغٞه الض٦خىع نالح خمُض باهه  ( :مىا٢كت بحن َغٞحن أو أَغا٣ً ، ٝهض بها جصحُذ ٦الم  ،واْهاع جت ،
وازباث خ ، ٤وص ٘ٞقبهت  ،وعص الٟاؾض مً ال٣ى ٫والغأي ) .4و( اإلاداوعة  :اإلاجاوبت  ،أو مغاظٗت الىُ ٤وال٨الم في اإلاساَبت ،
والخداوع  :الخجاوب  .لظل٧ ٪ان البض في الحىاع مً وظىص مخ٩لم ومساَب  ،والبض ُٞه ٦ظل ٪جباص ٫ال٨الم ومغاظٗخه ). 5
و٢ض ظااث ٧لمت الحىاع في ال٣غآن ال٨غٍم في زالزت مىاي٘ :
َ ُي َ ُي َ ُي ُي َ َ َ ْ َ ُي َ ًء َ َ ًء
َ َ َ َ ُي َ َ َ
ا ٫ل َ
ىَ ٪ماال َوأ َٖ ُّؼ ه َٟغا ).6
ه ِّاخ ِّب ِّه وَى ًد ِّاوعٍ أها أ٦ثر ِّم
ٔ ـ ٢ا ٫حٗالى ( :و٧ان له ز َم ٌةغ ِّ َ ٣ٞ
ًء
ناخ ُيب ُيه َو ُيَ َى ُيً َداو ُيع ُيٍ َأ َْ َٟ ٦غ َث ب َّدالظي َز َل َ ٪َ ٣مً ُيج َغاب ُيز َّدم مً ُّه ُْ َٟت ُيز َّدم َؾ َّدى َ
ٕ ـ ٢ا ٫حٗالى ُ َ َ ٢َ ( :ي َ
اَ ٥ع ُيظال ). 7
ٍن
ِّ ِّ
ا ٫له ِّ
ٍن ِّ
ِّ
ِّ
َّد َ َّد ُي ُي
َّد
ُي
َ َّد َّد
َ
َ ْ
َ
ٖ ـ ٢ا ٫حٗالى ْ ٢( :ض َؾ ِّم َ٘ الل ُيه ْ ٢ى َ ٫ال ِّتي ج َج ِّاصل َِّ ٪في َػ ْو ِّظ َها َوحك َخ ِّ٩ي ِّالى الل ِّه َوالل ُيه ٌَ ْؿ َم ُي٘ ج َد ُياو َعَ ٦ما ِّا َّدن الل َه َؾ ِّم ٌةُ٘ َب ِّه ٌةحر ).8
9

و٧لها ط٦غث بمٗجى اإلاغاظٗت في ال٨الم بحن الُغٞحن .

وٍخطح مما ج٣ضم أن الحىاع َى مغاظٗت ال٨الم بحن الُغٞحن أو أَغا ، ٝوال٣هض مجها جصحُذ ٨ٞغة أو بُاجها أو ازباتها ،
ًء
للىنى ٫الى الهىاب  ،أو ألا٦ثر نىابا .
وبٗض ط٦غ حٗغٍٟاث الحىاع في اللٛت والانُالح أوص ان اط٦غ بٌٗ ألالٟاّ طاث الهلت وهي ( الجض ، ٫اإلاىاْغة ) و٧ل مجهما
ؾىٗغٞه في اللٛت والانُالح  ،زم هىضح الٗال٢ت بُجهما .
ٔ ـ الجض٫
ـ الجض ٫لٛت :
( الجُم  ،والضا ، ٫والالم ) أنل واخض  ،وَى مً باب اؾخد٩ام الصخيا  ، ...وامخضاص الخهىمت ومغاظٗت ال٨الم ). 10
ًء
ًء
ًء
والجضَ ٫ى قضة الٟخل  ،ج٣ى: ٫ظضلذ الحبل اظضله َظ ْضال  :اطا قضصث ٞخله وٞخلخه ٞخال مد٨ما  ،وٍ٣ا ٫ظض ٫اطا اقخض

 1ـ اٌؾٛاس اٌمشآٔ ٟف ٟضٛء عٛسح األٔؼبَ  ،اػذاد أؽّذ ِؾّذ اٌؾشلب ، ٞٚثؾش ِمذَ اٌ ٝاٌّئرّش اٌؼبٌّ ٟؽٛي اٌؾٛاس ِغ
األخش ف ٟاٌفىش االعالِ ٟثغبِؼخ اٌؾبسلخ ٘1428 ،ـ . 2 ،
 2ـ ِبرا رؼشف ػٓ اٌؾٛاس  ،د  .اثشاِ٘ ُ١ؾّذ  ،داس االعشاء  ،ػّبْ . 6 ، َ2003 ،
 3ـ اٌّقجبػ إٌّ١ش ف ٟغش٠ت اٌؾشػ اٌىج١ش  ،أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػٍ ٟاٌف ، ِٟٛ١اٌّىزجخ اٌؼٍّ١خ  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ ( ثال  ،د )
وزبة اٌؾبء  ،اٌؾبء ِغ اٌٛاِٚ ٚب ّ٠ضٍّٙب . 156 / 1 ،
 4ـ اٌؾٛاس ٚآداثٗ  ،د  .فبٌؼ ؽّ١ذ  ،داس إٌّبسح  ،ط ، 1ثال  .د ) . 6 ،
 5ـ ايِؼغُ اٌفٍغف ، ٟد  .عّ ً١فٍ١جب  ،داس اٌىزبة اٌٍجٕبٌٔ ، ٟجٕبْ . 501 /1 ، َ1982 ،
 6ـ عٛسح اٌىٙف  ،آ٠خ . 34
ـ عٛسح اٌىٙف  ،آ٠خ . 3
 8ـ عٛسح اٌّغبدٌخ  ،آ٠خ . 1
 9ـ ظ  ،اٌىؾبف ػٓ ؽمبئك اٌزٕضٚ ً٠ػ ْٛ١األلب ، ً٠ٚأث ٛاٌمبعُ ِؾّٛد ثٓ ػّش اٌضِخؾش ، ٞداس اٌمٍُ  ،ط ، 1دِؾك ،
. 8 / ٚ ، 12 /4 ، َ1991
 10ـ ِؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ  ،ثٓ فبسط  ،وزبة اٌغِ ، ُ١بدح ( عذي ) . 433 /1 ،
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

61

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015
ًء
ونلب  .ومىه ٢ىلهم ٚالم ظاص ، ٫أي  :مكخض  .وٍ٣ا ٫مجض ٫ومجىض ٫اطا نغٖه أعيا  ،وٍ٣ا ٫ظاصله  ،أي  :زانمه ،
2
والاؾم الجض ٫وَى قضة الخهىمت  1.وٍ٣ى ٫ابً ألازحر  :الجض ٫م٣ابلت الحجت بالحجت  ،واإلاجاصلت  :اإلاىاْغة واإلاسانمت .
وبٗض َظٍ الخٗغٍٟاث اللٛىٍت ًخطح لضًىا ان الجضً ٫غاص مىه اعبٗت مٗاوي وهي ( الاخ٩ام  ،والكضة والهالبت  ،اللضص في
الخهىمت  ،وم٣ابلت الحجت بالحجت ) .
ًا
ـ الجذُ اـىالخا
ًء
ٖغ ٝالجض ٫انُالخا حٗغٍٟاث ٖضة ومً طل٢ ٪ى ٫ال٣اضخي ابى ٌٗلي أن الجضَ ٫ى  ( :جغصص ال٨الم بحن ازىحن اطا ٢هض ٧ل
واخض مجهما اخ٩ام ٢ىله لُض ٘ٞبه ٢ى ٫ناخبه ) .3وٖغٞه الجغظاوي باهه  ( :ص ٘ٞاإلاغا زهمه ًٖ اٞؿاص ٢ىله بحجت أو قبهت
 ،أو ً٣هض به جصحُذ ٦المه وَى الخهىمت في الح٣ُ٣ت ) .4
ًء
أما ابً خؼم ٣ُٞى ٫أن الجضَ ٫ى  ( :ازباع ٧ل واخض مً اإلاسخلٟحن بحجخه أو بما ً٣ضع أجها جت  ،و٢ض ً٩ىن ٦الَما مبُال
) .5وٖجي بالجضٖ ٫ىض مدمض الغَكهغي ( أن ً٩ىن لضي ٧ل واخض مً الُغٞحن مىٟ٢ه و٧ل ٌؿعى الى ازباث مضٖاٍ وابُا ٫عأي
الُغ ٝاإلا٣ابل ) .6
وٍخطح مما ج٣ضم مً زال ٫حٗغٍ ٠الانُالحي للجض ٫ان َىا ٥اعجباٍ بحن اإلاٗجى اللٛىي والانُالحي في ٖضة أمىع مجها :
ـ أن اإلاخجاصلحن ًٟخل ٧ل واخض آلازغ ًٖ عأًه .
ـ أن ألاصلت التي ٌؿخض ٫بها ٧ل مً الخهُمحن والاظىبت التي ًىعصوجها ٞحها قضة و٢ىة ونالبت .
ُي
وَؿُ٣ه .
ـ أن اإلاخجاصلحن ًداو٧ ٫ل مجهما أن ًهغٕ ناخبه
ًء
ـ وٚالبا ً٩ىن الجض ٫مٓىت الخهىمت لظا ط٦غ في الىو ال٣غآوي أن ج٩ىن اإلاجاصلت بالتي هي أخؿً.
ٕ ـ اإلاىاْغة
ًء
ـ اإلاىاْغة لٛت
٢ا ٫ابً ٞاعؽ  ( :الىىن والٓاص والغاا أنل صحُذ ًغظ٘ ٞغوٖه الى مٗجى واخض وَى جؤمل الصخيا ومٗاًيخه زم ٌؿخٗاع
وٍدؿ٘ ُٞه ٣ُٞ ،ا : ٫هٓغث الى الصخيا أهٓغ االُه اطا ٖاًيخه ). 7
ٞالىٓغ  ( :ج٣لُب البهغ والبهحرة إلصعا ٥الصخيا وعإٍخه  ،و٢ض ًغاص به الخؤمل والٟدو  ،و٢ض ًغاص به اإلاٗغٞت الخالهت
ًء
بٗض الٟدو وَى الغوٍت ) . 1وٍظ٦غ اًًا الغاٚب ألانٟهاوي  ( :واإلاىاْغة اإلاباخشت واإلاباعاة في الىٓغ واؾخدًاع ٧ل ما ًغاٍ
ببهحرجه  ،والىٓغ  :البدض وَى أٖم مً الُ٣اؽ ألن ٧ل ُ٢اؽ هٓغ ولِـ ٧ل هٓغ ُ٢اؽ ). 2
 1ـ ظ ٌ ،غبْ اٌؼشة  ،اثٓ ِٕظٛس  ،ؽشف اٌالَ ِ ،بدح ( عذي ) . 103 /11 ،
 2ـ إٌٙب٠خ ف ٟغش٠ت اٌؾذ٠ش ٚاألصش  ،اثٓ األص١ش ِؾّذ ثٓ ِؾّذ اثٓ ػجذ اٌىش ُ٠اٌؾ١جبٔ ٟاٌغضس ، ٞرؼ  :طب٘ش أؽّذ اٌشا، ٞٚ
ِؾّذ أؽّذ اٌطٕبؽ ، ٟاٌّىزجخ اٌؼٍّ١خ  ،ث١شٚد . 0 /1 ، َ199 ،
 3ـ اٌؼذح  ،اٌمبض ٟاث٠ ٟؼٍ ( ٟخٍ ً١ثٓ ػجذ هللا أؽّذ ثٓ اثشا٘ ُ١اٌمض ، ٟٕ٠ٚاٌُ وزجخ االعالِ١خ ٌ ،جٕبْ ( ثال  .د ) . 184 /1 ،
 4ـ اٌزؼش٠فبد  ،أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ اٌغشعبٔ ، ٟداس اٌىزت اٌؼٍّ١خ  ،طٌ ، 2جٕبْ  ، َ2003 ،ثبة اٌغ. 9 ، ُ١
 5ـ االؽىبَ ف ٟأفٛي اٌمشآْ  ،ػٍ ٟثٓ أؽّذ ثٓ عؼ١ذ ثٓ ؽضَ اٌظب٘ش ، ٞداس اٌؾذ٠ش  ،ط ، 1اٌمب٘شح ٘1404 ،ـ . 45 ،
 6ـ اٌؾٛاس ث ٓ١اٌؾضبساد ف ٟاٌىزبة ٚاٌغٕخ ِ ،ؾّذ اٌش٠ؾٙش ، ٞداس اٌؾذ٠ش  ،ط ، 1ا٠شاْ  ( ،ثال  .د )  ،اٌٙبِؼ . 13 ،
ـ ِؼغُ ِمب٠ظ اٌٍغخ  ،اثٓ فبسط  ،وزبة إٌِ ، ْٛبدح ٔظش . 444 /5 ،
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ًء
ًء
ُّ ُي
ُي ُي َ َ ْ َ ْ
ىعْ ٦م ) .
وٍُل ٤الىٓغ أًًا وٍغاص به الاهخٓاع ٣ُٞا ٫هٓغث ٞالها واهخٓغجه  ،ومىه ٢ىله حٗالى ( :اهٓغوها ه٣خ ِّبـ ِّمً ه ِّ
ًا
ـ اإلاىاظشة اـىالخا

4 3

ٖغٞها الجغظاوي باجها  ( :ص ٘ٞاإلاغا زهمه ًٖ اٞؿاص ٢ىله بحجت أو قبهت  ،أو ً٣هض به جصحُذ ٦المه  ،وَى الخهىمت
في الح٣ُ٣ت ) . 5وُ٢ل هي ( جغصص ال٨الم بحن شخهحن ً٣هض ٧ل مجهما جصحُذ ٢ىله وأبُا٢ ٫ى ٫ناخبه ).6
ًدبحن لىا مً زال ٫الخٗغٍٟاث اللٛىٍت والانُالحي للمىاْغة باجها جُٟض الىٓغ والخ٨ٟغ في ألامىع والبدض ًٖ الحًٖ ، ٤
َغٍ ٤اإلاداوعة م٘ آلازغًٍ ٞ ،هي مداوعة بحن َغٞحن خى ٫مىيىٕ ل٩ل مجهما وظهت هٓغ ُٞه جسال ٠وظهت هٓغ آلازغ ،
مداولت مىه إلزباث وظهت هٓغٍ وابُا ٫وظهت هٓغ زهمه باألصلت والبراَحن .
ـ الػالنت بحن الحىاس والجذُ واإلاىاظشة
ومما مغ بىا مً ؾُا ١الخٗغٍٟاث اللٛىٍت والانُالخُت للحىاع والجض ٫واإلاىاْغة هالخٔ أن َىاٖ ٥ال٢ت بحن جل٪
الخٗغٍٟاث خُض ًجخمًٗ في بٌٗ ألامىع وٍٟتر ً٢في ٚحرَا  .ومجها :
ًء
ٔ ـ خُض ًغص الجض ٫بمٗجى اإلاىاْغة أو عصًٟا لها وَى  :الغص ٖلى الخهم بالحجج والبراَحن وؾى ١ألاصلت لبُان الُٗ٣ضة
ًء
ًء
و٢ىاٖض اإلالت  ،وَى أمغ يغوعي لخبلُ ٜعؾالت الاؾالم  ،وأن ٧ان ُٞه مٗجى ؤلالؼام وؤلاٞهاح ٞهى أًًا مكخمال ٖلى ؤلاعقاص ،
ٞىعوصٍ اطا َى َغٍ ٤مً َغ ١الحىاع .
ًء
ٕ ـ و٢ض ً٩ىن الحىاع مغاصٞا للمىاْغة  ،الن اإلاخىاْغًٍ ًتراظٗان ال٨الم في ًُ٢ت ما .7
َّد َ َّد ُي ُي
َ
َ ْ
ٖ ـ و٢ض ًجخم٘ الحىاع والجض ٫لُ٩ىها صاللت مخ٣اعبت وطل ٪ب٣ىله حٗالى ْ ٢ ( :ض َؾ ِّم َ٘ الل ُيه ْ ٢ى َ ٫ال ِّتي ج َج ِّاصل َِّ ٪في َػ ْو ِّظ َها َوحك َخ ِّ٩ي
ًء
َّد
ُي
َّد
َ َّد
َ
ِّالى الل ِّه َوالل ُيه ٌَ ْؿ َم ُي٘ ج َد ُياو َعَ ٦ما ِّا َّدن الل َه َؾ ِّم ٌةُ٘ َب ِّه ٌةحر ) ،8وج٣اعبهما ً٩ىن في ٧ىجهما ٦الما بحن ازىحن ٞ .9ـ ( الجض ٫في ألانل مً
الحىاع واإلاىا٢كت  ....والٛغى مىه الاعج٣اا مً جهىع الى جهىع ومً ٢ى ٫الى ٢ى ، ٫للىنى ٫الى أٖم الخهىعاث وأٖلى
اإلاباصة) . 10اط الحىاع ٢ض ً ٘٣بحن مخىا٣ٞحن ٧الحىاع بحن الؼوط والؼوظت  ،وألاب وألابً  ،والهضً ٤م٘ نضً٣ه ...الخ  ،و٢ض
ًء
ًء
ًء
ً ٘٣أًًا بحن مسخلٟحن في الغأي والاٖخ٣اص  ( ،واطا ٧ان الحىاع ججاوبا بحن ألايضاص  ...ؾمي ظضال ).11

 1ـ ِفشداد اٌفبظ اٌمشآْ  ،اٌشاغت االففٙبٔ ، ٟاٌؾغٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ اٌُ فضً  ،داس اٌمٍُ ـ دِؾك  ( ،ثال  .د )  ،وزبة إٌ، ْٛ
. 438 /2
 2ـ اٌّقذس ٔفغٗ  ،وزبة إٌ. 4420 / 2 ، ْٛ
 3ـ عٛسح اٌؾذ٠ذ  ِٓ ،آ٠خ . 13
 4ـ ظ  ،ربط اٌؼشٚط ِ ،ؾّذ ِشرض ٝاٌضث١ذ ، ٞثبة اٌشاء ِبدح ٔظش . 54 / ،
 5ـ اٌزؼش٠فبد  ،اٌغشعبٔ. 98 ، ٟ
 6ـ ِٕب٘ظ اٌغذي ف ٟاٌمشآْ  ،صا٘ش االٌّؼ ، ٟداس اٌشائذ اٌؼشث ، ٟث١شٚد ٘1422 ،ـ . 24 ،
ـ ظ  ،اٌؾٛاس ٚإٌّبظشح  ،خٍ ً١ص٠بدح  ،داس اٌىٍُ اٌط١ت  ،ث١شٚد ٘1426 ،ـ . 18 ،
 8ـ عٛسح اٌّغبدٌخ  ،آ٠خ . 1
 9ـ إٌّبظشاد ٚآداة اٌؾٛاس  ،اثشا٘ ُ١ؽبِذ فٍ١ؼ  ،اٌّىزجخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ  ،ػّبْ ٘1428ـ . 4 ،
 10ـ اٌّؼغُ اٌفٍغف ، ٟعّ ً١فٍ١جب . 391 /1 ،
 11ـ اٌّؼغُ اٌفٍغف ، ٟعّ ً١فٍ١جب . 501 /1 ،
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وفي الشاهُت ا٢امت الحجت وص ٘ٞالكبهت والٟاؾض مً ال٣ى ٫والغأي  ،والؿحر بُغ ١الاؾخضال ٫الصحُذ  ،و٧ل طلً ٪خم جدذ
مؿمى الحىاع  ،ألن ٧ل ظض ٫ومىاْغة هي خىاع ولِـ الٗ٨ـ .ألن ٧ل مغاظٗت في ال٨الم هي مداوعة ٞالحىاع أٖم مً الجض٫
واإلاىاْغة .
أي ٠الى طل ٪أن ال٣غآن ال٨غٍم خىاع م٘ الىاؽ ًساَب الٟغص واإلاجخم٘ وَى مكخمل ٖلى الجض ٫واإلاىاْغة واإلاداؾبت
واإلاداظت .
اإلاىلب الشاوي  :الحىاس الذًجي واهمُخه في العلم الاظخماعي في لىء الهشآن الٌشٍم
ل٣ض بضأ الاؾالم عخلت الٗالط للىٟـ مً زال ٫اؾدئها ٫بظوع الكغ ٥وازغاط الٗباص مً ٖباصة الٗباص الى ٖباصة هللا وخضٍ
بٗض أن جمل٨تهم آلهت الهىي والؿالَحن وأصحاب اإلاا ٫وال٣ىة ٞاؾدبض ٫ؤلاؾالم َظا الىعم الخبِض بكغٍان ُٖ٣ضة ( ال اله الا
هللا مدمض عؾى ٫هللا ) لخ٩ىن الىٟىؽ ناُٞت وظاَؼة لحمل الخالٞت في الاعى .
وبٗض أن زبدذ الُٗ٣ضة في الىٟىؽ وجغسخذ في ال٣لىب ٧ان أوٖ ٫مل ٢ام به الىبي ( نلى هللا ٖلُه واله وؾلم ) بٗض هجغجه
الى اإلاضًىت اإلاىىعة َى اإلائازاة بحن اإلاهاظغًٍ وألاههاع بحن ألاوؽ والخؼعط  .وبهظٍ الخُىة أوظض ( نلى هللا ٖلُه واله وؾلم )
التربُت الهالحت لىمى الىٟىؽ خُض ٢ام بىي٘ اللبىت ألاولى في بىاا اإلاجخم٘ الا وهي ( ألاؾغة ) التي جيكؤ ٞحها الىٟـ وجخؤزغ ،
ٞاإلوؿان الظي ال ٌِٗل الؿالم في بِخه ٞبهه ال ٌٗغ ٝمٗجى الؿالم .
ًء
ل٣ض وي٘ ال٣غآن أؾؿا هٟؿُت وأزغي ماصًت لبىاا الخٗاٌل الاظخماعي بحن أٞغاص اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي  ،ولٗل مً أَم الاؾـ
َ َ ُي
الىٟؿُت َى ا٢امت الٗال٢اث اإلااصًت واإلاٗىىٍت ٖلى أؾاؽ ألازىة ل٣ىله حٗالى  ( :ا َّده َما ْاإلاُي ْئم ُيىى َن ا ْز َى ٌةة ََ ٞؤ ْ
ن ِّل ُيحىا َب ْح َن أز َى ٍْْ ٨م
ِّ
ِّ
ِّ
َّد َ َ َ َّد ُي ْ ُي ْ َ ُي َ 1
َو َّداج ُي٣ىا الله لٗل٨م جغخمىن )
( ٞالخٗاٌل م٘ آلازغ جاعة ً٩ىن م٘ اإلاؿلمحن ُٞما بُجهم وأزغي م٘ ٚحر اإلاؿلمحن وال ق ٪أن الخٗاٌل م٘ اإلاؿلمحن مهما
ازخلٟىا في وظهاث الىٓغ الؿُاؾُت أمغ يغوعي وٍ٣غٍ الٗ٣ل واإلاهلحت الٗامت  .أما أطا ٧ان اإلا٣هىص به ٚحر اإلاؿلمحن ٣ٞض
أ٢غث الؿحرة الىبىٍت وؾحرة الخلٟاا الغاقضًً أجهم حٗاٌكىا م٘ أجبإ الضًاهاث ألازغي ٧الحهىصًت والىهغاهُت وختى م٘ بٌٗ
ال٣باتل الٗغبُت اإلاكتر٦ت  ،اللهم اال أن ج٩ىن في خالت خغب ٖلى ُ٦ان الُٗ٣ضة وألامت ٞدُجها ً٩ىن مً الهٗب ا٢غاع مبضأ
الخٗاٌل م٘ آلازغ ) .2
ُي ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
َ
اب ح َٗال ْىا ِّالى ٧ل َم ٍنت َؾ َىاا َب ُْي َىا
ولٗل أو ٫هضاا للخٗاٌل الؿلمي بحن اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت ًخمشل ب٣ىله حٗالى ٢( :ل ًا أَل ال ِّ٨خ
َ ِّ َ َ َّد ْ ْ َ ُي ُي ْ ْ َ ُي ْ َّدَ
ًء َ ًء
َو َب ِْ َى ُيْ ٨م َأ َّدال َو ْٗ ُيب َض ا َّدال الل َه َو َال ُيو ْكغ َ ٥به َق ِْ ًءئا َو َال ًَ َّدخس َظ َب ْٗ ُي
ً َىا َب ًْٗا أ ْعَبابا ِّمً ُيصو ِّن الل ِّه ِّ ٞبن جىلىا ٣ٞىلىا اقهضوا ِّبؤها
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ
ُيم ْؿ ِّل ُيمىن) .3ان جد ٤ُ٣الخٗاٌل الاظخماعي ٖامل أؾاؽ لخىٞحر ألامً والاؾخ٣غاع في اإلاجخم٘  ،واطا ما ٣ٞضث خالت الؿلم
والىتام الضازلي أو يٟٗذ ٞبن الىدُجت الُبُُٗت لظل ٪جضَىع ألامً وػٖؼٖت الاؾخ٣غاع .

 1ـ عٛسح اٌؾغشاد  ،آ٠خ . 10
 2ـ أفاق حضارٌة للنظرٌة السٌاسٌة فً االسالم ِ ،ؾّذ ثؾش اٌؼٍ ، َٛؿ . 250
 3ـ عٛسح آي ػّشاْ  ،آ٠خ . 64
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

64

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015
ولهظا الخٗاٌل الاظخماعي م٣ىماث ( ان مً م٣ىماث الخٗاٌل الاظخماعي الٗض ٫واإلاؿاواة ٞاإلاجخم٘ ًدؿاوي الىاؽ أمام
ال٣اهىن وٍىا٧ ٫ل طي خ ٤خ٣ه وال ًخمحز ُٞه ٦ ... ،ما أن مً م٣ىماث الخٗاٌل الاظخماعي يمان الح٣ى ١واإلاهالح
ًء
1
اإلاكغوٖت لٟئاث اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل هىٖا مً الخىىٕ والخٗضص في اهخماااجه الٗغُ٢ت أو الضًيُت أو اإلاظَبُت أو ما قا٧ل طل)٪
وٍ٨مً َظا الخٗاٌل مً زال ٫جهغٍذ آلاًت ال٨غٍمت أٖالٍ مً زال ٫الحىاع الىاضج واإلاخٟهم .
الظي ًيبػي أن ٌكخمل َظا الحىاع الظي ًجغي ٖلى اإلاؿخىي الضًجي ٖلى ٖضة ع٧اتؼ أؾاؾُت  ،و٢ض نىع لىا ال٣غآن ال٨غٍم
َ
ْ
َْ َ ْ
َّد
ْ ْ
َظٍ الغ٧اتؼ بؤعوٕ بُان خُض ٢ا ٫حٗالى ْ ( :اص ُيٕ ِّا ِّلى َؾ ِّب ُِّل َعِّب َِّ ٪بال ِّحَ ٨م ِّت َواإلا ْى ِّٖٓ ِّت ال َح َؿ َى ِّت َو َظ ِّاصل ُيهم ِّبال ِّتي ِّه َي أ ْخ َؿ ُيً ِّا َّدن َعَّدب َ٪
ُيَ َى َأ ْٖ َل ُيم ب َمً َ
ي َّدل ًَٖ َؾبُله َو ُيَ َى َأ ْٖ َل ُيم ب ْاإلاُي ْه َخض َ
ًً ).2
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
وخؿبما ظاا في ٦خب الخٟؿحر ٞ ،بن َظٍ آلاًت جخًمً زالر ه٣اٍ أؾاؾُت ً ،جب أن ًخُ٣ض بها أؾلىب اظغاا الحىاع
اإلاظَبي  ،وهي  ( :الح٨مت ) و( اإلاىٖٓت ) و ( اإلاجاصلت )  ،وٍغي بٌٗ اإلاٟؿغًٍ  :أن ٖباعة ( اصٕ الى ؾبُل عب ٪بالح٨مت ) هاْغة
الى الاؾخضالالث والبراَحن الٗ٣لُت  ،وٖباعة ( واإلاىٖٓت الحؿىت ) حكحر الى الخٗامل بُٗىٞت ولحن م٘ ألاشخام الظًً ال
ٌؿخىٖبىن مٟهىم اإلاىُ ٤والاؾخضال ، ٫أما ٖباعة ( وظاصلهم بالتي اخؿً ) ٞخخٗل ٤بالظًً امخؤلث أ٩ٞاعَم باإلاؿاتل
3
ًء
ابخضاا الٗمل ٖلى اػالت جل ٪ألا٩ٞاع ل٩ي حؿخٗض ٖ٣ىلهم لالطٖان للح. ٤
الخاَئت ،بدُض ًجب
َّد ُي
َ
ُي ُي
َ َ ْ َ ُي َّد َّد َ َ َ
َ َ ُي َ ُي َ ْ َ ْ َ َّد َّد
ًً ْل ُيمىا ِّم ْج ُيه ْم َو٢ىلىا َآم َّدىا ِّبال ِّظي أ ِّهؼ َِّ ٫ال ُْ َىا
اب ِّاال ِّبال ِّتي ِّهي أخؿً ِّاال ال ِّظ
وفي آًت أزغي ٢ا ٫حٗالى  ( :وال جج ِّاصلىا أَل ال ِّ٨خ ِّ
ُي
َ َ
َ ُي َ
َ ُي
َ
َوأ ِّهؼ َِّ ٫ال ُْْ ٨م َوِّال ُيه َىا َوِّال ُيهْ ٨م َو ِّاخ ٌةض َوه ْد ُيً ل ُيه ُيم ْؿ ِّل ُيمىن ) ، 4أي  :ال ججاصلىَم اال بؤًٞل الُغ ١التي جئصي الى ؤلا٢غاع وؤلاطٖان
للح ، ٤وَىا ٢ض ً٩ىن اإلا٣هىص أًٞل الُغ ١والىؾاتل مً هاخُت الاؾخضال ٫والبرَان  ،أو ً٩ىن اإلاغاص أًٞلها مً ظهت
ًء
َ َ َ َ ًء َّد ًء َّد َّد َ َّد َ ْ َ
الخالإم م٘ الُب٘ ؤلاوؿاوي ٦ ،ما وعص طل ٪في ٢ىله حٗالى ـ مساَبا مىسخى وَاعون ُ ٞ ( :ي٣ىال ل ُيه ْ ٢ىال ل ُِّىا ل َٗل ُيه ًَ َخظُ ٦يغ أ ْو ًَسصخى
ًء
) ،5او ً٩ىن الجهخحن مٗا .6
َ َ ْ َ ُي َّد َّد ْ َ َ ُي
ُي ْ َّد
ًء
ُي
ان ًَ َجزَ ٙب ُْ َج ُيه ْم ِّا َّدن
وَىا ٥أًًا آًاث أزغي في َظا الؿُا ، ١مجها ٢ىله حٗالى َ ( :و٢ل ِّل ِّٗ َب ِّاصي ًَ ُي٣ىلىا ال ِّتي ِّهي أخؿً ِّان الكُُ
ًء
َ ُي ُي ْ َّد
ًء 7
َّد ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُي ًء ُّ
اؽ ُيخ ْؿىا ).8
الكُُان ٧ان ِّل ِّئلوؿ ِّان ٖضوا م ِّبِىا )  .و٢ىله حٗالى ( :و٢ىلىا ِّللى ِّ
وخانل ال٨الم  :أن َىا ٥آًاث ٖضًضة في ال٣غآن ال٨غٍم جئ٦ض ٖلى يغوعة ال٣ى ٫الحؿً والحىاع الهخي البىاا في حٗامل
اإلاؿلمحن م٘ ؾاتغ ألاصًان والش٣اٞاث ألازغي .
اإلاىلب الشالض  :الحىاس الذًجي واهمُخه في العلم الاظخماعي في لىء العىت الىبىٍت
ًء ًء
لم ً ً٨الؿلم الاظخماعي في ٨ٞغ عؾى ٫هللا ( نلى هللا ٖلُه واله وؾلم) مغخلُا ًىما ما واهما ٧ان مً ألامىع الاؾتراجُجُت
التي ٧ان ( نلى هللا ٖلُه واله وؾلم ) ًضٖى الحها في ٧ل ٞغنت جدحن لظل. ٪
 1ـ ِغزّغ اٌالػٕف (دساعخ فٚ ٟالغ األِخ االعالِ١خ )  ،ؽغٓ اٌغ١ذ ػض اٌذ ٓ٠ثؾش اٌؼٍ ، َٛط ، 1داس اٌض٘شاء ( ع )  ،لُ ،
ا٠شاْ ٘142ـ .
 2ـ عٛسح إٌؾً  ،آ٠خ . 125
 3ـ ظ  ،اٌّ١ضاْ ف ٟرفغ١ش اٌمشآْ ِ ،ؾّذ ؽغ ٓ١اٌطجبطجبئِٕ ، ٟؾٛساد ر ٜٚاٌمشث ، ٝطٙشاْ .539 /13،
 4ـ عٛسح اٌغٔىجٛد  ،آ٠خ . 46
 5ـ عٛسح طٗ  ،آ٠خ . 44
 6ـ ِغّغ اٌج١بْ ف ٟرفغ١ش اٌمشآْ  ،اٌطجشع. 450 /8 ، ٟ
ـ عٛسح اإلعشاء . 53 ،
 8ـ ِٓ عٛسح اٌجمشح  ،آ٠خ . 83
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ًء
و٦ما َى ألاؾلىب الظي صعط ٖلُه ال٣غآن ال٨غٍم في الاخاَت ب٩ل ما ًسو الؿلم والؿالم جهغٍدا جاعة واقاعة أزغي هجض
الؿىت الىبىٍت اإلاُهغة جيخهج الىهج هٟؿه في ٧ل ما ًخهل بهظا اإلابضأ ( الؿالم ) .
٣ٞض وعص الٗضًض مً الاخاصًض ًٖ الىبي واَل بِخه في َظا الخهىم والتي مجها :
وعص ًٖ الىبي ( نلى هللا ٖلُه واله وؾلم) ٢ىله  ( :مً ٖالماث اإلائمً اٞكاا الؿالم  ،واَٗام الُٗام  ،والهالة باللُل
والىاؽ هُام ).1
و٢ىله ( نلى هللا ٖلُه واله وؾلم )  ( :انالح طاث البحن أًٞل مً ٖامت الهالة والهىم ). 2
ًء
وأظاب ( نلى هللا ٖلُه واله وؾلم) خحن ؾئل ًٖ زحر أزال ١أَل الضهُا وآلازغة ٢اتال  ( :اٞكاا الؿالم في الٗالم ).3
ل٣ض ٧ان عؾى ٫هللا ( نلى هللا ٖلُه واله وؾلم ) ختى أوازغ أًامه ًىصخي وٍئؾـ لهظا اإلابضأ االوؿاوي ( الؿالم ) ٧ي ال
ًء
ً٣ا ٫ان عؾى ٫هللا ( نلى هللا ٖلُه واله وؾلم) ٧ان ًضٖىا الى َظا اإلابضأ خحن ٧ان الاؾالم يُٟٗا وبسالٞه خحن ٢ىٍذ
قى٦خه واقخض ٖىصٍ  ،وبهظا ؾض الغؾى ( ٫نلى هللا ٖلُه واله وؾلم) الُغٍٖ ٤لى أولئ ٪الظًً ٌؿخٛلىن الٟغم للخهجم
ٖلى الاؾالم .
و٦ظل ٪هجض أَل بِذ الىبىة ( ٖلحهم الؿالم ) ؾاع هٟـ الُغٍ ٤او الىهج الظي ؾاع ٖلُه الغؾى ٫ألا٦غم ( نلى هللا ٖلُه
واله وؾلم)  ،خُض ٧ان أَل البِذ ( ٖلحهم الؿالم ) ًىظهىن قُٗتهم وأجباٖهم صاتما الى الل٣اا والاظخمإ بؤَل الؿىت ،
والحىع مٗهم في ظىامٗهم  ،واظخماٖاتهم  ،ومجالؿهم  ،وهضواتهم  ،وٍجهىن ًٖ الابخٗاص ٖجهم وٍئ٦ضون لهم بًغوعة الخىاظض
في الؿاخت الاؾالمُت الٗالم  ،وخًىع الجماٖاث والجمٗاث  ،وجىخُض اإلاىا ٠٢في الحج  .و٧ل َظا ًهب مً اظل الخٗاٌل
وجد ٤ُ٣الؿلم في اإلاجخمٗاث الاؾالمُت .
و٢ض جهضي بٌٗ اإلاىدغٞحن ًٖ أَل البِذ ( ٖلحهم الؿالم ) للضؽ في أخاصًثهم ؛ لٗؼلهم وٖؼ ٫قُٗتهم ًٖ الىؾِ
الاؾالمي ال٨بحر  ...و٧اهذ َظٍ الاخاصًض ٖلى أهداا  ،مجها أخاصًض الٛلى  ،ومجها أخاصًض الخدغٍ ، ٠ومجها أخاصًض ٞحها جسلُِ
في ال٣ٟه  ،ومجها أخاصًض ٞحها اهخ٣ام وحؿ ُِ٣ألَل البِذ ( ٖلحهم الؿالم )  ،ومجها أخاصًض في الًُٗ واللًٗ ٖلى
زهىمهم.
و٧اهىا ٌٗملىن إلقاٖت َظٍ الاخاصًض ٖجهم ( ٖلحهم الؿالم ) ٣ٞ ،ض عوي ًٖ الامام الهاصٖ ( ١لُه الؿالم ) في َظا اإلاٗجى :
(اها أَل بِذ ناص٢ىن ال هسلى مً ٦ظاب ً٨ظب ٖلُىا ِٞؿ ِ٣نض٢ىا ب٨ظبه ٖلُىا ٖىض الىاؽ ). 4
ًء
وٖىه ( ٖلُه الؿالم ) اًًا  ( :ان اإلاٛحرة بً ؾُٗض لٗىه هللا صؽ في ٦خب أصحاب أبي أخاصًض لم ًدضر بها أبي ٞ ،اج٣ىا
هللا وال ج٣بلىا ٖلُىا ما زال٢ ٠ى ٫عبىا حٗالى وؾىت هبِىا). 5

ػ .

 1ـ ثؾبس االٔٛاس  ،اٌّغٍغ/ 0 ، ٟ
 2ـ َ  43 / 6 ، ْ .ػ. 2
 3ـ َ  12 / 6 ، ْ .ػ. 50
 4ـ اخز١بس ِؼشفخ اٌشعبي ِ ،ؾّذ ثٓ اٌؾغٓ اٌطٛع ، ٟرقؾ١ؼ  :د  .ؽغٓ ِقطفٔ ، ٞٛؾش ِئعغخ إٌؾش ف ٟعبِؼخ ِؾٙذ ،
ط ِؾٙذ  ،ا٠شاْ  ،ؿ . 305
5ـَ.ْ،
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وعوي ًٖ ًىوـ ًٖ أبي الحؿً الغيا ( ٖلُه الؿالم ) ٢ا ( : ٫ان أبا الخُاب ٦ظب ٖلى أبي ٖبض هللا ( ٖلُه الؿالم ) لًٗ
هللا أبا الخُاب ! و٦ظل ٪أصحاب أبي الخُاب ًضؾىن َظٍ ألاخاصًض الى ًىمىا َظا في ٦خب أصحاب أبي ٖبض هللا ( ٖلُه
الؿالم ) ٞال ج٣بلىا ٖلُىا زال ٝال٣غآن ).1
ًء
وًٖ أبي الحؿً الغيا ( ٖلُه الؿالم ) في خضًض الى ابً أبي مدمىص ً ( :ا ابً أبي مدمىص ان مسالُٟىا ويٗىا أزباعا في
ًٞاتلىا وظٗلىَا ٖلى زالزت أ٢ؿام أخضاَا الٛلى وزاهحها الخ٣هحر في أمغها وزالثها الخهغٍذ بمشالب أٖضاتىا ٞبطا ؾم٘ الىاؽ
الٛلى ُٞىا ٟ٦غوا قُٗخىا ووؿبىَم الى ال٣ى ٫بغبىبُدىا واطا ؾمٗىا الخ٣هحر اٖخ٣ضوٍ ُٞىا واطا ؾمٗىا مشالب أٖضاتىا
بؤؾمائهم زلبىها بؤؾماتىا ) . 2و٢ض ٧ان أتمت أَل البِذ ( ٖلحهم الؿالم ) ٌٗملىن ل٨ؿغ َظا الُىٖ ١جهم وًٖ قُٗتهم
بخ٨ظًب َظٍ الاخاصًض  ،وٞطح الىياٖحن الظًً ٧اهىا ًًٗىن ٖلحهم مً الحضًض مالم ًخدضزىا به  ،والخؤُ٦ض ٖلى ع٧ ٌٞل
خضًض ًغوي ٖجهم ًسال ٠ال٣غآن .
و٧اهىا ًُلبىن مً ٣ٞهاا قُٗتهم وعواة أخاصًثهم أن ًخدغوا الاخاصًض الهاص٢ت اإلاغوٍت ٖجهم ( ٖلحهم الؿالم ) وٍدظعوا ما
ويٗه الىىانب واإلاىدغٞىن ٖجهم  ،و٧اهىا ًًٗىن لهم ألانى ٫وال٣ىاٖض الٗالظُت إلاٗغٞت ألاخاصًض الهاص٢ت مً الاخاصًض
اإلاخٗاعيت  ،والاخاصًض الًُٟٗت  ،و٧اهىا ًضٖىن قُٗتهم للخٗاٌل م٘ ؾاتغ الُىات ٠الاؾالمُت  ،والاهٟخاح ٖلحهم ،
والخٗاَي الٗلمي والش٣افي مٗهم  ،وخًىع اظخماٖاتهم ونلىاتهم .
و٧اهىا ال ًغيىن لكُٗتهم أن ٌٗتزلىا الىؾِ الاؾالمي الٗام .
الخاجمت
ْهغ مً زىاًا البدض اإلاؿخسلهاث آلاجُت :
ًء
ـ هجض أن أنل ٧لمت خىاع َى  :الحاا  ،والىاو  ،والغاا ٣ً .ى ٫ابً صعٍض  :أن ( الحىاع مهضع خاع ًدىع خىاعا اطا عظ٘ ،
ٞالحىاع الغظىٕ .
ًء ًء
ًء
مٗان ٦شحرة  ،ولم هجض في ال٨خب ال٣ضًمت حٗغٍٟا واُٞا لهظٍ ال٩لمت .
ـ جبحن للباخض ٦ما وعص في حٗغٍ ٠الحىاع انُالخا ٍن
ـ وٍخطح مما ج٣ضم أن الحىاع َى مغاظٗت ال٨الم بحن الُغٞحن أو أَغا ، ٝوال٣هض مجها جصحُذ ٨ٞغة أو بُاجها أو ازباتها ،
ًء
للىنى ٫الى الهىاب  ،أو ألا٦ثر نىابا .
ـ أي ٠الى طل ٪أن ال٣غآن ال٨غٍم خىاع م٘ الىاؽ ًساَب الٟغص واإلاجخم٘ وَى مكخمل ٖلى الجض ٫واإلاىاْغة واإلاداؾبت
واإلاداظت .
ُي ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
اب ح َٗال ْىا ِّالى ٧ل َم ٍنت
ـ وجبحن للباخض أن َأو ٫هضاا للخٗاٌل الؿلمي بحن اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت ًخمشل َب٣ىله حٗالى ٢( :ل ًا أَل ال ِّ٨خ ِّ
ًء ًء
َ َ َ َّد ْ ْ َ ُي ُي ْ ْ
اق َه ُيض ْوا ب َؤهاَّد
َؾ َىاا َب ُْ َي َىا َو َب ِْ َى ُيْ ٨م أ َّدال َو ْٗ ُيب َض ا َّدال الل َه َو َال ُيو ْكغ َ ٥به َق ِْ ًءئا َو َال ًَ َّدخس َظ َب ْٗ ُي
ً َىا َب ًْٗا أ ْعَبابا ِّمً ُيصو ِّن الل ِّه ِّ ٞبن جىلىا ٣ٞىلىا
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ
ُيم ْؿ ِّل ُيمىن ) .
1ـَ.ْ.
 2ـ ػ ْٛ١أخجبس اٌشضب ِ ،ؾّذ ثٓ ػٍ ٟاٌقذٚق  ،رقؾ١ؼ ٚرؼٍ١ك  ،اٌؾ١خ ؽغ ٓ١االػٍّٔ ، ٟؾش ِئعغخ االػٍّ ، ٟط، 1
 ٖ1404ـ ث١شٚد . 2 2 /2 ،
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ـ وْهغث للباخض خ٣ُ٣ت ان جد ٤ُ٣الخٗاٌل الاظخماعي ٖامل أؾاؽ لخىٞحر ألامً والاؾخ٣غاع في اإلاجخم٘  ،واطا ما ٣ٞضث
خالت الؿلم والىتام الضازلي أو يٟٗذ ٞبن الىدُجت الُبُُٗت لظل ٪جضَىع ألامً وػٖؼٖت الاؾخ٣غاع .
ـ ٦ما جبحن لهظا الخٗاٌل الاظخماعي م٣ىماث ( ان مً م٣ىماث الخٗاٌل الاظخماعي الٗض ٫واإلاؿاواة ٞاإلاجخم٘ ًدؿاوي الىاؽ
أمام ال٣اهىن وٍىا٧ ٫ل طي خ ٤خ٣ه وال ًخمحز ُٞه ٦ ... ،ما أن مً م٣ىماث الخٗاٌل الاظخماعي يمان الح٣ى ١واإلاهالح
ًء
اإلاكغوٖت لٟئاث اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل هىٖا مً الخىىٕ والخٗضص في اهخماااجه الٗغُ٢ت أو الضًيُت أو اإلاظَبُت أو ما قا٧ل طل. ٪
ـ و٦ظل ٪هجض أَل بِذ الىبىة ( ٖلحهم الؿالم ) ؾاع هٟـ الُغٍ ٤او الىهج الظي ؾاع ٖلُه الغؾى ٫ألا٦غم ( نلى هللا ٖلُه
واله )  ،خُض ٧ان أَل البِذ ( ٖلحهم الؿالم ) ًىظهىن قُٗتهم وأجباٖهم صاتما الى الل٣اا والاظخمإ بؤَل الؿىت  ،والحىع
مٗهم في ظىامٗهم  ،واظخماٖاتهم  ،ومجالؿهم  ،وهضواتهم  ،وٍجهىن ًٖ الابخٗاص ٖجهم وٍئ٦ضون لهم بًغوعة الخىاظض في
الؿاخت الاؾالمُت الٗالم  ،وخًىع الجماٖاث والجمٗاث  ،وجىخُض اإلاىا ٠٢في الحج  .و٧ل َظا ًهب مً اظل الخٗاٌل
وجد ٤ُ٣الؿلم في اإلاجخمٗاث الاؾالمُت .
اإلافادس واإلاشاظؼ
ـ زحر ما هبخضأ به ال٣غآن ال٨غٍم
َٗٓٗٔـ .
ٔ ـ الاخ٩ام في أنى ٫ال٣غآن ٖ ،لي بً أخمض بً ؾُٗض بً خؼم الٓاَغي  ،صاع الحضًض  ، ٍٔ ،ال٣اَغة ،
ٕ ـ ازخُاع مٗغٞت الغظا ، ٫مدمض بً الحؿً الُىسخي  ،جصحُذ  :ص  .خؿً مهُٟىي  ،وكغ مئؾؿت اليكغ في ظامٗت
مكهض  ٍ ،مكهض  ،اًغان .
ٗٔ98م ٦ ،خاب
ٖ ـ أؾاؽ البالٚت  ،أبى ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغ بً أخمض الؼمسكغي  ،مئؾؿت الغؾالت  ، ٍٕ ،بحروث ،
الحاا  ،ماصة ( خىع ) .
ٗ ـ أٞا ١خًاعٍت للىٓغٍت الؿُاؾُت في الاؾالم  ،مدمض بدغ الٗلىم  ،صاع الهاصي  ،بحروث .
٘ ـ بداع الاهىاع  ،اإلاجلسخي  ،ميكىعاث طوي ال٣غبى ٢ ،م .
 ٙـ جاط الٗغوؽ  ،مدمض بً مدمض بً ٖبض الغػا ، ١اإلال٣ب  :بمغجطخى الؼبُضي  ،جدٖ ٤ُ٣لي قحري  ،صاع ال٨ٟغ  ،بحروث ،
ٗٔ99م  ،باب الغاا  ،ماصة ( خىع ) .
ٖٕٓٓم  ،باب الجُم .
 7ـ الخٗغٍٟاث  ،أخمض بً مدمض بً أخمض الجغظاوي  ،صاع ال٨خب الٗلمُت  ، ٍٕ ،لبىان ،
َٕٗٗٔـ .
 8ـ الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن  ،ال٣غَبي  ،صاع ال٨خب الٗلمُت  ، ٍٕ ،بحروث ،
ٔ987م  ،باب الشىاثي الصحُذ ،
 9ـ ظمهغة اللٛت  ،مدمض بً الحؿً بً صعٍض الاػصي  ،صاع أخُاا الترار الٗغبي  ٍٖ ،بحروث ،
باب الحاا والغاا وما بٗضَا مً الحغو ، ٝماصة ( ح  ،و  ،ع ) .
ٓٔ ـ الحىاع ال٣غآوي في يىا ؾىعة ألاوٗام  ،اٖضاص أخمض مدمض الكغ٢اوي  ،بدض م٣ضم الى اإلائجمغ الٗالمي خى ٫الحىاع م٘
َٕٔٗ8ـ .
ألازغ في ال٨ٟغ الاؾالمي بجامٗت الكاع٢ت ،
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ٔٔ ـ الحىاع بحن الحًاعاث في ال٨خاب والؿىت  ،مدمض الغَكهغي  ،صاع الحضًض  ، ٍٔ ،اًغان  ( ،بال  .ث )  ،الهامل .
ٕٔ ـ الحىاع وآصابه  ،ص  .نالح خمُض  ،صاع اإلاىاعة  ، ٍٔ ،بال  .ث ) .
َٕٔٗٙـ .
ٖٔ ـ الحىاع واإلاىاْغة  ،زلُل ػٍاصة  ،صاع ال٩لم الُُب  ،بحروث ،
ٗٔ ـ الٗضة  ،ال٣اضخي ابي ٌٗلي ( زلُل بً ٖبض هللا أخمض بً ابغاَُم ال٣ؼوٍجي  ،اإلا٨خبت الاؾالمُت  ،لبىان ( بال  .ث ) .
٘ٔ ـ ُٖىن أزباع الغيا  ،مدمض بً ٖلي الهضو ، ١جصحُذ وحٗلُ ، ٤الكُش خؿحن الاٖلمي  ،وكغ مئؾؿت الاٖلمي .
 ٔٙـ ال٨كا ًٖ ٝخ٣ات ٤الخجزًل وُٖىن ألا٢اوٍل  ،أبى ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغ الؼمسكغي  ،صاع ال٣لم  ، ٍٔ ،صمك، ٤
ٔٔ99م .
 ٔ7ـ لؿان الٗغب  ،ابً مىٓىع مدمض بً م٨غم اإلاهغي  ،صاع ناصع  ، ٍٔ ،بحروث ( ص  .ث ) خغ ٝالغاا  :ماصة  ( :خىع ) .
ٖٕٓٓم .
 ٔ8ـ ماطا حٗغ ًٖ ٝالحىاع  ،ص  .ابغاَُم مدمض  ،صاع االؾغاا ٖ ،مان ،
 ٔ9ـ مجخم٘ الالٖى( ٠صعاؾت في وا ٘٢ألامت الاؾالمُت )  ،خؿً الؿُض ٖؼ الضًً بدغ الٗلىم  ، ٍٔ ،صاع الؼَغاا ( ٕ ) ٢ ،م ،
َٕٔٗ7ـ .
اًغان
ٕٓ ـ مجم٘ البُان في جٟؿحر ال٣غآن  ،الُبرسخي  ،ميكىعاث طوي ال٣غبى ٢ ،م .
ٕٔ ـ اإلاهباح اإلاىحر في ٚغٍب الكغح ال٨بحر  ،أخمض بً مدمض بً ٖلي الُٟىمي  ،اإلا٨خبت الٗلمُت  ،بحروث  ،لبىان ( بال  ،ث )
٦خاب الحاا  ،الحاا م٘ الىاو وما ًمشلهما .
ٕٔ98م .
ٕٕ ـ اإلاعجم الٟلؿٟي  ،ص  .ظمُل نلُبا  ،صاع ال٨خاب اللبىاوي  ،لبىان ،
ٖٕ ـ معجم م٣اٌـ اللٛت  ،ابً ٞاعؽ ٦ ،خاب الىىن  ،ماصة هٓغ  ،صاع ال٨خاب  ،بحروث .
ٕٗ ـ مٟغصاث الٟاّ ال٣غآن  ،الغاٚب الانٟهاوي  ،الحؿً بً مدمض بً اإلاًٟل  ،صاع ال٣لم ـ صمك ( ، ٤بال  .ث ) ٦ ،خاب
الىىن .
َٕٔٗ8ـ .
ٕ٘ ـ اإلاىاْغاث وآصاب الحىاع  ،ابغاَُم خامض ٞلُذ  ،اإلا٨خبت الحضًشت لليكغ والخىػَ٘ ٖ ،مان
َٕٕٗٔـ .
 ٕٙـ مىاهج الجض ٫في ال٣غآن  ،ػاَغ الاإلاعي  ،صاع الغاتض الٗغبي  ،بحروث ،
 ٕ7ـ اإلاحزان في جٟؿحر ال٣غآن  ،مدمض خؿحن الُباَباثي  ،ميكىعاث طوي ال٣غبى َ ،هغان .
 ٕ8ـ الجهاًت في ٚغٍب الحضًض وألازغ  ،ابً ألازحر مدمض بً مدمض ابً ٖبض ال٨غٍم الكِباوي ٕ9ـ الجؼعي  ،جذ َ :اَغ أخمض
ٔ997م .
الغاوي  ،مدمض أخمض الُىاحي  ،اإلا٨خبت الٗلمُت  ،بحروث ،
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ظ ــذلُت ألاهـا و آلاخ ــش
ألاظخارة آمــىت غـىىه  /نعم اللؿت وألادب الػشبي  -ظامػت مدمذ إلاحن دباؾحن ـ ظىُل 2ـ الجضاثش .

ان اإلاغا اط ًغوم الحضًض ًٖ مؿؤلت الخٗاٌل بحن الش٣اٞاث و الكٗىب لؼام ٖلُه الخى - ٠٢بضااٖ -ىض ماَُت ألاها و ماَُت
آلازغ ٖلى اٖخباع أجهما ُ٢با الخىانل  /الاهٟها. ٫
و لٗل ما ج٩اص ججم٘ ٖلُه الترازاث الٟلؿُٟت مظ ٧اهذ أن ألاها /الهىٍت لِؿذ -أبضا -مُٗى ٢بلُا ًخدضص بظاجه ٞ ,ال بض له مً
آزغ ٌٗغٞه و ًدضصٍ  ,اط الظاث " ال جىدبه الى هٟؿها أو ال ج٩اص حعي هٟؿها ٦خٛاًغ أو مٛاًغة اال متى انُضمذ بٛحرتها  ,أي
1
بآزغ ًضٗٞها الى الكٗىع ببهُتها أو بازخالٞها و جماًؼَا "
ٞؤبٗاص الظاث جب٣ى مغتهىت بىظىص آزغ ال جخٗحن اال به  ,و ٢ضًما ُ٢ل "بًضَا جدبان ألاقُاا " ٞاآلزغ " َى ٢ضعها و َى
قُغها،
اهه ٢ضعها ألن ألاها جبجى أنال بالٗال٢ت م٘ الٗالم  ,و الىعي بالظاث ًمغ باآلزغ  ,و الكٗىع بالهىٍت ًبرػ في مىاظهت الٛحر .و َى
قُغها ألهىا ال هى ٪ٟهى٣ؿم ٖلى أهٟؿىا ٞىٛاًغ طواجىا و هخماهى م٘ الٛحر يغبا مً اإلاماَاة " .2
ٞاآلزغ بىااا ٖلى َظا الُغح ٌؿ٨ىىا  ,ال اه٩ٟا ٥للظاث ٖىه ًمحزَا و ٌٗغٞها و ٢ض ج٩ىهه اهسغاَا و مماَاة ٞ ,ال نٟاا في
الهىٍت  ،ومً ًخمؿ ٪بهىٍت ناُٞت  ،والغأي لٗبض ال٨بحر الخُُبي ٣ً ،ظ ٝباآلزغ الى مٟهىم الٛحرًت اإلاخىخل .
ل ً٨مً ً٩ىن آلازغ باليؿبت لىا ؟ َل َى الٛغب اإلاسخل ٠مجخمٗا و خًاعة ؟ و اطا ٧ان طل٦ ٪ظلٞ ٪ماطا ًٖ ألاق٣اا
الظًً ٌكتر٧ىن في الكغَٗت و ًسخلٟىن في اإلاظَب ؟ و َل باث الترار هٟؿه ٌك٩ل آزغ باليؿبت للىعي اإلاٗانغ ؟.
و لٗل الترازحن و الح٣لحن ال٨بحرًً اللظًً جدضزا ًٖ آلازغ َما الٟلؿٟت و الضًً  ,اط لُاإلاا جًمىا الضٖىة الى الاهٟخاح ٖلُه
و الدؿامذ مٗه  ,و ان ٖض  -أي آلازغ  -في بٌٗ ألاًضًىلىظُاث الٟلؿُٟت جحُما (٦ما ٖىض ؾاعجغ) مهضصا للُ٨ىىهت .
اهه و٢بل أن ًسل ٤الٗالم جؤؾـ مٟهىم الٛحرًت َ ,ظا ما ًظَب الُه ًىؾ ٠الهضً ، ٤مٟؿغا آلاًت ال٨غٍمت َ ٢َ {:
اَ ٫ما َم َى َٗ َ٪
َ َّد
ْ َ
ََ
أال َح ْس ُيج َض ِّاط أ َم ْغُيج ََ ٢َ ًۖ ٪ا ٫أها َز ْح ٌةر ِّم ْى ُيه َز َل َْ ٣خ ِّجي ِّم ًْ َه ٍناع َو َز َل َْ ٣خ ُيه ِّم ًْ َِّ ٍنحن } ( ألاٖغا )ٕٔٝاط ً٨خب َ " :ظا ظٗلجي أنل الى أن أال هي
جضزل ؤلاله في أن ًسغط مً طاجه هًُ٣ه  ,اهه أزغط مً طاجه هًُ٣ه و زل ٤الٗالم ٌٗ ,جي أن الٗالم اهبجى ٖلى الٛحرًت  ,و مً
3
َى ٚحر ؤلاله ؟ َى ابلِـ ( )...ان هُ٣ت الاهُال ١للٛحرًت هي ازغاط ه ٌُ٣ؤلاله مً ؤلاله ٢بل أن ًسل ٤الٗالم "

ٔ عبد اإللو بلقزيز ,العرب واحلداثة دراسة يف مقاالت احلداثيني العرب  ,مركز دراسات الوحدة العربية  ,بريوت  /لبنان  ,طٔ , ٕٓٓٚص ٗٗ .
ٕ علي حرب  ,نقد احلقيقة  ,ادلركز الثقايف العريب  ,الدار البيضاء  /ادلغرب  ,طٕ ٘ , ٜٜٔص ص  ٕٜـ ٖٓ .
ٖ يوسف الصديق  ,اآلخر واآلخرون يف القرآن  ,دار التنوير  ,تونس  ,طٔ ٕ٘ٔٓ  ,ص ٔ٘ .
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و ٖلى الغٚم مما ًدمله َظا الُغح مً ظضة اال أهه ًب٣ى اخخماال جؤوٍلُا ًُغخه الىو الالمخىاهي صاللت ,و ًًًُ ٠ىؾ٠
الهضً ٤أهه أو ٫ما بضأث اإلاٛاًغة و آلازغ اإلاٗاصي  /اإلاىا ٌ٢في ما وعص في ؾىعة اإلااتضة :
َ
ْ َ
َ
ْ
َ
ْ ُي
َ
{ َواج ُيل َٖل ْح ِّه ْم َه َبؤ ْاب َج ْي َآص َم ِّب ْال َح ِِّّ ٤اط ََّ ٢دغَبا ُيْ ٢غَب ًءاها َُ ٞيخ ُيِّ ٣ب َل ِّم ًْ أ َخ ِّض َِّ َما َول ْم ُيً َخ ََّ ٣دب ْل ِّم ًَ ْآلا َز ِّغ ََ ٢اَ ٫أل ُْ ٢يخ َل َّدى ََ ٢َ ًۖ ٪اِّ ٫ا َّده َما ًَ َخ ََّ ٣دب ُيل َّدالل ُيه ِّم ًَ اإلا َّدخ َِّ ٣حن }
(اإلااتضة. ) ٕ7
" ان ال٣غآن ًئؾـ للٛحرًت ٖلى أجها م٣ىم مً م٣ىماث البٗض الاظخماعي للخل )...( ٤ل٣ض أْهغث الؿىأة أن آلازغ َى اإلاغشح
1
لل٣خل و ج٩ىن بظلَ ٪ظٍ الحاصزت ٢ض أؾؿذ للٛحرًت و لآلزغ "
ٞمىظ خاصزت ٢ابُل و َابُل و الظاث جدلم بٗالم جخدُٞ ٤٣ه وٖىص ؤلاوؿاهُت مً زال ٫الخغوط ًٖ وخكُتها ألجها جدُا صاتما
م٘ آلازغًٍ  ,و اط أنبذ َابُل مً الىاصمحن ٞؤلهه جىاَؤ م٘ اإلاىث خحن جغ٢ / ٥خل أزاٍ  ِ٣ٞ ,في اإلاىث ه٩ىن ٖلى اهٟغاص .
ان الضًً أَم م٩ىن خًاعي ًغجبِ ُٞه اإلا٣ضؽ باإلاضوـ أو الؿماوي باألعضخي و ًخضزل مً زالله الىحي في اخال ٫الؿالم
ٖلى ال٩ىن  ,ل ً٨الىا٣ً ٘٢ى ٫الًض ٞالُ٣اث٘ و الٗى ٠و الحغوب ٖاصة ما ج٣ىم بحن الكٗىب باؾم الضًً (الحغوب
الهلُبُت  ,اإلاظاَب اإلاخىاخغة ٧الؿىت و الكُٗت و ال٩ازىلُ ٪و البروجِؿخاوـ ) َظا ما ظٗل البروِٞؿىع الٟغوسخي مِكا٫
صوؽ ًدؿاا: ٫
" َل الٗى ٠و الحغب يمً مىٓىع الىحي الخىخُضي أمغ مدخىم ؟ و َل بالخالي ٌؿخدُل ٖلُىا أن وِٗل بؿالم في ْل
َُمىت ألاصًان الخىخُضًت ؟ (ً )...يبػي الاٖترا ٝبؤن ٦خب الىحي الشالزت جئظل جد ٤٣الؿالم و الىتام بحن البكغ الى أػمىت
2
أزغي  ,أي الى الؼمً ألازغوي "
لِـَ -بٗا  -ما جخًمىه ٦خب الخىخُض َى الضاعي للٗى ٠و جؤزحر الؿالم الى الٗالم ألازغوي  ,بل اجها ٞهىم البكغ اإلاٛلىَت
لهظٍ الىهىم ٩ٞ ,ل مضمً ٖلى ٚحرًخه و ًىٓغ الى آلازغ بمىُ ٤اؾدبٗاصي و مٗاص ٞ ,الحهىصي ً٣ى ٫بؤن صًىه َى وخضٍ
الح ٤اإلاُل ٤و اإلاؿُخي ً٣ى ٫الصخيا هٟؿه و ٦ظل ٪اإلاؿلم ٖ ,ىضتظ ًدهل الىبظ اإلاخباص ٫بحن ألاصًان و جيكؤ الحغوب
اإلاخ٨غعة .3
زم ان ؤلاؾالم أ٦ثر َظٍ ألاصًان اتهاما بالٗى ٠والضمىٍت  ،اؾدىاصا الى ما وعص ُٞه مً آًاث الجهاص و الؿُ. ٠
َ
َ
َ
٣٦ىله حٗالى َ {:وأ ِّٖ ُّضوا ل ُيه ْم َما ْاؾ َخ َُ ْٗ ُيخ ْم ِّم ًْ ُيَّ ٢دى ٍنة َو ِّم ًْ ِّعَب ِّاٍ ْال َخ ُْ ِّل ُيج ْغ َِّ ُيبى َن ِّب ِّه َٖ ُيض َّدو َّدالل ِّه َو َٖ ُيض َّدو ُيْ ٦م َو َآز ِّغ ًٍَ ِّم ًْ ُيص ِّوج ِّه ْم ال َح ْٗ َل ُيم َىج ُيه ُيم َّدالل ُيه ٌَ ْٗ َل ُيم ُيه ْم ًۚ
َ ُي َ ْ َ ُي ْ َ َ
َو َما ُيج ْى ُِّ ٟي٣ىا ِّم ًْ َشخ ْي ٍنا ِّفي َؾ ِّب ُِّل َّدالل ِّه ُيً َى َّدِّ ٝال ُْْ ٨م َوأه ُيخ ْم ال جٓل ُيمىن } ( ألاهٟا, ) /ٙٓ٫
َ ْ ُي ُي ُي ْ َ ْ ُي َ ْ ُي ُي ُي ْ َ َ ْ ُي ُي ْ ْ َ ْ ُي َ ْ َ ُي ُي
َْ
ىْ ٦م َو ْالْ ٟخ َى ُيت َأ َق ُّض م ًَ ْال َْ ٣خل َوال ُيج َ٣اج ُيل ُي
ىَ ْم ِّٖ ْى َض اإلا ْس ِّج ِّض
و ٢ىله { :وا٢خلىَم خُض ز ِّٟ٣خمىَم وأز ِّغظىَم ِّمً خُض أزغظ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
َْ
َ ْ َ َ ُي ُي ْ َ ْ ُي ُي ُي َ َ
َ ُي ُي
ىَ ْم ٦ظ ِّل ََ ٪ظ َؼ ُياا ال٩ا ِِّّ ٞغًٍ } (الب٣غةٔ, )ٔ9
ال َح َغ ِّام َخ َّدتى ُيً٣ا ِّجلىْ ٦م ُِِّّ ٞه ِّ ٞبن ٢اجلى٦م ٞا٢خل
َ َ َ َ َ َْ
َ ُي
ْ
ألا ْق ُيه ُيغ ْال ُيح ُيغ ُيم َْ ٞاُ ٢يخ ُيلىا ْاإلاُي ْكغَ ٦حن َخ ُْ ُيض َو َظ ُّ
ه ُيغ ُي
ىَ ْم َو ُيز ُيظ ُي
ضج ُيم ُي
وَ ْم َو ْ
اخ ُي
وَ ْم َواُ ٢يٗ ُيضوا ل ُيه ْم َّ ٧دل
و ٢ىله في الخىبت ِّ ٞ { :بطا اوؿلخ
ِّ ِّ
َ
َ
َّد
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُي
اله َالة َوآج ُيىا َّد
َم ْغ َ
الؼ٧اة ٞسلىا َؾبُل ُيه ْم ًۚ ا َّدن الل َه ٌ ٟٚة
ن ٍنض ًۚ َٞبن َج ُيابىا َو َأ َُ ٢يامىا َّد
ىع َّدع ِّخ ٌة
ُم } (الخىبت٘ )
ِّ
ِّ
ِّ
ٔ يوسف الصديق  ,اآلخر واآلخرون يف القرآن  ,ص ٖٗ .
ٕ ىاشم صاٌف  ,اإلسالم واالنغالق الالىويت  ,دار الطليعة  ,بريوت  /لبنان  ,طٔ ٕٓٔٓ  ,ص ٔ. ٔٛ
ينظرٖ  :زلمد أركون  ,حنو تاريخ مقارن لألديان التوحيدية  ,تر  :ىاشم صاٌف  ,دار الساقي  ,بريوت  /لندن  ,طٔ ٕٔٔٓ  ,ص . ٖٕٚ
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ً٣غ ال٨ٟغ اإلاٗانغ ٖلى أن لهظٍ آلاًاث أؾُ٣تها الٓغُٞت التي أهجبتها " و الٟهم الحغفي للىهىم ووَؤة الخؤوٍالث الخاعٍسُت
1
التي حعج بها الىهىم الشىاوي اإلاهىٟت خى ٫عؾالت الاؾالم "
هي اإلاؿئولت ًٖ الٗى ٠اإلاماعؽ الُىم باؾم َظٍ الكظعاث ٞ،هضم ام٩اهُت الخٗاٌل م٘ آلازغ مكغ٧ا أو ٧اٞغا و اؾدباخت
الٗىٖ ٠لُه عاظ٘ الى جهيُم الىو و ويٗه ٞى ١الكغوٍ الخاعٍسُت  ":ان الىٓغ صاتما الى هللا في مىا٢كت ً٢اًا الىحي
والىو اٟٚا ٫للبٗض آلازغ الهام و َى الىا ٘٢و اإلاخل٣حن  ,ان ؤلاخ٩ام الكغُٖت أخ٩ام زانت بالبكغ في خغ٦تهم صازل
2
اإلاجخم٘ و ال ًصح ازًإ الىا ٘٢اإلاخٛحر ألخ٩ام و حكغَٗاث ظامضة ال جخدغ ٥و ال جخُىع"
صحُذ ٖ -لى ما ًغي ًىؾ ٠الهضً - ٤أن َىا ٥آًاث ٧ىهُت حٗم ظمُ٘ ألاػمىت  ,ل ً٨صحُذ ٦ظل ٪اعجباٍ بٌٗ آلاًاث
بٓغو ٝمُٗىت اهً٣ذ ,و في َظا الهضص ًلىم أع٧ىن بٌٗ اإلاؿلمحن ألجهم" ٌٛظون الٗىَ ًٖ ٠غٍ ٤الخالٖب باإلاٟهىم
الالَىحي  -الؿُاسخي اإلاضٖى ب "الجهاص " ٦ما أجهم ٌٛظون الحغب ًٖ َغٍ ٤ؤلاب٣اا ٖلى الكٗب في خالت الجهل اإلاغسخ
3
مئؾؿاجُا "
ل ً٨الٗىصة الغَُبت إلاٟهىم الجهاص  ,الظي جخبىاٍ اإلاجمىٖاث ؤلاعَابُت الُىم ما َى اال عص ٗٞل ٖلى اإلاض الٗىلمي الظي ًخُٛا
َمـ الخهىنُت و اقاٖت الىمىطط الىخضوي " اجهم )الجماٖاث ؤلاؾالمىٍت ) هدُجت لخدضًض مبخىع لم حكملهم مؼاًاٍ ،
وظؼا مً ضحاًاٍ أ٦ثر مما َم أٖضاا لهظا الخدضًض ٖضاوة مُل٣ت " ٞ ,4األها الؿلُٟت الُىم جغَ ٌٞظا الؿحر اإلاخىانل
للٗالم هدى ز٣اٞت الالاٖخ٣اص  ,لظل ٪هي جترظم جهغٞاتها بالٗىصة الى الىمىطط الضًجي الؿاتض ٢بلٗٔ ٢غها لباؾا /مماعؾت  ,اط
جغي أن الخالم مً َُمىت آلازغ َى اخال ٫ما ؾاص في الٗهغ الظَبي مً ؾلىُ٦اث و قغاث٘  ,و بهظا ًمًٗ الٗ٣ل ألانىلي
في اخضار الُ٣اث٘ ً ,ىْ ًٖ ُ٘٣غوٖ ٝهغٍ مً ظهت و ًٖ ٖ٣ل آلازغ مً ظهت أزغي ٨ٟٞ ،غة ؤلاؾالم الصحُذ ٣ً -ى٫
أع٧ىن  " -هي بدض طاتها وَم و أؾُىعة حٗمغ وعي اإلاالًحن  ,زم ألن َظا الخِ في الخ٨ٟحر ًمشل الخُاع الؿلٟي اإلاضٖى
ب"ؤلانالحي" و الظي ًضا ًٖ ٘ٞال٨ٟغة طاث الجىَغ اإلاشالي ألاؾُىعي الٗظب التي ج٣ى ٫بىظىص اؾالم واخض صحُذ أو اهه
وظض ًىما زم اهدغٞىا ٖىه و ابخٗضها " .5
َظا الاوٛالٖ ١لى الظاث  -اطا -و ؤلانغاع ٖلى الغظىٕ الى اإلاايىٍت التي حك٩ل في اإلاسُاٖ ٫هغ الؿلم /الهٟاا الظي ما وظض
ًىما َ ،ى ما خبـ ٖملُت الاجها ٫باآلزغ و الحىاع مٗه و ختى الىٓغ الى ما ًُغخه بٗحن ؤلاهها. ٝ
و ل٨ــً م ٣ــى ٫أع٧ىن و " زُاب الحضازت في َظا الى٣ض ًماعؽ اللٗبت ُٖجها التي ًماعؾها زُاب ألانالت ً :ستز ٫ألاها في ٖهغٍ
(ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ) ٞ ,خب ــضو له في ٚاًت الخؤزغ و الاهدُــاٍ لِؿهل ه٣ضَا  ,جماما ٦ما ًستزلها زُاب ألانالت في "الٗهض
الظَبي" للٗهغ الىؾُِ لِؿ ــهل مضً ـ ـ ــدها ٨َ.ظا جهبذ ألاها ٖىض الحضازُحن مغاصٞا للهؼٍمت و الاهضزاع ( )...و في ألاخىا٫

ٔ عبد اجمليد الشريف  ,لبنات ٖ  ,دار اجلنوب للنشر  ,تونس طٔ ٕٔٔٓ  ,ص ٕٔ .
ٕ نصر حامد أبو زيد  ,مفهوم النص  ,دراسة يف علوم القرآن  ,ادلركز الثقايف العريب  ,بريوت  /لبنان  ,ط  , ٕٓٔٔ ٛص ٕٔٔ .
ٖ زلمد أركون  ,حنو تاريخ مقارن لألديان التوحيدية  ,ص ٕٕٖ .
ٗعبد اجمليد الشريف  ,لبنات ٖ  ,ص ٖٖ .
٘ زلمد أركون  ,حنو نقد العقل اإلسالمي  ,تر :ىاشم صاٌف  ,دار الطليعة  ,بريوت /لبنان  ,طٔ  , ٕٜٓٓص . ٕٗٚ
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ظمُٗا  ,اظخم٘ ٢ى ٫الحضازُحن في أن ألاها ؤلاؾالمُت ال جىُىي اال ٖلى ما ًضٖى الى ه٣ضَا مً أظل اٖاصة نىٚها ٖلى مشا٫
1
آزغ"
َ٨ظا ًبضو أن ألاها الٗغبُت ٢ض اوكُغث ٖلى اهُتها في ٖال٢تها م٘ آلازغ ٞ ,خ ــاعة جــغي ُٞه اإلادخل -الهلُبي  -الٗضو و جاعة جــغي
ُٞه الحً ــاعة و الٗ٣ل و الح ــغٍت ...
زم إلااطا الخدى ًٖ ٫ؤلاؾالم ألاو ٫الظي اخخٟى باآلزغ و ج٣بله مٗاملت  /خىاعا  /و صمجا ؟ و ٢ض زبدذ مىا٦ ٠٢شحرة للىبي -
نل ــى هللا ٖلُـ ــه و ؾلم  -في حٗامله م٘ الحهىص و الىهاعي في قئون الحُاة ٖامت  ,و في َظا اإلا٣ام ًخى ٠٢ناخب ٦خاب آلازغ
و آلازغون في ال٣غآن  ،مدؿاتال ًٖ الؿبب الظي ظٗل م٨ت و اإلاضًىت مدغمخحن ٖلى أَل ال٨خاب  ،و َى أمغ لم ًؤجه الغؾى ٫و
ال هو ٖلُه ال٣غآن ً٣ىٚ " : ٫غٍب أمغ اإلاؿلمحن اإلاٗانغًٍ  ,هُلب مً عوما أن جبجي مسجضا ٢غب ال٣ضٌـ بُغؽ مئؾـ
ال٨ىِؿت ال٩ازىلُُ٨ت اإلاؿُدُت و ال ه٣بل أن ً٩ىن َىا٦ ٥ىِؿت نٛحرة في م ٨ـ ــت  ,ما الظي ًمى٘ أن ًىظض ههاعي و حهىص في
م٨ت  ,بٗض وكغ الؿلم و اهً٣اا الههُىهُت ً ,مى٘ اإلاؿُدُحن الُىم  ,مً أصاا نالتهم ختى في بُىتهم في الؿٗىصًت ٠ُ٦ ,
2
هدبب الاؾالم للىاؽ مماعؾت اظخماُٖت و خًاعٍت ج٣بل آلازغ و جخٗاٌل مٗه ؟ "
بىاا ٖلى الظي ط٦غ ًلحٔ اإلاغا أٞىال جضعٍجُا للش٣اٞت الضًيُت اإلاىٟخدت َ ,ظٍ الش٣اٞت التي جغ ٌٞختى الاهٟخاح ٖلى طاتها و
لٗل الهغإ الؿجي  -الكُعي أ٦بر صلُل ٖلى طل ، ٪اط جدباص ٫الُاتٟخان الخٟ٨حر و الخىجِـ ٞ ,بلؿان أَل الؿىت "ً٣ى٫
البساعي في زل ٤أٗٞا ٫الٗباص " ما أبالي نلُذ زل ٠الجهمي أو الغاٞطخي أم نلُذ زل ٠الحهىص و الىهاعي  ,ال ٌؿلم ٖلحهم
و ال ٌٗاصون و ال ًىا٦دىن و ال ٌكهضون و ال جئ٧ل طباتدهم " .3
و ً٣ىٖ ٫جهم أخمض بً خىبل " لِؿذ الغاًٞت مً ؤلاؾالم في شخيا " و عوي ٖلى لؿان ٖلي بً ٖبض الهمض أهه ٢ا " : ٫ؾؤلذ
أخمض بً خىبل ًٖ ظاع لىا عاٞطخي ٌؿلم ٖلي أعص ٖلُه ٢ا ٫ال ". 4
و ًهل ابً خؼم الى أن " الغوا ٌٞلِؿىا مً اإلاؿلمحن  ,و لِـ ٢ىلهم جت ٖلى الضًً  ...و هي َاتٟت ججغي مجغي الحهىص
و الىهاعي في ال٨ظب و الٟ٨غ ". 5و ٢ض أٞتى ابً جُمُت بىظىب ٢خل الغاًٞت .
و الىهىم التي جيكغ " زهاقت الكخىت و الهىث ؤبلعت آلاخش "  6أ٦بر مً أن جدصخى  ,و الكُٗت بضوعَم ٌؿى٢ىن ماال ٖض له
مً الىهىم الىابظة للىىانب و اإلاىدبؿت لهم  ,خُض ًغوي ًٖ ؤلامام ظٟٗغ الهاص٢ ١ىله "ان ال٩لب  ,هجـ ُٖىا  ,و إلاا
٧ان الىانب أقغ مىه لؼم أن ً٩ىن أهجـ مىه وأولى بالىجاؾت " .7وأٞتى الخمُجي في جدغٍغ الىؾُلت ٢اتال " ال جدل طبُدت
الىانب ...وان أْهغ ؤلاؾالم " .

ٔ عبد اإللو بلقزيز  ,العرب واحلداثة دراسة يف مقاالت احلداثيني العرب  ,ص ص ٓ٘ ـ ٔ٘ .
ٕ يوسف الصديق  ,اآلخر واآلخرون يف القرآن  ,ص . ٛٚ
ٖ جورج طرابيشي  ,ىرطقات ٕ عن العلمانية كإشكالية إسالمية ـ إسالمية  ,دار الساقي  ,طٕ ٕٔٔٓ  ,ص ٖٗ .
ٗ ادلرجع نفسو  ,ص ن .
٘ ادلرجع نفسو  ,ص . ٖٙ
 ٙادلرجع نفسو  ,ص ٓ. ٙ
 ٚادلرجع نفسو  ,ص . ٜٙ
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ان صلذ َظٍ الىهىم ٖلى شخيا ٞبهما جضٖ ٫لى اوؿضاص ٖ٣اتضي ًبكغ باؾخدالت الخٗاٌل بحن ألاها وآلازغ اإلاسخل ٠مظَبُا
 ،في ْل اهٟخاح ٧ىوي وج٨ىىلىجي عَُب .
ٞما الحل اإلا٣ترح للخغوط مً َظا الاوٛال ١؟
ًغي َغابِصخي أن الٗلماهُت وخضَا ال٣اصعة ٖلى الخدُُض الُاتٟي للضًً هٟؿه  ،اهه  ،أي َغابِصخي ً ،ضٖى الى ٖلمىت اإلاجخم٘
ألجها حٗجي " جمُ٨ىه مً اٖاصة جغبُت هٟؿه لُ٣بل بكغُٖت الخٗضص في ألاصًان وبكغُٖت حٗضص الُىات ٠في الضًً الىاخض ،
ولُُٗض جؤؾِـ ظمُ٘ ألاَغا ٝبما ٞحهم الالصًيُىن  ،في ٖال٢ت خىاعٍت ج٣ىم مً ظهت أولى ٖلى الاٖترا ٝاإلاخباص ٫ـ مً مى٘٢
1
اإلاؿاواة ـ بد ٤الازخال ٝوالخٛاًغ  ،ومً ظهت زاهُت ٖلى الاؾدبٗاص الجظعي لالَىث هٟي آلازغ و اإلاسخل" ٠
ٞالٗلماهُت  ،والحاَ ٫ظٍ  ،ؾخًمً الاؾخ٣غاع للخٗضصًت الضًيُت والُاتُٟت  ،وَظا الىٓام ـ َبٗا ـ ًدمي الحغٍاث وال ًخضزل
في مٗخ٣ض أخض .
ولئن لجؤ َغابِصخي الى الٗلماهُت خال للهغإ الُاتٟي والضًجي ٞ ،بن أع٧ىن ًضٖى الى يغوعة جُبُ ٤اإلاىاهج الحضًشت مً أظل
ج ٪ُ٨ٟأهٓمت ال٨ٟغ الالَىجُت وٚحر الالَىجُت ال٣اصمت مً اإلااضخي ٣ً ،ىً " : ٫ى٣هىا في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي باخشىن
ٖلمُىن مدترٞىن ومئَلىن ٢اصعون ٖلى جُبُ ٤اإلاىاهج الحضًشت ٖلى جغازىا ؤلاؾالمي وٖلى وا ٘٢مجخمٗاجىا  ،ال ًىظض في
الٗالم ؤلاؾالمي م٨ٟغون ه٣ضًىن اه٣البُىن ٢اصعون ٖلى ج ٪ُ٨ٟالاوٛال٢اث الٗ٣اتضًت اإلاؼمىت واإلاهُمىت ٖلُىا مىظ ٢غون
2
و٢غون  ،وال جىظض بِئاث اظخماُٖت أو أَغ مٗغُٞت ٢اصعة ٖلى اؾخ٣با ٫مشل َظٍ البدىر الخُ٨ُ٨ٟت "
اهه وٖىى أن ً٩ىن الخىىٕ والخٗضص في الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ْاَغة صحُت جبٗض ٖلى مؼٍض مً ؤلابضإ ٚ ،ضا ْاَغة
مغيُت جظ٧ي الهغإ والخبا ، ٌٚوماطا ٥اال ألن َظٍ الش٣اٞت مؿ٩ىهت  /مهىوؾت بهم الىخضة ٞ ،الظاث ٖ ِ٣ٞلى نىاب
وجمخل ٪الح٣ُ٣ت اإلاُل٣ت ـ أما ما ٌٛاًغَا ٞهى الالم٨ٟغ ُٞه والهامل الًا ، ٫وخؿب أع٧ىن صاتما " ٦خبذ الهٟداث
3
اإلاكغ٢ت في مضن الٗغا ١اًغان ٖىضما ٧اهذ َظٍ اإلاضن حٗضصًت ٖغُ٢ا وصًيُا وَاتُٟا  ،وبسانت في ْل الؿاللت البىحهُت "
ولٗل جمترؽ ٧ل طاث زل ٠صوٚماتُتها في الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت وجؤزُمها لآلزغ ٖاتض الى هو حكغَعي هبىي َى خضًض
الٟغ٢ت الىاظُت "  ٠ُ٨ٞلهظا الحضًض أن ً٣بل  ،وُٞه ع ٌٞللخآدي والخٗاٌل ؤلاوؿاوي  ،وظب ـ مً ظضًض ـ اٖاصة الىٓغ في
4
مضوهت الحضًض وزانت في عواتها "
 ٠ُ٦لىو حكغَعي أن ًظ٧ي الخىاخغ بحن الُىات ، ٠اط الضًً  ،أي صًً  ،ما ٧ان اال لُيكغ الحب " ال جٟٗل لآلزغ ما ال جدب
أن ًٟٗله لَ ، ٪ىا ج٨مً الكغَٗت ٧لها  ،الباقي جٟانُل " ٦ما ًغص في جلمىص بابل .
لىٗض الى ٖال٢ت ألاها م٘ آلازغ الخاعجي  /الٛغب  ،خُض ان ٦شحرا مً الغإي ؤلاؾالمُت جستز ٫الٗال٢ت مٗه في ؤلاًمان والٟ٨غ ،
وَظٍ الغإٍت جمًٗ في الاوٗؼا ٫والخ٣ى ، ٘٢طل ٪أجها ـ ً٣ى ٫الكغفي ـ " جحجب الخمشل الىا٢عي لآلزغ  ،وجمى٘ مً الاؾخٟاصة مً
5
مىاًَ ال٣ىة لضًه  ،ؾىاا ٖلى مؿخىي اإلاىجؼاث ال٨ٟغٍت واإلاٗىىٍت "
ٔ جورج طرابيشي  ,ىرطقات ٕ  ,ص ٖ. ٜ
ٕ زلمد أركون  ,حنو تاريخ مقارن لألديان التوحيدية  ,ص . ٖٖٙ
ٖ ادلرجع نفسو  ,ص . ٖٜٗ
ٗ يوسف الصديق  ,اآلخر واآلخرون يف القرآن  ,ص ص  ٛٛـ . ٜٛ
٘ عبد اجمليد الشريف  ,لبنات ٖ  ,ص . ٔٔٛ
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أُ٦ض لِؿذ َظٍ الغإٍت الىخُضة لآلزغ  ،وان ٧اهذ الٛالبت ٞ ،هىا ٥عإي أزغي مجها ما ًبدض ًٖ ه٣اتو الٛغب  ،ومجها ما
ٌعجب بمىجؼاجه مخمشال أهاٍ الحًاعٍت ..
وَظا " خؿً خىٟي " ًُالٗىا بٗلم لالؾخٛغاب ـ مخبيُا واخضا مً الغإي اإلاُغوخت ـ ًضٖى مً زالله الى الخدغع مً َُمىت
آلازغ و٢لب ٖال٢ت ألاها به ٞ ،بضال مً أن ً٩ىن آلازغ مهضعا للمٗغٞت هدىله الى مىيىٕ للٗلم .1
وَظا الجابغي مدمض ٖابض ً ،غي أن الٗال٢ت ال٣اتمت بحن الٛغب والٗغب واإلاؿلمحن ال حٗضو أن ج٩ىن ٖال٢ت ؾُض بٗبُض  ،لظا
ٞدىاع الحًاعاث  ،والغأي له  " ،قٗاع ًم ً٨أن ً٩ىن ٚحر بغيا  ،وَى في ظمُ٘ ألاخىا ٫مٟٗم بالٛمىى والالخباؽ  ،وُٞما
ًسهجي شخهُا أٖخ٣ض أهه مً الىاظب حؿمُت ألامىع بؤؾمائها الحُ٣ُ٣ت  ،ان ظىَغ الًُ٣ت اإلاُغوخت َى اإلاهالح ،
2
مهالح الٛغب "
ٖاصة ما ً٣ىم الحىاع اطا بحن َغٞحن مخ٩اٞئحن  ،أما أن ً٩ىن أخضَما ٞىُ٢ا وآلازغ صوهُا ٞالٗال٢ت َىا ٖال٢ت َُمىت /
ؾُُغة٧ .ان مً َم الهٟداث الؿاب٣ت جل ٠٣الىعي الظاحي في م٣ابل آلازغ صعاؾت  ،و ٠ُ٦اوكُغ َظا الىعي والؿبل
الىاظٗت للخغوط مً بٌٗ الغإي ال٣انغة وؾخدؿاا ٫ـ جالُا ـ ًٖ نىعة ألاها في وعي آلازغ ً ٠ُ٨ٞ ،ىٓغ الُىا َظا آلازغ ،
َل ًباصلىا اإلاى ٠٢؟ .
أُ٦ض أن الخُاب الٟلؿٟي الٛغبي ًئؾـ لآلزغ طاجا مكابهت  ،جىسغٍ واًاٍ في البكغٍت ل ً٨الىاً ٘٢هُضم ـ أخاًحن ٦شحرة ـ
م٘ الٗ٣ل  /الىو  ،وأ٦بر صلُل ٖلى طل ٪الٗى ٠اإلاماعؽ مً ٢بل الٛغب ٖلى ألامم ألازغي اط " الٗىَ ٠ى أ٦بر الٛاا ل٨غامت
3
ؤلاوؿان ألهه ٌٗجي الاٖخضاا ٖلُه ظؿضًا أو مٗىىٍا أو الازىحن مٗا "
ٞماػا ٫الٛغب ـ ختى الُىم ـ ٌٗامل الجالُت الٗغبُت واإلاٛتربحن ٖلى أجهم أ٢لُاث ال جدىػ هٟـ ال٨غامت والح٣ى ، ١ختى وان ٧اهىا
في صعظاث ٖالُت مً الش٣اٞت ٦بصواعص ؾُٗض ومدمض أع٧ىن ...
زم ان مؿئولُت اخال ٫الخٗاٌل في الٗالم جٖ ٘٣لى الُغٞحن ( اإلاؿلمىن والٛغب ) وان ٧اهذ مؿئولُت الٛغب أ٦بر ألهه ألا٦ثر
اؾدىاعة ومٗغٞت وام٩اهاث .
وً ٠ُ٦دهل طل ، ٪وآلازغ ال ًملٖ ٪ىا ؾىي اإلاخسُل الظي جهىٗه وؾاتل ؤلاٖالم  ،خُض ان جضعَـ جاعٍش ؤلاؾالم في
الجامٗاث الٛغبُت أمغ ال ًؼاَ ٫امكُا " ان حٗلُم جاعٍش ؤلاؾالم مغمي بك٩ل مهمل في ٢ؿم اللٛاث الكغُ٢ت َ ،ظا اطا ما وظض
أخضَا  ,وٍىُب٦ ٤المي ٖلى مجمل ظامٗاث الٛغب  ،وَظا بدض طاجه صلُل قا ٝو٧اٖ ٝلى مضي ؤلاَما ٫والاخخ٣اع الظي
مىِذ به بلضان الكما ٫والٛغب ( )...وَ٨ظا هغي  ٠ُ٦أن الؿاخت جب٣ى زالُت للهىاة والصحاُٞحن الظًً ًىسغَىن في حكُ٨ل
نىعة مكىَت ًٖ ؤلاؾالم واإلاؿلمحن مٗخمضًً ٖ ِ٣ٞلى ألاخضار الجاعٍت ومىٛل٣حن صاتما صازل اَاع اإلاضة ال٣هحرة ال
الُىٍلت للخاعٍش وٖلم الخاعٍش " .4
ٞاآلزغ الُىم ال ًخهىعها اال صازل همىطط الحغ٧اث ؤلاؾالمُت التي جبػي جدغٍغ الٗالم مً ؾُُغجه ؤلامبرًالُت َ ،ظا الىمىطط
الظي ٌٛظًه مخسُل أ٦ثر ٢ضما " َى الخىاٞـ اإلاؿخمغ الظي لم ًخم ججاوػٍ أبضا بحن الُىات ٠ال٨بري الشالر  :الحهىصًت
ٔ ينظر  :زلمود أمني العامل  ,مواقف نقدية من الرتاث  ,دار الفرايب  ,بريوت  /لبنان  ,طٕ ٕٗٓٓ  ,ص ٖٔ .
ٕ زلمد عابد اجلابري  ,قضايا يف الفكر ادلعاصر ,مركز دراسات الوحدة العربية  ,بريوت  /لبنان ,طٔ  , ٜٜٔٚص ٖٔٔ .
ٖ زلمد أركون  ,حنو تاريخ مقارن لألديان التوحيدية  ,ص ٕٖٗ .
ٗ زلمد أركون  ,الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد  ,تر  :ىاشم صاٌف  ,دار الساقي  ,بريوت  /لبنان  ,ط , ٕٕٓٔ ٙص ٓ٘ .
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واإلاؿُدُت وؤلاؾالمُت  .وَض ٝالهغإ َى الؿُُغة ٖلى الغأؾما ٫الغمؼي اإلاغجبِ بما جضٖىٍ َظٍ الترازاث الضًيُت الشالزت
1
بالىحي "
ٗٞلى الغٚم مً ٞخىخاث ألاهىاع والٗلماهُت والخ٣ضم الهاتل للخُاب الٟلؿٟي  ،اال أن الهغإ الحهىصي ـ اإلاؿُخي  /ؤلاؾالمي
ماػاً ٫ل٣ي بٓالله ٖلى اإلاخسُل الٛغبي .
صحُذ أن ألاها حؿترًذ وجؼصاص ٢ابلُت للخٗاٌل م٘ آلازغ خحن جخٗغى ٢غااة لخُاباث ٞلؿُٟت مً ٢بُل ما ٦خبه بى ٫عٍ٩ىع (
الظاث ُٖجها ٦آزغ )  ،لُُٟىاؽ وختى صعٍضا  ،لَ ً٨ظٍ الخُاباث " ال ًجب أن جحجب ٖىا واُٗ٢ا وجاعٍسُا الاهدُاػ الى ألاها
ختى ٖىض اإلاضاٗٞحن ًٖ آلازغ ببَال ، ١اط جًُ ٤الضاتغة ٖىضَم في اإلاىاَىت أو الٗهبت أو الكُٗت أو الؼمالت أو الاهخماا
الُ٣عي أو ألامت ـ صولت ٞ ،لُُٟىاؽ طاجه الظي ٧ان زُابه مهىوؾا باآلزغ لم ًخمال ًٖ ٪اُٖاا مجزلت مخمحزة لظوٍه ولضولت
2
اؾغاتُل التي ًغ ٌٞاٖخباعَا ٦ؤًت صولت أزغي "
وألامغ طاجه اهدبه الُه أع٧ىن خحن ٖاجب عٍ٩ىع ولُُٟىاؽ ًٖ نمتهما اػاا ؤلاؾالم  ،طا ٥آلازغ اإلاُل ٤و٦ؤهه ال ٌك٩ل ظؼاا
مً الترار الخىخُضي .
اهه وألظل الخغوط مً الٗى ٠الظي ٌؿىص الٗالم وظب ه٣ض الٗ٣ل الضًجي مً ظهت والٗ٣ل الٟلؿٟي مً ظهت أزغي ٞ ،هل
ًم ً٨أن وؿمذ ـ ً٨خب أع٧ىن ـ بؤن ًىدكغ ٖلى الهُٗض الٗالمي قِئان ؾِئان ال ًم ً٨اخخمالهما وأ٢هض بهما ؤلاعَاب
3
والٗى ٠؟
ٞلماطا ال جبدض ألاصًان الخىخُضًت ًٖ اإلاكتر ٥بُجها لخد ٤ُ٣الؿالم ؟ ألِـ الضًً َى جىخُض ؤلاله  ِ٣ٞ؟ ألِـ َىا٥
حكابه ٦بحر بحن ألاصًان الخىخُضًت ؾُما اإلاؿُدُت وؤلاؾالم ؟ .
" ٞالىبي مدمض و ٠٢أمام اإلاال ٥ظبراتُل جماما ٦ما وٟ٢ذ مغٍم الٗظعاا ٨ٞ ،الَما ًخل٣ى ٧لمت هللا ٖلى ًض هٟـ الىؾُِ ()...
ٞمغٍم ايُغبذ ٖىضما عأث اإلاال ٥أو ٫مغة جماما مشل ما خهل إلادمض  ،ول ً٨الٟغ ١بحن مغٍم ومدمض َى أن الىحي ؤلالهي
ججؿض في شخو بكغي لضي مغٍم التي خبلذ بِؿىٕ مً صون اجها ٫ظيسخي  ،أما في خالت مدمض ٞبن الىحي ؤلالهي ججؿض
في هو لٛىي َى ال٣غآن ٞ ،مغٍم خبلذ باإلاؿُذ وهي ٖظعاا ومدمض جل٣ى الىحي وَى أمي  ،وهدً َىا أمام َغٍ٣خحن مسخلٟخحن
4
ألؾُىعة الخجؿض أو الحلى ٫أي ججؿض هللا في الخاعٍُش البكغي "
أال ً٩ىن َغٍ ٤الىحي َظا باٖشا ٖلى الخآدي واإلاماَاة ؟ أال ًسغط ٧ل صًً مً صوٚماتِخه واؾدى٩اعٍ لآلزغ ؟ ٨ٞما ٌؿدى٨غ
اإلاؿلمىن ٣ً ،ىَ ٫اقم نالح  ،خلى ٫هللا في شخو بكغي ٌؿدى٨غ اإلاؿُدُىن خلى ٫هللا في هو لٛىي .
اياٞت الى أن ؤلاؾالم ال ٌٗاصي ألاصًان ألازغي وال ًسالٟها ٧ " ٝل ألاهبُاا مىظ آصم الى الغؾى ٫مدمض ٧اهىا ً٣ىلىن اجهم
5
مؿلمىن طاَ ٥ى ؤلاؾالم وما ب٣ي َى ملت وٍم ً٨أن ً٩ىن لها مىاؾ" ٪
ٔ زلمد أركون  ,الفكر اإلسالمي  ,نقد واجتهاد  ,ص ٘ٗ .
ٕ عبد العزيز العيادي  ,بني أنطولوجيا األنا وإتيقا اآلخر  ,مقال منشور ضمن وقائع ندوة دولية  :اآلخر  ,أيام ٜـٓٔـ ٔٔ أفريل  , ٜٜٜٔاجلمعية التونسية للدراسات
الفلسفية  ,تونس  ,ص . ٖٚ
ٖ زلمد أركون  ,حنو تاريخ مقارن لألديان التوحيدية  ,ص ٕٕٖ.
ٗعبد الوىاب ادلؤدب  ,مواعظ مضادة  ,ص ٗٔ  ,نقال عن ىاشم صاٌف  ,اإلسالم واالنغالق الالىويت  ,ص . ٕٜٔ
٘ يوسف الصديق  ,اآلخر واآلخرون يف القرآن  ,ص ٖٓ .
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ًً َآم ُيىىا َو َّدالظ َ
ٌؿخيبِ ًىؾ ٠الهضًَ ٤ظا الخؤوٍل مً مىُى ١آلاًاث ال٣غآهُت ٣٦ ،ىله حٗالى {ا َّدن َّدالظ َ
ًً ََ ُياصوا َو َّد
اله ِّاب ِّئ َحن
ِّ
ِّ
ِّ
َ َّد َ َ ٰىي َ ْ َ ُي َ َ َّد َ َ ْ َ ُي َّد َّد َ َ ْ ُي َ ْ َ ُي ْ َ ْ َ ْ َ َ ۚ َّد َّد َ َ َ ٰى ُي َ ْ َ
ٌة
والىهاع واإلاجىؽ وال ِّظًً أقغ٧ىا ِّان الله ًِّ ٟهل بُجهم ًىم ال ُِّ٣ام ِّت ً ِّان الله ٖلى ِّ ٧ل شخي ٍنا ق ِّهُض }( الحج)ٔ7
َ َ َ َ ًء َ َ َ
ًً ََ ُياصوا َو َّد
ًً َآم ُيىىا َو َّدالظ َ
و٢ىله { :ا َّدن َّدالظ َ
الى َ
ه َاعي َو َّد َ َ ْ َ َ َّد َ ْ َ ْ
ن ِّالحا ٞل ُيه ْم أ ْظ ُيغ ُيَ ْم ِّٖ ْى َض َ ِّعب ِّه ْم
آلاز ِّغ وٖ ِّمل
ِّ
ِّ ِّ
اله ِّاب ِّئحن مً آمً ِّبالل ِّه والُى ِّم ِّ
َ َ ْ ٌة َ َ ْ ْ َ ُي ْ َ ْ َ ُي نَ
وال زىٖ ٝلح ِّهم وال َم ًدؼهى } ( الب٣غةٕ)ٙ
اطا ٞ ،الضًً َى جىخُض ؤلاله  ، ِ٣ٞلظا اقترُٞ ٥ه الحهىص والىهاعي وَظا َى ؤلاؾالم  .ؤلاؾالم َى أن حٗخ٣ض وأن جئمً بؤن
ال مٗبىص ٌؿخد ٤الُاٖت اال الخال ٤وما ب٣ي ما َى اال مماعؾاث أَلٖ ٤لحها ؤلاؾالم مهُلح اإلالت .
ٞدؿب الهضً ، ٤لِـ ؤلاؾالم الُاٖت والغيىر إلادمض بل الُاٖت هلل .1
بهظا الٟهم جخم ً٨ألاصًان الخىخُضًت الشالر مً أن جىضمج وجً٘ خضا للٗضاا الؿاتض ٖبر جىاعٍسها .
وٍب٣ى ألاها وآلازغ ٦الَما ًبدض ًٖ ٖالم عجُج بالؿالم جخدُٞ ٤٣ه وٖىص ؤلاوؿاهُت .

ناثمت اإلافادس واإلاشاظؼ :
ٕٔٔٓ .
 1ـ مدمض أع٧ىن  ،هدى جاعٍش م٣اعن لؤلصًان الخىخُضًت  ،جغ َ :اقم نالح  ،صاع الؿاقي  ،بحروث  /لىضن ٍٔ ،
. ٕٓٓ9
ٕ .مدمض أع٧ىن  ،هدى ه٣ض الٗ٣ل ؤلاؾالمي  ،جغَ :اقم نالح  ،صاع الُلُٗت  ،بحروث /لبىان ٍٔ ،
ٕٕٔٓ .
ٖ  .مدمض أع٧ىن  ،ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ه٣ض واظتهاص  ،جغ َ :اقم نالح  ،صاع الؿاقي  ،بحروث  /لبىان ٍٙ ،
ٗ ٖ .بض ؤلاله بل٣ؼٍؼ ،الٗغب والحضازت صعاؾت في م٣االث الحضازُحن الٗغب  ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت  ،بحروث  /لبىان ،
.ٕٓٓ7
ٍٔ
ٕ٘ٔٓ.
٘ ً .ىؾ ٠الهضً ، ٤آلازغ وآلازغون في ال٣غآن  ،صاع الخىىٍغ  ،جىوـ ٍٔ ،
٘.ٔ99
ٖ .ٙلي خغب  ،ه٣ض الح٣ُ٣ت  ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي  ،الضاع البًُاا  /اإلاٛغب ٍٕ ،
ٕٓٔٓ.
َ .7اقم نالح  ،ؤلاؾالم والاوٛال ١الالَىحي  ،صاع الُلُٗت  ،بحروث  /لبىان ٍٔ ،
ٕٔٔٓ.
ٖ .8بض اإلاجُض الكغفي  ،لبىاثٖ  ،صاع الجىىب لليكغ  ،جىوـ ٍٔ
ٕٔٔٓ.
 9ـ ظىعط َغابِصخي َ ،غَ٣اثٕ ًٖ الٗلماهُت ٦بق٩الُت اؾالمُت ـ اؾالمُت  ،صاع الؿاقي ٍٕ ،
ٕٔٔٓ .
ٓٔ  .ههغ خامض أبى ػٍض  ،مٟهىم الىو  ،صعاؾت في ٖلىم ال٣غآن  ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي  ،بحروث  /لبىان 8ٍ ،
.ٔ997
ٔٔ  .مدمض ٖابض الجابغي ً٢ ،اًا في ال٨ٟغ اإلاٗانغ ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت  ،بحروث  /لبىان ٍٔ،

ٔ ادلرجع نفسو  ,ص ص  ٕٛـ  ٕٜـ ٖٓ .
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في مكهىم الحىاس الشهافي بحن ألاها والزاث اإلاخمشيضة ؤو آلاخش
ؤظخارة قخُدت رًب ظامػت مدمذ إلاحن دباؾحن ظىُل 2الجضاثش
جهذًم
ال ً٣ىم وال ًخؤحى الحىاع اال بىظىص خض أصوى مً الازخالَ ،ٝظا اإلاٟهىم  -الازخال - ٝال٨ٟغي الٟلؿٟي اإلاخمحز الظي
َغح هٟؿه ب٣ىة في الٟلؿٟت ألاوعوبُت الحضًشتً ،يخمي الُه م٨ٟغون وباخشىن ٚغبُىن اقتر٧ىا ٧لهم في اهخ٣اص الهىٍت
واإلاغ٦ؼٍت الٛغبُت أمشا ٫ظا ٥صعٍضا  Jacques Derridaومِكاٞ ٫ى٧ى  Michel Foucaultووظُل صولىػ  ، Gilles Deleuzeوظان
ٞغاوؿىا لُىجاع  ،Jean- François Lyotrardوظىلُا ٦غؾدُٟا  ،Julia Kristevaوماعجً َاًضٚغ  Martin Heideggerوٚحرَم .
ًم ً٨اٖخباع م٣الت " َاًضٚغ " " الهىٍت والازخال 1 " ٝوزُ٣ت مغظُٗت ل٨ٟغ ٞلؿٟت الازخال ٝخُض أوضح َاًضٚغ
في َظٍ اإلا٣الت َ ٠ُ٦ػى مٟهىم الهىٍت ٖلى الٟلؿُٟت الٛغبُت مىظ أٞالَىن و ٠ُ٦أن ال٨شحر واإلاخٗضص ال ًم ً٨اصعا٦ه اال
مً زالَ ٫ظا اإلاٟهىمٞ ،الٟلؿٟت " مً أٞالَىن الى َُٛل هي ٞلؿٟت الحًىع ،ووٗجي بظل ٪أن الىعي ال ٌٗتر ٝاال بما
ًدًغ في الىعي لضًه ُٞخسظ ق٩ل الضاللت واإلاٗجى وال٣اهىن والهىٍتُٞ ،خُاب٨َ ٤ظا م٣ىالجه ...مما ٌٗجي أن ٨ٞغ ؤلاوؿان َى
مغ٦ؼ ال٩ىن ٚ...حر أن الاه٣الب ،الظي خهل في ن ٠الٟلؿٟت مىظ َاًضٚغ ومىه اهُل ٤ظا ٥صعٍضا ً٣ى ٫بٟلؿٟت الُٛاب
2
...الٟلؿٟت التي ج٣ى ٫باآلزغ اإلاٛاًغ الظي ال ًٟخؤ ًىؤي ٖبر نحروعة الازخال" ٝ
اطن ٞلؿٟت الازخال ٝهي جمغص ٖلى ج٣لُض في الخ٨ٟحر جمحز ب٨شاٞت خًىع م٣ىالث الظاث وؤلاوؿان وال٨ليٞ ،هي
زىعة ٖلى الٟلؿٟاث اإلاُخاٞحزًُ٣ت التي ججٗل الاوؿان ( أو الظاث ) مدىع مكغوٖها ،اجها جغٍض مجاوػة اإلاُخاٞحزً٣ا مً أظل
الدكغَ٘ للخ٨ٟحر ٖلى هدى آزغ .
و ال ًٟهم مً َظا أن ٨ٞغ الازخالً ٝغمي الى " الً٣اا ٖلى الخٟغص وجظوٍب ألاها ،واهما الى أن ٌٛضو الخٟغص يُٟٗا
أمام ٢ىة الخٗضص والخىخض يُ٣ا أمام قؿاٖت الخىىٕ ،والا٢خهاع ٖلى ألاها ٣ٞغا أمام ٚجى آلازغ ،والاهُىع ٖلى الظاث ؾضا
أمام اهٟخاح آلاٞا ١ن والاوٛالٖ ١لى الىٟـ خضا أمام ال جهاتُت ألابٗاص اإلام٨ىت ،والاؾخ٣غاع ٖىض م٣ام بُٗىه يُاٖا أمام
3
عخابت الخى٣ل والا٢خهاع ٖلى الحايغ َؼالا أمام ٦شاٞت الؼمً "
٦ما ال ٌٗجي الخٟخذ ٖلى ٨ٞغ الازخال ٝجٟخِخا للهىٍت مشلما ًًٓ البٌٗٞ ،ال مٗجى لالزخال ٝصون َىٍت َاإلاا َى
٨ٞغ هاجج أنال ًٖ ازخال ٝالهىٍت م٘ طاتها في الى٢ذ الظي ج٩ىن ُٞه مؿاوٍت لظاتهاٞ ،لِؿذ الٛاًت اطن مً ٨ٞغ الازخال" ٝ

- M , Heidegger ,Identité et différence,Gillinard , 1979
ٕ  -عادل عبد اهلل ,التفكيكية إرادة االختالف و سلطة العقل ,دار احلصاد للنشروالتوزيع ,سوريا دمشق ,طٔ ٕٓٓٓ ,م ,ص ٖٔ
ٖ  -عبد السالم بن عبد العال ,خوف على اذلوية أم ختوف من االختالف موقع رللة األوان
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جٟخِذ الهىٍت واهما ظٗلها خغ٦ت ولِـ ؾ٩ىها ،زُا ولِـ هُ٣ت ،هجغة ،ولِـ ٖماعة وؿُاها ولِـ طا٦غة ،حٗضصا ولِـ
1
وخضة ،ازخالٞا ولِـ جُاب٣ا "
زالنت ما ؾب ٤ان الازخالٌٗ ٝجي الاهٟخاح ،الاهٟخاح ٖلى آلازغ والاٖترا ٝبه ومٟاع٢خه صون الٛاته ٖال٢ت ألاها
باآلزغ ،اطا ألاها ال وظىص لها اال مً زال ٫آلازغ ،الظي به ج٩ىن اإلاٛاًغة والازخال ،ٝخُض جخماًؼ الهىٍاث مً زال ٫مٟاع٢ت
ألاها لآلزغ " ٞل٩ي حٗغ ٝآلازغ ال بض أن جغاٍ مً خُض أهذ " 2اٖتراٞا باألها ،واٖتراٞا في آلان طاجه لآلزغ طل ٪أهه " ال حؿخُ٣م
َىٍت لآلزغ ولؤلها صون آلازغ ". 3
اؾخُإ مٟهىم الازخال ٝجاعٍسُا ازترا٧ ١ل الجماٖاث البكغٍت ختى اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي اإلاىخض الهىٍت طاجهٞ ،بما
أهه ال ً٣ىم اال ٖلى ْاَغحي الخٗضص والخىىٕ وقؤن ألامت الاؾالمُت في طل ٪قؤن ألامم ألازغي التي لم جسل مً خُض ازخالٝ
َىاتٟها في ألا٩ٞاع واإلاىا ٠٢والغإي ٨ٞؤن " الُبُٗت البكغٍت جؤبى اال أن جملي الخٗضص والازخال ٝعٚم الىخضة الٓاَغة في
َىٍتها الخاعظُت " 4الجامٗت ألٞغاص الىخضة في م٩ان ظٛغافي مدضص وٖهغ ػمجي مٗحن .
ٞاالزخال ،ٝوالحاَ ٫ظٍ ،واٌِٗ ٘٢كه ٧ل اظخمإ بكغي ،اط ال مجخم٘ ًسلى في ألانل مً جىىٕ وحٗضص وال أمت حٗغي
مً الاه٣ؿام والٟغ٢ت  ...وماصام طل٦ ٪ظلٞ ٪ما ٖلى البكغٍت اال الؿعي الى اٖخماص ُ٢م الاهٟخاح والدؿامذ واليؿبُت
والخٗضصًت وخ٣ى ١الاوؿان ،والدؿلُم أن الازخالَ ٝى ظىَغ الضًم٣غاَُت وعوخها .
وَظا ما ًغ ٌٞاؾخٗابه واصعا٦ه أصحاب ٨ٞغة الىخضة ،خُض هجضَم ً٨ٟغون٨ٖ ،ـ الُبُٗت البكغٍت ،في أن الٗالم
الظي ًغٍضون جىخُضٍ ٧ان في ألاؾاؽ ُ٦اها واخضا " أما ما ًغي ُٞه مً الازخال ٝوالاهٟؿام والخٗضص ٞهى سخيا مهُى٘ ػات٠
ًيبػي اػالخه بخد ٤ُ٣الىخضة الًاثٗت ". 5
ان َظا الانغاع ٖلى ع٨ٞ ٌٞغة الخٗضص والخىىٕ وؤلاًمان اإلاُل ٤ب٨ٟغة الىخضة ما َى اال ٟ٢ؼ ٞى ١الى٢اث٘ ولم
هججي مجها ؾىي مؼٍض مً الٟغ٢ت والخباٖض والهغإ ٖ٨ـ ما َى مُلىب " وما طل ٪اال ألن ألامىع ؾاعث ،باإلا٣لىب بضال مً
الازخال ٝاإلاكاَض ". 6
ٞىدً الُىم بداظت الى اٖاصة نُاٚت َبُٗت نلخىا الاظخماُٖت لخهبذ أ٦ثر اهبٗازا واهٟخاخا٢ ،اصعة ٖلى الخٟاَم
والخٟهم والخٟاٖل بالخؤزغ والخؤزحر م٘ الٛحر اإلاسخل ٠ز٣اُٞا ،وٖلى الاٖترا ٝبه ومدبخه والغ٧ىن الُه ٦ما َى َى في اَاع
مكغوٕ اظخماعي مجخمعي ًخًمً الجمُ٘ وٍساَبهم وَؿمذ لهم بالخجاوػ صون أن ًضمجهم في ج٩ىًٍ ز٣افي واخض .
أمحن مٗلىً ٝخ٩لم ًٖ الهىٍاث ال٣اجلت " ٞ ،" Les Identits Meurtiéresما الٗمل ل٩ي هسغط مً اق٩الُت الهىٍت
اإلادضصة أنال ومٗخ٣ضا وز٣اٞت ،ول٩ي هخم ً٨مً أن هغ٦ؼ أ٦ثر ٖلى َىٍت الش٣اٞت التي جبجى وجترا٦م وجدكٗب ٖبر الحىاع بحن
الش٣اٞاث ،مىه ٖلى ز٣اٞت الهىٍت التي جىٛلٖ ٤لى طاتهاٞ ،خضا ٘ٞصون أن جداوع ،وج٣بل ما ٌكبهها ،وجغ ٌٞما ًسخلٖ ٠جها،
وج٣خل ٖىضما حعجؼ ًٖ ٧ل طلٖ . ٪بر َظٍ الش٣اٞت الباهُت للهىٍت " َىٍت الش٣اٞت " أي الش٣اٞت التي جيخج هٟؿها صوما مً
ٔ  -ادلرجع نفسو
ٕ  -أدونيس ,الصوفية و السوريالية ,دار الساقي ,بريوت ,طٔ ,ٜٕٔٛ ,ص ٕٙ
ٖ  -علي حرب ,خطاب اذلوية ,سرية فكرية ن منشورات االختالف ن اجلزائر ,طٕ ,ٕٓٓٛ ,ص ٖٗ
ٗ  -ينظر  :علي حرب ,نقد احلقيقة ,ادلركز الثقايف العريب ,ط ٖ ,ٕٓٓ٘ ,ص ٖٓ
٘  -علي حرب ,ادلمنوع و ادلمتنع ,ادلزكز الثقايف العريب ,الدار البيضاء – ادلغرب ,طٗ ,ٕٓٓ٘ ,ص ٗٓٔ
 - ٙنفسو ,ص ٗٓٔ
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زال ٫خىاعَا م٘ آلازغً ،م ً٨وعي أبٗاص َىٍتها اإلاترا٦مت في ط٦غٍاث ظُىاتها التي جغقى الى أ٦ثر مً زالزت آال ٝؾىت مً الؼمً،
1
والتي ًم ً٨لها أن ج٨مل مكىاعَا بك٩ل ظضًض في خىاعَا م٘ آلازغ
غالنت ألاها بالزاث اإلاخمشيضة ؤو آلاخش الؿشبي :
بٗض َظا الخ٣ضًم والخؤُ٦ض ٖلى أن ال طاث بضون آزغ وال آزغ بضون طاث ،هداو ٫مٗغٞت مضي جبجي ألاها الٗغبُت لهظا
ال٨ٟغ في ٖال٢تها بالظاث اإلاخمغ٦ؼة أو آلازغ الٛغبي الظي ًيخمي الى َىٍت مجخمُٗت أزغي .
ازخلٟذ مىا ٠٢الىاؽ مً الظاث اإلاخمغ٦ؼة وَغٍ٣ت حٗاملهم مٗها ،خُض جغواخذ بحن مىٟ٢حن َما ٖلى َغفي ه: ٌُ٣
اهٟخاح أ٢صخى واوٛال٦ ١لي .
ٞاإلاىٟخذ ازخاعَا ٦ىمىطط ًدخظي به في الخُىٍغ والخدضًض والخهيُ٘ ،أي عمؼ الخدضًض ٖلى اإلاؿخىي اإلااصي
والخ٣جي وعمؼ الحضازت ٖلى الهُٗض اإلاٟهىمي والحًاعي ،وبٌٗ الىماطط مً عٞاٖه الُهُاوي الى ػ٧ي هجُب مدمىص ،أ٢بىا
ٖلحها بىنٟها همىطظا للٗهغ ٧له اٞخدىىا بها الى خض الىل٘ والحلى ٫الغمؼي ًدبجى م٣ىماتها الحًاعٍت وعمىػَا الش٣اُٞت .
وأما اإلاىٛل٣ٞ ٤ض ع ٌٞعًٞا ٢اَٗا الاهٟخاح ٖلى َظٍ الظاث اإلاخمغ٦ؼة وإلابضأ الخشا٢ب بحجت أجها جمشل " عمؼ الهُمىت
وؤلامبرًالُت أو قبذ الؿُُغة والتهضًض بمٗجى الٗامل الخاعجي الظي أظهؼ ٖلى الهىٍت الش٣اُٞت والغمؼٍت ...وٚالبا ما جغظ٘ "
ألاها " مك٨التها الاظخماُٖت ومهاتبها ال٣ىمُت الى الحًىع ال٩اسح واإلاهُمً للظاث اإلاخمغ٦ؼة في ق٩لها الاؾخٗماعي باألمـ
ووعاا ُٚاا الٗىإلات وخ٣ى ١الاوؿان الُىم ". 2
ٞهى ًغي في الاهٟخاح ٖلى آلازغ مهاصعة لش٣اٞت ألاها و٢خال لهىٍتها ،وٍضٖى الى الاهٟخاح ٖلى الترار واجساطٍ ؾىضا
ًضٖم م٣اومت " ألاها " لٛؼو " آلازغ " في ؾبُل اؾخٗاصة وعي الٗغب ألانُل بظاتهم واؾترظاٖهم لش٣تهم بؤهٟؿهم .
و َى ًضعي ٚجى الىٟـ واٖخباعَا مهضع ٧ل ٖلم ومٗغٞت .
ان خًىع الىعي الخاعٍذي لضي أصحاب َظا اإلاىًٟ ٠٢ى ١خًىع الىعي بالحايغ واإلاؿخ٣بل ،اهه ً٨ٟغ بالظا٦غة
ًغي الحايغ مايُا واإلاؿخ٣بل ٖىصا الى اإلااضخيً ،غي في اإلااضخي حٗىًٍا ًٖ خايغ اإلاآسخي ...
ان ال٣غااة اإلاخٟدهت لهظا اإلاى ٠٢ججٗله ٌؿخ٨ك ٠في ق٩ل مؼاٖم خىُيُت لترار ٧ان في خايغٍ ؾىام الاػصَاع
وطعوجه ،وبالخالي جؼي َظا اإلاى ٠٢بؼي اإلا٣لض الخاب٘ الظي ًضوع خى ٫هٟؿه مجترا م٣ىالجه ألابضًت اإلاخٗالُت ،مغصصا أنضاا
يمحر الـ " هدً " ال٣ضًمت التي ٧ان لها صوع عٍاصي في الٗالم  ،3وَى بهظا الخىظه ًبخٗض ٧ل البٗض ًٖ الضعاؾت الٗلمُت
واإلاىيىُٖت للترار .

ٔ  -ينظر ,عبدو القاعي ,ثقافة حلوار الثقافات و األديان ,مقال ضمن سلسلة الشأن العام يف قضايا الناس حاجات و أحباث ,حوار الثقافات و األديان من احلوار
العقائدي إىل ثقافة احلوار و االنفتاح  ,منشورات سيدة لويزة لبنان ٕٓٓٓ ,ص ٖ٘
ٕ  -زلمد شوقي الزين ,الذات و اآلخر ,تأمالت معاصرة من العقل و السياسة و الواقع ,منشورات االختالف ,منشورات ضفاف ,طٔ ٕٕٓٔ ,ص ٘ٛ ,٘ٚ
ٖ
الراىنة يف منظور ال " حنن " ؟ رللة الفكر العريب ادلعاصر ,جويلية ٔ ٜٜٔمركز دراسات الوحدة العربية ,طٔ,ٕٓٓٚ ,
 ينظر  :مصطفى الكيالين ,وعي اللحظة ّبريوت ,ص ٕٓ
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٦ما أهه لِـ ألمت مً ألامم أن جضعي أن ما لضحها َى اإلاشا ٫اإلاُل ٤لل٨ما ،٫وأجها لم حٗض بداظت الى ٚحرَا مً ألامم،
وهي اط جٟٗل طل ٪جٟترى باَال ًغًٞه الٗ٣ل وال ًهض٢ه الٟٗلٞ ،هظا خاػم ال٣غَاظجي البالغي الٗغبي ٢ض ل٣ب ب " جلمُظ
أعؾُى " جضلُال ٖلى جؤزغٍ بالٟلؿٟت الُىهاهُت وهي جت مىه ٖلُه .
و اطا بُل الخٟغص زبذ الخٟاٖل بحن ألامم خ٣ُ٣ت ال ؾبُل للهغوب مجها ٦ما أن جىٟـ الهىاا مً اإلادُِ لالوؿان
أمغ ال زُاع له ُٞه ،ولى أبى طلٖ ٪لى هٟؿه ماث ازخىا٢اٞ ،خؤزغ بالىمىطط الٛغبي أمغ ال زُاع ُٞه " اط ًجب الاٖترا ٝبؤهىا ال
همل ٪الُىم ...خغٍت الازخُاع بحن أن هؤزظ به وبحن أن هتر٦ه " َ 1ظا مً ظهت ،ومً ظهت أزغي ٖلُىا أن ه٣غ أن الظوبان في
الىمىطط التراسي ال ً٣ل زُىعة مىه في الىمىطط الٛغبي ،اط ؤلاخؿاؽ بال٨ما ٫اإلاُل ٤الظي ًجغٍ الترار ؾبب لخسضع الٗ٣ى٫
وجى ٠٢الغٍاصة في ٖغو ١ألامت " وال ًب٣ى مً الحًاعة خُيئظ ؾىي ط٦غٍاث أمجاصَا ًغصصَا الحاإلاىن٦ ،ما ججتر الجما ٫ما
َدىخه أيغاؾها مً أٖكاب ألامـ " ،2وبالخالي ًجىػ لىا ال٣ى ٫ان ٧ل وزىُ٢ت أو صوٚماتُت ،هي جى٨غ لالظتهاص والٛاا
لالزخال ٝوع ٘ٞلكٗاع " ؤلاظمإ " ،واقهاع ؾالح " الخغوط ًٖ الاظمإ " يض ٧ل مسال ،٠واهدىاا هدى الاؾدبضاص والهُمىت
ُٞدل الخل ٤ُٟمدل البدض والخ٣صخي .
و ال هيسخى أن اإلاؿدكغ٢حن أهٟؿهم ًضعؾىن جغازىا وز٣اٞخىا ل٩ي ٌٗغٞىا ُُٟ٦ت الخٗامل مٗىا ،اطا لم ه٣ل ٠ُ٦
ًًمىىا ؾُُغتهم ٖلُىا ،أال ٌٗجي َظا أن ٖلُىا الٗمل باإلاشل ،هضعؾهم وهخٗغ ٝالحهم ل٩ي وٗغ ٠ُ٦ ٝهخٗامل مٗهم وهخدغع
مً ؾُُغتهم؟ ٞهم ٌٗملىن ما في وؾٗهم للحٟاّ ٖلى َظا اإلاحزان ألاًضًىلىجي الظي ًغجح ٟ٦تهم وٍب٣ي "ألاها"
في الهامل ،مكلى ٫ؤلاعاصة والٗؼٍمت وال ٌكاع ٥في نىاٖت الحايغ ،وجبضًل اإلاكهض ،و٦ؤن " الظاث " اإلاخمغ٦ؼة ال
ًم٨جها أن جشبذ طاتها اال ٖبر هٟي " آلازغ " ،هٟي آلازغ مً أظل ازباث الظاث هي ٨ٞغة َُٛلُت (َُٛل الظي اٖخمض ٖلُه
ٞى٧ىٍاما في أَغوخخه خى ٫جهاًت الخاعٍش)  ...ول٦ ً٨ما ً٣ى ٫مدمض قىقي الؼًٍ َظا الىظىص ال٩اسح واإلاهُمً للظاث
اإلاخمغ٦ؼة لِـ ظبرًت جاعٍسُت أو خخمُت خًاعٍت حعجؼ ال٣ىي وؤلاعاصاث ًٖ اػاختها و٢لبها ،واهما َى ْغ ٝخًاعي أملخه
الؿُا٢اث الخاعٍسُت والجٛغاُٞت واإلاىاػًٍ ألاًضًىلىظُت وال٨ٟغٍت ،وَى ْغ ٝجمٟهل م٘ ٢ىة الحضر في أق٩اله الخ٣ىُت
والٗلمُت أو في ٢ىالبه الؿُاؾُت والٗمغاهُت لُىلض الحضازت ٦مى ٠٢ججاٍ اإلاؿخ٣بل والبِئت ووعي باإلا٩ان والحايغ  ،3وٍمً٨
لؤلمىع أن جدبض ٫وجخٛحر ،أي ًم " ً٨لؤلها" أن ججض أؾالُب مٛاًغة للترقي والخُىع والخ٣ضم ،صون أن ج٩ىن َىا ٥عٚبت في
اجهُاع الظاث اإلاخمغ٦ؼة ،وال الاوٛالٖ ١لى قغه٣ت الظاث ،وبالخالي يغوعة ا٦دكا " ٝألاها "  -اٖاصة ٢غااة ألاها – في ٖال٢اتها
باإلاؿخىٍاث اإلاخٗضصة اإلاغ٦بت لشالزُت الحايغ ،اإلااضخي ،آلازغ ،وطل ٪مً زال ٫اٖاصة جؤؾِـ ز٣اٞت اإلااضخي في وٖحها جؤؾِؿا
ٌؿمذ باخخىائها بض ٫اخخىاته لها ،اط " ال ٌؿخُُ٘ الثرار مىُُ٣ا أن ًدخىي أو ٌؿخىٖب مُُٗاث الٗ٣ل أو مكا٧له ولً٨
الٗهغ وال٨ٟغ الٗهغي َى الظي ٌؿخُُ٘ أن ًدخىي الترار وَؿخىٖبه ألهه ًخجاوػٍ  4"...ومً زال ٫جىٞحر قغوٍ مىا٦بت
ال٨ٟغ اإلاٗانغ واإلاكاع٦ت في اٚىاته وجىظحهه ،وَظا ما ًهُلح ٖلُه مدمض ٖابض الجابغي ب " اٖاصة بيُت الىعي باإلااضخي
والحايغ والٗال٢ت بُجهما " َ 5ظا مً هاخُت ،ومً هاخُت أزغي ٖلحها الخدغع مً ٖ٣ضة آلازغٞ ،ال َى اإلابهغ الظي ًلؼمها اجباٖه
ٔ  -زلمد عابد اجلابري ,إشكاليات الفكرالعريب ادلعاصر ,مركز دراسات الوحدة العربية ,بريوت ,طٔ ,ص ٔٛ
ٕ  -عبد اهلل الغذامي  :ادلوقف من احلداثة و مسائل أخرى  .ص ٔٛ
ٖ  -ينظر ,زلمد شوقي الزين ,الذات و اآلخر تأمالت معاصرة يف العقل و السياسة و الواقع ,ص ٜ٘ ,٘ٛ
ٗ  -برىان غليون ,اغتيال العقل ( زلنة الثقافة العربية بني السلفية و التبعية ) موفم للنشر ٓ ٜٜٔص ٕٖٗ
٘
زلمد عابد اجلابري  :إشكاليات الفكر العريب ادلعاصر ص ٖٛ
ّ -
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ختى الظوبان اإلاٟطخي الى َمـ مٗاإلاها ،وال َى الٗضو  /الجاَلي الظي ًيبػي مٛاًغة وظهخه ٖلى ؤلاَال ١والاوٛال ١اػااٍ ،بل
ما ًجب َى اٖخباعٍ اإلاسخل ٠الظي جشاٟ٢ه متى ؾىدذ الٟغنت مشاٟ٢ت عاقضة ،جغج٨ؼ ٞحها وجىُل ٤مً أؾاؾها الظاحي الظي
ًمشل ؤلاَاع اإلاغظعي لها  .وجُٟض مىه ماصام ًمشل عاتض الٗهغ صون أن جلػي الٟىاع ١الظاجُت التي جمحزَا ٖىه ،وطل ٪مً زال٫
الحىاع الى٣ضي ال٣اتم ٖلى ٢غااة ز٣اٞت آلازغ في جاعٍسُتها وٞهم
م٣ىالتها ومٟاَُمها في وؿبُتها وأًًا الخٗغٖ ٝلى أؾـ ج٣ضمها والٗمل ٖلى اؾخيباتها في جغبتها الش٣اُٞت وبهظٍ الُغٍ٣ت
هخدغع مً وَم مٗغٞخىا أهٟؿىا ،اطا اهىا في أمـ الحاظت صاتما الى ا٦دكا ٝطواجىا بالخىانل م٘ آلازغًٍ ،وجىهب ألاها
الٗ٣ل هاتبا ًٖ الظا٦غة .
ناثمت اإلاشاظؼ :
ٕٓٓٓ م
ٖٔ-اصٖ ٫بض هللا ،الخُ٨ُ٨ٟت اعاصة الازخال ٝوؾلُت الٗ٣ل ،صاع الحهاص لليكغوالخىػَ٘ ،ؾىعٍا صمك،ٍٔ ٤
ٕٔ98
ٕ  -أصوهِـ ،الهىُٞت والؿىعٍالُت ،صاع الؿاقي ،بحروث،ٍٔ ،
ٕٓٓ8
ٖٖ -لي خغب ،زُاب الهىٍت ،ؾحرة ٨ٞغٍت ،ميكىعاث الازخال ٝن الجؼاتغ،ٍٕ ،
ٕ٘ٓٓ
ٗ ٖ -لي خغب ،ه٣ض الح٣ُ٣ت ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،ٍٖ ،
ٕ٘ٓٓ
٘ ٖ -لي خغب ،اإلامىىٕ واإلامخى٘ ،اإلاؼ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع البًُاا – اإلاٛغب،ٍٗ ،
ٖ -ٙبضو ال٣اعي ،ز٣اٞت لحىاع الش٣اٞاث وألاصًان ،م٣ا ٫يمً ؾلؿلت الكؤن الٗام في ً٢اًا الىاؽ خاظاث وأبدار ،خىاع
ٕٓٓٓ
الش٣اٞاث وألاصًان مً الحىاع الٗ٣اتضي الى ز٣اٞت الحىاع والاهٟخاح ،ميكىعاث ؾُضة لىٍؼة لبىان
 -7مدمض قىقي الؼًٍ ،الظاث وآلازغ ،جؤمالث مٗانغة مً الٗ٣ل والؿُاؾت والىا ،٘٢ميكىعاث الازخال ،ٝميكىعاث
ٕٕٔٓ
يٟا،ٍٔ ،ٝ
ٔ ٔ99مغ٦ؼ صعاؾاث
 - 8مهُٟى الُ٨الوي ،وعي اللحٓت الغاَىت في مىٓىع ا " ٫هدً " ؟ مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ ظىٍلُت
 ،ٕٓٓ7بحروث
الىخضة الٗغبُت،ٍٔ ،
 -9مدمض ٖابض الجابغي ،اق٩الُاث ال٨ٟغالٗغبي اإلاٗانغ ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروث ٍٔ
ٓٔ99
ٓٔ – بغَان ٚلُىن ،اٚخُا ٫الٗ٣ل ( مدىت الش٣اٞت الٗغبُت بحن الؿلُٟت والخبُٗت ) مىٞم لليكغ
ٔٔ -الؿالم بً ٖبض الٗا ،٫زىٖ ٝلى الهىٍت أم جسى ٝمً الازخال ٝمى ٘٢مجلت ألاوان
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َّ الخماًل
اليعهي بحن الحماسة ؤلاظالمُت والخىىع الشهافي
) ؤظخار معاغذ في ظامػت ظشػ (ألاسدن/ خىعة مِعىن مشاصٍو٦الض

:اإلالخق
ًء
 َّد٠ً الى مهُلح الخًاٝهض َظا البدض للخٗغ٣ً
 مداوال،افي٣ت الحًاعة ؤلاؾالمُت بالخىىٕ الش٢ ٖبر ٖال،ي٣اليؿ
.ُت مدؿلؿلت٣ت ألامم اال في اَاع وخضة وؿٞا٣غ ز٨ٞ همٞ ً٨ بدُض ال ًم،اٖل والخضازل بحن الحًاعاثٟ ًٖ الخ٠ك٨ً أن
ما ًبحن َّد٦
ًت م٣ُضة ؤلاؾالمُت مىُل٣ٗغؽ والغومان بما ًدىاؾب م٘ الٟجمحز الحًاعة ؤلاؾالمُت في ًَم جغار الُىهان وال
 َّد٠ًىلت الخًا٣ت وم٣ؾىت هللا ؾبداهه وحٗالى في زل
،٘ضم والتراظ٣ بحن ألامم مً خُض الخ٫اتمت ٖلى الخضاو٣ي ال٣اليؿ
. ٍالهٗىص والهبى
ًء
َّد
حرٛلُل مً ظهىص ال٣ضا ٖلى ٖضم الخ٦ مئ،افي ؤلاؾالمي٣وحٗغى البدض للحضًض ًٖ جؤزغ آلازغ باإلعر الش
ان لها بظوع في الترار اال أجها٧  وان...البيُىٍت وألاؾلىبُت٧ ضًت الحضًشت٣اإلاىاهج الىٞ ، الدكبض بالترار٫وجحجُمها مً زال
. ىالب ظضًضة٣ت بٚمها
ً٨ُمىا ول٢ُضجىا و٣ٖ  بدُض هؤزظ مً الٗىإلات الحضًشت ما ًىاؾب،ض البدض ٖلى ألازظ مً آلازغ٦وفي الجهاًت ًئ
. بصحىة اؾالمُت

Systematic Reciprocity between Islamic Civilization and Cultural Diversity
Dr. Maysoon Maraziq / Assistant Professor at Jerash University
Abstract
This research is intended to identify the term systematic reciprocity through the relationship of Islamic
civilization with cultural diversity. It attempts to reveal the interaction and overlap between civilizations,
so that no one can understand the thought of nations but within the framework of the unity of systemic
sequential. It also shows excellence of Islamic civilization in the digestion of the heritage of the Greek ,
Persians and Romans in a way compatible with the Islamic faith , and God's path in reciprocity of power
among nations in terms of advance and retreat, and the ups and downs.
The research talks about the other being affected by the Islamic cultural heritage, stressing not
underestimate the efforts of others by clinging to heritage. Modern critical approaches such as
constructionism , stylistics, etc ... though had seeds in heritage but they are formulated in new molds.
Finally, the research taking from the other, so that we take from modern globalization what fits
our faith and our values, but an Islamic awakening.
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الخماًل َّ
اليعهي بحن الحماسة ؤلاظالمُت والخىىع الشهافي :
في البضا ال َّدبض مً الخٗغٖ ٝلى مٟهىم الخًاً ٠ال٣اتم ٖلى الٗال٢ت بحن اإلاخًاًٟحن خُض ان " جهىع ٧ل واخض مً
ًء
ألامغًٍ مى٢ىٞا ٖلى جهىع آلازغ"(َ .)1ظٍ الٗال٢ت أَلٖ ٤لحها أَل اإلاىُ ٤اؾم" الٗ٨ـ ) ، )conversenessوَى ٖال٢ت بحن
ًء
ًء
ًء
أػواط مً ال٩لماث مشل :بإ ـ ـ اقتري  ،وػوط ـ ـ ػوظتٞ .لى ٢لىا ان مدمض بإ مجزال لٗلي ُٗٞجي َظا أن ٖلُا اقتري مجزال مً
مدمض .ولى ٢لىا مدمض ػوط ٞاَمتٞ ،هظا ٌٗجي أن ٞاَمت ػوظت مدمض  ...واإلاخًاًٟان ٖىضَم َما اللظان ال ًخهىع أخضَما
()2
وال ًىظض بضون آلازغ"
وٖىض ون ٠مهُلح الخًاًَّ ٠د
باليؿ٣ي جخجلى الٗال٢ت الجمالُتٞ ،اليؿ )System( ٤في اإلاٗجى اللٛىي مٟغصة مكخ٣ت
مً الٟٗل وؿ ٤ومٗىاٍ "ما ظاا مً ال٨الم ٖلى هٓام واخض "( )3أي اهخٓام ،وأ٢هض َىا اهخٓام ز٣اٞت ال٨ٟغ البكغي بترجِب
َّد
واحؿا .١وبهُٛت أزغي ٌكحر مهُلح الخًاً ٠اليؿ٣ي الى الخٟاٖل والخضازل بحن الحًاعاث،بدُض ال ًمٞ ً٨هم ٨ٞغ
َّد
ز٣اٞت أي خًاعة اال في اَاع وخضة مدؿلؿلت مخىاؾ٣ت .وبىاا ٖلى طلٞ ٪بن حٗبحر اليؿ٣ي ًخمحز بضعظت ٖالُت مً الترجِب
والىٓامُت ،لظا ٞهى ًالتم ٖملُت الهًم بحن الحًاعاثٞ .ىجض الحًاعة الُىهاهُت اؾخٟاصث مً خًاعاث الكغ ١ال٣ضًم ،
ًء
ًء
ًء
و٦ظل ٪الحًاعة ؤلاؾالمُت ٣ٞض جٟاٖلذ م٘ الحًاعة الُىهاهُت والهىضًت والٟاعؾُت  ،التي ٧اهذ جدمل اعزا ز٣اُٞا مخىىٖا
َ َ ُّ
ؾاَم في حكِّ ٩لها ،وَظا الحا ٫هجضٍ في الحًاعة ألاوعوبُت التي جهلذ مً الكغ ١الٗلم واإلاٗغٞت ،وفي طل٣ً ٪ى ٫ظال ٫مٓهغ:
ًء
"والح ٤ان قٗىبا ٖضة في مىُ٣ت قغ ١البدغ اإلاخىؾِ ٧ان لها الُض الُىلى في اعؾاا خًاعة ؤلاوؿان ٢ض جىاوبذ الٗمل
والابخ٩اع ٖلى مؿغح الخاعٍشٗٞ ،ىضما أنبدذ الحًاعجان البابلُت واإلاهغٍت  ،اللخان بضأجا الخُىاث ألاولى في خاظت الى ٢ىة
ابخ٩اعٍه ظضًضة وظضجاٍ في ٖب٣غٍت الُىهان ،وٖىضما اهدضع الُىهان وجسلٟىا و٧اصث جُمـ خًاعتهم وجًُ٘ ،وظضث
الحًاعة في الٗغب جل ٪ال٣ىة الخال٢ت الضاٗٞت التي جىاولذ اإلاكٗل الظي ٧اص ًىُٟئ وجسبى هاعٍٞ ،ؤقٗلىٍ مً ظضًض وزُىا
به هدى ٚاًاث ظضًضة وأؾلمىٍ بضوعَم الى أوعوبا وَى في أوط اقخٗاله وفي ٢مت هىعٍ"(.)4
ولخؤُ٦ض أَمُت اإلاهُلح الظي هىَىا الُه البض مً مٗغٞت الٗال٢ت بحن الحًاعة والخىىٕ الش٣افيٞ ،الحًاعة في
اللٛت :مً الحًغ والحًغة و الحايغة وهي :زال ٝالباصًت وهي اإلاضن وال٣غي والغٍ ٠ؾمُذ بظل٪؛ ألن أَلها خًغوا
( :)5
ألامهاع ومؿا ً٦الضًاع التي ً٩ىن لهم بها ٢غاع٢ ،ا ٫الُ٣امي
مً

جًٌ

الحماسة

ؤعجبخه

بادًت جشاها
قإي سظاُ ٍد

وَظا ما ط٦غٍ ابً زلضون خُىما َّد
ٞغ ١بحن الٗمغان البضوي والحًغي ٞجٗل البضاوة أنل الحًاعة  ،ألجهم
ً٣خهغون ٖلى الُ٣ام بتربُت الحُىان ومماعؾت الؼعاٖت لخدهُل ما َى يغوعي إلاٗاقهم ،أما الحًغ ٞاهخدالهم للهىاث٘
والخجاعة ًجٗل م٩اؾبهم أ٦ثر مً م٩اؾب أَل البضو وأخىالهم في مٗاقهم ػاتضة ٖلى الًغوعي مىه"واطا ٧اهذ البضاوة أنل
الحًاعةٞ ،بن الحًاعة ٚاًت البضاوة وجهاًت الٗمغان ،وبالخالي ٞهي همِ مً الحُاة اإلاؿخ٣غة ًيصخئ ال٣غي وألامهاع ،وًٍٟي

) )1اٌؾش٠ف ػٍ ٟثٓ ِؾّذ اٌغشعبٔ :ٟوزبة اٌزؼش٠فبد ،داس اٌىزت اٌؼٍّ١خ ،ث١شٚد – ٌجٕبْ ،ط،َ1988 ،3ؿ .60
) )2أؽّذ ِخزبس ػّش :ػٍُ اٌذالٌخ ،ػبٌُ اٌىزت  ،اٌمب٘شح ،ط ، َ1998 ،5ؿ.103
) )3أظش ِ ،ؾّذ ِشرض ٟاٌؾغ ٟٕ١اٌضث١ذ : ٞربط اٌؼشٚط ،رؼ ِقطف ٝؽغبص ،ٞطِ ، َ198 ،24بدح ٔظق.
أث ٛاٌفضً عّبي اٌذِ ٓ٠ؾّذ ثٓ ِىشَ اثٓ ِٕظٛس ٌ :غبْ اٌؼشةِ ،ظ  ،9داس فبدس – ث١شٚدِ ،بدح ٔغك.
) )4عالي ِظٙش :ؽضبسح اإلعالَ ٚأصش٘ب ف ٟاٌزَّشلَّ ٟاٌ َؼبٌِّ ،ٟىزجخ اٌخبٔغ ٟثبٌمب٘شح ،داس ِقش ٌٍطجبػخ ،د .د  ،ؿ.486
) )5أظش ،اثٓ ِٕظٛسٌ :غبْ اٌؼشةِ ،بدح ؽضش
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ًء
ٖلى خُاة أصحابه ٞىىها مىخٓمت مً الِٗل والٗمل والاظخمإ والٗلم والهىاٖت واصاعة قئون الح٨م وجغجِب وؾاتل الغاخت
وأؾباب الغٞاَُت"(.)1
أما في الانُالح ٞىجض اق٩الُت في الخٗغٍ ٠وَظا هاب٘ مً ازخال ٝآعاا اإلا٨ٟغًٍ في قتى الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ومجها "
جُل ٤الحًاعة ٖلى الحهُلت التي جبلٛها أمت في الغقي الٗلمي ،والٟجي ،وألاصبي ،والاظخماعي ،والخ٣جيٞ ،هي ظملت مً الٗىامل
اإلاٗىىٍت واإلااصًت"( .)2وأٚلب الباخشحن ٌكحرون الى اإلاىجؼاث ؤلاوؿاهُت اإلاترا٦مت ألمت مً ألامم ،أو مجخم٘ مً اإلاجخمٗاث،
زال ٫خ٣بت ػمىُت مُٗىت في مجا ٫اإلاىجؼاث اإلااصًت ،وفي مجا ٫اإلاىجؼاث ٚحر اإلااصًت( .)3أو هي " :زمغة الخٟاٖل بحن ؤلاوؿان
َّد
وال٩ىن والحُاة ،أي زمغاث الجهض الظي ًبظله ؤلاوؿان الؾخٛال ٫اإلا٩ىهاث التي مً خىله في ؾبُل جد ٤ُ٣م٣ىماث اإلاجخم٘
ُي
ؤلاوؿاوي وبدض أؾباب الخحر والؿٗاصة ُٞه"( ، )4بدُض وؿخُُ٘ أصاا الضوع اإلاىاٍ الُىا ٖلى َظٍ البؿُُت ،وَىا هئ٦ض أن "
الخٟاٖل بحن الحًاعاث خ٣ُ٣ت زابخت"( .)5أصي َظا الخٟاٖل الاًجابي الى الاؾخٟاصة مً الخىىٕ الش٣افي الظي ًدمله ال٨ٟغ
ؤلاوؿاوي ،والظي بضوعٍ أؾهم في هخاظاتها ،وَىا َّد
البض مً الخٗغٍج ٖلى مٟهىم الخىىٕ الش٣افي الظي ُيٌ َّدٗض الترار اإلاكتر٥
لئلوؿاهُت.
ٞالخىىٕ في اللٛت ،مؤزىط مً الىىٕ ،وط٦غٍ ابً ٞاعؽ في مٗىُحن " :الىىن والىاو والٗحن ٧لمخان ،اخضاَما جضٖ ٫لى
َاتٟت مً الصخيا ممازلت لـه ،والشاهُت يغب مً الحغ٦ت  ...ألاو :٫الىىٕ مً الصخيا الًغب ...الشاوي :هإ الٛهً ًىىٕ اطا
ًء
ًء
ًء
َ ْ ًء َ َ ًء
ًء
َ َ َ ُي َ ُي َ ُي
()6
ُٞىا،
جماًل"  .أما الش٣افي ٞهى اؾم ميؿىب ،مؤزىط مً ز ًِّ ٠٣ش ،٠٣وزً ٠٣ش ،٠٣ز٣٣ا وزٟ٣ا وز٣اٞت :ناع خاط٢ا زُٟٟا ِّ
ً ُٞءىا ،أما في الانُالح ٞىجض اق٩الُت في الخٗغٍٞ ،٠الش٣اٞت َّد
حٗغ ٝبـ" الحظ ١والٟهم ،والخش ٠ُ٣بمٗجى التهظًب والحظ١
ِّ
ًء
والخ٣ىٍم والُٟاهت ،و٢ض ٖغٞذ اإلاٗاظم الحضًشت للٛت الٗغبُت َظٍ ال٩لمت بؤجها :الٗلىم واإلاٗاع ٝوالٟىىن ،ووعصث أًًا بؤجها
ًّ
قٗىعٍا الٗال٢ت التي جغبِ ؾلى٦ه
"مجمىٖت الهٟاث الخلُ٣ت والُ٣م الاظخماُٖت التي جئزغ في الٟغص مىظ والصجه ،وجهبذ ال
بؤؾلىب الحُاة في الىؾِ الظي ولض ُٞه"(.)7
وهسلو مً طل ٪الى أن الخىىٕ الش٣افي َى ٖباعة ًٖ خهُلت مسؼون ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي ٞـ " ألاٞغاص في ٧ل مجخم٘
ًدكغبىن ز٣اٞت ألامت التي ٌِٗكىن ٞحها ،وجؤزغ َظٍ الش٣اٞت في ج٩ىٍجهم ال٨ٟغي والٗ٣اتضي والخل٣ي ،وٍىضمج الٟغص بظل ٪في
ًء
ًء
َ
ُي
ٞكِئا "(ُ َٞ ،) 8يخ ُي
ؾلى٦ه َ
الٗ َملي في َظٍ الحُاة  .ومً َظا اإلاسؼون جبجى الحًاعاث
هُٜ
مجخمٗه وجخ٩ىن ٖاصاجه وج٣الُضٍ قِئا
ًء
ُي
.وَظٍ الحًاعاث ح َّدٗض عاٞضا للحًاعاث اإلاؿخ٣بلُت .

( )1اٌّقذس اٌغبثك ،ؿ 220
( )2أظش ،عّ ً١فٍ١جب  :اٌّؼغُ اٌفٍغف ٟثبألٌفبظ اٌؼشث١خ ٚاٌفشٔغ١خ ٚاإلٔىٍ١ض٠خ ٚاٌالر١ٕ١خ ،داس اٌىزبة اٌٍجٕبٔ ٟــ ث١شٚد  ،ط  ، َ1982 ،1ؿ -4 5
ٚرمذ ُ٠ػّش ِغمب ،ٞٚداس اٌفىش-
ِ .4بٌه ثٓ ٔجِ : ٟؾىالد اٌؾضبسحِ ،ؾىٍخ األفىبس ف ٟاٌؼبٌُ اإلعالِ ،ٟد ثغبَ ثشوخٚ ،أؽّذ ؽؼج ،ٛاؽشاف
دِؾك ،ط ،َ1988 ،1ؿ .42ػّش عٍّ١بْ األؽمشٔ :ؾ ٛصمبفخ اعالِ١خ أفٍ١خ ،داس إٌفبئظ ـــ األسدْ
ط  ،َ6،199ؿ  .2ؽؾبدح ػٍ ٟإٌبطٛسٚ ،أؽّذ ػٛدادٚ ،عّ ً١ث١ضِ : ْٛذخً اٌ ٝربس٠خ اٌؾضبسح اٌؼشث١خ ٚاالعالِ١خ ،داس األًِ ٌٍٕؾش
ٚاٌزٛص٠غ ،ط ،َ1989 ،1ؿ. 11-10
(ٖ)
انظر ،جمٌل صلٌبا ،المعجم الفلسفً ،ج ٔ ،ص  .ٗ77-ٗ7ٙعزمً طه ( السٌد أحمد ) :الثقافة والثقافة اإلسالمٌة ،رؤٌة جدٌدة وعلم جدٌد ،أمانة
عمان الكبرىٕٓٓ7 ،م ،ص.٘7
)ِ )4ؾّذ عؼ١ذ سِضبْ اٌجٛطِٕٙ ،ٟظ اٌؾضبسح اإلعالِ١خ ف ٟاٌمشآْ ،داس اٌفىش – دِؾك  ،َ2003 ،ؿ .20 -19
( )5ػجبط اسؽٍ١خ :األصش األسعط ٟف ٟإٌمذ  ٚاٌجالغخ اٌؼشث ٓ١١اٌ ٝؽذٚد اٌمشْ اٌضبِٓ اٌٙغشِٕ ،ٞؾٛساد وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛاإلٔغبٔ١خ ثبٌشثبط،
 ،1999ؿ .20-19
( )6اثٓ َ ٔظٛسٌ :غبْ اٌؼشةِ ،بدح ٔٛع.
( ) ِبٌه ثٓ ٔجِ :ٟؾىالد اٌؾضبسحِ ،ؾىٍخ اٌضمبفخ،د ػجذ اٌقجٛس ؽب٘ ،ٓ١داس اٌفىش – دِؾك  ،ط ،َ2006 ،12ؿ. 4
) )8ػّش عٍّ١بْ األؽمش ٔ :ؾ ٛصمبفخ اعالِ١خ أفٍ١خ ،ؿ .21
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الخالنذ الشهافي بحن الحماسة ؤلاظالمُت والحماساث ألاخشي:
ٖملُت الخال٢ذ بحن الحًاعاث هابٗت مً الازخال ٝوالخىىٕ الش٣افي ،وَظٍ ؾىت هللا ؾبداهه وحٗالى في زل٣ه خُض
َ ْك َ َ َ ْك ُهللا َّ َ َ َ ْك َ
ًء
ًء
ألا ْكس َ ْك َ ُهللا َ ْك َ ُهللا َ َ ْك َ ُهللا َّ َ َ َ َ َ
اث
ك واخ ِإخالف ؤل ِإعي ِإخٌ ْكم وؤلىا ِإهٌ ْكم ِإبن ِإفي ر ِإلَ آلً ٍد
أوظضَم أظىاؾا وقٗىبا٢ ،ا ٫حٗالى  ﴿ ":و ِإمً آًا ِإج ِإه خلو العماو ِإ
اث و ِإ
ْك َ
اإلا َحن ﴾(ٞ ،)1ازخال ٝألالؿىت وألالىان ٦ما ظاا في آلاًت ال٨غٍمت َى للخٗاع ٝال للخىاخغ والك٣ا ،١ول ً٨في مىاي٘ أزغي
ِإللػ ِإ ِإ
َ َ ُهللا ْك َ
َ َ ُّ َ َّ ُهللا َّ َ َ ْك َ ُهللا
ًء
َّد
اط ِإبها خلهىاي ْكم ِإم ْكً ري ٍدش َوؤهثى
ظل ظالله وي٘ مُٗاعا للخٟايل بحن َظٍ ألاظىاؽ ،أال وَى الخ٣ىي٢ ،ا ٫حٗالىً ﴿:ا ؤيها الى
َ َ َ ْك َ ُهللا ْك ُهللا ُهللا ًا َ َ َ َ َ َ َ ُهللا َّ َ ْك َ َ ُهللا ْك ْك َ َّ َ ْك َ ُهللا ْك َّ َّ َ َ ٌع َ
ُم خ ِإب ٌعحر﴾(.)2
وظػلىايم ؼػىبا ونبا ِإثل ِإلخػاسقىا ِإبن ؤيشمٌم ِإغىذ الل ِإه ؤجهايم ِإبن الله غ ِإل
بالغٚم مً الازخال ٝوالخىىٕ اال اهه لم ًئزغ ٖلى ؾُض البكغٍت ؾُضها مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم٣ٞ ،ض وكؤ في
مجخم٘ ٌٗبض ألانىام ول٨ىه " لم ًجاعحهم في طل ٪وٍخ٣غب الحهم بالخ٣غب الحها .بل ٧ان ً٨غٍ ألانىام وٍىٟغ مجها وٍغٖبه أن ًغاَا
َّ َ ْك َ َ ُهللا
ًا َ
 ،أو ًغي ٖباصة ال٣ىم اًاَا"( ،)3بل ٧ان َى اإلائزغ بما ًدمل مً عؾالت ؾماوٍت٢ ،ا ٫حٗالىِ ﴿ :إبها ؤ ْكس َظلىا ِإبل ْكٌُ ْكم َس ُهللاظىال ؼ ِإاه ًاذا
َ ُهللا َ َ ْك َ َ
ًا
َ
َغل ْكٌُ ْكم ي َما ؤ ْكس َظلىا ِإبل ٰىى ِإق ْكش َغ ْكىن َس ُهللاظىال﴾ ( .)4وم٘ طل ٪هجضٍ ًداو ٫ؤلاٞاصة مً ٨ٞغ آلازغ الظي آمً باهلل ؾبداهه وحٗالى ،وزحر
مشاٖ ٫لى طل ٪ما خضر في ٚؼوة الخىض ،١خُض" أقاع ٖلُه ؾلمان الٟاعسخي ٨ٞغة خٟغ الخىض ، )5( "١ولم ج ً٨حٗغ ٝالٗغب
ًء
طل ٪في خغوبهاٞ ،دٟغ اإلاؿلمىن الخىض ١وازظ الغؾى ٫بغأي ناخب الخبرة .وهجضٍ أًًا ًُلب مً ػٍض بً زابذ أن ًخٗلم
الٗبراهُت٣ٞ ،ض عوي ابً ؾٗض في الُب٣اث  ":أزبرها ًدحى بً ِٖسخى الغ ْملي ،أزبرها ألاٖمل ًٖ زابذ بً ٖبُض هللا ًٖ ػٍض بً
َ
ُي
َّد
خب مً أهاؽ ال أخب أن ً٣غأَا أخض ٞهل حؿخُُ٘ أن ح َٗلم
زابذ٢ ،ا٢ :٫ا ٫لي عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم اهه ًؤجُجي ٍ ٦ن
"(. (6
٦خاب ال ِّٗ ْبراهُت أو الؿغٍاهُت؟ ٣ٞلذ :وٗم ! ٢اٞ ٫خٗلمها في ؾب٘ ٖكغ لُلت
وَ٨ظا ؾاع الخلٟاا الغاقضون مً بٗضٍ ،وزلٟاا بجي أمُت والضولت الٗباؾُت باالهٟخاح ٖلى الحًاعاث ألازغي
والاؾخٟاصة مجهاٞ ،ابخٗضوا ًٖ ٧ل ما ًسال ٠الُٗ٣ضة ؤلاؾالمُتٞ ،ى٣لىا ًٖ َغٍ ٤الترظمت ٦خب الُىهان والغومان والٟغؽ
ًء
ُي َ
ن ِّبٛذ بُاب٘ اؾالمي" وٍٟ٨ي أن هظ٦غ قِئا
الى اللٛت الٗغبُت ،وَظا الخؤزحر ال ٌٗجي أجهم ه٣لىا َظٍ الش٣اٞت ٦ما هي ،ول٨جها
مً اهجاػاث اإلاؿلمحن في الٗلىم والهىاٖاث ًئَلىا ألن هه ٠صهُا خًاعتهم بؤجها ٧اهذ ظضًضة وابخ٩اعٍتٞ ،الُ٨مُاا ،وٖلم
البهغٍاث ،والجبر والحؿاب الجضًضان ،وخؿاب اإلاشلشاث اإلاؿُدت وال٨غوٍت ،وهي اهجاػاث لم ٌٗغٞها الُىهان ،ولم ًد٣٣ىا
ًء
مجها قِئا ،وما ٧ان للٗلم الحضًض أن ًخُىع بضوجها  ،ِ٢زم اهجاػاث الغٍايُت ألازغي ،وجصحُداتهم ألزُاا الُىهان الٟلُ٨ت
والجٛغاُٞت والٗلمُت اإلاسخلٟت ،واياٞاتهم وابخ٩اعاتهم في الُب ،ونُضلُتهم ،ونىاٖاتهم اإلاسخلٟت ،وأَمها ج٨غٍغ الؿ٨غ
ًء
والىع ١والباعوص الى آزغ جل ٪ألاقُاا التي لم ج ً٨مً م٣ىماث الحًاعة الُىهاهُت والتي لم ٌٗغٖ ٝجها الُىهان قِئا "(.)7
وَظا ما جئ٦ضٍ ألامم ألازغيٞ ،ىجض مً ال٨خاب َمً أهه ٠الحًاعة ؤلاؾالمُت ،ومجهم ( صعبحر)  ،وَى أخض ٦خاب أوعوبا،
ًء
ًء
ًء
ًء
اط ً٣ى" :٫اصُٖىا َىٍال أن اإلاؿلمحن لم ًٟٗلىا قِئا أ٦ثر مً ه٣ل ٖلىم الُىهان ،وهدً ال وؿخُُ٘ أن هئٍض مىهجا مبهما ٦هظا
ُي
مً ٚحر أن هتهم بالجهل والخُؤ"(.)8

) )1عٛسح اٌش ،َٚآ٠خ 22
) )2عٛسح اٌؾغشاد ،آ٠خ .13
(ِ )3ؾّذ ٌطف ٟعّؼخ :صٛسح اإلعالَ ٚثطً األٔج١بءِ ،ىزجخ إٌٙضخ اٌّقش٠خ ـــ اٌمب٘شح  ،َ1958ؿ .301
) )4عٛسح اٌّضًِ  ،ا٠٢خ .15
) )5اثٓ عؼذ :اٌطجمبد اٌىجشِ ،ٜظ  ،2داس فبدس – ث١شٚد ،َ195 ،ؿ .66
( )6اثٓ عؼذ :اٌطجمبد اٌىجش ،ٜط  ،2ؿ.358
( )عالي ِظٙش :ؽضبسح اإلعالَ ٚأصش٘ب ف ٟاٌزشلّ ٟاٌؼبٌّ ،ٟؿ.15
) )8اٌُ فذس ٔفغٗ ،ؿ .14

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

88

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015
ُي
و٦ظل( ٪ؾُـضًى) ،خُض ً٣ى " :٫ان هخاط أ٩ٞاع الٗغب الٛؼٍغة ومسترٖاتهم الىِٟؿت حكهض أجهم أؾاجظة أوعوبا في ظمُ٘
ألاقُاا "( .)1قهاصة آلازغ مٟسغة في خ٣ُ٣تها ،خُض جئ٦ض الخًاً ٠اليؿ٣ي بحن الحًاعاثٞ ،الجهض الٗغبي بما ًمل ٪مً
٢ضعاث ٖلمُت مخمحزة اؾخُإ أن حهًم الترار الش٣افي ،وَظٍ ُيؾىت هللا ؾبداهه وحٗالى ":في مؿاعاث ألامم والحًاعاث هي(
َّد
ؾىت َّد
الخ٣ضم والتراظ٘ ،والهٗىص والهبىٍ"( )2وٍىظض ال٨شحر مً الضالتل
الض ْوعاث ) التي جخضاوٞ ٫حها ألامم والحًاعاث خ٣ب
ًء
ٖلى الخًاً ٠اليؿ٣ي ،هظ٦غ مجها جؤزحر الٟغؽ ،خُض ٧ان واضحا هدُجت الازخالٍ اإلاباقغ بهم؛ لظا اهههغث خًاعتهم في
ًء
خًاعة ؤلاؾالم ،وبالخالي َّد
خضر حٛحرا في ظمُ٘ مجاالث الحُاة ،واوٗ٨ـ َظا الخىىٕ الش٣افي اليؿ٣ي ٖلى ألاصب وبسانت
الكٗغ ،اط لم ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان في ْل الحًاعة الخ٣ىٖ ٘٢لى هٟؿه ،بل أزظ بمُُٗاث الحًاعة الجضًضةٞ ،هظا بكاع بً
بغص ،وأبى هىاؽ ًشىعان ٖلى الىمِ الخ٣لُضي في بىاا ال٣هُضة الٗغبُت ٞ ،ؤبى هىاؽ ًُالب الكٗغاا باؾدبضا ٫الى٢ىٖ ٝلى
ألاَال ٫بظ٦غ الخمغ (:)3
ال َج ْكبَ لُلى ،وال َج ْكى ْك
شب بلى هىذ
ِإ

ْك
ْك
ْك
الىسد مً َخ ْكم َ
ًالىس ِإد
شاء
واؼ َش ْكب غلى
ِإ

ْك
ْك ًا
ْك
ْك
ؼاس َبها
يإظا برا اهدذسث في خلو
ِإ

َ ْك
ؤ ْكظ َذج ُهللاه

َ
قالخ ْكم ُهللاش

ٌع
ًانىجت،

ْك
والٌإ ُهللا
ط

ُهللا ْك ُهللا َ ٌع
لالاة

ًا
َح ْكعه َ
ْك
َُ مً ْك
ومً ًَ ِإذ َها
غُ ِإن َها خمشا
ِإ
لي

وؽىجان
ِإ

،

َّ
وللى ْكذ َم ِإان

ٌع
واخذة

مً

َ
ُهللاخ ْكم َشت َها
َ ّ
ل
ي ِإ

َظ َ
اسٍ ٍدت

في

الػحن
ِإ

َ
وال ّ
خذ
ِإ

ُهللا َ
َم ْكمؽىن ِإت

َ
اله ِإّذ

خم ًاشا قما َل ََ م ْكً ُهللاظ ْكٌ َشْكًٍ ْك
ْك
مً ُهللاب ِإّذ
ِإ
ِإ
َ
شخ ْكي ٌعء

ف ُهللاذ به ْك
ُهللاخف ْك
مً َب ْكُ ِإن ِإه ْكم َو ْكخ ِإذي
ِإ

َّد
وَظا ما أ٦ضٍ الٗغبى صعوَل ٞ ،حرظ٘ ؾبب الشىعة الىىاؾُت الى "أن أبا هىاؽ ٧ان حهض ٝالى ٚاًت واخضة هي الالخٟاث الى
الحًاعة الجضًضة ،وألازظ بؤؾباب الحضازت والاؾخمخإ بها ،وأن زىعجه ٖلى اإلاُال٘ الخ٣لُضًت لهظا الؿبب  ،وأهه ٢ض أو٠٢
ًء
ٞىه أو ٧اص ٖلى جغؾُش َظٍ الٛاًتٞ ،جااث ألٟاْه ونىعٍ و٢ىالبه الٟىُت حٗبحرا ًٖ َظٍ البِئت  .وٍم ً٨ال٣ى ٫بؤن
الازخال ٝبحن أبي هىاؽ ومً ؾب٣ه أو ٖانغٍ مً الكٗغاا الظًً جسلىا ًٖ اإلاُال٘ الخ٣لُضًت ال٣ضًمت ً٨مً في وعي أبي
هىاؽ بما ًٟٗل  ،واصعا٦ه الٗمُ ٤بؤن الكاٖغ البض أن ً٩ىن ممشال لٗهغٍ ،وأن ً٩ىن مغآة جىٗ٨ـ ٖلحها نىعة َظا
الٗهغ"( .)4أما ؾٗض اؾماُٖل قلبي ُٞبرع َظا الخًاً ٠الظي طَبىا الُه ب٣ىله٧ " :اهذ بٛضاص م٣غ الخالٞت ـ وأنبدذ
اإلاضن ال٨بري مشل البهغة وال٩ىٞت وٚحرَا مً مضن ٞاعؽ  ،وَبرؾخان  ،وظغظان ،وزغؾان ،وما وعاا الجهغ ـ بٛضاصاث
نٛغي جداو ٫أن جدا٧ي بٛضاص الٗانمت في الجهًت والخدًغ  .ومً َىا يٗ ٠جؤزحر الباصًت بما ٞحها مً ظض ونغامت
وزكىهت وج٣ك ٠وجغااي أزغ الحىايغ بما ٞحها مً خضات ٤و٢هىع  ،و٢ه ٠ولهى ،وجغ ٝووُٗم"(.)5
)ٔ)

أحمد محمد الحوفً  :تٌارات ثقافٌة بٌن العرب والفرس ،طٖ ،دار نهضة مصر ،الفجالة – القاهرة ٔ978 ،م ،ص .ٕ٘7

)ِ (2ؾّذ ػّبسح  :اٌٛع١ظ ف ٟاٌّزا٘ت ٚاٌّقطٍؾبد االعالِ١خ ٙٔ ،ضخ ِقش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش  ،َ1999ؿ .132
) )3أثٛٔ ٛاط اٌؾغٓ ثٓ ٘بٔئ :ؽشػ دٛ٠اْ أثٛٔ ٟاط  ،رؼ ِغ١ذ طشاد ،داس اٌفىش اٌؼشث ،ٟث١شٚد ــ ٌجٕبْ  ،ؿ .3
( )4اٌؼشث ٝؽغٓ دس٠ٚؼ  :اٌؾؼشاء اٌّؾذص ْٛف ٟاٌؼقش اٌؼجبع ،ٟاٌ١ٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة -اٌمب٘شح ،َ1989 ،ؿ .92
( )5عؼذ اعّبػ ً١ؽٍج : ٟاٌؾؼش اٌؼجبع ، ٟاٌز١ب س اٌؾؼجِ ، ٟىزجخ غش٠ت ،ؿ .22-21
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ًء
ًء
ًء
ًء
أًًا٣ٞ ،ض َّد
أَخم الكٗغاا بغزاا اإلاضن ،
لٗل الخًاً ٠والخىىٕ الش٣افي ٧ان ؾببا عتِؿُا أًًا في حُٛحر مًمىن الغزاا
٦غزاا ُي
الحؿحن بً الطحا ٥الباَلي بٛضاص بٗضما أنابها الضماع والخسغٍب(:)1
َ ْك
ونخ ٍدل

ْك َ
اب
وبنه ِإ

َ َ ًا
اظشا
خى ِإ

َ
خ َش ْكظ ًَ

ِإبال

ْك َ ًا
ْك
يإن َل ْكم َج ُهللاٌ ْكً َب ْكؿ َذ ُهللااد ْك
ؤخ َع ًَ َمىظشا

َو َم ْكل َ
هى

ْك
َسؤج ُهللاه

ؤال

ْك
شام
خ ٍد

ْكاب ِإَ
َ
َسَّباث

ْك
شاص
وبب ِإ

َم َى ِإاص ِإُ

َ
وه ْكذ ِإم

ُهللا
الخ ُهللاذ ِإود

َّ
اللهى

َّ َ
اثش
والزخ ِإ

ُهللاخ ْكمى
ُهللا
َغ ْكحن

ِإب َم ِإأص ِإس

وال

ََ
اظ ِإش
وه ِإ

اله
ٍد

أما قٗغ الح٨متٞ ،ىجض قٗغاا بجي الٗباؽ اؾخىٖبىا خ٨م الُىهان و الٟغؽ وخ٨م ٧لُلت وصمىت الهىضًت  ،ويمىىَا
بٌٗ أبُاتهم٣ً ،ى ٫بكاع بً بغص (:)2
برا

َ
بلـ

َ
اإلاؽىسة

ُهللا
الشؤي

ْك َ
قاظخ ِإػ ْكً

ب َشْكؤي هــفُذ ؤو َه َ
فُد ِإت
ِإ ِإ
ٍد

َ َ َ ًا
ُهللا
ججػل الؽىسي غلَُ ؾمالت
وال
ِإ

َّ
قةن

َ
الخىافي

ُهللا َ ّ
ُهللا
َ
َ
ََ
ؤختها
ؤمعَ الؿ ُّل
ل
وما خحر ي ٍد

وما

ُهللا
خحر

َ
َوخ ِإ ّل

ُهللا
اله َىٍىا

للمػُل
ِإ

َ
َوال

ُهللا
جٌ ْكً

َ ُهللا ًا
هاوما

َّ
قةن

خاصم
و
ِإ

ُهللا ٌع
ن ّىة
ظُل
ٍد
َ
الح َ
ضم

َ
ىادم
لله ِإ
ُهللاً َّ
اٍ ْكذ

َ
ِإبها ِإث ِإم

لِغ

َ
ِإبىا ِإث ِإم

وَىا ٥هماطط ٦شحرة في ٦خب ألاصب والخاعٍش جئ٦ض ما طَبىا الُه مً ال٣ى ٫بؤن الخًاً ٠اليؿ٣ي ـ ال٣اتم ٖلى
الخال٢ذ والخؤزغ والخؤزحر بحن ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي وما ًدمله مً جىىٕ ز٣افي ـ مىظىص الى أن ًغر هللا ألاعى وما ٖلحها.
جإزش آلاخش بالحماسة ؤلاظالمُت :
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
ؾىت هللا في زل٣ه الضوعان ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا ،خُض ًبضأ ؤلاوؿان َٟال نٛحرا ،زم ًهبذ قابا ًاٗٞا الى أن ًهبذ قُسا
ًء
ظلُال ،والكُسىزت حٗخبر لئلوؿان الجهاًت ٨َ ،ظا الحًاعاث ٢اتمت ٖلى مٟهىم الخًاًَّ ٠د
اليؿ٣ي ،جغقي واخضة وتهبِ
ألازغي ٞ ،ؤما الحًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت ٞهي نامضة ٢ىٍت عٚم جهضٕ وحك ٤٣بيُاجهاٞ ،لم ج ً٨الحغوب الهلُبُت وخضَا
لغقي خًاعة آلازغ ،وجهضٕ الحًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت  ،واهما اَخمام آلازغ ( أوعوبا) بالٗلىم  ،ولٗلها صزلذ الحها ًٖ َغٍ٤
ألاهضلـ ـ جل ٪الضولت ؤلاؾالمُت الٗغبُت التي أَخم بها ٖبض الغخمً الضازل( ن٣غ ٢غَل ) بٗض ً٢اا الضولت الٗباؾُت ٖلحهم
ًء ُي َ
في اإلاكغ ١ـ " ٞىجض للمخـغظمحن م٨خبا في َل ُْ ُِّلت بضأ مىظ ؾىت ١١٣٠م بى٣ل أَم ٦خب الٗغب الى اللٛت الالجُيُـت جدـذ عٖاًـت
ُي َ
ُي
الٛغب في أمغ َظٍ الترظمت في ال٣غن الشاوي ٖكغ
عتِـ ألاؾاٟ٢ت عٍمىن ،وأن أٖماله في الترظمت ِّ ٧للذ بالىجاح  ،ولم ًَخىان
َ
وال٣غن الشالض ٖكغ وال٣غن الغاب٘ ٖكغ مً اإلاُالص  ،ولم ً٣خهغ الٛغب ٖلى جغظمت مئلٟاث ٖلماا الٗغب ٧الغاػي وأبي
ًء ُي
ُي
ال٣اؾم وابً ؾِىا وابً عقض  ...الى اللٛت الالجُيُت  ،بل ه٣لذ الحها أًًا ٦خب ٖلماا الُىهان التي ٧ان اإلاؿلمىن ٢ض جغظمىَا

) )1ؽف١ك لبعُ ِؾّذ  :اٌؾغ ٓ١ثٓ اٌضؾبن ػقشٖ ٚأدثٗ ،ط  ،َ2004 ،1دائشح اٌّىزجخ اٌٛطٕ١خ ،ؿ .141
( )2ثؾبس ثٓ ثشد :دٛ٠اْ ؽؼش ثؾبس ثٓ ثشد ،اػزٕ ٝثغّؼٗ ِؾّذ ثذس اٌذ ٓ٠اٌؼٍ ، ٞٛداس اٌضمبفخ  ،ث١شٚد ــ ٌجٕبْ  ،ؿ .206 -205
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ُي
الى لٛتهم الخانت ٨٦خب ظالُىىؽ وب٣غاٍ وأٞالَىن وأعؾُى وأ٢لُضؽ وأعقمُضؽ وبُلُمىؽ ٞ ،ؼاص ٖضص ما جغظم مً
٦خب الٗغب الى اللٛت الالجُيُت ٖلى زالزماتت ٦خاب ٦ما عوي الض٦خىع لى٧لحر في ٦خابه ( جاعٍش الُب الٗغبي ) "(.)1
ًء
وٍظ٦غ ماظض ٖبض اإلاىٗم أًًا َظا الخٟاٖل في ٦خابه ( جاعٍش الحًاع ؤلاؾالمُت ) بؤن الٗغب أصزلىا في أؾباهُا وأوعوبا
ًء
بٌٗ الىباجاث الجضًضة  ،وٖضصا مً أؾالُب الغي ٞ ،ىجضٍ ً٣ى " ٫أَم الىباجاث التي أصزلها الٗغب وْهغث في لهجاث
أؾباهُا ون٣لُت وأوعبـا الٛغبُـت بؤؾمـاا ج٨ك ٠أنالتها الٗغبُت مشل :الغٍدان  ،Arroyonالخؼامى  ،Alhuzemaاإلاىػ ،Banane
هاعهج  ،Narongaالؼٖٟغان  ،Azafranلُمىن  ،Liomباطهجـان  ،Berenjenaالبر٢ـى ، Albericaguo ١ال ،Coton ًُ٣والغػ ،Riz
()2
و٢هب الؿ٨غ ،Sugra
ًء
٦ما اػصَغ أًًا ٖلم الهُئت (الٟلٖ )٪ىض اإلاؿلمحن في ألاهضلـ لحاظتهم الُه في جدضًـض ال٣بلـت وحُٗحن أو٢اث الهالة،
و٢ض جُىع َظا الٗلم الى صعاؾت خغ٧اث الىجىم ،وْهـىع خغ٦ـت الخىجُم ،وازترٖىا الؿاٖاث الكمؿُت إلاٗغٞت ألاو٢اث٣ٞ ،ض
نى٘ ٖباؽ بً ٞغهـاؽ أو ٫آلت (وهي هىٕ مبخ٨غ مً الؿاٖاث)(.)3
وهجض جؤزغَم باألصب ؤلاؾالمي  ،ولٗل الاخخجاط الظي أَل٣ه الكاٖغ ؤلاًُالي ( بتراعً ) ٥ئ٦ض طلٞ ٪ىجضٍ ً٣ى ( :٫ما
ًء
ًء
زُبىا ل٣ض اؾخُإ (قِكغون) أن ًهبذ زُُبا بٗض (صًمىؾخحن) ،واؾخُإ (ٞغظُل) أن ًهبذ قاٖغا بٗض (َىمحروؽ).
ًء
ًء
ُي
أما الٗغب ٞما زُبىا مٗهم؟ َل ٢ضع ٖلُىا أن ال ه٨خب قِئا بٗضَم؟ ل٣ض حؿاوٍىا أخُاها م٘ ألاٚاع٢ت ،و٣ٞىاَم أخُاها آزغ،
وبظل ٪ه٩ىن ٢ض جٟى٢ىا ٖلى ٧ل ألامم ،ما ٖضا الٗغب ٦ما ً٣ىلىنً ،ا للبالصة! ًا للخمى !٫وٍا لًُٗت الٗب٣غٍت ؤلاًُالُت التي
اهُٟؤث وزمضث!"( .)4ولٗل (ال٩ىمُضًا ؤلالهُت ) لضاهتي جىضح جؤزغٍ باألصب ؤلاؾالمي ،و٢ض" اٖتر ٝالضاهدُىن الاًُالُىن ٖلى
مًٌ بؤن ألانى ٫ؤلاؾالمُت ٧اهذ ألاؾاؽ الظي ُيبىِذ ٖلُه ال٩ىمُضًا ؤلالهُت ،جل ٪ال٣هُضة التي جمشل ز٣اٞت أوعوبا
اإلاؿُدُت بغمتها ُٞما ًخٗل ٤باألزغوٍاث في ال٣غون الىؾُى "(. )5
صوعها هدً لِـ اْهاع الخٟى ١ؤلاؾالمي ب٣ضع ما َى جىيُذ لؿىت هللا ؾبداهه وحٗالى في زل٣ت اط ان الخًاً ٠اليؿ٣ي
خ٣ُ٣ت ال ًم ً٨اه٩اعَاٗٞ،ىضما حؿ ِ٣واخضة مً الحًاعاث جغج٣ي الحًاعة ألازغي ٞ ،األمم" الكغُ٢ت والٛغبُت ظمُٗها
()6
صاتىت ومضًىت في جغار الحًاعة ؤلاوؿاهُت .واهه ما مً أمت لها جاعٍش مجُض اال و٢ض أُٖذ ٦ما أزظث مً طل ٪الترار"
و٦ظلٞ ٪ىدً ال هى٨غ خ٣ُ٣ت اإلاىاهج الى٣ضًت الٛغبُت الحضًشت ٞلها بظوع مخىازغة في الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم  ،ول٨جها
مهاٚت ب٣ىالب ه٣ضًت ظضًضة ،جىاؾب ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي في َظا الٗهغ ،ول٨ىىا هجض في ٦الم بٌٗ الى٣اص ـ َم ًْ ًدكبشىن
ًء
بالترار ـ اجحاٞا في ظهض آلازغ ،الظي اؾخُإ أن حهًم الترار الٗغبي ٦ما ٢لىا ٖبر الخًاً ٠اليؿ٣ي  ،وٍهُ ٜمىاهج
ه٣ضًت ظضًضةٞ .خدضزىا ًٖ الجاخٔ بؤهه ٢ض أقاع الى الؿُمُاتُت مً زال ٫خضًشه ًٖ الٗالمت ،وأن ألاؾلىبُت هي البالٚت
ال٣ضًمت  ،وأن الحجاط َى  ًٞاإلاىاْغة ٖىض الٗغب  ،وأن هٓغٍت الخل٣ي ٢ض أقاع الحها ال٣غَاظجي في مجهاط البلٛاا ،وأن
الخضاولُت هي هٓغٍت اإلا٣ام في البالٚت الٗغبُت .أال ٌٗخبر خضًثهم َظا ج٣لُل مً قؤن آلازغ وجحجُم لجهىصَم  ،وَىا هئ٦ض
ٖلى أَمُت الخًاًَّ ٠د
اليؿ٣ي ال٣اتم ٖلى ألازظ مً الخىىٕ الش٣افي الؿاتض ٖىض أمت مً ألامم .وَظا ً٣ىصها الى ألاؾئلت آلاجُت:
( ) 1غٛعزبف ٌٛة :ْٚؽضبسح اٌؼشة ،د ػبدي صػ١زش ِ ،طجؼخ ػ١غ ٝاٌجبث ٟاٌؾٍج ، ٟد .د ،ؿ .568 -56
(ٕ )
ماجد عبدالمنعم :تارٌخ الحضارة االسالمٌة  ،كلٌة االنجلو  -القاهرة ،طٖٔ97ٖ ،م ،ص.ٕ8ٙ
( ) 3اٌّمشٔ :ٞفؼ اٌط١ت عـ 4ؿ.345
) )4عالي ِظٙش  :ؽضبسح اإلعالَ ٚأصش٘ب ف ٟاٌزشلّ ٟاٌؼبٌّ ،ٟؿ. 4
( )5اٌّقذس ٔفغٗ ،ؿ .4
( )6ػجبط ِؾّٛد اٌؼمّبد :أصش اٌؼشة ف ٟاٌؾضبسح األٚسث١خ ،داس اٌّؼبسف ،اٌمبٖ سح ،ط ، َ1965 ،4ؿ .1 9
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ًء
إلااطا هخ٣ىٖ ٘٢لى أهٟؿىا وهسا ٝآلازغ؟ ألم ًؤزظ الترار الٗغبي ؤلاؾالمي مً الحًاعاث الؿاب٣ت؟ واطا أزظها مً
الحًاعاث اإلاٗانغة ٞما َى اإلاُلىب َّد
مىا؟ ولئلظابت ٖلى الؿئا ٫ألازحر ه٣ىَ، ٫ظٍ الؿىت ج٣خطخي الصحىة.
الصحىة ؤلاظالمُت والػىإلات:
في البضا البض مً ؤلاقاعة الى أن البيُت الخدخُت لؤلمت الٗغبُت ؤلاؾالمُت لم ججهاع وان أنابها بٌٗ الدك٣٣اث ،
هدُجت بٌٗ ألاٖماٚ ٫حر الٗ٣الهُت  ،لظا ٞىدً ٖبر الخًاً ٠اليؿ٣ي َّد
البض لىا أن وؿخُٟض مً الحًاعة الٛغبُت ـ
الخ٨ىىلىظُا الحضًشت ـ ـ ول ً٨بصحىة اؾالمُت ،وَىا َّد
البض مً مٗغٞت اإلا٣هىص بالصحىة٣ٞ ،ض وعصث بمٗجى الاه٣كإ
وؤلاٞا٢ت  ،والخيبه  ،والُٓ٣ت ( . (1أما في الانُالح ٞخٗجي "هؼوٕ ألامت الى الجهًت ؤلاؾالمُت بٗض ٖهغ التراظ٘ الحًاعي" (.)2
الٗىإلات ٦ظل٣ٞ، ٪ض جباًيذ آلاعاا في حٗغٍٟها ( ، )3وَظا ٌٗىص الى اإلاخسههحن ٩ٞ ،ل مجهم أيٟى ٖلحها مٟهىمه
الخام ٗٞ ،الم الاظخمإ ًغنض اإلاساَغ الىاظمت ٖجها ( ٧ال٣ٟغ ،وؤلاعَاب  ،واإلاسضعاث  ،)....،والا٢خهاصي ًغ٦ؼ ٖلى أجها
٢ىإ ٖالمي لدؿىٍ ٤اإلاىخجاث والؿل٘ وألا٩ٞاع  ،وٖالم الؿُاؾت ًبدض ًٖ جؤزحر الخُىعاث الٗاإلاُت والخ٨ىىلىظُت اإلاٗانغة
ًء
وصوعَا في الخؤزحر ٖلى ؤلاوؿان الظي ٌٗخبر ظؼاا مً الضولت ،أما اإلاهخم بالجاهب الش٣افي ُٞداو ٫أن ًغنض ما ًدضر هدُجت
اهٟخاح الش٣اٞاث والحًاعاث وجغابُها م٘ بًٗها  ،واخخماَُ ٫مىت الش٣اٞت ألامغٍُ٨ت وتهضًضَا للُ٣م .
وب ٌٛالىٓغ ًٖ الٗىإلات اإلاٗانغة وأَضاٞها  ،اال أهىا ه٣غ بد٣ُ٣ت الخٟاٖل البكغي ال٣اتم ٖلى الخًاً ٠اليؿ٣ي ـ ـ
٩ٞل خًاعة أزظث مً الخىىٕ الش٣افي الؿاتض ٖىض الحًاعاث وأياٞذ ٖلُه بما ًىاؾب ُ٢مها وأَضاٞها ـ ـ والخدضًاث
ال٨ٟغٍت التي جىاظه الجُل اإلاٗانغ بًٟل الىؾاتل الخ٨ىىلىظُت الحضًشت ٞ ،ؤنبذ مً اإلاؿخدُل أن وٛلٖ ٤لى أهٟؿىا
ألابىاب والىىاٞظ لى٩ىن بمىجاة مً ألا٩ٞاع الىاٞضة التي جغوظها ألا٢الم ب ـ "الصح ٠واإلاجالث وؤلاطاٖت وألاهضًت والجمُٗاث
ًء
ًء ُي
وؾاتغ أهىإ الضٖاًت وؤلاٖالم  ،و٢ض أنبذ ٖاإلاىا ـ بًٟل الىؾاتل الحضًشت ـ ٖاإلاا واخضا ج٣اُٞ ٫ه ال٩لمت في أ٢صخى الضهُا
ًء
ُي
ٞدؿم٘ في أ٢هاَا "( )4؛ لظا باث واظبا ٖلُىا أن هضزل الٗىإلات ول ً٨بصحىة اؾالمُت  ،ألهه ال زُاع لىا ٚحر طل ٪بكغٍ وظىص
جًامً ٖغبي هاجح ًدمي صولىا مً أن ج٩ىن " ل٣مت ؾاثٛت لخدىالث الؿى ، )5(" ١وبالخالي ج٩ىن الصحىة ؤلاؾالمُت ٧اآلحي:
ًء
أوال :جىُل ٤الصحىة ؤلاؾالمُت مً مساٞت هللا ؾبداهه وحٗالى.
ًء
زاهُا :الاَخمام باألؾغة  ،خُض حٗخبر أَم لبىت مً لبىاث اإلاجخم٘  ،وطل ٪بمغا٢بت أٞغاصَا مً الاهؼال ١بمساَغ الخ٨ىىلىظُا
الحضًشت .
ًء
زالشا :اللٛت الٗغبُت حِٗل في أػمت الٗىإلات ،خُض أزظ بٌٗ أٞغاص ألامت الٗغبُت باالَخمام باللٛاث ألاظىبُت واَما ٫اللٛت
الٗغبُت لٛت ال٣غآن ال٨غٍم ٓٞ ،هغث ٧لماث بحن الٗغبُت والاهجلحزًت ٗٞ ،ىضما ه٣ى : ٫ؾبداهه وحٗالى هجضَا ُيج َّد
٨خب Subhanahu
َّد
 ،Wa Ta'alaنلى هللا ٖلُه وؾلم وؾلم ، SallAllahu Alayhi Wasallamوَىا وكٗغ أهىا ٣ٞضها واخضة مً م٣ىماث ألامت
وممحزاتها ،وهي لٛتهاٞ ،ما ًمحز ٧ل قٗب َى لٛخه وز٣اٞخه ،واللٛت الٗغبُت هي لٛت ال٣غآن ال٨غٍم ـ التي َّد
حٗهض هللا ؾبداهه

 - 1أظش ،اثٓ ِٕظٛس ٌ ،غبْ اٌؼشة ِ ،بدح فؾب.
ِ - 2ؾّذ ػّبسح  :اٌٛع١ظ ف ٟاٌّزا٘ت ٚاٌّقطٍؾبد اإلعالِ١خ  ،ؿ .55
 - 3أظش  ،ع ً١ٙؽغ ٓ١اٌفزال : ٞٚاٌؼٌّٛخ ٚآصبس٘ب ف ٟاٌٛطٓ اٌؼشث ، ٟداس اٌضمبفخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ  ،األسدْ  ،َ2009 ،ؿ 19ـ. 46
 - 4ػجذ اٌىش ُ٠ػضّبْ ِ :ؼبٌُ اٌضمبفخ اإلعالِ١خ ِ ،ئعغخ اٌشعبٌخ  ، َ1982 ،ؿ .5
 - 5ؽبرُ ثٓ ػضّبْ  :اٌؼٌّٛخ ٚاٌضمبفخ  ،ط ، َ1999 ،1داس فبسط ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ  ،ؿ.23
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َ َ
ْ
ُي َ
َّد َ ْ ُي َ َّد ْ َ
الظَ ٦غ َوِّا َّدها ل ُيه ل َحا ِّٓٞىن " 1ولٛت الحًاعة والٗلم والخ٣ضم  .وَظا ألامغ ٌؿخضعي
وحٗالى بدٟٓها ٢ ،ا ٫حٗالى ِّ ":اها هدً هؼلىا ِّ
الخى ٠٢والخؤمل ؛ إلن الابخٗاص ًٖ لٛخىا الٗغبُت ٌٗجي الابخٗاص ًٖ َىٍدىا التي جمحزها مً اإلادُِ الى الخلُج .
ًء
ًء
قِئا مجها َّد
ًهضٕ بيُان ألامت أو ًٟخذ وخضتها .
عابٗا :البدض في أؾباب الخجؼتت والازخالٞ، ٝال هضٕ
ًء
زامؿا :مىاظهت الٗىإلات ،والاؾخٟاصة مً اًجابُاتها؛ ألن عًٞها بمجغص الخى ٝمجها ٖلى الهىٍت والترار ً ،دغمىا مً الاَالٕ
ٖلى ز٣اٞت آلازغ و٨ٞغٍ ،وُُٟ٦ت ٞغى اًها ٫نىجىا الى الٗالم بدُض وؿخُٗض خًاعة ؤلاؾالم اإلاايُت.
ًء
زامؿا :ال٣ضعة ٖلى الابضإ الٗلمي الظي ًجٗلىا ٢اصعًٍ ٖلى اإلاىاٞؿت والخٟى. ١
ًء
ؾاصؾا  ":جش ٠ُ٣الجُل اإلاٗانغ وألاظُا ٫اإلا٣بلت بؤن لِؿذ َىا ٥ز٣اٞت واخضة بل َىا ٥ز٣اٞاث مخٗضصة (ٞ،)2ال٩ل مجخم٘
ز٣اٞخه الخانت .

الخاجمت :
ًخطح مً جاعٍش الٗال٢اث بحن الحًاعاث  ،ان الخ٣ضم والخُىع في اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت عَحن الخىىٕ الش٣افي الظي
ًجٗل الحًاعة خُت ،بالهلت والخٟاٖل اإلاشمغ٦.ما أهه لِـ مً الًغوعي الخ٣لُل مً ظهىص آلازغ بحجت الدكبض بالترار
والحٟاّ ٖلى ال٣ىمُت الٗغبُت ،ألن الحًاعاث ٢اتمت ٖلى الخًاًَّ ٠د
اليؿ٣ي ال٣اتم ٖلى الحغ٦ت والخٟاٖل  ،وألجها في الجهاًت
جهب ب٣الب واخض َضٞه زضمت ؤلاوؿاهُت.
٦ما ًجب الخٟاٖل ؤلاًجابي م٘ الٗىإلات ٖلى أؾاؽ الخ٩اٞئ وألازظ والُٗاا  ،والخؤزحر بصحىة اؾالمُت ال ج٣خهغ
ٖلى اإلاخٗلمحن أو الباخشحن  ،بل حكخمل ٖلى ٖامت الىاؽ  ،والخدى ٫مً مجغص ه٣ل اإلاٗغٞت الى جُىٍغَا؛ ألن ؤلابضإ ًبضأ
باالهٟخاح ٖلى آلازغ  ،لٗلىا ه٣ىص عخلت الخٟى ١والخ٣ضم مً ظضًض .

اإلافادس واإلاشاظؼ :
(ٔ) أخمض بً مدمض اإلا٣غي الخلمؿاوي  :هٟذ الُُب مً ٚهً ألاهضلـ الغَُب ، ،جذ ًىؾ ٠الكُش مدمض الب٣اعي  ،اإلاجلضٗ،
ٔ98ٙم.
صاع ال٨ٟغ – بحروث،ٍٔ،
ٔ978م .
(ٕ) أخمض مدمض الحىفي  :جُاعاث ز٣اُٞت بحن الٗغب والٟغؽ ،ٍٖ ،صاع جهًت مهغ ،الٟجالت – ال٣اَغة ،
ٔ998م .
(ٖ) أخمض مسخاع ٖمغٖ :لم الضاللتٖ ،الم ال٨خب  ،ال٣اَغة،ٍ٘ ،
(ٗ) بكاع بً بغص :صًىان قٗغ بكاع بً بغص ،اٖخجى بجمٗه مدمض بضع الضًً الٗلىي  ،صاع الش٣اٞت  ،بحروث ـ لبىان.
َّد َّد
رقي َ
الٗالمي ،م٨خبت الخاهجي بال٣اَغة ،صاع مهغ للُباٖت .
(٘) ظال ٫مٓهغ :خًاعة ؤلاؾالم وأزغَا في الت
( )ٙظمُل نلُبا :اإلاعجم الٟلؿٟي باأللٟاّ الٗغبُت والٟغوؿُت وؤلاه٩لحزًت والالجُيُت ،صاع ال٨خاب اللبىاوي ـ بحروث  ،طٔ،
ٕٔ98م .
ٔ999م  ،صاع ٞاعؽ لليكغ والخىػَ٘ .
( )7خاجم بً ٖشمان  :الٗىإلات والش٣اٞت ،ٍٔ ،
 - 1عٛسح اٌؾغش  ،آ٠خ .9
ِ - 2ؾّذ ػبثذ اٌغبثش : ٞاٌؼٌّٛخ ٚاٌ٠ٛٙخ اٌضمبف١خ  ،اٌؼذد ()228الاٌغٕخ اٌؼؾش ٓ٠ؽجبط  ،ث١شٚد ،ؿ .41
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ٔ9٘7م .
( )8ابً ؾٗض :الُب٣اث ال٨بري ،مجٕ ،صاع ناصع – بحروث،
( )9ؾٗض اؾماُٖل قلبي  :الكٗغ الٗباسخي  ،الخُاع الكٗبي  ،م٨خبت ٚغٍب .
ٕٓٓ9م .
(ٓٔ) ؾهُل خؿحن الٟخالوي  :الٗىإلات وآزاعَا في الىًَ الٗغبي  ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘  ،ألاعصن ،
(ٔٔ) شحاصة ٖلي الىاَىع ،وأخمض ٖىصاث ،وظمُل بًُىن :مضزل الى جاعٍش الحًاعة الٗغبُت والاؾالمُت ،صاع ألامل لليكغ
ٔ989م .
والخىػَ٘،ٍٔ ،
ٔ988م.
(ٕٔ) الكغٍٖ ٠لي بً مدمض الجغظاوي٦ :خاب الخٗغٍٟاث ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث – لبىان،ٍٖ ،
ٕٗٓٓم ،صاتغة اإلا٨خبت الىَىُت ،مٔٗٔ.
(ٖٔ) ق٢ ٤ُٟاؾم مدمض  :الحؿحن بً الطحاٖ ٥هغٍ وأصبه ،ٍٔ،
(ٗٔ) ٖباؽ اعخُلت :ألازغ ألاعؾُي في الى٣ض و البالٚت الٗغبُحن الى خضوص ال٣غن الشامً الهجغي ،ميكىعاث ٧لُت آلاصاب والٗلىم
ٔ999م.
ؤلاوؿاهُت بالغباٍ،
٘ٔ9ٙم .
(٘ٔ) ٖباؽ مدمىص الٗ٣اص :أزغ الٗغب في الحًاعة ألاوعبُت ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة،ٍٗ ،
ٕٔ98م .
(ٖ )ٔٙبض ال٨غٍم ٖشمان  :مٗالم الش٣اٞت ؤلاؾالمُت  ،مئؾؿت الغؾالت ،
( )ٔ7الٗغبى خؿً صعوَل  :الكٗغاا اإلادضزىن في الٗهغ الٗباسخي ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب -ال٣اَغةٔ989،م .
ٕٓٓ7م.
(ٖ )ٔ8ؼمي َه( الؿُض أخمض) :الش٣اٞت والش٣اٞت ؤلاؾالمُت ،عإٍت ظضًضة وٖلم ظضًض ،أماهت ٖمان ال٨بري،
ٔ997م .
(ٖ )ٔ9مغ ؾلُمان ألاق٣غ :هدى ز٣اٞت اؾالمُت أنُلت ،صاع الىٟاثـ ـ ألاعصن،ٍٙ ،
(ٕٓ) ٚىؾخا ٝلىبىن :خًاعة الٗغب ،ث ٖاص ٫ػُٖتر  ،مُبٗت ِٖسخى البابي الحلبي .
(ٕٔ) أبى الًٟل ظما ٫الضًً مدمض بً م٨غم ابً مىٓىع  :لؿان الٗغب ،مج ،9صاع ناصع – بحروث .
(ٕٕ) ماظض ٖبضاإلاىٗم :جاعٍش الحًاعة الاؾالمُت ٧ ،لُت الاهجلى  -ال٣اَغة١٩٧٣ ،ٍٖ ،م .
ٕٓٓٙم .
(ٖٕ) مال ٪بً هبي :مك٨الث الحًاعة ،مك٩لت الش٣اٞت،ث ٖبض الهبىع قاَحن ،صاع ال٨ٟغ – صمك،ٍٕٔ ، ٤
 .........مك٨الث الحًاعة ،مك٩لت ألا٩ٞاع في الٗالم ؤلاؾالمي ،ث بؿام بغ٦ت ،وأخمض قٗبى ،اقغا ٝوج٣ضًم ٖمغ مؿ٣اوي،
ٔ988م .
صاع ال٨ٟغ -صمك،ٍٔ ،٤
ٔ987م .
(ٕٗ) مدمض مغجطخي الحؿُجي الؼبُضي :جاط الٗغوؽ ،جذ مهُٟى جاػي ،طٕٗ،
ٖٕٓٓم.
(ٕ٘) مدمض ؾُٗض عمًان البىَي ،مىهج الحًاعة ؤلاؾالمُت في ال٣غآن ،صاع ال٨ٟغ – صمك، ٤
ٔ999م .
( )ٕٙمدمض ٖماعة  :الىؾُِ في اإلاظاَب واإلاهُلحاث ؤلاؾالمُت  ،جهًت مهغ للُباٖت واليكغ
ٔ9٘8م .
()ٕ7مدمض لُٟي ظمٗت :زىعة ؤلاؾالم وبُل ألاهبُاا ،م٨خبت الجهًت اإلاهغٍت ـ ال٣اَغة
( )ٕ8أبى هىاؽ الحؿً بً َاوئ :قغح صًىان أبي هىاؽ  ،جذ مجُض َغاص ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،بحروث ـ لبىان.
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دوس الاهثربىلىظُا الشهاقُت في سبي الترار الحماسي للؽػىب
ألاظخار ـادم خىابي ظامػت ظُاللي بىوػامت خمِغ ملُاهت
: ملخق
ظا٦ اًا الٗلىم الُبُُٗت و الاظخماُٖت وٟ ز٠ك٦ اعهت بُجها و٣اث ألازغي واإلاٞا٣ الشٝدكا٦حن الى ا٢اهىا الؿبا٧ ان الٗغب
ما ٌؿمحهم اإلائعر٦ ١غي الكغ٨ٟ ومٜغن الحاصي ٖكغ ًمشلىن هىاب٣ان الٗغب مىظ ال٧  و، لُت و الخجغٍبُت٣ٗمىاهجها ال
 خُض ؾاَمذ َؼٍمت الاوعبحن في الحغوب الهلُبُت في، ت الٗلم و البكغٍتٛت الٗغبُت هي لٛاهذ الل٧ ظىعط ؾاعجىن و
خهاصًت في أن٢ُت و الخاعٍسُت و الاظخماُٖت و الاٞغاٛما ؾاٖضتهم الٗىامل الج٦ ،  الحًاعة الٗغبُت والاهبهاع بهاٝدكا٦ا
 في٫ و بهظا ؾىداو، ٕحر الحغ و ؤلابضا٨ٟتهم الجضًضة التي اٖخمضث ٖلى الخ٣ٌٍؿحروا بالحًاعة في َىعَا الجضًض ٖلى َغ
ل٧ ُض مىهُٟه ألامم و حؿخٞ ٥امل الظي حكتر٩َظا الخ، افي٣م الخىىٕ الشٚامل بحن الحًاعاث ع٩َظٍ اإلاضازلت اًًاح الخ
 و حؿخيخج. هٞم جىىٖه و ازخالٚافي ٖلى ع٣ في اإلاىعور الش٥االهثربىلىظُا جشبذ صاتما أن ؤلاوؿاهُت اظم٘ حكترٞ ، اإلاجخمٗاث
. ُحر اإلادخمل في الٓىاَغ ؤلاوؿاهُت الحًاعٍت التي جخم صعاؾتهاٛٗاث الججاٍ الخ٢اإلائقغاث و الخى
Abstract:
The Arabs were pioneers to discover other cultures and compare between them and to know the secrets of
natural and social sciences, with its mental and experimental methods. Since the 11th century they were the
intellectuals and middle geniuses as George SARTWN called them, in addition, the Arabic language was the
language of science and humankind. From the causes that made the Europeans knew more and discovered the
Arabic civilization was their defeat in Crusades, also ,the geographic, historical, social and economic factors
helped them for development. So, in this intervention we are going to try to clarify the integration between
civilizations despite the cultural diversity, this integration which nations share in and all communities benefit
from. the anthropology always proves that humanity as a whole is participating in the cultural heritage, despite
its diversity and differences, and concludes the indicators and expectations for direction of possible change in
cultural humanitarian phenomena which are being studied.

الكهشط
مهذمت
 جدذًذ اإلاكاهُم: اوال
مكهىم الاهثربىلىظُا الشهاقُت- 1
 اـل ًلمت اهثروبىلىظُا- أ
حػشٍل الاهثربىلىظُا الشهاقُت- ب
مكهىم خىاس الحماساث- 2
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أ -حػشٍل الحىاس لؿت
ب -حػشٍل خىاس الحماساث

زاهُا  :هظشٍاث الاهثربىلىظُا الشهاقُت
الىظشٍت الخىىسٍت الٌالظٌُُت
- 1
الىظشٍت الىظُكُت
- 2

هظشٍت الاهدؽاس الحماسي
- 3
الاججاه البيُىي
- 4

الشهاقت والػهالهُت
- 5
زالشا :الذواقؼ الاوعاهُت اإلاؽتريت في وؽاة الحماسة
خىاس الحماساث فى جدهُو الخىىع الشهافى
- 1
اإلاؽاسيت في البىاء الحماسي الػاإلاي
- 2
الخػاسف الحماسي
- 3
خاجمت
مهذمت
ٌكحر الخىىٕ الش٣افي الى الازخالٞاث في الش٣اٞت الٗمُ٣ت بحن الكٗىب في الىٓم الاظخماُٖت و الٗاصاث و الخ٣الُض التي حؿىص
اإلاجخمٗاث ،او الازخالٞاث الش٣اُٞت في الكٗب الىاخض مً ٖهغ الى ازغ ٞىٓام الؼواط و اإلاحرار و ٚحرَا مً ألاهٓمت
الا٢خهاصًت جدباًً مً مجخم٘ ألزغ ،و َظا بغٚم مً ان ؤلاوؿان َى اإلاسلى ١الش٣افي الىخُض الا ان ز٣اٞخه مخباًىت و مسخلٟت
،بدؿب الٗىامل التي أزغث ُٞه و لهظا وؿعى الى صعاؾت أؾالُب بٗض خىاع خًاعي ٌؿخُُ٘ الجم٘ بحن َظا الخلُِ الش٣افي
 ،و اَخمام الاهثربىلىظُحن بضعاؾت ٖىانغ الش٣اٞت اإلاسخلٟت بدُض ج٩ىن وخضة ز٣اُٞت مخ٩املت  ،حؿاٖضها ٖلى جبُان يغوعة
الحٟاّ ٖلى الخىىٕ الش٣افي و الحًاعي ٞ ،الش٣اٞت اإلاخ٩املت هي جل ٪الش٣اٞت التي جئصي الى الخىاؾ ٤بحن ال٨ٟغو الٗمل.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

96

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015
اوال  :جدذًذ اإلاكاهُم :
- 3مكهىم الاهثربىلىظُا الشهاقُت
أ  -اـل ًلمت اهثروبىلىظُا  Anthropology:هي ٧لمت اه٩لحزًت مكخ٣ت مً الانل الُىهاوي اإلا٩ىن مً مُٗ٣حن :
اهثروبىؽ  ، Anthroposومٗىاٍ "الاوؿان" و لىظىؽ  ، Locosومٗىاٍ "ٖلم"  ،وبظلً ٪هبذ مٗجى الاهثروبىلىظُا مً
1
خُض اللٖ" ٟٔلم الاوؿان " اي الٗلم الظي ًضعؽ الاوؿان .
ة -حػشٍل الاهثربىلىظُا الشهاقُت  :و حٗخبر الاهثربىلىظُا الش٣اُٞت مً الٗلىم التي حؿعى الى صعاؾت ؤلاوؿان ٖلى اهه
خامل للش٣اٞت و ٌِٗل في ٦ىٟها و جداٖ ٔٞلُه ،و ًداٖ ٔٞلحها ٦ما اهه ها٢ل لها ٖبر ألاظُا ٫اإلاسخلٟت  ،و هٓغا الن
َظا الٗلم حهخم بالؿلى ٥ؤلاوؿاوي ٞاهه حهخم بماضخي ؤلاوؿان و خايغٍ ن وبهظا ٞالش٣اٞت بما حك٩له مً جغا٦م
لالٖغا ٝو الخ٣الُض و اإلاٗخ٣ضاث و الُ٣م و اإلاماعؾاث و ٧ل ما اوظضٍ ؤلاوؿان مً ازتراٖاث و ابخ٩اعاث  ،و بهظا
2
تهخم الاهثربىلىظُا الش٣اُٞت بالى٢ىٖ ٝلى ز٣اٞت ؤلاوؿان الحايغة .
- 4مكهىم خىاس الحماساث
أ -حػشٍل الحىاس لؿت  :في اإلاسخاع مً الصحاح اإلاداوعة هي اإلاجاوبت و الخداوع و الخجاوب.
ة  -حػشٍل خىاس الحماساث  :ان خغ٦ت جُىع اإلاجخم٘ ٢اتمت ٖلى اإلاكاع٦ت و الحىاع  ،بمٗجى جباص ٫الٗلم بمك٩لت
مكتر٦ت زم جبا ٫اإلاٗغٞت بدلىلها اإلادخملت ،و أؾالُب جد٣ُ٣ها زم حٗحن ال٣غاع الظي ًغي ٧ل مكاع ٥اهه الحل الصحُذ
للمك٩لت اما الهغإ و الهضام ٞهى ٖ٣به امام َظا الخُىع  ،و ل٩ل مجخم٘ خًاعجه الخانت ،الا اهه ٚحر مىٗؼٚ ًٖ ٫حرٍ
3
مً اإلاجخمٗاث بما جمل٨ه مً خًاعاث  ،و ً٩ىن خىاع الحًاعاث ٦آلُت لخباص ٫الٗلم بهظٍ اإلاكا٧ل و جباص ٫اإلاٗغٞت .
ًض ٫مهُلح الحىاع الى صعظت مً الخٟاٖل الش٣افي والخٗاَي ؤلاًجابي بحن الكٗىب ،وَى ٗٞل ز٣افي عً ُ٘ٞئمً بالح٤
في الازخالٝ؛ ألهه ؾىت ٧ىهُت ؾاتضة بحن البكغ ،وَى ال ًجٗلىا هخسلى ًٖ ز٣اٞاجىا واعزىا ال٣ضًم ،بل ان الحىاع الحًاعي
ٌؿاٖض ٖلى ا٦دكا ٝاإلاؿاخت اإلاكتر٦ت بحن الحًاعاث لخ٩ىن مدُت اهُال ١لغقي البكغٍت وج٣ضمها ،وَى ألاؾلىب ألامشل
لحل اإلاك٨الث التي جدضر بحن الضو ٫وألامم  ،والش٣اٞت والحًاعة ٖىهغان ال ًٟتر٢ان ،وَما اإلا٩ىهان للصخهُت ؤلاوؿاهُت ،
ُي
ُي
خُض مً زاللهما جد ٤٣ألامم الخىانل الخي ،وجُ٣م ٖال٢اث اًجابُت ٞاٖلت حٗىص بالخحر والىماا ٖلى البكغ ٧اٞت ٦ما أن
4
الحىاع الحًاعي وؾُلت للخباص ٫الش٣افي م٘ الحًاعاث اإلاسخلٟت.

عيسى ،الشماس .مدخلالىعمماالنسان(االنثروبولوجيا).دمشق :منشورات اتحاد الكتاب العرب،2004 ،

ص. 3

2

فاروق  ،احمد مصطفى و محمد  ،عباس ابراىيم  .االنثربولوجياالثقافية  .االسكندرية  :دار المعرفة الجامعية ،

3

صبري ،محمد خميل".حوارالحضاراتمنمنظوراسالمي " .ص .04

ص ص . 28-27

،20

https://drsabrikhalil.files.wordpress.com/2011/07/d8add988d8a7d8b1-8a7d984d8add8b6d8a7d8b1d8a7d8aa.pdf

4

محمد  ،الشويعر ".حوارالحضارات " http://www.alsharq.net.sa/2012/11/02/560083،20 5/03/02 .
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زاهُا  :هظشٍاث الاهثربىلىظُا الشهاقُت
 - 1الىظشٍت الخىىسٍت الٌالظٌُُت  Classic evolutionary theory :و هي هٓغٍت ْهغث ٖلى ًض لىَـ َجري مىعظان
 Lewis H.morganالىالًاث اإلاخدضة و جاًلىع في اهجلترا ،خُض خاولىا جٟؿحر الخُىع الش٣افي للمجخم٘ ؤلاوؿاوي َ ًٖ،غٍ٤
عبُه بشالزت مغاخل ٦بحرة ناخبذ الخٛحراث الخ٨ىىلىظُت و ؾمُذ اإلاغاخلت الاولى باإلاغخلت الىخكُت  Savageryالتي جمحزث
1
باؾخسضام الىاع و ازترإ ال٣ىؽ و ٧اهذ اإلالُ٨ت في َظٍ اإلاغخلت ظماُٖت .
و ٢امذ الىٓغٍت ٖلى جٟؿحر الازخال ٝالش٣افي مً زال ٫الخُىع الش٣افي  ،وهى ٖملُت جيكا ٞحها ألاق٩ا ٫الش٣اُٞت الجضًضة مً
اق٩ا ٫ز٣اُٞت ؾاب٣ت و٢ضًمت ٩ٞل مجخم٘ مً اإلاجخمٗاث الاوؿاهُت ؾاع زال ٫مغاخل ز٣اُٞت مخمازلت و جخاب٘ َظٍ اإلاغاخل
في ٧ل اإلاجخمٗاث الاوؿاهُت بىٟـ الترجِب و ٧ان ٌٗخ٣ض ان الحًاعة الاوعوبُت ٖلى ٢مت الٗملُت الخُىعٍت بِىما ز٣اٞت
2
الاوؿان البضاثي هي اإلاغخلت الاولى مً مغاخل ز٣اٞت الجيـ البكغي .
 - 2الىظشٍت الىظُكُت :اهدكغث الىُُْٟت بىُا ١واؾ٘ في مجاٖ ٫لم الحُاة مما شج٘ الباخشحن والٗلماا ٖلى جبحن
مىُل٣اتها في الٗلىم الُبُُٗت٦ ,ما جؤزغث البدىر الاظخماُٖت بظل ٪الاهدكاع ,ولٗل أَم جىُْ ٠لخل ٪الىٓغٍت ٧ان في هُا١
البدىر التي حٗجي الٗال٢اث الاظخماُٖت يمً اإلاىٓىمت الاظخماُٖت ألظل ٞهم الخٛحراث والخٟاٖالث في عخابها لغنضَا
والخٟاٖل مٗها ٩ٞان اججاٍ جل ٪البدىر هدى جٟؿحر آلُت ٖمل الىٓام الاظخماعي.
ًء
ًغجبِ مٟهىم الىُُْٟت بالٛاتُت التي جغي أن ْىاَغ الحُاة بؤظمٗها حؿحر ا٫يٚاًت مىظهت و٣ٞا لىٓام زابذ ومدضص ًئزغ ُٞه
٧ل ًٖى باألًٖاا آلازغًٍ وبىٟـ الى٢ذ ٌؿخجُب لخؤزحراث مً أولئ ٪ألاًٖاا وٍ٩ىن َض ٝالٗال٢اث الىُُْٟت مخمشل
باؾخمغاع الحُاةٞ ,الٛاتُت مً َظا اإلاىٓىع جخمشل في وخضة وُُْٟت يمً مىٓىمت جيخٓم ٞحها ْىاَغ ووْات ٠و ٤ٞهٓام
ًء
زابذ جخ ٠ُ٨مخٛحراتها الىُُْٟت جبٗا للكغوٍ ألاؾاؾُت التي حؿخىظب ل٣اا ال٩اتً الخي في بُئخه.
ٌؿخسضم ٖلماا الاظخمإ حٗبحر الىُُْٟت للضاللت ٖلى جغابِ الٓىاَغ الاظخماُٖت بًٗها م٘ البٌٗ آلازغ في
وؿ ٤وُْٟي ًىضح وْات ٠ألاظهؼة الاظخماُٖت التي ج٣ىم بها في ؾبُل اؾخمغاع خُاة اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي والخٟاٖالث التي جخم
ُٞه يمً البىاا الاظخماعي الىاخض.
ان اإلا٣هىص بالبىاا الاظخماعي َى الىٓم الاظخماُٖت أو الجماٖاث الاظخماُٖت اإلاؿخمغة في الىظىص بدُض
حؿخُُ٘ الاخخٟاّ بُ٨اهاتها ٦جماٖاث عٚم الخٛحراث التي جدضر لؤلٞغاص الظًً ً٩ىهىن جل ٪الجماٖاث ٞل٩ل مجخم٘ نىعة
أو همِ مٗحن ههٟه أهه وؿ ٤أو بىاا ٌِٗل ُٞه أٞغاصٍ وٍجزلىن ٖلى مؿخلؼماجه ,و٧لمت بىاا َىا حٗجي الخماؾ ٪والخىا ٤ٞبحن
أظؼااٍ الى الحض الظي ًم ً٨ججىب الخىا ٌ٢الهاعر أو الهغإ اإلا٨كى ٝوان البىاا ًخمخ٘ بضعظت مً الضًمىمت أ٦ثر مما
جدٓى به مٗٓم ألاقُاا الٗابغة الؿغَٗت في الحُاة ؤلاوؿاهُت الى الحض الظي ٢ض ال ً ًُٟأٞغاص اإلاجخم٘ هٟؿه أن إلاجخمٗهم

2
3

فاروق  ،احمد مصطفى و محمد  ،عباس ابراىيم ،مرجع سابق  ،ص .83
نفس المرجع  ،ص .83
شاكر  ،حسين الخشالي " .األنثروبولوجياوتنميةالمجتمعات"

.20 4/ 2/

،www.ao -academy.org/docs/anthropology_and_community_development_15062011.doؿ.16
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ًء
ًء
بىاا ممحزاً ,م ً٨حكبُه البىاا الاظخماعي مشل اإلااصة ؤلاؾمىدُت التي جىي٘ بحن َابى ١بىاا الجضاع والتي حٗمل ٖلى جماؾ٪
1
الُابى ١لُ٩ىن الجضاع .
 - 3هظشٍت الاهدؽاس الحماسي :جدىىٕ وؾاتل الاهدكاع الحًاعي بخٗضص أَضاٞه وبدباًً م٣انضٍ وحك٩ل وؾاتل
الخباص ٫الخجاعي والاخخ٩ا ٥الش٣افي والحغ٧اث الؿ٩اهُت والؿٟغ والهجغاث ال٣ؿغٍت مً أَم جل ٪الىؾاتلٞ ,الؿٟغ له
أَضا ٝمٗلىمت ًخىٖ ٠٢لمها ٖلى ما ًبُٛه اإلاؿاٞغ ,والاهخ٣ا ٫مً م٩ان آلزغ ُٞه ججضًض للمٗغٞت والبدض الٗلمي والؿٟغ
ًء
ًء
اخخ٩ا ٥بالحًاعاث واهٟخاخا ٖلى الش٣اٞاث للٗالم الخاعجي وه٣ال للترار الحًاعي  ,وإلاهمت الؿٟغ مىجؼاث مُٟضة بُٗضة
اإلاضي ٖلى اإلاؿخىي الصخصخي والاظخماعي والحًاعي ,والؿٟغ ُٞه أزظ وُٖاا ٞالخٟاٖل م٘ ألا٢غان وألانض٢اا ًُل٘ ٖلى
ٖلىمهم ومسؼوجهم اإلاٗغفي وٍُٟضَم بٗلمه ومسؼوهه اإلاٗغفي.
ًء
ًء
وأن اهدكاع الؿماث الش٣اُٞت إلاجخم٘ ما ٢غٍبا أو بُٗضا ٌؿاٖض ٖلى تهُئت الٓغو ٝبؤخضار الخُٛحر الش٣افي أو الاهخ٣ا٫
مً مغخلت الى أزغي في اإلاجخم٘ الظي خلذ به جل ٪الؿماث وبهظا ًغي الاهدكاعٍىن أَمُت الاجها ٫الش٣افي أو الخٟاٖل بحن
الجماٖاث ل٩ي جيخ٣ل الؿماث الش٣اُٞت مً مجخم٘ آلزغ و٢ض ٢ؿم ألاهثروبىلىظُىن أ٩ٞاع وآعاا ٖمىم ٖلماا ألاهثروبىلىظُت
بهظٍ الهضص الى زالزت مضاعؽ أؾاؾُت
أوالَا البرًُاهُت وَظٍ جغي أن مهغ بؤَغاماتها وٖباصة الكمـ مً ٢بل ٞغاٖىتها ٧اهذ هي اإلاغا٦ؼ الظي اهدكغث مىه
الحًاعة ٣ٞلضَا الٗغاُ٢ىن واإلا٨ؿُ ٪والُاباهُىن ُٗٞخ٣ض الاهدكاعٍىن أن َظٍ ألابيُت الطخمت ال ًم ً٨ابخضإ اوكائها
بىاؾُت جل ٪الكٗىب ٞالىاؽ ًمُلىن لالؾخٗاعة أ٦ثر مً الابخ٩اع و٢ض اؾىض َئالا اهدكاع نىاٖت اليؿُج والخؼ ٝوالٟىىن
وهٓم الح٨م وؤلاصاعة والضًاهت الى هٟـ الىٓغٍت  ,وزاهُتها ألامغٍُ٨ت ٞهي جئٍض الاهدكاع بؤن ٨ٞغة اإلاالمذ اإلامحزة لش٣اٞت ما ٢ض
وظضث في مغ٦ؼ ز٣افي مدضص زم اهخ٣لذ الى مىاَ ٤أزغي ,لَ ً٨ظٍ اإلاضعؾت جئٍض اخخما ٫الخُىع اإلاخىاػي اإلاؿخ٣ل ٦ ,ما
جيخ٣ض جىاو ٫البرًُاهُت إلاىيىٕ اهدكاع الؿمت الش٣اُٞت الظي عأث أهه ًجغي بُغٍ٣ت ضحلت ألن اإلاىيىٕ ًجب أن ًضعؽ مً
ظاهب ٢بى ٫أو ع ٌٞالؿمت أو ختى مجغص حٗضًلها باإلاجخم٘ الظي خلذ ُٞه ,أما الشالشت ٞهي مضعؾت الاججاٍ الخاعٍذي التي جغي
التر٦حز ٖلى ظمُ٘ الح٣ات ٤مً جاعٍش الش٣اٞاث والكٗىب وطل ٪بضعاؾت صًىامُاث الش٣اٞت وجٟاٖل الش٣اٞاث مً زال٫
الخدلُل اإلا٣اعن لؤلهماٍ الش٣اُٞت والضعاؾت اإلاغج٨ؼة ٖلى اإلااصة الازىىٚغاُٞت اإلادضصة والتي حٗحن ٖلى مؿاع الش٣اٞت وجٟاٖلها,
ًء
لً ً٨غي أصحاب َظا الغأي أن اإلاٗغٞت الازىىٚغاُٞت اإلاخىٞغة خالُا لضي ألاهثروبىلىظُىن ال جم٨جهم مً وي٘ هٓغٍاث
2
مىيىُٖت ًٖ الحُاة الاظخماُٖت لهظٍ الكٗىب ول ً٨عبما ًؤحي الُىم الظي ًخم ً٨به ألاهثروبىلىظُىن مً طل.٪
ان الضعاؾاث التي ججغي بهظا الاججاٍ وظهذ أهٓاع الباخشحن الى صعاؾت ٖضص مً اإلاىيىٖاث اإلادضصة مشل الاهدكاع
الش٣افي أو الاؾخٗاعة الش٣اُٞت أو الخُٛحر الش٣افي والاجها ٫الش٣افي(الخشا )٠٢وما الحها واٖخمض الباخشىن أؾلىبحن لجم٘ اإلااصة
لُخم٨ىىا مً بىاا أو جدضًض الؿماث الٗامت أو مٓاَغ الخىىٕ ؤلا٢لُمي أو ال٨ك ًٖ ٠الؿماث الش٣اُٞت الهاظغة وهي:
أ  -ما ط٦غٍ قهىص الُٗان في اإلاغاخل ألاولى أو ما ٦خبه الغخالت واإلابكغون والخجاع.
ًء
ب -الضعاؾاث الازىىلىظُت الحضًشت اإلاٗخمضة ٖلى ألابدار اإلاُضاهُت وأزحرا ال ق ٪أن جدلُل اإلااصة اإلاؿخىخاة مً َظًً
اإلاهضعًٍ ًم ً٨أن ٌؿاٖض في ج٩ىًٍ نىعة ًٖ همِ الحُاة في اإلاجخمٗاث ال٣بلُت الخ٣لُضًت .
ٔ نفس المرجع  ،ص .ٔٙ
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 - 4الاججاه البيُىي :ل٣ض وكؤث ألاهثروبىلىظُا البيُىٍت في ٞغوؿا وجُىعث ٖلى ًض الباخض ألاهثروبىلىجي قتراوؽ
ًء
ٞمٟهىم البيُت ًىٓغٍ ًخ٩ىن مً ٖىانغ ً٩ىن مً قؤن أي جدىًُ ٫غأ ٖلى أخضَا أن ًدضر جدىال في باقي الٗىانغ ألازغي,
ألجها ما هي اال وؿ ٤أو هٓام مخ٩امل وٍىضح قتراوؽ مٟهىمه للبيُت بما ًليً :غي قتراوؽ أن الٗبرة في صعاؾت الٓىاَغ أو
الىٓم الاظخماُٖت هي الىنى ٫الى الٗال٢ت ال٣اتمت بُجها ل ً٨وا ٘٢خُ٣ُ٣ت الٓىاَغ ال جخمشل في ْاَغَا ٖلى هدى ما جبضو
للمالخٓت بالٗحن بل ج٨مً ٖلى مؿخىي أٖم ٤وَى مؿخىي صاللتها ,مشا ٫أن الٓىاَغ الاظخماُٖت ال٨شحرة التي ًضعؾها ٖالم
الاظخمإ مً َ٣ىؽ وٖ٣اتض وأؾاَحر ًغبُها ظمُٗها شخيا مكترَ ٥ى (البِئت) والتي هي ٖباعة ًٖ الٗال٢اث الشابخت ال٣اتمت
بحن و٢اث٘ مخىىٖت وَظٍ الى٢اث٘ هي الٓىاَغ الخجغٍبُت هٟؿهاٞ ,البِئت بىٓغ قتراوؽ هي الٗال٢اث ال٣اتمت بحن ألاقُاا والتي
ٌٗخبرَا أبؿِ مً ألاقُاا هٟؿهاٞ ,ما َى ال٣اؾم اإلاكتر ٥الظي ًغبِ الُ٣ىؽ والٗ٣اتض وألاؾاَحر إلاجخم٘ ما ٞهظا ال٣اؾم
ًء
اإلاكتر ٥أو َظا الغابِ َى ألاهثروبىلىظُا البيُىٍتٞ ,مشال في أي مجخم٘ هجض أن اللٛت هي ال٣اؾم اإلاكتر ٥الغابِ بحن ٧ل
وكاَاث وو٢اث٘ طل ٪اإلاجخم٘ ؾىاا َ٣ىؾه أو ٖ٣اتضٍ أو أؾاَحرٍٞ ,الخٟاٖل الغمؼي ٌُُٗ ٪مًمىن وصالالث جل٪
اليكاَاث والى٢اث٘ ,وأوضح قتراوؽ أن الىٓغٍت البيُىٍت جغ ٌٞالخٗاعى بحن (الُٗجي) و (الخجغٍض) ٞهي ال حُٗي ُ٢مت
ًء
ًء
ًء
ممخاػة للمجغص ٞالهىعة الُٗاهُت جخدضص ُ٢متها بم٣اعهتها بماصة ٚغٍبت ٖجها ل ً٨البِئت ال جمخل ٪مًمىها ماصًا مخماًؼا واهما
هي هٟؿها اإلاًمىن َ
اإلاضع ٥صازل جىُٓم مىُ٣ي مىٓىع الُه باٖخباعٍ زانُت الىا ٘٢أو اليكاٍ أو الٓاَغة ,وهي مً وظهت
1
قتراوؽ مىهج ولِـ هٓغٍت.
ًء
ان قتراوؽ في جدلُله إلاٟهىم البيُت اهُل ٤مً الىماطط اللٛىٍت في ٖلم اللؿاهُاث مؿتهضٞا جسلُو الٗلىم ؤلاوؿاهُت
مً ٧ل الكىاتب اإلاُخاٞحزً٣ت وبىائها ٖلى صٖاتم مىهجُت ص٣ُ٢ت مً زال ٫اؾخلهامه إلاىاهج ٖلم اللؿاهُاث ,و٢ض عأي الٗالم
اللٛىي الىٟسخي ظان بُاظُه أن أ جُت قتراوؽ لِؿذ هماطط لٛىٍت  ِ٣ٞواهما هي هماطط عٍايُت وون ٠قتراوؽ بؤهه ٢ض
ٖغ٨ً ٠ُ٦ ٝدك ٠في نمُم ألاهٓمت الاظخماُٖت مخٗضصة ال٣غابت أو نلت الغخم وظىص بيُاث ظبرًت جخؤل ٠بضوعَا مً
قُ٩اث أو مجامُ٘ مً الخدىالث اؾخٗان في نُاٚتها ٖلى هدى عٍاضخي ببٌٗ اإلاىاهج الغٍايُت ٦مىهج ٞاًل ومىهج ظُلُبى
وَب ٤قتراوؽ جل ٪البيُاث في ٖملُاث الخهيُ ٠والخدلُل للحًاعاث ٧اٞت التي ٢ام بىنٟها وجدلُلها وجٟؿحرَا ,وأوضحذ
2
صعاؾاجه ًٖ اإلاجخمٗاث البضاتُت ما ًلي:
 - 1ان جل ٪اإلاجخمٗاث البضاتُت هي مجخمٗاث في ٚاًت الخُٗ٣ض في بىاَا الاظخماُٖت والش٣اُٞت واللٛىٍت.
 - 2عأي قتراوؽ اهه لِـ زمت اوؿان َبُعي ما صام مً َبُٗت ؤلاوؿان أن ًخمشل الُبُٗت ٖلى ق٩ل ز٣اٞت .
 - 3وعأي قتراوؽ أهه مً الخُؤ الخىخُض بحن الٗ٣لُت البضاتُت للمجخمٗاث وبحن ٖ٣لُت الُٟل والؿبب  ،أن بيُت
ًء
اإلاٗغٞت ٖىض ؤلاوؿان البضاثي ال جسخلٖ ٠ىضها آلان ،و أن الغظل البضاثي ال ًمشل اؾخمغاعا إلاغاخل جاعٍسُت ؾاب٣ت
و٦ؤهه ؾلُل لجماٖاث ٢ضًمت اه٣غيذ مً ٖلى ؾُذ ألاعى
 - 5الشهاقت والػهالهُت  :أصاة الىعي في اإلاٗغٞت والخٟؿحر هي الٗ٣ل ،اال ان مهاصعٍ التي حٛظًه مسخلٟت مخىىٖت ،
ٞهي خؿُت جخٗل ٤بالحىاؽ الخمؿت أو اصعاُ٦ت جخٗل ٤باهُباٖاث اإلاغا ًٖ ألاقُاا والحىاصر ٧ ،اع ٫بىبغ  ،في ٦خابه :
أؾُىعة ؤلاَاع ٣ً ، Myth of Frameworkؿم مهاصع اإلاٗغٞت الى مهضعًٍ ال زالض لهما،أؾُىعٍت  -ز٣اُٞت جخٗل ٤باإلاىعور
الش٣افي الٗام في الضًً والترار ،وهي مٗغٞت ال ًُ٣يُت ٚحر ٢اتمت ٖلى صالتل ٢اَٗت  ،م٘ طلً ٪دىا٢لها الٗامت ٖلى هدى ًُ٣جي
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٦د٣ات ٤مُل٣ت ٚحر ٢ابلت للجض٣ٖ ،٫الهُت جخٗل ٤بالٗلم واإلاٗغٞت وزالنت الخجغبت الٗلمُت البكغٍت الغنِىت  ،وهي مٗغٞت
ًء
مئؾؿت ٖلى الى٣ض  ، Critiqueخُض جخٗغى ألا٩ٞاع ال٣ضًمت لى٣ض ألا٩ٞاع ألاخضر ُٞ ،جغي ٖلحها الخٗضًل صاتما لضعظت ان
ًء
الٗلم ً،هبذ ُ٨٦ان ومدخىي مخجضصا مخٛحرا بىجحرة أؾغٕ وأ٢ىي و أ٦ثر زباجا مً الخدىالث البُُئت التي جدهل في بيُت
وج٩ىًٍ الاؾُىعة واإلاىعور الش٣افي الٗام .
وبهظا الخٟؿحر للش٣اٞت هجض بان لها وُْٟت مٗغُٞت باإلياٞت لىُْٟتها ٦ـ " َىٍت " خؿب اَم جٟؿحر اهثروبىلىجي لها  ،وال
جؼاَ ٫ظٍ الىُْٟت اإلاٗغُٞت جلٗب صوعَا الهام في جدضًض َبُٗت ج٨ٟحر الاٞغاص في بٌٗ اإلاجخمٗاث وحٗخبر مً اَم ٖىات٤
ج٣ضمها  ،الىعي الجمعي الاؾالمي الٗام ٦ ،مشا ، ٫و لحض اللحٓت  ،لم ًخ٣بل مؿالت ان الىُْٟت اإلاٗغُٞت الاؾُىعٍت للش٣اٞت
هي وُْٟت ٢ضًمت و مٗغيت لؤلزُاا  ،وهي ٦ظلٖ ٪كىاتُت وجٟاٖلُت ٧اوٗ٩اؾاث م٘ البِئت ل٨جها جدؿلل للٟغص الظي لم
1
ٌؿخُ٘ الحهىٖ ٫حها بالٗم و اإلاٗغٞت .
زالشا :الذواقؼ الاوعاهُت اإلاؽتريت في وؽاة الحماسة
ازخل ٠اإلائعزىن و اإلا٨ٟغون خى ٫الضوا ٘ٞالتي اصة باالوؿان الى اهجاػ َظٍ الحًاعاث البكغٍت ٖلى مضي ٖهىع
َىٍلت ٞ ،اٖؼوَا الى ٖامل الحُاة الاظخماُٖت  ،الن َبُٗت الاوؿان ججغٍ الى الخسلي ًٖ ٖؼلخه  ،والازخالٍ باالٞغاص يمً
2
ظماٖاث بكغٍت ج٣ل او ج٨ثر و مً اَم الضوا ٘ٞالٛغٍؼٍت التي صٗٞذ باالوؿان الى هخاط الحًاعة و الخٗاٌل ما ًلي :
خىاس الحماساث فى جدهُو الخىىع الشهافى :
- 4
وحؿعى صو ٫الٗالم الى جؤُ٦ض صوع خىاع الحًاعاث فى جد ٤ُ٣الخىىٕ الش٣افي وابغاػ اإلاىٓىع الاظخماُٖت ألَمُت الخىىٕ
الش٣افي فى بىاا مجخم٘ اوؿاوي مخ٩امل وحٗؼٍؼ ُ٢م الخ٩امل بحن الحًاعاث باٖخباعٍ اَاعا للخىىٕ  ،وٍتر٦ؼ الخ٩امل بحن
الش٣اٞاث لخد ٤ُ٣البىاا الاظخماعي ٖلى مجمىٖت مً اإلاىايُ٘ التي حٗؼػ خىاع الحًاعاث بحن الىٓغٍت والخُبُ ، ٤و ٦ظا
صوع ؤلاٖالم فى صٖم الحىاع الحًاعي بحن الش٣اٞاث وجُٟٗل الحىاع بحن الحًاعاث ٖبر الكغا٦ت فى اإلاجا ٫التربىي والش٣افي.
ًئٍض مدمض أع٧ىن ٖلى ان الخٗضصًت الش٣اُٞت للبكغ شخيا ظُض و لٌ ً٨كترٍ أن ًخم طل ٪يمً الؿحر هدى ال٩ىهُت
أو هدى وخضة الجيـ البكغيٞ ،هىاُ٢ ٥م ٧ىهُت لٌُٗ ً٨ي أع٧ىن الح ٤ل٩ل ز٣اٞت أن جخبىاَا بلٛتها الخانت وَظا ما ً٣غب
ًء
ًّ
اوؿاهُا ٖلى الحضازت  ،وبهظا ٞالحىاع مم ً٨ويغوعي ٖىض َظا الخُاع للخغوط مً مىُ٤
الكٗىب وألامم وٍسلَ ٤ابٗا
خماًت الهىٍت الخالهت ،الى مىُ ٤نُاٚت َىٍاث مخٗضصة ٢ابلت لالٚخىاا ٧ل ًىم بما ًىٞغٍ ؤلاوؿان مً اهخهاعاث ًىمُت ،
ٞبن زهاتو الُغح الحضاسي في الحىاع هي ٖلى الىدى ألاحي:3
 -1ؤلاَاع اإلاغظعي الغتِـ للحىاع هي :الحضازت .
 -2ججضًض الٟهم ال٣غآوي و٢غااجه في يىا الغاًَ الحًاعي .
وليد  ،ميدي" .الثقافةوالحضارةوالتأريخ،المسيرةاالنسانيةنحوالتكاملالعضوي"20 5-04- 2 .
2
3

.www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=403109

محمد  ،عدار  .دورالمقاربةالقيميةفيالصراعالدولي  .جامعة الجزائر  ، 3قسم العموم السياسية  ،دون سنة ،ص
الزىراء  ،عاشور ".حوارالحضاراتواشكاليةاألناواآلخرفيالفكرالعربيواإلسالميالمعاصر "،20 5/04/22.
http://aafaqcenter.com/index.php/post/960
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 -3الاؾدىاص الى الٗلماهُت باٖخباعَا مً م٣ىماث الحضازت .
 -4ججاوػ جضاُٖاث الترار وججاوػاجه .
 -5اٖخباع الحًاعة ال٣اتمت خًاعة ٖاإلاُت .
 -6ججاوػ بٌٗ الخهىنُاث الش٣اُٞت للىنى ٫الى الُ٣م الٗاإلاُت اإلاكتر٦ت .
وأما الاججاٍ ؤلاؾالميٞ ،حر٦ؼ ٖلى ؤلاؾالم بىنٟه مغظُٗت أؾاؾُت للحىاعٞ .الحىاع أؾاؽ مً ألاؾـ ؤلاؾالمُت،
وَى أنل مً ألانى ٫الشابخت للحًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت ًيب٘ مً عؾالت ؤلاؾالم وَضًه ومً َبُٗت ز٣اٞخه وظىَغ
خًاعجهٞ ، ،ال٣غآن ال٨غٍم َى ٦خاب الحىاع ،بما أزاع مً مٟغصاث قملذ ٖ٣اتض أَل ال٨خاب  ،و٦ظا خىاعاث الىبي (نلى هللا
ٖلُه وؾلم) م٘ َئالا واإلاكغ٦حن ،زم عصوص الٟٗل التي واظهتها عؾالت ؤلاؾالم ٧ل َظا ٌٗجى أن مؿؤلت الحىاع هي مً اإلاؿاتل
1
التي حِٗل في ٖم ٤وخغُ٦ت الخ٨ٟحر ؤلاؾالمي.
وما حٗاهُه الش٣اٞاث الٟغُٖت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت َى اٖخماص ؤلا٢هاا لبًٗها البٌٗ  ،م٘ الٗلم ان ألامم التي ؾاعث في
َغٍ ٤الخُىع و البىاا الحًاعي اخخىث مىاعصَا الُبُُٗت و م٣ضعاتها الا٢خهاصًت  ،و اخخىث ٦ظل ٪م٣ضعاتها البكغٍت و
الش٣اُٞت  ،صون ان جمحر بحن الش٣اٞاث الٟغُٖت  ،خُض اؾدىضث مٗٓم َظٍ الضو ٫الى الغابِ ألا٢ىي اإلاكتر ٥بحن مسخل٠
الش٣اٞاث  ،وويٗذ ٖلى مجمىٖت مً الدكغَٗاث التي حؿاوي بحن ال٩ل في اإلاىاَىت  ،وبهظا جد ٟٔخ٣ى ١ألا٢لُاث  ،و
جداو ٫الضو ٫الان وكغ عوح الدؿامذ وٞغيه بال٣اهىن في بٌٗ ألاخُان و ججاوػ ٨ٞغة ال٣بلُت و الٗكحرة ،وبهظا اؾخىظب
2
جاؾِـ ؾُاؾت الخباص ٫الش٣افي و اإلاكاع٦ت الاظخماُٖت والٗمل ٖلى بىاا مجخم٘ مخىىٕ الش٣اٞت و مخ٩امل ألاوؿا ١و ألا٩ٞاع.
 - 5اإلاؽاسيت في البىاء الحماسي الػاإلاي  :ولٗلىا وٗىص بهظا الى َغح الجابغي الظي ًغي ان الضٞإ ًٖ الهىٍت
الش٣اُٞت ال ً٣ل اَمُت ًٖ خاظخىا الى ا٦دؿاب ألاؾـ و ألاصواث التي ال بض مجها إلاماعؾت الخدضًض و صزىٖ ٫هغ الٗلم و
الخ٣ىُت  ،صزى ٫الظواث الٟاٖلت اإلاؿخ٣لت و لِـ صزى ٫اإلاىيىٖاث اإلاىٟٗلت اإلاؿحرة  ،وبهظا ٞان هجاح أي مجخم٘ او بلض في
الٗالم َ ،ى هجاخها في الحٟاّ ٖلى الهىٍت و الضٞإ ًٖ الخهىنُت  ،وال ًخم َظا اال بمضي ٖمٖ ٤ملُت الخدضًض الجاعٍت
في َظا البلض  ،وٍم ً٨الاٖخماص ؤلام٩اهُاث التي جىٞغَا الٗىإلات مً ٖلم و ج٣ىُت للحٟاّ ٖلى اإلاىعور الش٣افي و وكغٍ و
الخٗغٍ ٠به  ،و الخسلي ٖلى ٨ٞغة اإلائامغة في الخٗامل م٘ الٗالم  ،و الخؤُ٦ض ٖلى اهىا وِٗل في ػمً مخضازل بحن اإلادلي و
3
ؤلا٢لُمي و الٗالمي ٞ ،األظضع أن هخٗامل مٗها و ال هىٟحها او ه٣هحها .
ٞاإلاجخمٗاث ألاوعوبُت الُىم جخدضر ًٖ الخهىنُت و ألانالت و ًٖ الهىٍت ألاوعوبُت حٗؼٍؼا لؿحرَا الجضي باججاٍ ججؿُض
الىخضة بحن قٗىبها و أُ٢اعَا  ،بسُىاث ٖ٣الهُت مدؿىبت في اَاع مً اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت و هي بظل ٪جداو ٫ج٣ضًم
4
همىطط للخٗاٌل الش٣افي و الخ٩امل في الاَغ ال٣اهىهُت .

2

اٌض٘شاء  ،ػبؽٛس ،مرجع سابق.
ميمونة  ،مناصرة " .هويةالمجتمعالمحميفيمواجهةالعولمةمنمنظوراساتذةجامعةبسكرة" ،جامعة بسكرة  ،قسم

العموم االجتماعية ،

 ،20 2/20الجزائر ،

 3ميمونة  ،مناصرة  ،مرجع سابق
4

ص .257-256

 ،ص . 258-257

نفس المرجع ،ص .258
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- 6الخػاسف الحماسي  :مً بحن الٗلماا الظًً ا٦ضوا ٖلى َظا اإلادىع ما ً٣ىله مال ٪بً هبي  ،ان الحىاع ال ً٩ىن مشمغا
الا اطا ٖغٞىا بك٩ل ص ٤ُ٢اإلاىُل٣اث الضًيُت و الٟلؿُٟت و الخاعٍسُت للحًاعة الٛغبُت  ،و هي التي جدضص َبُٗت ٖال٢اتها
1
بٛحرَا مً الحًاعاث و ال ه٨خ ِ٣ٞ ٠باإلاكاَض الغاَىت التي ال حٗبر بالًغوعة ًٖ خ٣ُ٣ت الٛغب
والكغٍ الشاوي مً قغوٍ هجاح الحًاعاث واؾخمغاعٍ َى أن ًخد ٤٣له مٗجى الخباص ٫بؤن ً٩ىن ل٩ل َغ ٝمً أَغاٞه
ًء
خ٢ ٤ى ٫عأًه وبُان مىٟ٢ه مً الً٣اًا التي ًجغي الحىاع خىلها ،مهما ٧ان َظا الغأي أو اإلاى ٠٢مسالٟا إلاا ٌٗخ٣ضٍ أو
ًٟٗله ،أو ًضٖى الُه وٍضاٖ ٘ٞىه آلازغون والحىاع  -في اللٛت الٗغبُت ٖ -لى نُٛت ٗٞا ،٫وهي ظم٘ ٗٞل ،أي أهه ال ًخد٤٣
بٟٗل َغ ٝواخض ،واهما بؤٗٞا ٫أَغا ٝمخٗضصًً.
وبٛحر طلً ٪خدى ٫الحىاع الى صعؽ أو مدايغة ،أو امالا عأي ،ال ٌؿخُٟض مىه اإلاخ٩لم وال الؿام٘ٞ .ؤما اإلاخ٩لم ٞلم ٌؿخٟض
ًء
قِئا مً ؤلاؾخمإ الى هٟؿه ،ولم ًً ٠الى ٖ٣له ومىُ٣ه ٢ىة بخ٨غاعٍ اًاٍ وأما الؿام٘  -اإلاسال ٠له ٣ٞ -ض خغم مً خ٣ه
ًء
ًء
في الخٗبحر ًٖ هٟؿهٞ ،هى الى عًٞه ٧ل ما ٢اله آلازغ ،ولى بًٗه خ٣ا ،أصوى مىه الى مجغص الخ٨ٟحر ُٞه ًٞال ًٖ ٢بىله
ًء
ًء
والحًاعاث اإلاخباًىت الحُت ،جمل٧ ٪ل مجها م٣ىماث زانت بها ،وٍغاَا أصحابها نىابا هاٗٞا ،وُ٢مت الحىاع بُجها جبضو في
ًء
عياا ٧ان ما جٓهغٍ َظٍ الٗحن أم
حٗغ ٝأبىاا ٧ل مجها ٖلى ألازغي ٦ما ًغاَا أصحابها ،ال ٦ما جغاَا أٖحن الٛغباا ٖجها،
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء 2
سخُا ،ه٣ها ٧ان أم ٦ماال ،ظؼتُا ٧ان ٢انغا ٧ان أم ٧لُا قامال.
خاجمت
ًم٨ىىا في ألازحر أن هسلو الى أن ٧ل الىٓغٍاث الاهثروبىلىظُت عٚم ازخالٞها  ،أظمٗذ ٖلى ان الترار الحًاعي عٚم جىىٕ
الش٣اٞاث و الحًاعاث التي ٖغٞتها البكغٍت  ،اال أجها ججخم٘ في م٩ىن واخض الا وَى اإلاىعور الحًاعي البكغي ،و لهظا ٞان
الحىاع الحًاعي الظي حٗاملذ به الحًاعة ؤلاؾالمُت م٘ الحًاعاث ألازغي  ،في اَاع الخباص ٫الحًاعي والش٣افيٞ ،ؤبضٖذ
بؿببه في مجاالث ٖضًضة ختى ونلذ الى ما ونلذ الُه مً وظىص وخًىع مخمحزًً بحن الحًاعاث ،لظلً ٪جب ان وٗمل في
خًاعجىا ٖلى ج٣بل ٧ل الٗىانغ ؤلاًجابُت اإلاىظىصة في الحًاعاث والش٣اٞاث ومُُٗاث ألامم وجغار الكٗىب ألازغي ،التي ال
جخٗاعى م٘ ُ٢مىا وخضوصها ويىابُىا ،و هؤزظ َظٍ اإلاُُٗاث ووؿخسضمها ٖلى الىدى اإلاىاؾب لبىِخىا الضازلُت ، ،و َى
اإلاٟهىم الُبُعي لٗملُت الخباص ٫الش٣افي والالخ٣اا الحًاعي ،وما مً خًاعة ؾاب٣ت بلٛذ مً ال٣ىة ما اؾخُاٖذ أن جٟغى
٧ل ما لضحها مً مىجؼاث ماصًت ٧اهذ أم عوخُت ٖلى الحًاعاث ألازغي ،ومً َىا وؿخُُ٘ أن هجؼم أن للحًاعة ؤلاؾالمُت
طاجُتها واٖتزاػَا بُ٨اجها الظي ًضٗٞها للمدآٞت ٖلى َىٍتها الخانت و اإلاؿخ٣لت ،ختى ال جظوب في بىج٣ت ألاممُت .
ناثمت اإلاشاظؼ
ٕٔٔٓ .
ٔ .اخمض مهُٟى ٞ ،اعو ١و ٖباؽ ابغاَُم مدمض  .،الاهثربىلىظُا الشهاقُت  .الاؾ٨ىضعٍت  :صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت ،

2

مالك  ،بن نبي  .وجهةالعالماالسالمي  .دمشق  :دار الفكر  ،2002 ،ص . 22

محمد  ،سميم العوى " .حوارالحضاراتشروطهونطاقه"،20 5/2/ .
http://www.siironline.org/alabwab/josoor/023.html
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ٕٕٓٓ.
ٕ .بً هبي ،مال .٪وظهت الػالم الاظالمي  .صمك : ٤صاع ال٨ٟغ ،
ٕٗٔٓ.
ٖ .خؿحن الخكالي ،قا٦غ" .ألاهثروبىلىظُا وجىمُت اإلاجخمػاث"ٔٔ/ٕٔ/
www.ao -academy.org/docs/anthropology_and_community_development
_15062011.do
ٕ٘ٔٓ،
ٗ .ؾلُم الٗىي ،مدمض" .خىاس الحماساث ؼشووه و هىانه "/ٕ/ٔٔ.
http://www.siironline.org/alabwab/josoor/023.html
ٕٗٓٓ.
٘ .الكماؽ ِٖ،سخى .مذخل الى غلم الاوعان (الاهثروبىلىظُا).صمك :٤ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب،
ٕ٘ٔٓ،
 .ٙالكىَٗغ ،مدمض  ".خىاس الحماساث " /ٖٓ/ٕٓ.
http://www.alsharq.net.sa/2012/11/02/560083
ٕ٘ٔٓ،
ٖ .7اقىع ،الؼَغاا ".خىاس الحماساث وبؼٍالُت ألاها وآلاخش في الكٌش الػشبي وؤلاظالمي اإلاػاـش "/ٓٗ/ٕٕ.
http://aafaqcenter.com/index.php/post/960
ٖ .8ضاع ،مدمض  .دوس اإلاهاسبت الهُمُت في الفشاع الذولي  .ظامٗت الجؼاتغٖ ٢ ،ؿم الٗلىم الؿُاؾُت  ،صون ؾىت .
 .9مدمض زلُل ،نبري".خىاس الحماساث مً مىظىس اظالمي ".
https://drsabrikhalil.files.wordpress.com/2011/07/d8add988d8a7d8b1-8a7d98
4d8add8b6d8a7d8b1d8a7d8aa.pdf
ٓٔ .مىانغة ،مُمىهت  " .هىٍت اإلاجخمؼ اإلادلي في مىاظهت الػىإلات مً مىظىس اظاجزة ظامػت بعٌشة " ،ظامٗت بؿ٨غة ،
ٕٕٔٓ ،الجؼاتغ .
ٕٔٔٓ/
٢ؿم الٗلىم الاظخماُٖت ،
ٔٔ .مهضي ،ولُض " .الشهاقت و الحماسة و الخإسٍخ  ،اإلاعحرة الاوعاهُت هدى الخٍامل الػمىي"-ٓٗ-ٕٔ .
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=403109
ٕ٘ٔٓ
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َ
ازخال ٝألاوؿاب الَ ٣بلُت ؾبُال الى اط٧اا الخىىٕ الش٣افي وازغاته

١

ّ ّ
ؤ .ؤظماء خىالذًت ( ّ
ؤلاوعاهُت بشنادة ،الهحروان(.جىوغ)
ًلُت آلاداب والػلىم

الخسُُِ:
 جىىٕ ألاوؿاب جىىٕ ز٣افي بالًغوعة. الخىىٕ والؿلُت اإلاغ٦ؼٍت. الىناًت ٖلى الخىىٕ الش٣افي مً ال٣بُلت الى الضولت. الضولت الحضًشت وجضظحن اإلاخىىٕ واإلاسخل.٠اإلا٣ضمت
لُاإلاا أقاع مهُلح الخىىٕ الش٣افي الى الازخالٞاث ال٣اتمت بحن اإلاجخمٗاث الاوؿاهُت في ألاهماٍ الش٣اُٞت الؿاتضة ،وطل٪
ُي
لخٗضص الهىٍاث صازلهاٚ ،حر أن َظا الخٗغٍ ٠الٗام اطا َب٣ىاٍ ٖلى ال٣بُلت ألُٟىاٍ ٖضًم الجضوي ،ألن الخىىٕ ٞحها حكضٍ
ٌة
ٖىامل ٖضة مجها :ألاوؿاب وألاخال ٝواإلاىالاة وألاٖغا ٝوالٗاصاث وألاػماث وألاوبئت واإلاجاٖاث ....هي ٖىاملٖ -لى ازخالٞها -
جدىاٚم وجخٗاٌل ُيوٍثري ُي
بًٗها ًء
بًٗا.
ًء
ُي
ومما القُٞ ٪ه أنً الخىىٕ ال٣بلي اجسظ أق٩اال مخىىٖت ػماها وم٩اها ٞؤبان ًٖ أنالت الهىٍاث اإلامحزة إلاجمىٖاتها،
نلبُ ًءت أم ٚحر ُي
ؾىاا أ٧اهذ ألاوؿاب ُي
وَ٨ظا ًخطح أن جىىٕ ألاوؿاب صازل ال٣بُلت َى ُيأؽ جىاٚمها وجالخمها ٌة
نلبُ ٍنت.
٦ما ًخطح أن جىىٕ ألاوؿاب وألانالب َى في نمُمه جىىٕ ز٣افي،أي َى جُىع ٨ٞغي وعوحي وظمالي ....حكهضٍ ال٣بُلت
ٖبر جاعٍسها ماصًا وعمؼٍا في اَاع مً الش٣اٞت ؤلاوؿاهُت الكاملت .ولظلٞ ٪بها وٗخبر الخىىٕ الش٣افي الظي ًجهل مً ألاوؿاب
َ
ُي
ًضٖم -ال مدالت  -الهىٍاث اإلامحزة ألٞساط ال٣بُلت وبُىجها،وبهظا ج٩ىن الٗاصاث والخ٣الُض واإلاىاؾباث...أق٩اال حٗبحرًت
ُي
جخماًؼ وجدىى ُيٕ في اَاع جىخُضي ٖام ًٟسح اإلاجا ٫أمام ٧ل ٞئت أو مجمىٖت للخٗبحر ًٖ ججاعبها ونُاٚت
أهثروبىلىظُت
مُالبها والؿعي الى جد٣ُ٣ها في اَاع مً الخًامً ال٣بلي الٗام.
ٔ  /نتدبّر بحثنا هذا انطالقا من مخطوط حقّقناه عنوانه:اإللمام بعروش بنً همّام للشٌخ  :محمّد الصّالح بن عمارة العزري ،ط ،ٔ :مطبعة
دنٌا برانت ، Donia print /سٌدي بوزٌد ،تونس .جوان ٕٔٔٓ .
.
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أوٖماعة أوبًُ جبٗا
ومً َىا ٧ان الاٖترا ٝبالخهىنُت ؾبُال الى الالخٟاث الى مُالب ٧ل ٞئت
ٍن
أوٞسظ أوٞهُلت ِّ
ألوياٖها ومىابتها ألاولى م٘ الحغم الضإوب ٖلى أَمُت ٖضم اؾخ٣ىائها ٖلى ٚحرَا مً الٟغوٕ.1
وَ٨ظا ٞدُىما هخدضر ًٖ الخىىٕ الش٣افي والخهىنُت الش٣اُٞت مً مىٓىع ٢بلي ٞبهىا هدىاو ٫اإلابدض مً زال ٫مٟهىم
ظام٘ َى الي ُي
ؿب.
ٔ -جىىٕ ألاوؿاب جىىٕ ز٣افي بالًغوعة
ًخسظ الخىىٕ الش٣افي صازل ال٣بُلت أق٩اال مخىىٖت ٖبر الؼمان واإلا٩ان وألاوؿا ،٫وٍخجلى َظا الخىىٕ في أنالت الهىٍاث
وحٗضصَا ،2ولٗلىا ال هجاهب الهىاب اطا اٖخبرها الخىىٕ الش٣افي والخىىٕ البُىلىجي ْاَغجحن مً هىٕ واخض جترابُان ًٖىٍا،
باٖخباع أن الازخال ٝفي ألاوؿاب ال٣بلُت ًدمل ٖىانغ الخىىٕ والخهىنُت وٖىانغ الخٗضص والخمحزٞ ،ال ًهحر الازخالٝ
ٌة
ؾبُل الى جسهِب الخىىٕ في اَاع ز٣افي وجاعٍذي جبٗا الزخال ٝالبِئاث التي
ؾبُال الى صوهُت ٖىهغ أو ٞىُ٢ت آزغ ،بل َى
خُاة وجىانل.بهظا الاؾخدبإ ًهحر الازخال ٝؾبُال
وؿل وجبٗا إلاا في مايحها مً جغار وُ٢م وجاعٍش وأؾالُب ٍن
اهخمى الحها ٧ل ٍن
ٖلى الخًامً وبىاا الً٣اًا اإلاكتر٦ت.
و٢ض وعصث في ال٣غآن ال٨غٍم ههىم مخٗضصة جئ٦ض الخىىٕ وجضٖى الى ُ٢مه وجئنلها ،مً طل٢ ٪ىله حٗالىَ ":و ِّم ًْ َآًا ِّج ِّه
َ ْ ُي َّد َ َ َ َ ْ َ ْ ُي َ ْ َ ُي ْ َ َ ْ َ ُي ْ َّد َ َ َ ْ
َ َ
اث ِّلل َٗ ِّ ِّاإلا َحن "(الغوم ،)ٕٕ:و٢ىله ٖؼ وظلَ " :ول ْى ق َاا َعُّب َ٪
ى واز ِّخال ٝأل ِّؿي ِّخ٨م وألىا ِّه٨م ِّان ِّفي ط ِّل ٪آلً ٍن
زل ٤الؿمى ِّ
اث وألاع ِّ
َ َ َ َ َّد َ ُي َّد ًء َ َ ًء َ َ َ َ ُي َ ُي ْ َ َ َّد َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ ُي ْ َ َ َّد ْ َ َ ُي َ َ َ َ ْ َ َ َّد َ َ َّد َ َ ْ
َّد
َّد
َ
اؽ
لجٗل الىاؽ أمت و ِّاخضة وال ًؼالىن مسخ ِّل ِّٟحن ِّاال مً ع ِّخم عب ٪وِّلظ ِّل ٪زل٣هم وجمذ ِّ ٧لمت عِّب ٪ألمؤلن ظهىم ِّمً ال ِّجى ِّت والى ِّ
َ
.)ٔٔ9
أ ْظ َم ِّٗ َحن "(َىص-ٔٔ8:
ًء
وخٟال وجغخاال أو ا٢امت ويٗىا امخضث خُاة ال٣باتلٞ ،بحن الؿهىب الكاؾٗت الجغصاا خُىا ،وبحن الؿهى ٫الخهبت أو
ِّ
ٌة
هام وزهِب م٘ آلازغ،خُاة نىعتها اإلاسُىَاث ٢ضًما وخضًشا بما هي
الؿباؾب أخُاها أزغي امخضث وجحرة الحُاة في جٟاٖل ٍن

ب ّ
ست طبقات هً:
ت األنسا ِ
ٔ  /عـ ّد النسّابـ ُة طبقا ِ
 ش َععـبٌب :بفتح العٌن هو ال ّنسب األبعد،إذ هو أبو القبائل التً تنتسب إلٌه  ،وٌجمع على شعوب،ومنه قوله تعالى  " :وجعلناكم شعوبًاوقبائل"* .و سمًّ ال ّشعب شعبا ً ألنّ القبائل تتشعب منه و تتفرّع.
ٌب
ً
قبٌلة لتقابل األنساب فٌها بعد ما انقسم الشعب إلٌها  .وقد ن َععتَع الجوهري القبائل بالجماجم حٌث قال "وجماجم العرب هً
قبٌلـة :سمٌّت
القبائل التً تجمع البطون."..
 عِمارة :بكسر العٌن المهملة ،وهً ما انقسم فٌها أنساب القبٌلة ببطونها وأفخاذها وفصائلها وعشائرها،وتجمع على عماراتوعمائر.وسمٌّت كذلك لتعمٌرهم األرض من كثرتهم واجتماعهم.
 البطن :هً التً تجمع األفخاذ و هً فرع من العمارة والشامل لها.تتفرّع منها األفخاذ والعشائر والفصائل. الفخذ :ما انقسم فٌه أقسام البطن،وٌقال للفرقة التً تنشعب من البطن. اٌفقٍ١خِ :ب أمغُ ف ٗ١ألغبَ اٌفخز ١ٌٚ(.ظ د ْٚاٌفقٍ١خ اال اٌشعً ٌٚٚذٖ ) **.* اٌؾغشاد(.49/)49
**ٕٔظش:
 أث ٛعؼفش أؽّذ ثٓ ػجذ اٌ ٌٟٛاٌجٍٕغ ّ ٟاألٔذٌغ: ٟرزوشح األٌجبة ثؤفٛي األٔغبة ،ط ِ ،1:ئعغخ اٌّٛا٘ت ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ،ث١شٚدٌ -جٕبْ.2001ؿ.63:
 أث ٛاٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػٍ ّ ٟاٌمٍمؾٕذٙٔ: ٞب٠خ األسة فِ ٟؼشفخ أٔغبة اٌؼشة،ط  ،1:اٌفقً اٌضبٌش (فِ ٟؼشفخ طتلبد ػٍُ إٌغت ِٚب ثزٌه )،داس اٌىزت اٌؼٍّّ١خ،ث١شٚد ٌجٕبْ .1984ؿ ؿ.22-20:
 ِؾّذ عٍّ١بْ اٌط١تِٛ :عٛػخ اٌمجبئً اٌؼشث١خ،ط،2:داس اٌفىش اٌؼشثِ ،ٟقش ِ ،199غٍذ ،1:ط ،1:ؿ.26: / 2وٍٛد ٌ١ف ٟؽزشاٚط:اٌؼشق ٚاٌزبس٠خ،رشعّخ:عٍ ُ١ؽ ّذاد،اٌّئعغخ اٌغبِؼّ١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ٚايرٛص٠غ(،د-د).ؿ.11:
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وؾُلت للخٗغٍ ٠بالهىٍت وصٖامت مً صٖاتم الخال٢ذ الحًاعي بحن الكٗىب .ألظل طل٧ ٪ان اليؿب أؾاؽ الكغ ٝوظظوع
الًُٟلت ومىاٍ الٟسغٌٗ ،غ ٝبه الهمُم مً اللهُ ٤واإلاٟخٗل مً الٗغٍ.1٤
وإلاا ٧اهذ ال٣باتل مجبىلت ٖلى الخى٣ل والغخلت ٧اهذ أوؿابهم جسخلِ بٛحرَا مً ال٣باتل باإلاهاَغة أو الحل ٠أو اإلاىالاة
مما ظٗل أوؿابهم أبٗض مً أما٦جهم ٞما ٖاصث الصجغة الىاخضة جدُِ بؤوؿالهم ،بل شجغاث ٦شحراث ولهظا جدضًضا ٧اهذ
الغخلت ؾىاا أ٧اهذ بدشا ًٖ ال٨ئل واإلااا أو ٞغاعا مً الٗضو أو هجُجا مً ألاوبئت واإلاجاٖاث ؾببا ُيمًاٞا ألن ً٩ىن الخىىٕ في
ألاوؿاب ؾبُال الى الخىىٕ الش٣افيٞ .الحُاة ال جىمى وجخُىع في ْل هٓام مخمازل عجِب،بل ٖبر هماطط مىىٖت ظضا مً
اإلاجخمٗاث والحًاعاث .لهظا جدضًضا ٌؿخدُل اصعا ٥الٗال٢اث اإلاجخمُٗت زاعط هٓامحن مغظُٗحن َما الؼمان واإلا٩ان اجهما
٦ىاًت ًٖ م٩ان "مجخمعي" وػمان "مجخمعي" ،مما ٌٗجي أجهما ال ًخهٟان بدض طاتهما بصخيا مً الخهاتو ما ٖضا الٓىاَغ
اإلاجخمُٗت التي حؿ٨جهما.2
وإلاا ٧ان الٗالم الظي وِٗل ُٞه مدك٨ال مً أمم وقٗىب مسخلٟت ،هي أٖغا ١وأظىاؽ ولٛاث مخٗضصة مخىىٖتٞ ،بن
زمت ُ٢ما ومشال ٖلُا جخىخض خىلها َظٍ ألامم والكٗىب وحك٩ل باليؿبت الحها اعزا مكتر٧ا جيبػي خماًخه والضٞإ ٖىهَ ،ى اطن
جىىٕ زهِب ٢ابل ألن ُيٌؿدشمغ خاٞؼا للخىمُت والاؾخ٣غاع الؾُما اطا ٦غؾذ الجهىص الح٩ىمُت وٚحر الح٩ىمُت لظل ،٪وَى ما
ًم ً٨أن ًدضر ًٖ َغٍ ٤زل ٤بغامج وأوكُت مهخمت بهظا اإلاجا.٫
الهىٍت بهظا الاٖخباع َىٍاث مىبتها ألاو(٫ألام) اليؿب ،مىه جخٟغٕ َىٍاث ٞغُٖت هي الجيـ واإلاٗخ٣ض والؿُاؾت ....وهي
ُي
ُي
ُي
نالث ووقاتج جٟطخي الى الخىىٕ الش٣افي جسهبه وجغا٢به أخُاها ،وحٗض ٫مً ٚلىٍ واهدُاػٍ أخُاها أزغُٞ ،خمدٌ الى ٢ىة
ًء
مدغ٦ت للخىمُت ،لِـ ٖلى مؿخىي الىمى الا٢خهاصي ٞدؿب بل أًًا ٧ىؾُلت لِٗل خُاة ٨ٞغٍت وٖاَُٟت ومٗىىٍت
ًء
وعوخُت أ٦ثر ا٦خماال ،مً َىاُ ،يٌٗخبر الخىىٕ الش٣افي محزة يغوعٍت للحض مً ال٣ٟغ وجد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت وزل ٤خىاع بحن
ُي
ُي
ٌؿدبًُ ا٢غاعا
هدؿب اَخمام الكاعٕ باألوؿاب جؤنُال وجىزُ٣ا
الحًاعاث والش٣اٞاث بلىٚا لالخترام والخٟاَم اإلاخباص.٫واها
ًء
بالخىىٕ وخماًت له ،بل وجؼُ٦خه وجُٟٗله بما َى ؾىت الهُت في الخل ٤والخهىٍغ ٖلى مغ ٖهىع الخاعٍش.
ُي
 ٌٟالى اٖخباع ظمُ٘ الش٣اٞاث ز٣اٞاث
واطا ٧ان الله حٗالى ٢ض ههى ًٖ الخىابؼ باألل٣اب والخٟايل باألوؿاب ٞبن طل ٪م ٍن
زال٢ت وخُىٍت ،م٘ أن ٧ل واخضة مجها جب٣ى ٞغٍضة مً هىٖها ،وَكت وٚحر ٢ابلت لالؾدبضا .٫طل ٪أن أًت ز٣اٞت ٢ض تهمل زال٫
ُي َ
هاٌ ٙة
اَاع ًدُذ لجمُ٘ الش٣اٞاث أن جخٟخذ ب٩ل
ظُل واخض ٢ض جخٗغى الى الدكىٍه والخدغٍ .٠وبالخالي ٞمً الحاؾم أن ً
خغٍت .ان الخىىٕ الش٣افي الٗالمي ًيبػي أن ٌك٩ل صاٗٞا هدى حٗؼٍؼ الاخترام والاٖترا ٝلآلزغ بما لضًه مً زهىنُاث وج٣الُض
وممحزاث،اط لم ٌٗض مم٨ىا وال م٣بىال الخُغ ٝوالتزمذ وا٢هاا آلازغ في ٖالم ال٣غٍت ال٩ىهُت الىاخضةٖ ،الم ًخجه الى
الخ٣اعب والخىخض واعؾاا ٢ىاٖض زابخت للخالقي والخباصٖ ٫لى أؾـ مخِىت مً الاخترام اإلاخباص.3٫
اٌٍجٕبِٔٚ ٟىزجخ اٌّذسعخ ث١شٚد ٌجٕبْ .1960
اٌجبة اٌضبٔ {ٟاٌفقً }15-9-10 -8داس اٌىزبة
ّ

ِ / 1قٕفبد وض١شح أفبضذ اٌمٛي ف ٟػٍُ إٌغت ،أروش ِٕٙب اٌّمذِخ الثٓ خٍذ ْٚاٌّغٍذ األ ّٚي
 / 2وٍٛد ٌ١ف ٟعزشٚط :اإلٔبعخ اٌجٕ١بّٔ١خ ،رشعّخ :ؽغٓ لج١غ،ٟط ،1:اٌّشوض اٌضمبف ٟاٌؼشث ،ٟاٌذاس اٌج١ضبء .1995 ،ؿ ؿ.311-310:
ٖ www.reseau-euromed.org/33/events-59/87.html /
أْ اٌطٛائف اٌز ٟرؾ ّذد ٔفغٙب أطاللب ِٓ أّٔٛرط صمبف ّ ،ٟرزجبدي األؽ١بء اٌضمبفّ١خ رجبدال ٚالؼّ١ب ،االّ ّ
اػزجش وٍٛد ٌ١ف ٟعزشٚط ّ
أْٖ ال ث ّذ ٌٙب ِمبثً
وبئٕبد
٘زا اٌزٕبظش اٌز ٞرم ّٗ١ث ٓ١اٌطج١ؼخ ٚاٌضمبفخ ِٓ رقّٛس أزبعٙب اٌطج١ؼ ٟأطاللب ِٓ أّٛرط طج١ؼ ّ ٟثٛففٙب ِئٌّفخ ِٓ
ثٌٛٛ١عّ١خ...فبٌغّبػبد اٌطٛطّّ١خ رذفغ ِمبثً اٌزٕبظش ث ٓ١اٌطج١ؼخ ٚاٌضمبفخ صّٕب ِؼبوغب ٌٍّز ٞرذفؼٗ اٌطٛائف  ٟ٘ٚ .رؾ ّذد ٔفغٙب أطاللب ِٓ
أّٔٛرط طج١ؼٚ ٟرزجبدي فّ١ب ثٕٙ١ب أؽبء طج١ؼّ١خ ٠ٚ....غززجغ اٌزٕبظش اٌّمبَ ث ٓ١اٌطج١ؼخ ٚاٌضمبفخ غزْ دِظ األٔٛاع اٌطج١ؼّ١خ فّ١ب ثٕٙ١ب فٌ ٟؾبظ
اٌضمبفخ.
ننظر:كلود لٌفً ستروس  :الفكر البرّي ،ترجمة وتعلٌق  :نظٌر جاهل،ط ،ٖ:مجد المؤسّسة الجامعٌّة للدراسات والنشر والتوزٌع،بٌروت
 .ٕٓٓ7ص.ٔ٘ٙ:
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ٕ -الخىىٕ والؿلُت اإلاغ٦ؼٍت
ان جىىٕ ألاوؿاب صازل ال٣بُلت ٦شحرا ما وؾ٘ هُا ١الخُاعاث اإلاخاخت ل٩ل ٞغص ٞحها؛ ٞهى أخض مهاصع الخىمُت ا٢خهاصًا
و٨ٞغٍا وٖاَُٟا وأزالُ٢ا وعوخُا ،الؾُما أن الهىٍت ال٣بُلت ال جخ٩ىن هدُجت الغٚبت الظاجُت في الِٗل اإلاكترٞ ٥دؿب ،بل
ُي
ُي
ُي
الخاعٍش والٗاصة والٗغ ،ٝهاَُٖ ًٖ ٪ىامل ٖضًضة ؾاب٣ت اؾخىظبذ الغٚبت في
هدُجت للِٗل في ْل وي٘ مىيىعي أوكؤٍ
الازخالٍ والخىىٕ ،وق٩لذ زهىنُت اظخماُٖت للمجمىٖت جمدًذ ٖجها ؾحروعة ز٣اُٞت مً الٗاصاث والخ٣الُض والُ٣م
والىٓم ُي
الٗغُٞت.
ٌة
مكضوص الى هىامِـ وأٖغا ٝوأق٩ا ٫جغازُت ومضلىالث اظخماُٖت وز٣اُٞت عاسختً ،مشل في مجمله الؿلُت
اهه جىىٕ
ُي
اإلاغ٦ؼٍت التي حكضٍ وجغا٢به وحٗضله ٧لما ا٢خًذ الًغوعة طل.٪وعمؼ الؿلُت َى قُش ال٣بُلت واإلا٣ضم ٞحها ،وَى الُٟ٨ل
بجٗل الهىٍاث ال٣بلُت ُيحؿخيبذ مجضصا في ٚحر مدايجها ألاولىٞ ،خيكؤ وكؤة اظخماُٖت وهٟؿُت ُي
ونلبُت (عخمُت)...ظضًضة
٩ُٞىن الخىىٕ ُيمؼصوظا طاجُا ومىيىُٖا.
الهىٍت ال٣بلُت اطن هخاط جٟاٖل مخٗضص ألاوظه ،اجها ٖملُت حٛحر ُيمؿخمغ....بما ًجٗلها جخٟاٖل م٘ ألاػماث والهغاٖاث
ًء
ْ
والخهىعاثُٞ ،مىدها َبُٗت مخٛحرة .1ولئن اٖخبر هضًم البُُاع الهىٍت جاعٍسُت بالًغوعة اط الخاعٍش َى الظي ُيٌك٩لهاٞ ،2بها
وٗخبرَا ٢بلُت ٖكاتغٍت هٟؿُت ال مدالت.
والخىىٕ الش٣افي بهغ ٝالىٓغ ًٖ الخٗاعٍ ٠التي ويٗذ له والتي جىُل ٤مً مغظُٗاث ٨ٞغٍت واًضًىلىظُت جداو٫
حٛلُب مٟهىم ٖلى آزغً ،م ً٨حٗغٍٟه ببًجاػ بؤهه مجمىٖت الٗ٣اتض وألا٩ٞاع والُ٣ىؽ والٗاصاث والخ٣الُض التي جمحز قٗبا
ًٖ قٗب آزغ ،صًيُا أو ازيُا أو ٖلماهُا ،ألامغ الظي ٌُٗي لجماٖت بكغٍت أو مجخم٘ مٗحن زهىنُت مُٗىت زابخت ومؿخ٣لت
ًٖ زهىنُاث الكٗىب والجماٖاث ألازغي ،وَظٍ الخهىنُت الش٣اُٞت جؼصاص أَمُتها اطا هٓغها الحها بىنٟها "هخاظا
جاعٍسُا ًدمل ٖبر الؼمً جهىعاث وآعاا ومٗخ٣ضاث ،هاََُ ًٖ ٪غ َ
َ
وأؾالُب في الاؾخضال٢ ٫ض ال جسلى هي
ات ٤في الخ٨ٟحر
ألازغي مً زهىنُت" .3
واطا ٧ان الخىىٕ الش٣افي ال٣بلي ْاَغة ال ًم ً٨خهغَا بض٢ت لكمىلُتها وحكاب ٪مؿخىٍاتها ٞبجها في ظاهب آزغ مغتهىت
بؤؾالُب الح٩ىمت في الخٗامل م٘ َظا الخىىٕ والازخال ٝحصجُٗا وصٖما بما ًٟطخي الى جىىٕ اإلاكهض الش٣افي بغمخه ،أو جًُِ٣ا
ًء
وا٢هاا بما ُيًٟطخي الى الاؾدبٗاص والٗى.٠وبالخالي ٞبن الاٖترا ٝبالخىىٕ وال٣بى ٫به بل ختى ج٨غٍمه َى مى ٠٢ال ًىم يمىُا
ًٖ اليؿبُت واهما ًٖ الخٗضصًت .والخٗضصًت الش٣اُٞت أماعة ًٖ الُُٟ٨اث التي جٟهم بها مسخل ٠الضو ٫واإلاجمىٖاث اإلاضهُت
واإلائؾؿاث الىَىُت والضولُت الخىىٕ الش٣افيَ.ى ٞهم ناعث بمىظبه اإلاىاَىت والجيؿُت بضًال ًٖ الهىٍت ال٣بلُت ٞما ٖاص
ُي
ُي
ُي
اليؿب بل ال٣اهىن
والضؾخىع ،وبالخالي جم الخدى ٫مً الهىٍت ألانُلت الى الهىٍت اإلا٨دؿبت.
أؾها

 / 1أؽّذ ثؼٍجىٚ ٟآخش: ْٚاٌ٠ٛٙخ ٚلضب٠ب٘ب ف ٟاٌٛػ ٟاٌؼشث ٟاٌّؼبفش،رؾش٠ش ٚرمذ: ُ٠س٠بك صو ّ ٟلبعُ ،عٍظٌخ وزت اٌّغزمجً اٌؼشث،ٟ
ػذد.68:طِ ،1:شوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ .2013،ؿ.16:
ٔ / 2ذ ُ٠اٌج١طبس :ؽذٚد اٌ٠ٛٙخ اٌمّ١ِٛخٔ ،مذ ػبَ،ط ،1:داس اٌٛؽذح ،ث١شٚد .1982ؿ.19:
ِ / 3ؾّذ ػبثذ اٌغبثش :ٞرى ٓ٠ٛاٌؼمً اٌؼشث.ٟاٌّشوض اٌضمبف ٟاٌؼشث.ٟاٌج١ضبء ،اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ  198ؿ .13
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واطا اؾخؤوؿىا بخٗغٍ ٠مال ٪بً هبي للش٣اٞت ،1بما هي ظمإ مُُٗاث ْاَغة وباَىت وأؾالُب زانت وٖامت
جبِىا أن لِـ لئلوؿان في اإلاىٓىمت ال٣بلُت وعي مؿخ٣ل بسهىنِخه الش٣اُٞت طاجُا أو أؾغٍا اهما َى وعي ظماعي جىههغ ُٞه
الظاث يمً الظواث ألازغي ،وطل ٪و ٤ٞمبضأ أزالقي ًدضص الٗال٢ت بحن ألاشخام م٘ بًٗهم ،وبُجهم وبحن ٖالم ألاقُاا
واإلاٟاَُم"ٞ . 2الخىىٕ الش٣افي اطن لِـ مجغص أ٩ٞاع وؾلىُ٦اث وٖ٣اتض وٖاصاث ،بل َى اقٗإ أزالقي وهٟسخي ًل٣ي بٓالله
ٖلى ال٩ىن والحُاة واإلاجخم٘.
ان الحضًض ًٖ الخمٓهغاث الش٣اُٞت للهىٍت ال٣بلُت ً٣ىصها ٢ؿغا الى الحضًض ًٖ ٖال٢ت البضو بالحًغ .زىاتُت نىٗذ
٧ل الح٣ات ٤ألاؾاؾُت في جاعٍسىا الاظخماعي والؿُاسخي والظَجيٞ .تراوخذ هٓغة ٧ل مجهما لآلزغ بحن ؤلاعجاب والاػصعاا ونىع
همُُت مخًاصة ججم٘ بحن الخؿاؾت والىبل .وٍخجلى جماًؼ البضو والحًغ في الغمىػ التي ًخسظَا ٧ل مجهما ٦مدضصاث
لهىٍخهٞ ،البضو ،في الىمىطط الخلضوويَ ،م أَل الىبغ ،أي بُىث الكٗغ اإلاخى٣لت ،والحًغ َم أَل اإلاضع ،أي بُىث الُحن
الشابخت .أما في الىمىطط اإلادلي اإلاٗانغ ٞبن عمؼ البضاوة ومهضع ٖؼة البضوي هي ؤلابل ،بما جمشله مً خغُ٦ت وجى٣ل واؾخ٣ال٫
ًٖ ؾلُت أي خا٦م أو صولت .أما عمؼ الحًاعة الؼعاُٖت ومهضع ٖؼة الحًغي ٞهي الىسلت/الؼعاٖت ،بما جمشله مً اؾخ٣غاع
وزباث وعؾىر واؾخمغاعٍت في الُٗاا .وَىا ًخدى ٫الٟغ ١بحن البضاوة والحًاعة الى مجغص ازخال ٝفي وؾاتل ؤلاهخاط والى ق٩ل
مً أق٩ا ٫الخسهو وجىػَ٘ الٗملٞ ،هىا ٥أٖما ٫جخُلب الاؾخ٣غاع وَىا ٥أٖما ٫جخُلب الترخا3٫أ واؾخدباٖا لهظٍ
اإلاُُٗاث الُبُُٗت والغمؼٍت جلىهذ اإلاُُٗاث الش٣اُٞت وجماًؼث.
َى جباًً ٦شحرا ما أزٟى بدشا صإوبا ًٖ َىٍاجىا ال٣بلُت في ؾُاٖ ١اَٟي خىُجي٦،ما أوظب ٖلى الؿلُت/الضولت
عًٞه والخًُِٖ ٤لُه واؾدبضاله بالهىٍت الىَىُت والحؼبُت ،بما هي قٗىع ظمعي جغسخه اإلائؾؿاث والهُ ٜال٣اهىهُت
وطل ٪في اَاع مً الىناًت والغ٢ابت.
ٖ -الىناًت ٖلى الخىىٕ الش٣افي مً ال٣بُلت الى الضولت
ان الضٞإ ًٖ الخىىٕ الش٣افي صازل ال٣بُلت َى في نمُمه واظب أزالقي ال ًىٟهل ًٖ اخترام ٦غامت ؤلاوؿانٞ ،هى
ُي
ًٟترى الالتزام باخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان والحغٍاث ألاؾاؾُت ،وزانت خ٣ى ١ألاشخام اإلابٗضًً أو اإلاُاعصًً أو اإلاىبىطًً
أو الٟاعًٍ ،ألهه ًدمل نٟت ؤلاوؿاهُت وألن اَغاصٍ وصوامه ٢ض ًخجاوػ الخٗهض الكٟهي وألازالقي وال٣اهىوي الى الٗغ ٝالغاسخ.
ول٣ض ناعث الضولت ال٣ىمُت اإلاٗانغة بضًال ًٖ ال٣بُلت في مغا٢بت الخىىٕ الش٣افي وحٗضًل ٚلىٍٚ ،حر أهه ٦شحرا ما ً٩ىن
ُي
مهضع ٢ل ٤مؼصوطً ،خمشل طل ٪في ظاهبحن :ألاو ٫ؾببه ال٣ل ٤في وا ٘٢ألا٢ل ُي
ُاث الش٣اُٞت ُٞه مىٓمت ،وٍم ً٨أن جئ٦ض مُالبها
ٍن
في هُا ١مجمىٖت مً اإلائؾؿاث التي جسً٘ لىُا ١الضولت.الجاهب الشاوي ًهحر بمىظبه الح ٤في الازخال ٝوالخىىٕ طا َاب٘
ُي
ًٟترى ٢ضعا ٦بحرا مً الاؾخ٣ال ٫الكغعي وال٣اهىوي الؾُما اطا ٧اهذ مجاالث الخٗبحر
ؾُاسخي أؾاؾا ،وَى ما ٢ض

٠ / 1مٛي" :اْ اٌضمبفخ ٘ ٟاٌغ ٛاٌّؾزًّ ػٍ ٝأؽ١بء ظب٘شحِ ،ضً األٚصاْ ٚاألٌؾبْ ٚاٌؾشوبدٚ ،ػٍ ٝأؽ١بء ثبطٕخ وبألرٚاق ٚاٌؼبداد
ٚاٌزمبٌ١ذ ،ثّؼٕ ٝأٔٙب اٌغ ٛاٌؼبَ اٌز٠ ٞطجغ أعٍٛة اٌؾ١بح فِ ٟغزّغ ِؼٚ ٓ١عٍٛن اٌفشد ف ٗ١ثطبثغ خبؿ ٠خزٍف ػٓ اٌطبثغ اٌزٔ ٞغذٖ فٟ
ؽ١بح ِغزُ ع آخش".
ِبٌه ثٓ ٔج :ٟرؤِالد ِؾىالد اٌؾضبسح :داس اٌفىش اٌّؼبفش.ث١شٚد -داس اٌفىش ،دِؾك-اٌطجؼخ اٌخبِغخ  َ1991 .ٖ1412ؿ .14
ِ / 2بٌه ثٓ ٔج :ٟرؤِالد ِ -ؾىالد اٌؾضبسح :داس اٌفىش اٌّؼبفش.ث١شٚد -داس اٌفىش ،دِؾك-اٌطجؼخ اٌخبِغخ  َ1991 .ٖ1412ؿ
.14
www.saadsowayan.com/articles/pubLectures/PL1.html / 3
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ًء
ًء
مخٗضصة.ومً أظل طل ٪جبضو الضولت أمُىت ٖلى َظا الخىىٕ ولى عمؼٍا ُيومُالبت بالٗض ٫في مؿاٖضة أصحابه واإلاىؾىمحن به،
ألهه متى اوٗضم طل ٪ناع ؾببا مً أؾباب ازخال ٫اؾخ٣غاعَا وصوامها.
و٢ض ال هجاهب الهىاب اطا اٖخبرها ْ
أن ال ٞاٖلُت للخىىٕ الش٣افي ما لم جدٔ الجماٖاث الش٣اُٞت بال٨غامت ٖلى نُٗض

ْغوٞهم اإلااصًت بك٩ل ُيٌٛىحهم ًٖ م٩اٞدت ال٣ٟغ ،وٍضٗٞهم هدى اإلاكاع٦ت في الى٣اقاث الش٣اُٞت اإلاشمغة{.البُىن الجاثٗت
َمها الكب٘ ال الش٣اٞت وجىىٖها}.لهظٍ ألاؾباب ٧لها ،ال ًم ً٨لىا الخىى في الح٣ى ١الش٣اُٞت ما لم هسٌ بالخىاػي مٗها في
ال٣ٟغ وؾبل الحض مىه.زم ان اإلاؿاواة في ٞغم الىنى ٫الى أق٩ا ٫الخٗبحر الٟجي واإلاٗاع ٝالٗلمُت والخ٨ىىلىظُت بما في طل٪
اإلاٗاع ٝفي نىعتها الغ٢مُت ووؾاتل الخٗبحر واليكغ ....هي ٧لها يماهاث للخىىٕ الش٣افي.

ومما القُٞ ٪ه أن الش٣اٞت جخسظ أق٩اال مخىىٖت ٖبر الؼمان واإلا٩ان ،وَظا الخىىٕ ًخجلى في أنالت الهىٍاث اإلامحزة
للمجمىٖاث واإلاجخمٗاث التي جخؤل ٠مجها ؤلاوؿاهُت حٗضصا وجٟاٖال،وٍتزاًض جىىٕ َظٍ اإلاجخمٗاث ًىما بٗض ًىم ،مما ٌؿخضعي
الخٟاٖل اإلايسجم والغٚبت في الِٗل اإلاكتر ٥بحن الاٞغاص واإلاجمىٖاث طاث الهىٍاث الش٣اُٞت اإلاخٗضصة واإلاخىىٖت،وفي َظا
َ
َ
ُي
ُي
َ
َ
والُ٣م الاوؿاهُت والحض ٖلى
الح٣ات ٤الخاعٍسُت
الؿُا ١جدضًضا جُالب الضو ُي ٫بمغا٢بت البرامج الخٗلُمُت مً خُض ه٣لها
الدؿامذ.
وبالغظىٕ الى اٖالن الُىوؿ٩ى الٗالمي بكؤن الخىىٕ الش٣افي 1هجضٍ ٌكحر الى أن الخٗضصًت الش٣اُٞت هي الغص الؿُاسخي ٖلى
وا ٘٢الخىىٕ البكغي ،حٗضصًت ال ًم ً٨لها أن جىمى وجخسهب ما لم ًىظض اَاع صًمى٢غاَي ًًمً خ٣ى٢ها وٍدضص
واظباتها.واطا ٧اهذ الح٣ى ١الش٣اُٞت ظؼاا ال ًخجؼأ مً خ٣ى ١الاوؿان التي هي خ٣ىٖ ١اإلاُت ومخ٩اٞلتٞ ،بهه مً خ٧ ٤ل
شخو أن ًخمخ٘ بال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ هٟؿه وؤلابضإ في ٧ل اإلاجاالث٦ ،ما أن له الح ٤في حٗلُم وجضعٍب ظُضًً ًدترمان
ًء
َىٍخه الش٣اُٞت اختراما ٧امالًٞ ،ال ًٖ الح ٤في مماعؾت ج٣الُضٍ وأٖغاٞه الش٣اُٞت الخانت اإلامحزة.2
ٌة
ٌة
"ان الاٖترا ٝبالخىىٕ الش٣افي بهٟخه م٩ىها أؾاؾُا للح٣ى ١ؤلاوؿاهُت َى ْاَغة ظضًضة.اال أن مؿاعٍ لِـ ٦ظلٞ .٪هى
َ
ُي
ػمً
ٌٗىص الى ألامض اإلاضًض وٍدؿم
ِّ
بؿماث الجزاٖاث .ان العجلت التي باث اإلاشا ٫الجمعي مىيىٖا لها ،جمُل الى ازٟاا طا٦غة ٍن
3
٧ان ٢ض م٨ض ٞحها ٚحر مؿمىٕ بؿبب مً ع ٌٞالاؾخمإ" .ولٗل اإلاؿؤلت جخضازل أ٦ثر في ؾُا ١اهدكاع الٗىإلات بما هي زالىر:
ألاوً ٫خٗل ٤باهدكاع اإلاٗلىماث بدُض جهبذ مكاٖت لضي ظمُ٘ الىاؽ ،والشاوي ًخٗل ٤بخظوٍب الحضوص بحن الضو ،٫أما
الٗملُت الشالشت ٞهي ػٍاصة مٗضالث الدكابه بحن الجماٖاث واإلاجخمٗاث واإلائؾؿاث.4

www.unesco.org/ar/cultural-diversity / 1
 / 2اٌّشعغ اٌغبثك.
ٖ آرمان ما ْتلر :التنوع الثقافً والعولمة ،تعرٌب :خلٌل أحمد خلٌل ،ط،ٔ:دار الفارابً ،لبنان .ٕٓٓ8ص.ٔٗ:
 / 4اٌغ١ذ ٠بع :ٓ١فِ ٟف َٛٙاٌؼٌّٛخ.اٌّغزمجً اٌؼشث.ٟػذد  129أوزٛثش 1998ؿ .
ٌٚؼً أٚعغ اٌزؼبس٠ف أزؾبسا ٌٍؼٌّٛخ ِ٘ ٛب عبء ف ٟوزبة "اٌؼٌّٛخ" ٌٍجبؽش األِش٠ى" ٟسٔٚبٌذ سٚث١شصغ ،"ْٛؽ١ش ػشف اٌؼٌّٛخ ثؤٔٙب
"ارغبٖ ربس٠خٔ ٟؾ ٛأىّبػ اٌؼبٌُٚ ،ص٠بدح ٚػ ٟاألفشاد ٚاٌّغزّؼبد ة٘زا االٔىّبػ".
ٔمال ػٓ ػجذ اٌخبٌك ػجذ هللا:اٌؼٌّٛخ عزٚس٘ب ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٙب.ػبٌُ اٌفىش،اٌّغٍذ ،28 :اٌؼذد اٌضبٔ 1999.ٟؿ .52
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ٗ -الضولت الحضًشت وجضظحن اإلاخىىٕ واإلاسخل٠
خغنذ صو ٫الاؾخ٣الٖ ٫لى جظوٍب الاهخماااث ال٣بلُت واؾدبضالها باالهخماااث الىَىُت والحؼبُت ٞهاعث
الخدضًضاث والخهىنُاث اإلادلُت مؿخدُلت أ٦ثر ٞؤ٦ثر ،وَى ما اٖخبرهاٍ جهجُىا م٣هىصا واٖخبرٍ لُٟي ؾتروؽ ٖاَت
لح٣ذ ٧ل ٖغ ١صون جمُحز بحن ألاعوماث الٗغُ٢ت اإلاسخلٟت.1
ُي
ُّ
ال٣بلي ج٩ىٍىا واهخماا،و٢ض أؾهمذ ظمُ٘ الؿلِ اإلاخٗا٢بت  -صون
اليؿُج
أما في جىوـ ٞبٟٗل ٖىامل ٖضة َتهغأ

ًٔ )ٔ88ء
ابخضاا مً ٖهض الباقىاث ٗٞهض الضاًاث
ٗ-ٔ٘7
اؾخصىاا -في اؾتهضاٞه مىظ ؾلُت الٗشماهُحن الى اهخهاب الحماًت (
ًء
ٞالباًاث زم ٞترة الحماًت ونىال الى مغخلت الضولت الحضًشت ُ .ي
وٖضث الجزٖت ال٣بلية والٗكاتغٍت ًء
زُغا مدض٢ا حهضص الؿلُت
اإلاغ٦ؼٍت ٩ٞان الٗؿً ٠ء
٢اتما ٖلى از٣ا ٫ال٩ىاَل بالًغاتب واإلاجبى وقً خمالث صمىٍت "عصُٖت" ،واٞخ٩ا ٥ألاعاضخي والدكغٍض
واإلادانغة وابتزاػ الثرواث والىٗم واٚخهاب ألاعاضخي وحكغٍض أصحابها ًٞال ًٖ قغاؾت الُ٣اص والٗما ٫والخلٟاوةً .ىًاٝ
ٌة
خغم ٖلى اط٧اا الاه٣ؿاماث والىالااث(مً ٢بُل ما خضر ابان الٟخىت الباقُت الحؿُيُت} .وخل ألعاضخي
الى طل٪
ُي
ُي
 }ٔ9٘7بُٛت اؾتهضا ٝمٟهىم اإلالُ٨ت الجماُٖت وما ٌؿدبُىه مً ُ٢م الخىانغ والدكاع ٥والخٗايض.
الٗغوف{ ٕ8ؾبخمبر
ٌة
ٌة
ٌة
وبمجيا الاؾخٗماع حك٩لذ ؾُاؾت هىُٖت ظضًضة ج٣ىم ٖلى الحض مً خغ٦ت ال٣بُلت لخِؿحر الؿُُغة ٖلحها
واؾتهضاٞها باَغاص باٖخباعَا ألاقغؽ في م٣اومتهم (جدذ امغة أخمض بً ًىؾ٦، )٠ما جم عط الهىٍت ال٣بلُت مً زال ٫جىُٓم
اإلاىاَ ٤اصاعٍا ٖلى أؾاؽ جغابي ال ٢بلي ،وٖايض َظا اإلاىخى الخ٣ا الحبِب بىعُ٢بت خحن اٖخبر ال٣بُلت َُ٨ال ج٣لُضًا بالُا ال
ٌة
ُي
ًدىاؾب م٘ الخىظه الخٗهحري للمجخم٘ ال٣اتم ٖلى الٗلماهُت الٛغبُت ،أ٩ٞاعَا زغاُٞت بالُت.
ًء
وبهظا الاؾخدبإ ازخلذ الترُ٦بت ال٣بلُت مما أصي الى هجُج أؾغ بؤ٦ملها زىٞا مً الخىُ٨ل أو "َُاًت" الى اإلاىاَ٤
الخهبت للحهاص بم٣ابل.وزمت ٖىاتل وٖكاتغ ٦شحرة اؾخىَىذ أماٖ ً٦ملها ،بًٗهم ؾ ً٨ألاعباى٩ٞ .ان اهسغام ؾالؾل
٦شحرة مً ألاوؿاب وناع خهغ ال٣اَىحن زاعط بغَم ًء
أمغا مؿخدُال.
واهُال٢ا مً اإلاُُٗاث الؿالٟت جهحر ال٨خابت في ألاوؿاب ًء
جىُ٣با في ماضخي ألاظضاص إلاٗغٞت أهٟؿىا بؤ٦ثر ما ًم ً٨مً
ٖم ،٤وخىِىا الى الحُاة ال٣بلُت ألانُلت،ألن اؾخظ٧اع آلاباا ألاوَ ٫ى اؾخظ٧اع لحُاتهم ال٣بلُت الهمُمتً .ء
وجبٗا لظل ٪جهحر
ٍن
ًء
َ
ُي
ُي
زا ٝأن أ٦ثر الؿماث الغاَىت
بٌٗ اإلابالٛاث في ٢و اإلاآزغ مبرعة ألجها اؾترظإ وظضاوي لُ٣م
ًٟخ٣غَا الىا.٘٢ولٗله ٚحر ٍن
ُي
َى البروػ ال٣ى ُّي للٗغُ٢اث والُاتُٟاث واإلاظاَب وال٣باتلُت وهي ٧لها جمشل ٖىصة للهىٍاث ألانىلُت بؤ٢ىي نُٛها .لظا ٖلُىا
ُي
ىاظ ِّظ.
أن هبدض ًٖ أنىلىا في مسُىَاجىا وأن وكض ٖلحها بالى ِّ
و٢ض طَب لُٟي ؾتروؽ الى أن الدؿامذ م٘ الخىىٕ و٢بىله ال ٌٗجي ا ِّإلاىت والخًٟل،بل َى مى ٠٢خُىي ًجم٘ بحن
ُي
الٟهم والدصجُ٘ والخى ٘٢إلاا ؾُ٩ىن بؤق٩ا٩ً ٫ىن ٧ل واخض مجها مؿاَمت سخُت يمً سخاا مؿاَماث أزغي ،2الؾُما أن
ًء
الخىىٕ ال ًم ً٨اصعا٦ه ٖلى هدى ؾا٦ ً٦ما لى ٧ان ُٖىت ظاٞت أو صلُال ظاٞا.

 / 1وٍٛد ٌ١ف ٟؽزشاٚط:اٌؼشق ٚاٌزبس٠خ،رشعّخ:عٍ ُ١ؽ ّذاد،اٌّئعغخ اٌغبِؼّ١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ(،د-د).ؿ.6:
 / 2وٍٛد ٌ١ف ٟؽزشاٚط:اٌغسق ٚاٌزبس٠خ،رشعّخ:عٍ ُ١ؽ ّذاد،اٌّئعغخ اٌغبِؼّ١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ(،د-د).ؿ ؿ.11-10:

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

111

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015
الخاجمت
ان الخىىٕ الش٣افي زغوة ًيبػي أال ج٩ىن مهضعا للجزإ والخىجغ وهبظ آلازغ ،بل ؾبُال الى جىؾُ٘ ألاعيُت اإلاكتر٦ت وصٖم
ٞغم الخىا ٤ٞوالخالقي وج٣لُل الٟىاع ١وخل الجزاٖاث بالُغ ١الؿلمُت الحىاعٍت.وَى الى طل ٪مبدض طو بٗض أهثروبىلىجي
ًء
ًء
جٟاٖلي بِئت وَبُٗت ووظىصا بما ًئ٦ض عجؼ ؤلاوؿان ًٖ الِٗل بك٩ل مىٗؼ ٫واخخُاظه للخٗاٌل صازل اإلاجخم٘ بًٟل عوح
َ
الترابِ والخًامً والخآػع،بما ًجٗله ٢ابال للخٛحر بك٩ل مؿخمغ والضلُل ٖلى طل٢ ٪ضعجه ٖلى زل ٤مجخمٗاث مخىىٖت
َ
َ
ألاق٩ا ٫قضًضة الخُٗ٣ض والخٗضص ،وقضًضة الترابِ والاوسجام في طاث آلان.
لظا البض إلاجخمٗاجىا التي ما اه٨ٟذ جىمى وجخضازل وجتزاًض وجسخلِ أوؿابها أن حٗمل ٖلى اؾدشماع َظا الخىىٕ الخهِب
ز٣اُٞا وأهثروبىلىظُا ،وطل ٪بجٗله ٖامال مً ٖىامل اوسجامها وٚىاَا مهما ازخلٟذ الهىٍاث ٞحها صًيُا أو ازيُا أو ٖغُ٢ا،اط
الكٗىع بالهىٍت ال٣بلُت وؿبا أوخلٟا أو ًء
والا أو مىالاة َى قٗىع حي صًىامي طو جمٓهغاث ٞلؿُٟت خُىا وٞىل٩لىعٍا أخُاها.
ٌة
اهه ُ٦ىىهُت خُت هامُت مىنىلت بالخدضًاث والاؾخجاباث ال هخاظا مدضصا م٨خمال.
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الخىىع الشهافي والخػاٌؾ العلمي في الىوً الػشبي الخدذًاث الكٌشٍت والعُاظُت
د .غشمان خعً غشمان (ظهاص جىظُم ؼشىن العىداهُحن بالخاسط ـ الخشوىم)
مهذمت
أنبدذ مؿؤلت الخىىٕ الش٣افي مً اإلاؿاتل اإلاهمت في اإلاجخم٘ الٗغبي اإلاٗانغ ،و٢ض قٛلذ ؤلاق٩الُاث
التي جشحرَا مشل" :الخٗاٌل الؿلمي"" ،الىخضة في الخىىٕ"" ،الازخال" ،"ٝصولت اإلاىاَىت" ...وٚحرَا؛ قٛلذ ٦شحرا
مً ال٨خاب ،واإلا٨ٟغًٍ ،والباخشحن ٖلى مضي الؿىىاث اإلاايُت.
وظؼا ٦بحر مً جل ٪الجهىص ع٦ؼ اَخمامه في جضُٖم ً٢اًا الخىىٕ الش٣افي لبىاا اإلاجخم٘ مً هاخُت،
وحٗؼٍؼ ٖال٢ت الاهخماا اإلاكتر ٥في الىًَ الىاخض مً هاخُت أزغي .وطل ٪بالىٓغ إلاا جشحرٍ ً٢اًا الخىىٕ الش٣افي
ًء
ًء
مً مُالب مخىاً٢ت ٖلى الحُاة الؿُاؾُت زلٟذ واٗ٢ا مؤؾاوٍا في ظاهب مً الخجغبت الٗغبُت الحضًشت
واإلاٗانغة ً٣خطخي اإلاٗالجت ٖلى مؿخىي ال٨ٟغ واإلاماعؾت.
لهظا ه٣ى ٫في يىا الخجغبت اإلاِٗكت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ان مؿؤلت الخٗاٌل بحن الش٣اٞاث،
وأق٩ا ٫الخىىٕ ،وما اهبشٖ ٤جها مً اق٩الُاث لِؿذ طاث َبُٗت ز٣اُٞت ،واهما هي مك٩لت ؾُاؾت ومهالح
مغجبُت بالبٌٗ جؼامىذ م٘ مخٛحراث همى الىعي بد٣ُ٣ت الظاث ومٗغٞت خ٣ى٢ها اإلاكغوٖت٦ ،ما ان الخٗاٌل
ًخدٖ ٤٣لى أؾاؽ الح٣ى ١والىاظباث التي جٟ٨لها ألاهٓمت والضؾاجحر التي ًًٗها البكغ ،وجخؤَغ بمدضصاث
ًء
الٗ٣ل الؿُاسخي ألن الخٗاٌل ال ًؤحي باإلمالث ،والًٛىٍ ،واهما َى بالغضخي ،وال٣بى ٫اؾدىاصا الى اٖخباعاث
أؾاؽ ٢بىلها الٗ٣ل ،جدضص الح٣ى ١والىاظباث ،وجٟ٨ل الٗضالت ،واإلاؿاواة ،والحغٍت في الخٗبحر ًٖ الظاث،
وجد ٟٔالخ٣ضًغ والاخترام.
إلاارا الاهخمام بالشهاقت؟
٧ي هضهى أ٦ثر باججاٍ أن ج٩ىن ٨ٞغجىا ًٖ طواجىا َبُُٗت وٖ٣الهُتً ،جب أن ج٩ىن مٗغٞىا بش٣اٞخىا مؿدىضة الى
ًء
ًء
جغازىا الخام ،والى مٗغٞخىا بالبِئت الش٣اُٞت ،بضال ًٖ الغ٧ىن إلاٗغٞت ز٣اٞخىا اؾدىاصا الى الغإي التي جد٨مذ
بها مىاهج واؾتراجُجُاث جٟهم زهىنُت الش٣اٞت الٗغبُت في أًٞل ألاخىاٖ ٫لى أجها ٞغوٕ ألنل مٗاعٝ
ممخضة زاعظها ،م٘ جؤُ٦ضها ٖلى أَمُت الاٖترا ٝبالٟغو٢اث التى جئ٦ض أنالت اإلاٗغٞت وَابٗها ؤلاوؿاوي.
ًء
ًء
ٚحر أن اإلاك٩لت ٦ما نىعَا الُاَغ أمحن؛ أن مٟهىم الش٣اٞت في البِئت الٗغبُت الػا ٫ؾاتبا ومىٟلخا مً أصوي
ًء
ام٩اهُت للخدضًض اإلاٟهىمي ،ومً زم بضا في هٓغٍ أن الش٣اٞت حك٩ل اَاعا خاوٍا لخ٨ضؽ الاهدُاٍ اإلاُٗل
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إلهخاط الش٣اٞت" "1ب ٌٛالىٓغ ًٖ اجٟا٢ىا أو ازخالٞىا م٘ َظا اإلاىٞ ،٠٢بهه بضون قً ٪برػ الخُٗ٣ض الكضًض
اإلاٛل ٠للش٣اٞت الٗغبُت ،وٍئقغ الى جم الاق٩الُاث التى ًجب أن ًخهضي لها الباخشىن؛ ومً بُجها ما
جىُىي ٖلُه ٖملُاث اصاعة الخىىٕ الش٣افي في الىًَ الٗغبي.
والح٣ُ٣ت التي ً٣غَا ٖضًض ال٨خاب بكؤجها أهىا "لم هىجح في زل ٤الُاب٘ ؤلاوؿاوي أو ألازىيٖ ،لى الٗال٢اث
بحن الُىات ٠واإلاظاَب ،اط ما جؼاَ ٫ظٍ الٗال٢اث ج٣ىم ٖلى الاؾدبٗاص""."2
ًء
ومً ظهت أزغي ال ًم٨ىىا ججاَل ه٣اٍ مهمت ظضا في وُٖىا أهىا هٟهم الش٣اٞت ٖلى أجها أؾلىب قامل للحُاة
ًخًمً ٞهمىا للٗالم واخؿاؾىا به" ،"3وبالخالي لم جبخٗض الش٣اٞت الٗغبُت مهما ُ٢ل ٖجها مً الىٓغ لئلوؿان
ٖلى أهه ٧اتً ز٣افي باألؾاؽ ،وبالخالي الخٗامل م٘ الهىٍت الش٣اُٞت ٖلى أجها أؾاؽ الهىٍت الىَىُت وم٣ىمها
الغتِـ"."4
في يىا طل ٪أٖخ٣ض أن ما ًضٖىها الى التر٦حز ٖلى أَمُت الش٣اٞت في َظا الى٢ذ بالظاث مً مؿحرة مجخمٗاجىا
ٖضة أمىع مً بُجها:
ًء
أوال /أن الضعؽ اإلاؿخٟاص مً ججغبت أٚلب البلضان الٗغبُت في ْل الح٨م الىَجي ،خُض ْلذ الخجغبت أؾحرة
الخًاص الحاص ما بحن الظاجُت ال٣اتمت ٖلى الٗغ ،١واللٛت ،والضًً وٚحرَا مً ٖىانغ الش٣اٞت ،والحضازت أي
ًء
ًء
ًء
مداوالث الؿعي لالؾخٟاصة مً م٨دؿباث الحًاعة الحضًشت ا٢خهاصًا ،وؾُاؾُا ،واصاعٍا صون ظضوي في
ًَم َظٍ الٗملُت ،بل ٖاف اإلاجخم٘ الٗغبي خالت جمؼ ،١وجىجغ بحن الكٗىعًٍ :قٗىع اإلادآٞت ٖلى الهىٍت
الظاجُت ،وقٗىع الاهضماط في خًاعة الٗهغ صون الىجاح في جد ٤ُ٣الخ٩امل بحن الكٗىعًٍ .وَظٍ ألاػمت
اإلاؼصوظت التي خاو ٫الُاَغ أمحن نُاٚتها بالعجؼ ًٖ ؤلا٢امت في اإلااضخي والعجؼ ًٖ نُاٚت همِ خضاسي"."5
وٍم ً٨ال٣ى ٫ان أهماٍ الحُاة الخ٣لُضًت الؿاتضة في أي مً اإلاجخمٗاث جخدضص بضعظت جٟاٖله م٘ أهماٍ
الحُاة الحضًشت التي ٖغٞها ٦ما أن أهماٍ الحُاة الحضًشت الحانلت في أي مً اإلاجخمٗاث جخدضص بضعظت أهماٍ
الحُاة الخ٣لُضًت اإلاهُمىت ُٞه .بمٗجي أن جل ٪الٗملُاث ال ججغي بك٩ل مدؿاو بحن اإلاجخمٗاث الٗغبُتٞ ،خجض
ًء
همِ الش٣اٞت اإلادلُت الؿاتضة بمؿخىي صعظت الاهٟخاح والخٟاٖل م٘ أهماٍ الحُاة الحضًشت مدضصا إلاا ج٨دؿبه
الش٣اٞت في مؿحرة جُىعَا.

ٔ الطاىر أمني  .بؤس الثقافة ,تونس :الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسمٕٖٓٔ ,م .صٕٖٔٔ/
ٕعلي حرب .حديث النهايات :فتوحات العودلة ومأزق اذلوية .ط .ٖ:بريوت :ادلركز الثقايف العريبٕٓٓٛ,م .صٖٙ
ٖ كليفورد غريتز .تأويل الثقافات .ترمجة زلمد بدوي .بريوت :ادلنظمة العربية للرتمجةٕٜٓٓ ,م .صٓ٘ٔ
ٗ زلمد سبيال  .ادلوسوعة العربية لعلم االجتماع .تونس :الدار العربية للكتابٕٓٔٓ ,م .ص ٖٛٛ
٘ الطاىر أمني .بؤس الثقافة .صٖٔ

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

114

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015

ًء
زاهُا /حٗض الش٣اٞت أخض اإلاضازل اإلاهمت للخٗغٖ ٝلى الٗىامل اإلادلُت لؤلػماث التي حٗاوي مجها البلضان الٗغبُت،
ًء
ٞالش٣اٞت أًا ٧ان ق٩لها ج٨مً زل٧ ٠ل الخهغٞاث ،لِـ  ِ٣ٞالٟغصًت أو الجماُٖت ،بل أًًا باليؿبت
للمئؾؿاث واإلاىٓماث ،وألاَم مً طلَ ٪ى أن الش٣اٞت ججض مؿى ٙوظىصَا في حكاب ٪جل ٪اإلائؾؿاث
اإلاىظىصة في ٧ل اإلاجخمٗاث.
ٖلُه ٞبن ألابٗاص الغمؼٍت للٗمل الاظخماعي الظي حٗ٨ؿه الش٣اُٞت٨ٌٗ ،ـ اظاباث ألؾئلت الىظىص والحُاة
الٗمُ٣ت التي ٢ضمتها الش٣اٞت٦ ،ما ًدُذ الخٗغٖ ٝلى َغٍ٣ت الخ٨ٟحر اإلاخبٗت لضي الش٣اٞت اإلاُٗىت؛ ألن ٖملُت
الخ٨ٟحر لِؿذ ٖملُت ججغي في زٟاًا الىٟـ ؤلاوؿاهُت وخؿب ،بل هي ٖملُت ججغي في نمُم الحُاة مً
زال ٫ج٨كٟاتها في الحُاة الُىمُت ؾىاا في الل٣اااث ،أو في اإلاُٗم ،أو في مضعظاث ملٗب ٦غة ال٣ضم أو في
اإلاؿغح ...الخ.
ان َبُٗت الش٣اٞت جخجلى في الؿلى ٥الٟغصي ،وفي الخىُٓم الاظخماعي ،أو في الىٓغة ل٩ل جل ٪اإلاىاحي بهىعة
قاملت .وبالخالي ٞبن ٞهم الاوؿان ٖمىما ًخم بخدلُل ألاهماٍ الش٣اُٞت التي ٌِٗل ٞحها.
ًء
زالشا /الش٣اٞت هي اإلاضزل ألاَم لضعاؾت اإلاك٨الث التي حٗاوي مجها اإلاجخمٗاث وألا٢ضع ٖلى ج٣ضًم الحلى٫
الجظعٍت لها ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫بما أن اللٛت أخض مٓاَغ الش٣اٞت ٞبجها اإلاٟخاح في اصعا ٥الٗالم الاظخماعي،
ًء
ٞمٗٓم الحُاة الاظخماُٖت جخم ٖبر اللٛت ،وجىُب٘ بها ،ان اللٛت حٗ٨ـ ٗٞال ،أو جه ٠بٌٗ الىا ٘٢أو
ًء
البىاا ،بل ًغي البٌٗ أن اللٛت هي التي جسل ٤الىا ٘٢بضال مً أن حٗ٨ؿه.
ان الً٣اًا الش٣اُٞت مشل ال ًٟأو الضًً أو الُٗ٣ضة أو الٗلم ,..الخ أولى بالىٓغ لضعاؾت أي مً مكا٧ل
اإلاجخمٗاث؛ ألجها جئقغ الى ؤلاق٩االث الىظىصًت في الحُاة وٍجب الٛىم ٞحها وجٟؿحرَا وجدلُلها مً الضازل.
وٍم ً٨الاؾخٗاهت في طل ٪بخؤوٍل وٞهم ؤلاظاباث التي ٢ضمها آلازغون في ز٣اٞاتهم ًٖ ألاؾئلت ألاؾاؽ.
وأَمُت طلً ٪جٗلىا هضع ٥أن ؤلاوؿان بما َى ٦ظلً ٪ماعؽ ٗٞل الخىانل م٘ هٟؿه ٖبر آلازغ ،وُٞما ٌٗىُه
طل ٪جؤُ٦ض أَمُت الحىاع لِـ ٖ ِ٣ٞلى الهُٗض الش٣افي والحًاعي والؿُاسخي وخؿب ،بل ٖلى أهه أخض
أبٗاص الُ٨ىىهت خُىما ًخجه الحىاع الى الخٗاع ٝواإلاٗغٞت والهىٍت وؤلاوؿان" ،"1والػا ٫الحىاع ًمشل أخض أَم
الخدضًاث ال٨ٟغٍت التى جىاظه الش٣اٞت الٗغبُت.
الشهاقت وظذُ الكٌشة
ان مٟهىم الش٣اٞت َى مً اإلاٟاَُم اإلاٗ٣ضة ،خُض ٖغٞذ الش٣اٞت باٖخباعَا َغٍ٣ت م٨ملت للحُاة لضي مجخم٘
مٗحن ،وٍخم حٗلمها وج٣اؾمها بحن أٞغاص اإلاجخم٘٩ٞ ،لمت ز٣اٞت اؾخٗملذ بُغ ١مسخلٟت ،ؾىاا مً ظاهب
ًء
ٖلماا الاظخمإ أو ألاهثربىلىظُا أو في ألاخاصًض الُىمُت ،وفي ظمُ٘ الُغ ١التي اؾخٗملذ ٞحها الش٣اٞت جلمُدا
ٔعلي حرب .العامل ومأزقو :منطق الصدام ولغة التداول.ط .ٕ:بريوت :ادلركز الثقايف العريبٕٓٓٚ,م .صٔٙٚ
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ًء
أو جهغٍدا ظغي الخٗامل مٗها ٦صخيا مٛاًغ للُبُٗتٞ ،األقُاا التي ًهىٗها ؤلاوؿان وٍماعؾها هي ُيمُُٗاث
ًء
ز٣اُٞت ،بِىما ألاقُاا التي جىظض أو جدضر بضون جضزل ؤلاوؿان حٗخبر ظؼاا مً ٖالم الُبُٗتٞ ،الش٣اٞت بهظا
ًء
ُي
اإلاٗجى هي صاتما عمؼٍت ج٨دؿب بالخٗلم وحك٩ل مٓاَغ للمجخم٘ ؤلاوؿاوي.
اطن ججم٘ ٧لمت ز٣اٞت مغ٦باث ٖضًضة في جهىع واخض أو ٨ٞغة واخضة .حكمل ٧ل ما خ٣٣ه ؤلاوؿان في ؾُٗه
الى بلى ٙأعقي مغاجب اإلاضهُت ،و٦ظل ٪حؿدبًُ ٧لمت ز٣اٞت ٖضصا مً الً٣اًا الٟلؿُٟت ألاؾاؾُت مشل أؾئلت
الحغٍت والحخمُت والخىؾِ والشباث والخٛحر والهىٍت وٚحرَا مً الً٣اًا"."1
لظل ٪جخٗضص حٗغٍٟاث الش٣اٞت وجدىىٕ ولَ ً٨ظٍ الخٗغٍٟاث ٖلى ازخالٞها ال جسغط ًٖ زالزت ٖىانغ
هي :البٗض اإلاٗىىي وال٨ٟغي واإلااصي لحُاة ؤلاوؿان.
حكحر الش٣اٞت الى ٖملُت ظضلُت بحن ما هٟٗله بالٗالم وما ًٟٗله بىا الٗالم .وبالخالي ٞبن ٨ٞغة الش٣اٞت
هي ٨ٞغة واُٗ٢ت مً الىاخُت ألابؿخمىلىظُتٞ ،هي ٨ٞغة اًجابُت ججؿض يغب مً الخٟاٖل الخال .١وحكحر
٦ظل ٪الى الاه٣ؿام الظي ًدضر في صازلىا بحن الجؼا الظي جش ٠٣وتهظب وماصة َظا التهظًب ،بمٗجي أجها
حكحر الى الشىاتُت بحن اإلال٩اث الغُٗٞت واإلال٩اث الىيُٗت بحن ؤلاعاصة والغٚبت بحن الٗ٣ل والهىي؛ لظل ٪ج٩ىن
الش٣اٞت مؿؤلت حٛلب ٖلى الظاث ب٣ضع ما هي مؿؤلت جد ٤ُ٣لها"."2
اطن جٟهم ٨ٞغة الش٣اٞت ٖلى أجها ججغٍض مؤزىط مً الؿلى ،٥ولِؿذ ؾلى ٥في خض طاتها ،بمٗجي أن هٓغجىا
لؤلقُاا في ٖال٢تها باإلوؿان حٗبر ًٖ ؾلى ٥بِىما هٓغجىا لؤلقُاا في ٖال٢تها ببٌٗ حٗبر ًٖ ز٣اٞت ،وطل٪
ٖلى هدى ما ًٟٗل ٖلماا اللٛت ٞالىٓغ الى ال٩لماث مً زالٖ ٫ال٢تها باإلوؿان جمشل ؾلى٧ا ،بِىما الىٓغ الى
ال٩لماث في ٖال٢تها م٘ بًٗها جمشل لٛتَ .ظا اإلاى ٠٢الٗلمي ًًٟي ألاَمُت للؿُا ١الظي ججغي ُٞه ٖملُت
الخؤوٍل الٗلمي للٓىاَغ الش٣اُٞت.
وطل ٪يغوعي لٗضم الخلِ بحن ما َى َبُعي وما َى ز٣افي ،ألن الخلِ مٗىاٍ الٟكل في اصعا ٥ما َى اوؿاوي.
ُي
ٞالش٣اٞت ج٣غأ ٦ما ُيً٣غأ الىو  .والش٣اٞت ،بما هي هو ،جخؤل ٠مً الغمىػ ،التي هي هىا٢ل للمٗجى.
جاسٍخُت الشهاقت الػشبُت؟
خ٣ُ٣ت الش٣اٞت الٗغبُت مغ٧ىػٍ الى الٗضًض مً اإلاُُٗاث والاٖخباعاث الىاُٗ٢ت والخاعٍسُت جخمشل في:
ًء
أوال /مى ٘٢الىًَ الٗغبي الجٛغافي واإلاىادي والظي حؿىصٍ مىازاث مخٗضصة ،وجدضٍ ز٣اٞاث مسخلٟت وصًاهاث،
وأٖغا ،١وجغبِ اإلاجمىٖاث الٗغبُت اإلاخازمت لخل ٪الضو ٫وألا٢الُم وقاتج مخِىتَ ،ظا اإلاى ٘٢الجٛغافي اإلاخمحز
ظٗل الىًَ الٗغبي ًًم مجمىٖاث ؾ٩اهُت ٖلى صعظت ٦بحرة مً الخىىٕ في هىاح ٦شحرة ،هاَُ ًٖ ٪الهجغاث
ٔ تريي إجيلتون .فكرة الثقافة .ثائر ديب .الالذقية :دار احلوار للنشر والتوزيعٕٓٓٓ,م .صٖٔ وما يليها
ٕ ادلرجع السابق  .صٕٔ وما يليها
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اإلاسخلٟت التي وٞضث الُه وما جتر٦ه َظٍ الهجغاث مً جؤزحراث ز٣اُٞت وخًاعٍت واظخماُٖت وا٢خهاصًت
وؾُاؾُت مً مىُ٣ت الى أزغيَ ،ظا الى ظاهب الخٟاٖالث الىاججت ًٖ الهجغاث الضازلُت ألؾباب مسخلٟت
ٖلى مسخل ٠الهٗض.
ًٞال ًٖ الخٛحراث ال٨شحرة التي خضزذ هدُجت جُىعاث الٗهغ ومُُٗاث ٖهغ الٗىإلات .لظل ٪أ٢غ ٦ماٖ ٫بض
اللُُ" ٠ال مجا ٫الؾدبٗاص الكٗىع بال٣ل ٤خحن ًىص اإلاغا الا٢تراب مً ؾئا ٫الهىٍت الٗغبُت في ػمً الٗىإلات
والشىعة الغ٢مُت"""1
ًء
زاهُا /الضًً ؤلاؾالمي صًً الٛالبُت َظا الى ظاهب وظىص الضًاهت اإلاؿُدُت والضًاهاث اإلادلُت والال صًيُحن،
واللٛت الٗغبُت لٛت ألاٚلبُت الى ظاهب وظىص اللٛاث اإلادلُت واللٛاث الخانت٦ ،ما أه ٪جلحٔ بىيىح ٧امل
جىلُضاث مخىىٖت هخجذ ًٖ الخٟاٖل اإلاخهل بحن مسخل ٠جل ٪الخ٩ىٍىاث؛ مشل الٓاَغاث الش٣اُٞت التي
حٗ٨ـ صعظت مٗخبرة مً الخٟاٖل بحن ُ٢م ؤلاؾالم والٗغوبت والضًاهت اإلاؿُدُت والضًاهاث اإلادلُت واللٛت
الٗغبُت واللٛاث اإلادلُت والخانت ،وٍبضو طل ٪في بٌٗ الٗاصاث اإلاخبٗت في ألاٞغاح أو ص ًٞاإلاىحى واللبـ
وٖاصاث ألا٧ل وَغات ٤الخٗبحر الش٣افي واللٛىي في ٧ل البلضان الٗغبُت.
ًء
زالشا /جبضو زهىنُت اإلاجخم٘ الٗغبي في زغاا جىىٖه الش٣افي والاظخماعي وجمحزٍ الحًاعي الظي أٞغػ أصواث
زانت أٞسحذ اإلاجا ٫أمام جٟاٖالث ٦بحرة قهضَا ٖبر الخاعٍش ،وَٗبر ٖجها الىظه الحالي للبلضان الٗغبُت ٚحر
أن َظٍ الخهىنُت وا٦بتها جدضًاث ٦بحرة ٢اصث الى أق٩ا ٫نغإ ٖضًضة أجسظ بًٗها واظهاث ز٣اُٞت،
وبًٗها واظهاث أًضًىلىظُت وازيُت ومظَبُت وَاتُٟت ،وان ٧اهذ ألاعيُت التي اهُل٣ذ مجها ظمُٗها أعيُت
ؾُاؾُت ججض مبرعَا في وا ٘٢الخسل ٠الا٢خهاصي والترصي الخىمىي.
مً الخهاتو اإلامحزة للش٣اٞت الٗغبُت في الى٢ذ الغاًَ َ -ب٣ا إلادمىص أمحن الٗالم "أجها ز٣اٞت جىٓغ الى
هٟؿها ٖلى أجها جخمخ٘ بٟغاصة مُٗىت جمحزَا ًٖ ٚحرَا مً الش٣اٞاثٚ .حر أن الش٣اٞت الٗغبُت ٦ ،ما جُغح هٟؿها
مً زال ٫الخُاب واإلاماعؾت ،جخجاوػ مؿؤلت الخماًؼ لخ٣ى ٫بالٟغاصة ومً زم٦ ،ىدُجت مىُُ٣ت ال٣ى ٫بٗلىٍت
الش٣اٞت الٗغبُت ٖلى ما ٖضاَا مً الش٣اٞاث""."2
ل٣ض قُضث الش٣اٞت الٗغبُت هٟؿها مً ٖملُاث الخال٢ذ والخماػظاث ال٨بري التي جمذ بحن الٗغوبت
ًء
وؤلاؾالم وُ٢مهمها م٘ الش٣اٞاث اإلادلُت ٖ -لى جىىٖها -وظغث جل ٪الٗملُاث بك٩ل جل٣اثي وَبُعي أخُاها ٖلى
مضي مؿحرة الخسل ٤الش٣افي للمجخم٘ الٗغبي الظي ٖ٨ـ صعظت مٗخبرة مً الخٟاٖل اإلاؿخمغ والخٗاٌل
ًء
ًء
اإلاؿالم بحن م٩ىهاث ٖضًضة ٖلى امخضاصٍ خُىا ،والخهاصم بُجها خُىا آزغ.

ٔ كمال عبداللطيف .ادلعريف ,االيديولوجي ,الشبكي :تقاطعات ورىانات .الدوحة :النركز العريب لألحباث ودراسة السياساتٕٕٓٔ :م .ص٘ٛ
ٕ زلمود أمني العامل .الفكر العريب بني اخلصوصية والكونية .بريوت :دار ادلستقبل العريبٜٜٔٛ ,م .صٖ٘
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ٞالش٣اٞت الٗغبُت مً وا ٘٢الخماػظاث الٗمُ٣ت التي قهضتها والتي خ٣٣ذ مؿخىي مً الخٗاٌل ٞغٍض
ًء
جٟترى وظىص اإلاكتر .٥مشال في الؿىصان ان ْاَغث اٚخُا ٫اإلال ٪الُ٣ىسخى التي قاَضَا أخض ال٨خاب
الاهجلحز في ألاعبُٗىاث مً ال٣غن اإلااضخي ٖىض الكل٧ ٪اهذ جماعؽ ٖىض الٟىهج ،بل مىعؾذ في ممل٨ت مغوي
هبخه في ال٣غن الشاوي ٢بل اإلاُالص .بل َىال٦ ٪شحر مً الٗاصاث والٓاَغاث الش٣اُٞت ًماعؾها اإلاؿلمىن الُىم في
الؿىصان  -م٘ بٌٗ الخدىٍغ -وهي جغظ٘ الى الؿىصان اإلاؿُخي وما ٢بل اإلاؿُخي ،هاَُ ًٖ ٪وظىص مٟغصاث
مكتر٦ت في بٌٗ اللٛاث الخانت للمجمىٖاث الش٣اُٞت اإلاسخلٟت.
الخدذًاث الكٌشٍت والعُاظُت
ًا
ؤوال /الكٌشة ..الشئٍت ..اإلاىهج
جمخل ٪الش٣اٞت ال٣ابلُت لالهدكاع مً ز٣اٞت الى أزغي ،ومً مىُ٣ت الى أزغي ،ومً قٗب الى آزغ،
و٢ض خضر طلٖ ٪لى أهداا ٖضًضة في مؿحرة جُىع ؤلاوؿاهُتٖ ،ىضما ًدضر طل ٪بحن الش٣اٞاث اإلاسخلت في
ًء
ًء
مىاػًٍ ال٣ىي بمٗىاَا الكامل ٌؿمُه البٌٗ ٚؼوا ز٣اُٞا ،وَظا ما ٖاوى مىه الىًَ الٗغبي.
ٚحر أن الاهدكاع الش٣افي ًدضر ختى بحن الش٣اٞاث مخىاػهت ال٣ىي لٟٗل ٖملُاث الاخخ٩ا ،٥والخباص٫
الش٣افي ،الالٞذ بغٚم ازخال ٫محزان ال٣ىي بحن الش٣اٞاث حؿغب وجسلخل ٦شحر مً ٖىانغ الش٣اٞاث اإلا٣هىعة
الى الش٣اٞاث الٛالبت ،مما ٌٗؼػ اٞتراى وظىص حكابه الجىاهب الش٣اُٞت بحن قٗىب جٟهل بُجها مؿاٞاث
قاؾٗت ،هاَُٖ ًٖ ٪ملُت َظا الدكابه صازل الححز الجٛغافي الىاخض ،ألامغ الظي ًض ٘ٞباٞتراى أن الش٣اٞت
ًء
ٖلى جىىٖها ًم ً٨أن جخدض في جل ٪الٗىانغ وجخٟاٖل ُٞما بُجها لخيخج ٦ال مخ٩امال ،اؾدىاصا الى ألاؾاؽ ال٩ىوي
الكامل للش٣اٞاث ؤلاوؿاهُت.
ٞآصاب الؿلى ٥وألازال ١والجما ٫مكتر ٥اوؿاوي ٖام ،أما الخهىنُت هي ما ٌك٩ل َظٍ ألاقُاا
ًء
ٖملُا وٍسخل ٠مً جغار الى آزغ ،وٖلى ؤلاوؿان أن ًخٗلم وٍٟهم  ٠ُ٦جسخل ٠اإلا٣اًِـ وَغ ١طل.٪
ٖىضما ه٣ى ٫ان أَم محزة في البكغٍت هي ازخال ٝالش٣اٞاث البكغٍت وجىىٖها أوٖ ٘٢ضص ٚحر ٢لُل مً
الباخشحن في زلِ مغٍغ في مٟاَُم الخىىٕ الش٣افي ،والخٗضص الش٣افي صون ؤلاهدباٍ الى الٟغو ١الضاللُت بحن
اإلاٟهىمحن ًم ً٨أن ً٩ىن مٟهىم الخٗضص الش٣افي مؿخُ٣ما خحن الحضًض ًٖ الحًاعاث ؤلاوؿاهُت ،ولً٨
خُىما ً٩ىن الحضًض صازل الحًاعة الىاخضة ألاًٞل في ج٣ضًغها اؾخسضام مٟهىم الخىىٕ الش٣افي؛ ألن
ًء
ًء
اؾخسضام الخىىٕ ال ًٟترى الهىٍت مؿب٣ا زالٞا للخٗضص ،خُىما ً٩ىن الحضًض ًٖ اخضي الش٣اٞاث مشل
الحضًض ًٖ الش٣اٞت الٗغبُت مدل اَخمام الىع٢ت الحالُت.
لظلٞ ٪بن ٖباعة الخىىٕ هي ألاوؿب؛ أله ٪اطا هٓغث الُىم ججض الش٣اٞاث مدكاب٨ت اخضاَا م٘
ألازغي وما مً واخضة بُجها ٞاعصة ٞغٍضة هُ٣ت ،بل ألابٗض مً طل ٪أنبذ الُىم صاللت مٟهىم ألاها وآلازغ بمٗجي
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ًء
مً اإلاٗان في اإلاد ٪أله ٪ال حؿخُُ٘ واُٗ٢ا أن جخدضر ًٖ ألاها وآلازغ أنبذ ظؼاا مجهاٞ ،الش٣اٞاث الُىم -
بغٚم جماًؼ زىانها -مهجىت ،مىلضة ،مخسالُتٚ ،حر واخضًت.
الىٓغة الىاُٗ٢ت جئٍض ال ز٣اٞت جب٣ى ٖلى خالها ،بل جضزل ٖلحها ٖىامل الخبض ٫والخُٛحر لٓغوٝ
الخُىع والاخخ٩ا ٥بالش٣اٞاث ألازغيً .هٗب ظضا جهىع ز٣اٞاث الٗهغ الحايغ بمٗؼ ًٖ ٫الخؤزغ بما
ًجغي في الحُاة بل عبما ً٣ى ٫البٌٗ لِـ زمت ز٣اٞت حؿخ٣ىي ًٖ الخال٢ذ م٘ الش٣اٞاث ألازغي ،اال أن طل٪
ال ٌٗجي ٣ٞض ٥لظاجُ ٪أو َىٍخ ،٪جماما ٦ما ٢ا ٫قغابي " :ما أوص الدكضًض ٖلُهَ ،ى أن ز٣اٞتي ألاهجلىـ
أمغٍُ٨ت لم جضٗٞجي الى الخغوط ًٖ َىٍتي وجغاسي ،ولم أجمشل ًىما بالهىٍت ألامغٍُ٨ت .ولم ًيؿجي الِٗل في
الىالًاث اإلاخدضة قٗبي أو وَجي ولم ًبٗضوي ٖجهما .ما خضر َى الٗ٨ـ جماما .ل٣ض صٗٞخجي ججغبت الازخالٝ
الش٣افي الى جىُ٦ض َىٍتي والخمؿ ٪بتراسي .ومً عإٍت مجخمعي الٗغبي في اَاع جدلُلي ظضًض م٨ىجي مً جٟهمه
ٞهما ٖمُ٣ا""."1
ٖلى طلٖ ٪لُىا أن هٟهم أن اهٟخاخىا ٖلى الٛحر لِـ بالًغوة َى ٣ٞض للهىٍت الظاجُتٞ " .لِـ قغٍ
الهىٍت هٟي آلازغ ،أو ا٢امت ؾض ًمى٘ الحىاع بحن ألاها والٗالم  .والهىٍت ب٣ضع ما جدُل ٖلى الخاعٍش الخام ل٩ل
ٞغص ،أو ل٩ل ظماٖتٞ ،بجها ال جيبجي اال بالٗال٢ت م٘ آلازغ""."2
ٞاإلاك٩لت التي ًٓهغَا ٞكل اصاعة الخىىٕ مغظٗها َب٣ا لٗلي خغب بٗض مٗاًىت الخجغبت اللبىاهُت وججاعب
ٖغبُت أزغي أن الخىاػٕ َى خى ٫الؿلُت والىٟىط والثروة بٗىىان الُ٣م وألا٩ٞاع" ."3بل ْلذ اإلاؿاخاث
ال٨ٟغٍت للخٗامل م٘ اإلاىيىٕ بٗ٣لُت مغ٦بت قىاٚغ والػاٖ ٫ضم اؾخسضام ال٨ٟغ لخ ٪ُ٨ٟأوَام الؿاؾت
ومهالحهم الصخهُت وألاًضًىلىظُت الًُ٣ت جدضًا أمام ال٨ٟغ.
اطن الخٗاٌل ال ًخد ٤٣اال بالحىاع والخسلو مً ٨ٞغة امخال ٥الح٣ُ٣ت ألن الحىاع ًظَب بىا باججاٍ
ؤلاوؿاوي اإلاكتر ٥بُيىا ،أي هُ٣ت الخ٣اا ألاها وآلازغ هُ٣ت الخٟاٖل والخباص ٫بحن اإلاسخلٟحن التي حؿمذ لؤلها
الاؾخٟاصة مً آلازغ في جُىٍغ هٟؿها والخسلو مً ؾلبُاتها ب٣ضع ما حؿهم في حُٛحر آلازغ مً زال٫
مؿاخاث الحىاع اإلاًُٟت للخٗاٌل الؿلمي.
بظل ٪لِـ الحىاع أن أنحر أهذ أو أ٢بل وظهت هٓغ ٥وأجُاب ٤مٗها بل ًيهئ اإلاىار ألامشل للخٗاٌل
والخٟاٖل بٗ٣لُت مغهت مىٟخدت ،وَظا ٌٗض جُىعا يغوعٍا ومهما للٛاًت ٖلُىا اهجاػٍ في مجخمٗىا الٗغبي ختى

ٔ سالم إبراىيم  .ىشام شرايب يف قلب الوطن( .حتية إىل روح ىشام شرايب  :سلتارات من مؤلفاتو ودراسات لباحثني عرب حول فكره وأعمالو)  .تونس :اجملمع التونسي
للعلوم واآلداب والفنونٕٓٓ٘ .م  .صٕٕٗٗ٘٘ /
ٕ علي حرب .التأويل واحلقيقة :قراءات تأويلية يف الثقافة العربية .بريوت:دار التنوير للطباعة والنشرٕٓٓٚ,م .صٖٕٕ
ٖ علي حرب .العامل ومأزقو :صٓٔٚ
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هدؿً الخٗامل م٘ آلازغ ،ووُٗض بىاا اإلاٟهىم لآلزغ ٖلى أهه صاتما لِـ َى الظي هداعبه وه٣خخل مٗه ،بل َى
الحض الظي ًجٗلىا هٟهم هٟؿىا وهٟهم أخُ٣خه في الىظىص ٦ما هدً مىظىصون ،بل هضع ٥أهه ؾُماعؽ وظىصٍ.
ًء
ٟٞسحت الخٗاٌل هي ألاوؿب لؤلَغا ٝظمُٗا وَظا أخض أَم الخدضًاث ال٨ٟغٍت اإلاازلت أمامىا.
وأٖخ٣ض أن أو ٫ما هدخاظه في َظا اإلاؿعى الخسلي ًٖ اصٖاا امخال ٥الح٣ُ٣ت اإلاُل٣ت ،وما ًخهل بها مً مٗجي
وهٟحها ًٖ الٛحر .الاًمان بمىُ ٤اإلاٛاًغة والازخال ،ٝالاًمان بالحىاع اإلاٟطخي الى هخاتج .أو بما ٖبر ٖىه ٖلي
خغب ببلٛاا الغ ٌٞاإلاخباص ٫بحن أَل اإلاظاَب والُىات ٠ججاٍ بًٗهم البٌٗ""1
عبما هجض مىاؾبا ما ط٦غجه ٚؼالن َاقمي في خىاعَا م٘ ٖبضهللا ابغاَُم خحن لخهذ اإلاى ٠٢بؤَمُت
الحىاع الى٣ضي الهاص ٝالى ؤلاٞاصة الىاُٖت ال الُُٗ٣ت ،بدُض ًهبذ الازخال ٝيغوعة وظىص ٌؿهم الى ظاهب
ٖىامل أزغي في حٗؼٍؼ الخىانل الىاعي م٘ الٛحر ،والظي ًئصي بضوعٍ الى صٖم الحىاع وحٗمُ٣ه بحن الٟغ٢اا،
وٍبضص وَم اإلاُاب٣ت الظي زلٖ ٤ضًضا مً ؤلاق٩الُاث أصث الى الخىاخغ في الىا ٘٢الش٣افي الٗغبي ،و٧ل طل٪
ُي َ ًء
ًٓهغ الازخال ٝبىنٟت آلُت ُ ٦يٟئة إلاغاظٗت ما اهخجخه الش٣اٞت الٗغبُت الحضًشت"."2
ٌكحر مهُلح الخىىٕ الش٣افي ٖمىما الى الازخالٞاث ال٣اتمت بحن اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت في ألاهماٍ
الش٣اُٞت الؿاتضة ٞحها ،و ًخجلى َظا الخىىٕ مً زال ٫أنالت الؿماث اإلامحزة للمجمىٖاث التي ًخؤل ٠مجها
اإلاجخم٘ ٩٦ل؛ ٞهي مهضع للخباص ،٫و ؤلابضإ ،وؤلازغاا وَى يغوعي للجيـ البكغي ،مشل يغوعة الخىىٕ
البُىلىجي باليؿبت لل٩اتىاث الحُت.
وبهظا اإلاٗجى ٞبن الخىىٕ الش٣افي َى الترار اإلاكتر ٥للمجخم٘ ،وٍيبػي الاٖترا ٝبه والخؤُ٦ض ٖلُه لهالح أظُا٫
الحايغ واإلاؿخ٣بل ،عٚم أن الخاعٍش ٢ض أْهغ أن مجمىٖاث ألا٢لُت ال ًىٓغ الحهم ٖلى ٧ل خا ٫مً ػاوٍت
اًجابُتٞ .الحغوب و الجزاٖاث في بٌٗ البلضان الٗغبُت جضوع عخاَا بؿبب ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ َظا
الخىىٕ الش٣افي و مىا٦بخه ،م٘ أهه مً أ٢ضم الٓىاَغ الش٣اُٞت ٖلى ؤلاَال.١
ٞالخىىٕ الش٣افي َى في خ٣ُ٣خه ازغاا للحُاة الاوؿاهُت وٍبٗض في اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت صًىامُت وخُىٍت
جدٟؼ ٖلى ؤلابضإ ٖىضما ًٟ٨ل ل٩ل ظماٖت ز٣اُٞت الح ٤في الخٗبحر الش٣افي ًٖ هٟؿها ،أما ٖىضما ال هدؿً
اصاعة الخىىًٕ ،خدى ٫الى ٖامل َاصم لخُىع ألامه وٍيؿ ٠اؾخ٣غاعَا.
ًا
زاهُا /اوشوخت الىخذة في الخىىع في ظل غملُاث ؤدلجت الشهاقت؟
مٗٓم اإلاداوالث لضعاؾت الخىىٕ الش٣افي في البلضان الٗغبُت ٧اهذ مىُل٣ت مً عإٍت أًضًىلىظت أو
مغبىَت بداظت زُاب ؾُاسخي ،وَبُعي م٘ مشل َظٍ الىٓغة ٞبن مؿؤلت جىاٞغ مٗالجت ٖلمُت ،ومىيىُٖت
ٔ علي حرب .حديث النهايات :فتوحات العودلة ومأزق اذلوية .ط .ٖ:بريوت :ادلركز الثقايف العريبٕٓٓٛ,م ..ص٘ٚ
ٕ غزالن ىامشي .تعارضات ادلركز واذلامش يف الفكر العريب ادلعاص .بغداد :دار نيبور للطباعة والنشر واإلعالنٕٓٔٗ ,م صٜٛ/ٛٛ
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إلاؿؤلت الخىىٕ الش٣افي جغص ٖلحها ُ٢ىص ٦شحرة ،بل ًم ً٨أن هظَب الي أبٗض مً طلٞ ،٪بن مشل َظٍ الحلى ٫لم
جغجب في مٗٓمها ٚحر ؤلاخباٍ الىاشخىا مً مداوالث جضمحر ٞغم الخٗاٌل اإلاؿالم بحن أق٩ا ٫الخىىٕ.
لى نىبىا َظا اإلاىٖ ٠٢لى ججغبت اإلاجخم٘ الؿىصاوي هجض أن َظٍ اإلاىا ٠٢هخجذ ٖجها عإي جدىاٌ٢
ًء
جماما م٘ وا ٘٢الخٗاٌل الظي ٖغٞخه الؿىصان مىظ أ٢ضم الٗهىع٩ٞ ،ل اإلاجمىٖاث الؿ٩اهُت في أعظاا
ًء
ًء
الؿىصان اإلاسخلٟت ٖلى جىىٖها ظؿضث أهمىطظا ٞغٍضا للخٗاٌل؛ ٞالخىىٕ الش٣افي في الؿىصان لم ً ً٨مك٩لت
ًء
ًء
أبضا ل٨ىه وْ ٠جىُْٟا زاَئا لخضُٖم بٌٗ الغإي ألاًضًىلىظُت ،واإلاىا ٠٢الؿُاؾُت لخد ٤ُ٣م٨دؿباث
زانت.
َظا ألن جل ٪اإلاىا ٠٢صزلذ ٖلى مىيىٕ الخىىٕ الش٣افي مً ػاًت جؤُ٦ض الهىٍت الظاجُت ،وبُبُٗت
الحا ٫هخجذ ًٖ َظا عصاث ٗٞل مًاصة ،وتهُؤث البِئت لكُىٕ مٟاَُم التهمِل الش٣افي ،والاؾخٗالا الش٣افي،
ًء
ًء
ومً زم بل ٜالخىُْ ٠ألاًضًىلىجي إلاؿاتل الخىىٕ الش٣افي مضاٍ وزل ٠طل ٪السجا ٫في الؿىصان واٗ٢ا مغٍغا
٧ان له اوٗ٩اؾاجه الؿلبُت ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي ،والا٢خهاصي ،والاظخماعي والتي اهتهذ الى اهدُاػ
ٕٔٔٓم.
الجىىبُحن الى زُاع الاهٟهاٖ ٫ىض مماعؾتهم خ ٤ج٣غٍغ اإلاهحر في مُل٘ الٗام
ولٟهم أَغوخت الىخضة في الخىىٕ ،هُغح الؿئاَ :٫ل الخىىٕ والخمازل في َىٍت واخضة أمغ ممً٨؟ مً
مىٓىع الهىٍت اإلاىُُ٣ت ج٩ىن ٖباعة الىخضة في الخىىٕ ٖباعة مًللت ،ومخىاً٢ت ،جحجب وعااَا أَضاٞا،
وعإي ،وبالخالي جٟغى ز٣اٞت ما َىٍتها ٖلى آلازغًٍ بضال مً ا٢غاع الخماًؼ والازخال.ٝ
لظل ٪الىٓغ للهىٍت البض أن ًغجبِ بالخاعٍش ٖلى أجها م٩ىن ٢ىامت أخضار جاعٍسُت ناٚذ ازخالٝ
َظٍ اإلاجمىٖت ًٖ ٚحرَا بهظٍ الضعظت أو جل ،٪ألن َظا ٌؿمذ ببٖاصة ٢غااة الهىٍت و ٤ٞاإلاكغوَُاث الؼماهُت
واإلا٩اهُت التي ج٣ىم ٖلى الازخال" .ٝل٩ل مغخلت مجخمُٗت وجاعٍسُت َىٍتها اإلاٗبرة ًٖ م٨دؿباتها  ،ومىجؼاتها ،
ومماعؾاتها  ،وأ٩ٞاعَا ،وٖ٣اتضَا  ،وُ٢مها ،وأٖغاٞها الؿاتضة.
ول ً٨لِؿذ زمت اؾخمغاعٍت لهىٍت زابخت ظامضة مدضصة َىا ٫الخاعٍشٞ ،هظٍ عإٍت أعؾُُت ق٩لُت
للهىٍت ٌٛلب ٖلحها الُبُٗت ال الخاعٍش ،الظي َى ظىَغ اوؿاهُت ؤلاوؿان  .اهما ل٩ل مغخلت ظضًضة َىٍتها""."1
أَمُت َظا اإلاىخى في ج٣ضًغها لِـ  ِ٣ٞفي أهه ًؼٍل الخٗىذ الظي أله ٤مٟهىم الخٗالي ب٨ٟغة الهىٍت،
ًء
ًء
بل أًًا في ٢ضعجه ٖلى َغخها في ًٞاا الهحروعة اإلاخُىع صوما ،وال ٌٗجي الخُىع الامداا ،والخمازل م٘ َىٍاث
أزغي بل ،بالٗ٨ـ َى اهماا مخهل للهىٍت الظاجُت وجؤُ٦ض لها.

 1زلمود أمني العامل  .مرجع سابق .صٔٙ
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الح٣ُ٣ت الخاعٍسُت الشابخت أن اإلاجخم٘ الٗغبي ًمخاػ بالخىىٕ في ٖاصاجه ،ولهجاجه ،وز٣اٞاجه ،التي
ًء
ًء
خ٣٣ذ ٖبر ؾحروعتها الخاعٍسُت٢ ،ضعا مً الخُىع الظاحي اإلاؿخ٣ل وؿبُا واإلاخ٩امل م٘ ٚحرة مً ألاق٩ا ٫صازل
ًء
اليؿ ٤الٗام للمجخم٘ أ٦ثر مً ٧ىهه مخىاً٢ا مٗها.
ًء
ٞالهىٍت اهما جدك٩ل ٖبر الاهسغاٍ في ه٣اقاث ُيمُٗىتٞ ،مشال الٟغص ال ُيًماعؽ الحُاة الٗاتلُت بُغٍ٣ت
ُي
ُي
٩ىن مٗجى ٖجها مً زال ٫الى٣اف وَغٍ٣ت الخ٨ٟحر والخدضر خى ٫الحُاة الٗاتلُت الظي َى في
مباقغة ،بل ً ِّ
اجها ٫مٗهاُٞ .ما لى خضصها َبُٗت الهىٍت الاظخماُٖت ه٣ى ٫اجها جىدهغ في ُّ
جهىعها خى ٫مً هدً ومً َم
آلازغون ،و٦ظل ٪جهىع آلازغًٍ ألهٟؿهم.
ًء
ُي
ًء
وبالخالي الهىٍت هي شخيا ٢ابل للى٣اف وجؤحي ازغ ٖملُاث الخٟاٖل ؤلاوؿاوي ٦ما حٗخبر قِئا م٨مال
للحُاة الاظخماُٖت ،وبالخالي لً ً٩ىن َىا ٥مجخم٘ بضون َىٍت اظخماُٖت.
وبما أن الخٗغٍ ٠الٗام للهىٍت بؤجها اخؿاؽ بالظاثٞ ،هي جغجبِ ب٨ٟغة الش٣اٞت ،وَظا ما أزبدخه
الىٓغٍاث الٗضًضة التي جغي َّدأن الىٓغة للهىٍت ٢ض وكؤث في ز٣اٞاث ٞئىٍت مُٗىت ٞالش٣اٞت والهىٍت ًخدضان
ٖبر مٟهىم الحغٍت الٟغصًت والاهخماا الاظخماعي.
لظا ٞبن الحضًض ًٖ الهىٍت الٗغبُت في ْل َظٍ اإلاخٛحراث له أَمُت اؾخصىاتُت إلػالت ٦شحر مً
اإلاك٨الث ،وَى بُبُٗت الحا ٫لً ً٩ىن خضًشا زاعط خ٣ل الش٣اٞت وجىىٖها وجُىعَا ،بالخالي الهىٍت لِؿذ
"أن أؾاٞغ في ز٣اٞاث الٗالم اإلاخٗضصة""."1
ٌؿدىض الٗ٣ل البكغي الى مبضأًً في الخٟؿحر الٗلمي َب٣ا ل٩اهِ ،مبضأ الخجاوـ الظي ًداو ٫عص
الٓىاَغ اإلاخباًىت الى خض مكتر ،٥ومبضأ الخىىٕ الظي ًبدض ًٖ الازخال ٝوالخماًؼ وٖضم الدكابه .ال حٗاعى
بحن اإلابضأًً ألجهما ال ٌٗبران ًٖ أي ازخال ٝاهُىلىجي ،أي ازخال ٝفي َبُٗت ألاقُاا في طاتها وماَُتها وال
ًم ً٨للمٗغٞت ؤلاوؿاهُت الىنى ٫الي َضٞها اال اطا اجبٗذ اإلابضأًً ًء
مٗا .مبضأ اإلاكابهت ومبضأ الازخال.ٝ
اطن الهىٍت لِؿذ اإلاُاب٣ت واإلامازلت للٛحر م٘ ألاها ب٣ضع ما هي ما ٦ؿبخه الظاث ٖبر مؿحرتها
الخٟاٖلُت م٘ ما خىلها ،وما جيخجه ،وبالخالي ٌؿخُ٣م الحضًض ًٖ الىخضة وٍيبػي أال ٌٗجي طوبان ماَُت
اإلاسخل ٠وجالقُه ،واهما هي جغُ٦ب مٗ٣ض لٗضًض اإلا٩ىهاث يمً مىٓىمت جاعٍسُت مخجاوؿت لِؿذ بالًغوعة
مدؿاوٍت ومخ٩اٞئت بحن خضوصَا ،ومً زم ًخد ٤٣الخٗاٌل بحن أهماٍ الازخال.ٝ
ألن ال٨ٟغ اإلاغ٦ب ًضلىا ٖلى الترابِ الٗمُ ٤للً٣اًا اإلاخٗل٣ت بالخىىٕ الش٣افي والضًجي في اإلاجخم٘،
وٖلى ؤلاصاعة الاظخماُٖت للخدضًاث والٟغم التي ًدُدها َظا الخىىٕ.

الطاىر أمني .بؤس اذلوية .تونس :الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسمٕٖٓٔ ,م .صٚ
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خاجمت :دولت اإلاىاوىت ؼشه الخػاٌؾ
ان اإلاجخم٘ الٗغبي مُالب بخسُي الخدضًاث ال٩اتىت في اصاعة الخىىٕ الش٣افي لخد ٤ُ٣الخٗاٌل الؿلمي
بحن م٩ىهاجه ،وال ًخؤحى طل ٪اال ببعؾاا ٢اٖضة مً الُ٣م اإلاكتر٦ت التي جخُ٣ض بها ٧ل الجماٖاث التي ًًمها
الىًَ ،وٍؤحي الحىاع في أولىٍاث جل ٪الُ٣م ،بىنٟه الكغٍ الًغوعي إلعؾاا مباصة الخٗاٌل ال٣اتمت ٖلى
الحغٍت ،والخٗبحر ًٖ الظاث ،واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،والخباص ٫الؿلمي للؿلُت ٖبر الىؾاتل الضًم٣غاَُت،
والخسلى ًٖ الهُمىت وٞغى الغإٍت ألاخاصًت ،واػالت وا ٘٢الٛبن الىاٖ ٘٢لى بٌٗ اإلاجمىٖاث الش٣اُٞت،
وٟ٦الت الح٣ى ١بب٢امت صولت اإلاىاَىت التي جٟ٨ل للجمُ٘ الح٣ى ١اإلاضهُت ،والؿُاؾُت ،والش٣اُٞت،
والاظخماُٖت ،والا٢خهاصًت.
وباإلاشلٖ ،لى الجمُ٘ أصاا الىاظباث اإلاُلىبت مجهم بدُض ًخد ٤٣قٗىع الىالا وؤلاهخماا للىًَ إلاا ًخىاٞغ
مً قغوٍ الِٗل ال٨غٍم في ْل صولت الٗض ٫وال٣اهىن ،وأن جىظض َظٍ ألابٗاص بهىعة خُ٣ُ٣ت ٖلى أعى
الىا.٘٢
وجلً٢ ٪اًا ؾب٣تها الحها مٗٓم قٗىب ألاعى وههذ ٖلحها اإلاىازُ ٤الضولُت والكغاث٘ الؿماوٍت .وٖىضما
ًخم الخسلو مً مىُ ٤الخهىنُاث ؤلا٢لُمُت والجهىٍت ،واإلاهالح والخُلٗاث الُاتُٟت واإلاظَبُت
والٟئىٍت والٟغصًت؛ ٖىضتظ ًهبذ الخىىٕ مهضع ٢ىة وازغاا ،ال يٗ ٠وج ٪٨ٟمً زال ٫اإلاؼاًا التي ًدخىحها
ومً أَمها:





الخٗغٖ ٝلى الش٣اٞاث ألازغي في اإلاجخم٘ ٖ :اصاتها ،ج٣الُضَا وُ٢مها.
الاٖترا ٝبكغُٖت الش٣اٞاث ألازغي في اإلاجخم٘ بؤجها مغ٦ب َام وظؼا ال ًخجؼأ مً اإلاجخم٘ .الحىاع
ٌُٗي اإلاجمىٖاث الخٗغٖ ٝلى خ٣ى٢ها.
الاخترام اإلاخباص ٫بحن الش٣اٞاث في اإلاجخم٘ وجُىع الى٣ض الظاحي والخد ٤ُ٣الظاحي للٟغص والش٣اٞت في
اإلاجخم٘.

بظلً ٪خد ٤٣الخٗاٌل بحن أق٩ا ٫الخىىٕ وجٟٓغ الضولت بخد ٤ُ٣الخىمُت بمٗىاَا الكامل ،وٍجهٌ ال٨ٟغ في
أصاا مهامه بالهىعة التي جسضم ً٢اًا اإلاجخمٗاث؛ َب٣ا لغإٍت ومىهج جؤجلٞ ٠حها أق٩ا ٫الخىىٕ وجخ٩امل،
وَٗؼػ م٨دؿباجه باؾخمغاع.
ناثمت اإلاشاظؼ:
ٖٕٔٓم
ـ الُاَغ أمحن .بئؽ الش٣اٞت .جىوـ :الكغ٦ت الخىوؿُت لليكغ وجىمُت مىاَب الغؾم،
ٖٕٔٓم
ـ بئؽ الهىٍت .جىوـ :الكغ٦ت الخىوؿُت لليكغ وجىمُت مىاَب الغؾم،
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ـ ؾالم ابغاَُمَ .كام قغابي في ٢لب الىًَ( .جدُت الى عوح َكام قغابي مسخاعاث مً مئلٟاجه وصعاؾاث
ٕ٘ٓٓم
لباخشحن ٖغب خى٨ٞ ٫غٍ وأٖماله) جىوـ :اإلاجم٘ الخىوسخي للٗلىم وآلاصاب والٟىىن،
ٕٓٓ7م
ـ ٖلي خغب .الٗالم ومؤػ٢ه :مىُ ٤الهضام ولٛت الخضاو .ٕ:ٍ .٫بحروث :اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،
ٕٓٓ7م
ـ الخؤوٍل والح٣ُ٣ت٢ :غاااث جؤوٍلُت في الش٣اٞت الٗغبُت .بحروث:صاع الخىىٍغ للُباٖت واليكغ،
ٕٓٓ8م
ـ خضًض الجهاًاثٞ :خىخاث الٗىإلات ومؤػ ١الهىٍت .ٖ:ٍ .بحروث :اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،
ٕٗٔٓم
ـ ٚؼالن َاقمي .حٗاعياث اإلاغ٦ؼ والهامل في ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ .بٛضاص :صاع هِبىع،
ٕٓٓ9م
ـ ٧لُٟىعص ٚحرهؼ .جؤوٍل الش٣اٞاث .جغظمت مدمض بضوي .بحروث :اإلاىٓمت الٗغبُت للترظمت،
ـ ٦ماٖ ٫بض اللُُ .٠اإلاٗغفي ،ألاًضًىلىجي ،الكب٩ي :ج٣اَٗاث وعَاهاث .الضوخت :اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار
ٕٕٔٓم
وصعاؾت الؿُاؾاث،
ٕٓٔٓم
ـ مدمض ؾبُال .اإلاىؾىٖت الٗغبُت لٗلم الاظخمإ.جىوـ :الضاع الٗغبُت لل٨خاب،
ٔ998م
ـ مدمىص أمحن الٗالم .ال٨ٟغ الٗغبي بحن الخهىنُت وال٩ىهُت .بحروث:صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي،
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بداسة الخىىع الشهافي داخل اإلاىظماث … الكشؿ والخدذًاث
دساظت خالت :مىظمت الصحت الػاإلاُت -WHO -
د .بشاهمي صسصوس ظامػت الػشبي الخبسخي -جبعت  /الجضاثش

ملخق:
جىاظه اإلاىٓماث بمسخل ٠أهىاٖها – عبدُت أو ٚحر عبدُت -يٛىَا زاعظُت هابٗت مً البِئت الخاعظُت واإلاخمشلت في ظملت
الخٛحراث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت الضولُت الُاب٘ ،ويٛىَا صازلُت مغصَا الخىلُٟت الىُُْٟت الىاظمت ًٖ
الخلُٟاث الش٣اُٞت اإلاخٗضصة  Cultural backgroundsاإلاخىاظضة يمجهاٞ.مؿئولُاتها ال٨بري في مدُُها الخاعجي ًلؼم ٖلحها اًالا
اَخمام متزاًض لبيُتها الضازلُت التزاماتها واًجاص مٗاصلت مخىاػهت جم٨جها مً اؾدُٗاب ٧ل الخلُٟاث الش٣اُٞت م٘ زل ٤همىطط
بىاثي مخ٩امل ً٣ىصَا هدى جد ٤ُ٣أَضاٞها الخىُٓمُت مً أظل الخٗامل بٗ٣الهُت م٘ الخدضًاثٞ .هي بداظت لؼٍاصة اإلاغوهت و
جىؾُ٘ ًٞاا اهٟخاحي ٌؿمذ لها بًبِ َُا٧لها واٖضاص ؤلاؾتراجُجُاث الالػمت ٧اؾخجابت لهظٍ الخٛحراث.
وٖلى ازغٍ أنبذ الؿئا ٫اإلاُغوح صازل اإلاىٓماث َىُُٟ٦:ت الخٗامل م٘ الخٗضص الش٣افي  Cultural diversityاإلاتزاًض ألاَمُت
والتي جغي في الخىىٕ ٦مىٓىع لخىٞحر ٞغم مخ٩اٞئت للجمُ٘٦ ،ما أهه ٌؿاٖض في جد ٤ُ٣ؾمٗت ظُضة للمىٓمت في مدُُها ،
لَ ً٨ظا الخٗضص الش٣افي ٢ض ً٩ىن له جؤزحر ٖلى ألاَضا ٝالخىُٓمُت ولهظا ٧اهذ الحاظت إلٖاصة الىٓغ في الٗملُاث الخىُٓمُت
 Organizational processesمشل :الٟٗالُت الخىُٓمُت والغيا الىُْٟي والكٗىع باالهضماط وأقاعث الضعاؾاث أن مٗٓم
اإلاىٓماث ويٗذ اصاعة الخٗضص الش٣افي  Cultural diversity Managementفي ٢مت ظضو ٫أٖمالهاٞ .الخدضي الظي ًىاظه
اإلاىٓماث طاث الُبُٗت اإلاخىىٖت ز٣اُٞا َى زلَ ٤ىٍت مكتر٦ت ٌكٗغ اإلاىْٟىن مً زاللها باالهخماا ،م٘ يغوعة التر٦حز ٖلى
الاؾتراجُجُاث الكاملت التي حٗالج مؿاتل أوؾ٘ إلصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،ومماعؾاث أًٞل حؿاٖض ٖلى الاخخٟاّ ب٣ىة ٖاملت
مخىىٖت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الخىىٕ الش٣افي ،اصاعة الخىىٕ الش٣افي ،مىٓمت الصحت الٗاإلاُت..،

Résumé
Différents types d'organisations confrontées à des pressions externes résultant de l'environnement
extérieur Changements économiques et sociaux et politiques internationales, et combinaison fonctionnelle
en raison de la pression interne résultant de milieux multi-culturels milieux culturels majeurs
Dmnha.fmsaulyatha existantes dans le périmètre extérieur est nécessaire en accordant une attention
l'augmentation de la structure interne de leurs obligations et de trouver une formule équilibrée pour leur
permettre d'accueillir tous les horizons culturels avec la création d'un modèle structurel intégrée dirigée
vers la réalisation des objectifs organisationnels afin de traiter rationnellement avec les défis. Ils ont
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besoin pour augmenter l'espace de flexibilité et d'expansion ouvert lui permet d'ajuster ses structures et de
préparer les stratégies nécessaires en réponse à ces changements.
Et l'effet qui est devenue une question au sein des organisations est: comment faire face à la diversité
culturelle La diversité culturelle de plus en plus importante et qui voit la diversité Perspective d'assurer
l'égalité des chances pour tous, il contribue également à la réalisation de la bonne réputation de
l'organisation dans son environnement, mais que le multiculturalisme peut avoir un impact sur les
objectifs organisationnels Pour ce fut la nécessité de reconsidérer les processus réglementaires processus
organisationnels tels que: l'efficacité organisationnelle et la satisfaction au travail et un sens des études
d'intégration ont indiqué que la plupart des organisations mettent management multiculturel de gestion de
la diversité culturelle dans le haut de sa table .valthadi face à un organisations culturelles de nature
diverse est de créer une identité commune employés se sentent de qui d'appartenance, avec la nécessité de
se concentrer sur des stratégies globales qui répondent aux questions plus larges de gestion des ressources
humaines, et les meilleures pratiques qui aident à maintenir un milieu de travail diversifié.
Mots clés: la diversité culturelle, la gestion de la diversité culturelle, l'Organisation mondiale de la s anté,

مهذمت
جىاظه اإلاىٓماث الح٩ىمُت الضولُت  Intergovernmental organizationsطاث الُبُٗت الهغمُت والبحرو٢غاَُت ؤلاصاعٍت
الطخمت يٛىَا زاعظُت هابٗت مً البِئت الخاعظُت واإلاخمشلت في ظملت الخٛحراث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت
الضولُت الُاب٘ ،ويٛىَا صازلُت مغصَا الخىلُٟت الىُُْٟت الىاظمت ًٖ الخلُٟاث الش٣اُٞت  Cultural backgroundsاإلاخٗضصة
اإلاخىاظضة يمجهاٞ .مؿئولُاتها ال٨بري في مدُُها الخاعجي والًٛىٍ الؿُاؾُت مً الضو ٫ألاًٖاا ًلؼم ٖلحها اًالا اَخمام
متزاًض لبيُتها الضازلُت بُٛت جىُٟظ التزاماتها واًجاص مٗاصلت مخىاػهت جم٨جها مً اؾدُٗاب ٧ل الخلُٟاث الش٣اُٞت م٘ زل٤
همىطط بىاثي مخ٩امل ً٣ىصَا هدى جد ٤ُ٣أَضاٞها الخىُٓمُت مً أظل الخٗامل بٗ٣الهُت م٘ الخدضًاثٞ .هي بداظت لؼٍاصة
اإلاغوهت وجىؾُ٘ ًٞاا اهٟخاحي ٌؿمذ لها بًبِ َُا٧لها و اٖضاص ؤلاؾتراجُجُاث الالػمت ٧اؾخجابت لهظٍ الخٛحراث.
و ٖلى ازغٍ أنبذ الؿئا ٫اإلاُغوح صازل اإلاىٓماث الضولُت َى ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ الخٗضص الش٣افي Cultural diversity
اإلاتزاًض ألاَمُت والتي جغي في الخىىٕ ٦مىٓىع لخىٞحر ٞغم مخ٩اٞئت للجمُ٘ ٦ ،ما أهه ٌؿاٖض في جد ٤ُ٣ؾمٗت ظُضة للمىٓمت
في مدُُها الضولي ،لَ ً٨ظا الخٗضص الش٣افي ٢ض ً٩ىن له جؤزحر ٖلى ألاَضا ٝالخىُٓمُت و لهظا ٧اهذ الحاظت إلٖاصة الىٓغ في
الٗملُاث الخىُٓمُت Organizational processesمشل:الٟٗالُت الخىُٓمُت والغيا الىُْٟي و الكٗىع باالهضماط ،وأقاعث
الضعاؾاث أن مٗٓم اإلاىٓماث الضولُت  International organizationsويٗذ اصاعة الخٗضص الش٣افي Cultural diversity
 Managementيمً أولىٍاتهاٞ .الخدضي الظي ًىاظه اإلاىٓماث الضولُت طاث الُبُٗت اإلاخىىٖت ز٣اُٞا َى زلَ ٤ىٍت مكتر٦ت
ٌكٗغ اإلاىْٟىن مً زاللها باالهخماا ،م٘ يغوعة التر٦حز ٖلى الاؾتراجُجُاث الكاملت التي حٗالج مؿاتل أوؾ٘ إلصاعة اإلاىاعص
البكغٍت الضولُت ومماعؾاث أًٞل حؿاٖض ٖلى الاخخٟاّ ب٣ىة ٖاملت مخىىٖت.
وقهض الٗ٣ض ألازحر مً ال٣غن الٗكغًٍ والٗ٣ض ألاو ٫مً ال٣غن الىاخض والٗكغًٍ ظهىصا ٦بحرة مً ظاهب ألا٧اصًمُحن
ومخسهصخي ؤلاصاعة ومضًغي اإلاىاعص البكغٍت ونىإ ال٣غاع للكغوٕ في اإلاباصعاث الغامُت الى الاٖترا ٝباالزخالٞاث الش٣اُٞت
و٢بىلها في مداولت اًجاص بضًل اصاعي هاجح بضال مً الىهج الخ٣لُضي الظي اٖخمض اؾتراجُجُتي الظوبان والاهههاع أو ما ٌؿمى
"بىج٣ت الاهههاع "الؾدُٗاب ألا٢لُاث زانت في نلب اإلاماعؾاث ؤلاصاعٍت والدكغَٗاث والالتزاماث ال٣اهىهُت الىاقئت وبغامج
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الٗمل ؤلاًجابي ُ٦غ ١للً٣اا ٖلى الخمُحز الٗىهغي وجد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الجيؿحن في الخىُْ ٠والخُُ٣م والترُ٢ت ٖلى
خؿاب َىٍاتهم الش٣اُٞت ومٗالجت ؾلبُاث الخٗضصًت الش٣اُٞت  Multiculturalismفي اإلاىٓماث اإلاٗ٣ضة ببظباع أًٖاا ز٣اٞت
ألا٢لُت لخ ٠ُ٨م٘ اإلاخُلباث الش٣اُٞت لؤلٚلبُت أو ما ٌؿمى" بالهُمىت الش٣اُٞت"  Cultural hegemonyو٢ض أصي َظا الخٛحر في
لهجت ٢بى ٫الازخالٞاث الش٣اُٞت  Cultural differencesاإلاىلضة للخىىٕ الخىُٓمي Organizational diversityبجالا بىاصع مضعؾت
ظضًضة في ال٨ٟغ ؤلاصاعي َضٞها الخم ً٨مً اًجاص مىاػهت بحن ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ ألاٞغاص طوي الخلُٟاث الش٣اُٞت وأصاا
اإلاىٓماث الضولُت في بِئت ٖاإلاُت جخمحز بالحغُ٦ت والضًىامُُ٨ت الؿغَٗت ،جخُلب نُاٚت وجُبُ ٤مٟاَُم وج٣ىُاث اصاعٍت
وجىُٟظ زُِ ٖمل َىٍلت و٢هحرة ألاظل للخٗامل م٘ الخدضًاث والٟغم التي جُغخها الش٣اٞاث اإلاخىىٖت ٖلى هدى متزاًض
وحكمل الخؤزحراث الش٣اُٞت ٖلى الغيا الىُْٟي ،ومؿخىٍاث الٗمل بحن مجمىٖاث ومماعؾاث الخدحز والخدامل ،وصعظاث
الخٗاون والٟغصًت وأصاا اإلاجمىٖت بهض ٝالاؾخٟاصة مً اًجابُاث الخٗضص الش٣افي و٦مداولت للخ٣لُل مً الؿلبُاث اإلاُغوخت.
بىاا ٖلى ما ؾبً ٤م ً٨بلىعة اق٩الُت الىع٢ت البدشُت في الدؿاإ ٫الغتِسخي آلاحي:
بلى ؤي مذي ًمًٌ إلاىظمت ما -مىظمت ؤغماُ ؤو مىظمت ؾحر سبدُت -جدىي جشيُبت زهاقُت مخىىغت بىاء همىرط
بداسة قػاُ بعلىى جىظُمي مؽترى ًمٌنها مً اظدُػاب ًل الاخخالقاث الشهاقُت مً ؤظل بلىؽ ؤهذاقها ؟
و ًخٟغٕ ًٖ َظا الدؿاإ ٫الغتِسخي مجمىٖت مً ألاؾئلت الٟغُٖت الخالُت:
 ما اإلا٣هىص بالخٗضص الش٣افي ٦مُٗى جىُٓمي؟ وما أزغ اإلاخٛحراث الش٣اُٞت ٖلى بِئت الٗمل الضولُت ؟
َ ل اصاعة الخٗضص الش٣افي أصاة اصاعٍت أم اؾخجابت جىُٓمُت للمؿخجضاث اإلاؿخدضزت أم اؾتراجُجُت مىخهجت للخ٣لُل
مً ؾلبُاجه والاؾخٟاصة مً اًجابُاجه ؟
 ما الٗال٢ت بحن ؤلاؾتراجُجُاث اإلاخبٗت إلصاعة الازخالٞاث الش٣اُٞت ومى ٠٢اإلاىٓمت مجها ؟ وما هي أَم اإلاماعؾاث
الخىُٓمُت إلصاعة اإلاىاعص البكغٍت الضولُت؟
َ ل الخ٣اَ٘ الش٣افي بحن الش٣اٞت الىَىُت والخىُٓمُت صازل مىٓمت الصحت الٗاإلاُت ٌك٩ل ٖات٣ا أمام جد٣ُ٣ها
ألَضاٞها ؟ وما الؿبل اإلاخبٗت للخ٣لُل مً أزاعَا ؟
باالؾدىاص الى ؤلاق٩الُت الغتِؿُت ٞبهه ًم ً٨نُاٚت الٟغيُاث الخالُت:
 الٟغيُت ألاولى ً :خؤزغ مىْٟى اإلاىٓمت الضولُت ؾلبا أو اًجابُا بُبُٗت الترُ٦بت الش٣اُٞت اإلاخىىٖت.
 الٟغيُت الشاهُت  :جخىٗٞ ٠٢الُت اصاعة الخٗضص الش٣افي ٦ؤصاة اصاعٍت واؾخجابت جىُٓمُت واؾتراجُجُت جيخهجها
اإلاىٓماث الضولُت في حٗاملها م٘ ؤلازخالٞاث الش٣اُٞت.
 الٟغيُت الشالشت :جخٗضص اإلاماعؾاث الخىُٓمُت وؤلاؾتراجُجُت للمىٓمت الضولُت في حٗاملها م٘ الخباًىاث الش٣اُٞت
يمً بيُتها الضازلُت بُبُٗت اإلاى ٠٢الظي جخبىاٍ اإلاىٓمت الضولُت ومجها مىٓمت الصحت الٗاإلاُت التي ٧ان لها ههجها
الخام بكؤن الخٗضص الش٣افي.
بالغظىٕ للضعاؾاث ألا٧اصًمُت هالخٔ أن البدىر التي جىاولذ مىيىٕ اصاعة الخٗضص الش٣افي ًم ً٨جهيُٟها الى
مجمىٖخحن:
طاث وظهت هٓغ أزالُ٢ت :وهي جغ٦ؼ ٖلى الخٟاوث الاظخماعي في اإلاىٓماث والؿعي إلًجاص وي٘ أ٦ثر ٖضالت اظخماُٖتبخجؿُض مبضأي ج٩اٞئ الٟغم واإلاؿاواة إلاسخل ٠اإلاجمىٖاث مً مسخل ٠الش٣اٞاث و٧ان الٛغى مً َظا الىىٕ مً
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الضعاؾاث َى الخٗغٖ ٝلى اإلاماعؾاث الخمُحزًت في م٩ان الٗمل وججاعب ٖمل مجمىٖاث ألا٢لُاثٖ ،لى ؾبُل اإلاشا٫
صعاؾاث بُلش و بالو  Beller & Bellowبٗىىان" ؤلازخالٞاث في ألاظىع "ؾىت  1996أله٩اع  ، 1995 Ankerوصعاؾت Ibara
ٖام  1998خى ٫الٗؼ ٫أو الٟهل.
صٖاة اإلاىٓىع الا٢خهاصي – الخىُٓمي  ،وهي جغ٦ؼ أؾاؾا ٖلى آزاع الخٗضص الش٣افي في بِئت الٗمل طاث الهلت بالىخاتجالا٢خهاصًت والٟٗالُت الخىُٓمُت واُٖاا جج إلااطا ًيبػي ٖلى اإلاىٓماث التر٦حز ٖلُه .ومً أَم اإلاىايُ٘ اإلاٗالجت
ٖلى ؾبُل اإلاشا :٫الٗال٢ت بحن ُ٢مت الخٗضص الش٣افي والهغإ  ،أو ٖضم الخجاوـ بحن ال٣ضعاث اإلاٗغُٞت وخل
اإلاك٨الثٖ ،ال٢ت الخٗضص الش٣افي بمٗض ٫الضوعان صازل اإلاىٓمت ومضي اعجباَه بالخ٩الُ .٠والٛغى مً َظٍ
الضعاؾاث َى مداولت الخ٣لُل مً ؾلبُاث الخٗضص والاؾخٟاصة مً ؤلاًجابُاث ٧اإلبضإ و اإلاغوهت وظىصة اإلاسغظاث
التي ًُغخها ومً أَم الباخشحن هجض  Cox ، Millekenوٚحرَم  .اؾدىاصا الى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت و الٟغيُاث
اإلاىيىٖت جم جىاو ٫الضعاؾت و٣ٞا للهُ٩ل اإلاجهجي الخالي:
 م٣ضمت،
 ؤوال :ؤلاَاع اإلاٟاَُمي والىٓغي للخٗضص الش٣افي واصاعجه في اإلاىٓماث؛
 زاهُا :أَم ؤلاؾتراجُجُاث اإلاخبٗت إلصاعة الخٗضص الش٣افي؛
 زالشا :اصاعة الخىىٕ الش٣افي في مهٓمت الصحت الٗاإلاُت-صعاؾت خالت-
 زاجمت.
ؤوال :ؤلاواس اإلاكاهُمي والىظشي للخػذد الشهافي وبداسجه في اإلاىظماث؛
ان صعاؾت الخٗضص الش٣افي ٦ Cultural Diversityمًٗلت يمً اإلاىٓماث الضولُت ج٣خطخي ؤلاخاَت باألَغ اإلاٟاَُمُت
واإلاٟاجُذ الىٓغٍت للمؿاٖضة في عؾم ؤلاَاع الظي حؿدىض الُه اصاعة الخٗضص الش٣افي.
ل٣ض أزظ الخٗضص الش٣افي 1واإلاىٓمت اإلاخٗضصة الش٣اٞاث خهخه في ألاصبُاث ألا٧اصًمُت واإلايكىعاث ؤلاصاعٍت وأنبذ واخض
مً أَم اإلاىايُ٘ اإلاىا٢كت في الضعاؾاث الخىُٓمُت وؤلاصاعة الضولُت هٓغا للخؤزحر الظي جماعؾه الش٣اٞت ٖلى اإلاىْٟحن وجؤزحر
طلٖ ٪لى أصاا وجىظُه ٖمل اإلاىٓمت الضولُت ،لهظا حؿخضعي الًغوعة ألا٧اصًمُت جىيُذ ويبِ حٗغٍ ٠الخٗضص الش٣افي
باليؿبت لؤلٞغاص وؤلاصاعاث ألن جدضًض ويبِ مٟاَُمه ٌؿاٖض في ٞهم زهاتو ٧ل مجمىٖت مً مجمىٖاث الٗمل والخٗغٝ
ٖلى ألاؾلىب الىاجح إلصاعتها وجدضًض الؿُاؾاث الخٗاملُت للمىٓمت في اججاٍ مىْٟحها لخد ٤ُ٣أَضاٞها الخىُٓمُت لُبُٗتها
ُ٨٦ان اظخماعي ًخ٩ىن مً مجمىٖت مً اإلاىْٟحن الظًً ًٓهغون ازخالٞاث ز٣اُٞت جخجلى في مماعؾاتهم ؤلاصاعٍت.
 .1مكهىم الخػذد الشهافي
ل٣ض ازخل ٠اإلاىٓغون والضاعؾىن في جدضًض حٗغٍ ٠أو يبِ حٗغٍ ٠اظغاثي للخٗضص الش٣افي ٦بٗض اصاعي وَظا ما عصٍ
ازخال ٝجىظهاتهم في الىٓغ الى الخٗضص الش٣افي ٦محزة اًجابُت أو ُٖب ؾلبي وٖلى ازغٍ ؾىىعص ظملت مً الخٗاعٍ:٠
٣ٞ ض ٖغٞه ظكاس  Sphereبؤهه :مجمىٖت مً الخهاتو التي جمحز ٧ل ٞغص ًٖ ٚحرٍ ٖلى ؾبُل اإلاشا: ٫الٗمغ،
الخىظهاث الجيؿُت ألانل ،الُاتٟت الضًيُت والُب٣ت الاظخماُٖت.....2الخ.
ين.
 : 1يف ٖذه الورقة البحثية سيمت استخدام كل من التعدد الثقايف والتنوع الثقايف كمرادف
: Barbara Mazur," Cultural Diversity in Organization Theory and Practice", Journal of Intercultural 2
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 أما لُذن سوصهش ٖ Liden Rosenerغ ٝالخٗضص الش٣افي بؤهه :ما ًمحز أٞغاص مجمىٖت ًٖ ٚحرَا اٖخباعا لجملت مً
ألابٗاص ألاولُت والشاهىٍت والتي لها جؤزحر مباقغ ٖلى َىٍاث ألاٞغاص مشل :الىىٕ الاظخماعي ،الٗغ ،١ال٣ضعاث الٗ٣لُت
والجؿضًت ،الخىظه الجيسخي أما ألابٗاص الشاهىٍت ٞدكمل الخلُٟت الخٗلُمُت ،اإلاى ٘٢الجٛغافي ،الضًً ،اللٛت
والخبراث الٗملُت والخىُٓمُت.1
 وٖغٞه يىيغ  Coxبؤهه الخمشُل في هٓام اظخماعي واخض لؤلٞغاص مً طوي الاهخماااث اإلاسخلٟت.2
 أما قلىسي ٞ Fleuryؤٖخبرٍ زلُِ مً الىاؽ م٘ مجمىٖت مسخلٟت مً الهىٍاث صازل هٟـ الىٓام الاظخماعي.3
 .2ؤبػاد الخىىع الشهافي
الجضو ٫الخالي ًىضح ظملت ألابٗاص بدؿب الظ٦غ ولِـ الحهغ خؿب الخهيُ ٠اإلاٗخمض مً َغ ٝلُذن سوصهش liden
 Rosenerباإلياٞت الى طلَ ٪ىا ٥مً اٖخمض ٖلى ما ٌؿمى بىخضة ألابٗاص الش٣اُٞت The Unit of diversity dimensions
٦خهيُ ٠للخىىٕ الش٣افي ولضعظت الخٟاوث بحن ٧ل بٗض و جم ألازغ الظي ًتر٦ه ٖلى شخهُت اإلاىْ ٠والىاعصة أصهاٍ:
الجذوُ سنم 01 :جفيُل ألابػاد الشهاقُت
ألابػاد ألاولُت

ألابػاد الشاهىٍت

ألابػاد الكشغُت

الٗغ / ١ؤلازيُت

الضًً  /الش٣اٞت /الخىظه الجيسخي

اإلاىا / ٠٢ؤلاصعا٧اث

الىىٕ الاظخماعي

أؾلىب الخ٨ٟحر  /ألانل الجٛغافي الىي٘

اإلاٗخ٣ضاث  /الُ٣م

الؿً ال٣ضعة الجؿضًت /ؤلاٖا٢ت

الٗاتلي/أؾلىب الحُاة /الىي٘ الا٢خهاصي/

٢ىاٖض الجماٖت

الخىظه الؿُاسخي الخبرة الٗملُت
- R ijamampianina, Rasoava, Effective Management in Multicultural Organizations, London, 1997,pp:123:Source
125.
ان ٧ل َظٍ الح٣اتب الش٣اُٞت التي ًؤحي بها اإلاىْٟىن الى م٩ان الٗمل جئزغ ٖلى خُاتهم الٗملُت الى وختى ٖلى اإلاؿاع
الخىُٓمي والىُْٟي صازل اإلاىٓمت التي ًيخمىن الحها .وزلو يىيغ  Coxاؾخيخاط " :أن حكُ٨لت ال٣ىي الٗاملت ٢ض حٛحرث
بك٩ل ملحىّ في الؿىىاث ألازحرة ؾىاا مً خُض الخ٨ٟحر وأؾالُب الٗمل مما ال ٌؿمذ باالؾخمغاعٍت ٖلى هٟـ الُ٣م

Management, Vol 2, n° 2 November, 2010,pp 8-10.
1
: Bond M , T,pyle," Diversity Ddilemmas at Work ",journal of Management Inquiry,vol7, n°3,1998,pp
252-256.
2
: Cox, Taylor, CulturalDiversity:TheoryResearch and Practice, Sanfrancisco, Berretkohler , Publishers
, 1993,p 11.
3
: Caleb Rosado," What Do We mean: byManaging Diversity", work force Diversity, Hyderable india
ICAFAI UNIVERSITY, vol3 1996, pp 36 34 .
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والخجاعب وال ختى ٖلى جلبُت هٟـ الحاظاث والغٚباث ألجها حٛحرث ،وهٓغا الزخال ٝالضعاؾاث التي جىاولذ البدض في الخٗضص
الش٣افي بمىٓىعٍه ألازالقي اإلاٗىىي والا٢خهاصي الخىُٓمي جم جهيُ ٠الضعاؾاث وختى ألابٗاص الىاعصة ٧اآلحي:1
أ -الخػذد الشهافي مً اإلاىظىس ألاخالقي ٧:ان التر٦حز مىهب ٖلى الخٟاوث الاظخماعي في اإلاىٓماث والؿعي ل٩ي ج٩ىن أ٦ثر
ٖضالت ومً أَم ال٨خاباث اإلا٣ضمت" :ججاسب الػمل لألنلُاث "مً َغ ٝهٌُىما ويىيغ Nikoma and Cox
و"الاخخالقاث في ألاظىس" (ؤؼشف وبُلش وبلى  ) Ashraf & Beller & Blau 1998و٦ظل" ٪الػضُ والكفل" ( بًباسا
وؤهٌش ًٞ ) Ibarra & Anker 1998مً َظا اإلاىٓىع ألازالقي ًم ً٨جدضًض زالزت أهىإ عتِؿُت مً الخهيُٟاث:
 الخهيُ ٠ألاوً :٫دضص صاٞذ  Daftألابٗاص الخالُت:2
ألابٗاص ألاولُت :حكمل الىىٕ ،الٗغ ،١الٗمغ ،الخىظه الجيسخي ،وال٣ضعة الجؿضًت.ألابٗاص الشاهىٍت :حكمل الخٗلُم ،الضًً ،ألانل الجٛغافي ،الضزل ،الحالت الؼوظُت اإلاهىت.....الخ؛ الخهيُ ٠الشاوي :وَٗخمض ٖلى أؾاؽ الخباًً اليؿبي في مهاصع ؤلازخال:ٝ
الخهاتو الشابخت وؿبُا :الٗغ ،١ؤلازيُت ،الخىظه الجيسخي ،ال٣ضعة الجؿضًت.الخهاتو اإلاخٛحرة :الخلُٟت الاظخماُٖت واإلا٩اهت الا٢خهاصًت ،الحالت الؼوظُت ....الخ. الخهيُ ٠الشالض :وَٗخمض ٖلى الخهاتو ومضي جبُاجها هي:3
الخهاتو اإلاغتُت :الٗغ ،١ؤلازيُت ،الىىٕ ،الؿً......الخ.الخهاتو ٚحر اإلاغتُت :الخٗلُم ،اإلاهىت والخبرة في اإلاىٓمت والُب٣ت الاظخماُٖت والا٢خهاصًتان الباخشىن في َظا الىىٕ مً الضعاؾاث ع٦ؼوا ٖلى حٗغٍ ٠الخٗضص الش٣افي وجدضًض أبٗاصٍ و٧اهىا خظعًٍ بؿبب
الخضازل م٘ مسخل ٠الٟئاث ٖلى ؾبُل اإلاشاٞ ٫البٗض ألاؾاسخي ًخٗل ٤بالبٗض الشابذ وؿبُا ولٚ ً٨حر مخُاب ٤مٗه.
ٞاالزخالٞاث في الُ٣م واإلاٗاًحر أ٢ل ويىخا في ٦شحر مً ألاخُان بٗ٨ـ الازخالٞاث في الٗغ ١والٗمغ ٞهي واضحت.
ب  -الخػذد مً مىظىس انخفادي جىظُمي :و٣ٞا لهظا اإلاىٓىع جم التر٦حز ٖلى أزاع الخٗضص الش٣افي ٖلى الٗمل وزانت
اإلاخٗل٣ت باألصاا مشا ٫الضعاؾت التي أظغاَا ٧ل مً مُلٌحن و ماسجً ( ) Millkin & Martin 1996خُض ٖالجا الٗال٢ت بحن
الخٗضص الش٣افي والهغإ وٖضم الخجاوـ بحن اإلاٗغٞت وال٣ضعاث ٖلى خل اإلاكا٧ل وو٣ٞا لهظا اإلاىٓىع ٞالخهيُ٠
ًىُل ٤مً الازخالٞاث الش٣اُٞت والٟىُت والخاعٍسُت والىاعصة ٧اآلحي:4
 الازخالٞاث الش٣اُٞت :وحكمل الضًً ،الٗغ ،١الؿً ،ال٣ضعة اللٛىٍت؛
1

: Maddy Jonssens. Chris Steyaert," Theories of Diversity in Within Organization", Studies Debates and
FuteareTrajectories, University of Gallen Cahair of Organizational Psychology, Switzerland, January 2003,
pp 4-7.
2
:Erika Bernard ",Management Cultural Diversity: Integration Values and Management Skills",Annual
Conference, may 2009,p56.
3
: Molly kmoon," Understanding The Impact of Cultural Diversity on Organization", The Research Department Air
Command ,March 1997,p15.
4
: Rasoava Rijamampian, "Effective Management in Multicultural Organizations Creating a Learning-Based
Order With a "Sharing Principle " , Econ. J. of Hokkaido Univ., Vo 25,(1996), pp119-123.
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 الازخالٞاث الٟىُت :حكحر الى الازخالٞاث في َغٍ٣ت الخ٨ٟحر ومٗالجت اإلاٗلىماث والخٗامل م٘ الؿلُت -
الازخالٞاث الخاعٍسُت :ألاؾغة ،آلاعاا الؿُاؾُت والٗال٢ت بحن الجماٖاث .و٦شحرا ما ٌؿدىض َظا اإلاىٓىع في
جهيُ ٠أبٗاص الخٗضص الش٣افي الى همىطط باسداُ وؤساو  Berdhl & Arrowاإلادضص في زمؿت مجمىٖاث:
الخهاتو الضًمىٚغاُٞت :مشل الٗمغ ،الىىٕ ،الٗغ ،١الخىظه الجيسخي والحالت الجؿضًت.اإلاهمت طاث الهلت بألاهماٍ اإلاٗغُٞت واإلاهاعاث وال٣ضعاث الظَىُت والؿلىُ٦ت ؛الُ٣م ،آلاعاا واإلاىا..٠٢الىي٘ في اإلاىٓمت مشل :الىُْٟت الهغمُت ،اإلاجا ٫اإلانهي ،اصاعاث الاهخماا وألا٢لُت.الخهاتو الىُُْٟت ٞ :هي جغ٦ؼ ٖلى الخمُحز بحن الٟئاث الىُُْٟت.ان صٖاة َظا اإلاىٓىع الا٢خهاصي ً Economic perspectiveجاصلىن بؤن الاَخمام اإلاخمشل في جدٟحز الخٗضص الش٣افي ً٩ىن
أؾاؾا في الخهاتو الضًمىٚغاُٞت مً وظهت هٓغ ال٣اهىهُت مشل ٢ىاهحن حصجُ٘ الخمُحز ؤلاًجابيَ ،ظٍ الحجج ال٣اهىهُت
جسل ٤الخمشُل اإلاخىاػن إلاسخل ٠الٟئاث بحن الٗاملحن باإلائؾؿت ول ً٨مً اإلاىٓىع ألازالقي ٞ Moral perspectiveالخٗضص الش٣افي
َى أ٢ل ٗٞالُت مً أظل جد ٤ُ٣أَضا ٝاإلاىٓمت م٘ اًالا اإلاؼٍض مً الاَخمام لالزخالٞاث في الُ٣م الش٣اُٞت واإلاٗاع ٝالٗلمُت
والؿماث الصخهُت لخدضًض الهىٍت الىُُْٟت وٖال٢ت الهض ٝمً جؤزحر الخٗضص الش٣افي ٖلى ال٣ضعة الخىُٓمُت لـ:
 ُ٢اؽ الازخالٞاث الش٣اُٞت بك٩ل صحُذ. ا٦دؿاب هٓغة زا٢بت ٖلى صعظت الخباًً. .3ألابػاد الخىظُمُت للخىىع الشهافي
َىع ٧ل مً سولجز وظخِعىن  Rollins & Stetsonما ٌؿمى بالىمىطط الجلُضي لالزخالٞاث الش٣اُٞت Iceberg Model Of
 Cultural Differencesخُض ٢ؿما الؿماث الى مؿخىٍحن وهي :1
أ -اإلاعخىي ألاوًُ :خًمً زهاتو ًخم ٦كٟها بؿهىلت وجُٟى ٖلى الؿُذ؛
ة  -اإلاعخىي الشاوي :وهي ظملت الخهاتو الصخهُت الضازلُت ٚحر ٢ابلت للمالخٓت أو ما ٌؿمى باإلاؿخىي الٗمُ ٤الظي
ؾلِ ٖلُه يىهاسد ٖ Konardلى اإلاىٓماث ججاوػ اإلآاَغ الؿُدُت والتر٦حز ٖلى اإلاهاعاث وال٣ضعاث اإلاٗغُٞت وا٢خىاا
اإلائَالث الالػمت لها .باإلياٞت الى َظا حؿخضعي الًغوعة ٞهم أزاع الخٗضص الش٣افي ٖلى الخىُٓم ؤلاصاعي بىنٟه ؾمت مً
ؾماث الىٓم الاظخماُٖت ول٣ض أصعط الضاعؾىن أعبٗت جؤزحراث هي:2
 ؤزاس غاوكُت  : Emontional Effectsفي مٗٓمها حكحر الى ما ٌؿمى بالخىعٍ الٗاَٟي مشل:الغضخى الىُْٟي-
جدضًض الهىٍت  -الهغإ الىُْٟي  -الضوع  -صوع الٛمىى  -مٟهىم الخمُحز والاهضماط الاظخماعيٞ ،الٗمل م٘
أٞغاص مً مسخل ٠ألاٖغا ١والىىٕ الاظخماعي واللٛت ٌؿخدب٘ بؿلبُت الٗىاَ٦ ،٠ما أقاعث ألابدار أن ألاٞغاص
ًىجظبىن الى الظًً ٌكابهىجهم ألجهم أ٦ثر ٖغيت لخ٩ىًٍ ٖال٢ت م٘ بًٗهم ،والظي ًجٗل الاهضماط الاظخماعي
والهىٍت أ٦ثر ججاوؿا ٖىه في خاالث الازخال ٝالتي ًخىلض ٞحها الىٟىع ٩ُٞىن بىاا الٗال٢اث أمال نٗبا.
1

:Jennifer. E Beer. "The Iceberg Metaphor." ,2003. Accessed July 20, 2010. Available from, http://www.culture-atwork.com/iceberg.html
2
: Rasoava Rijamampian ,op,cit,p130.
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 ؤزاس مػشقُت  :Cognitive Effectsوحٗجي ٢ضعة اإلاجمىٖت ٖلى ظم٘ اإلاٗلىماثٞ ،اإلاجمىٖاث اإلاخىىٖت وٚحر
اإلاخجاوؿت مٗغُٞا حكمل الٗضًض مً الغإي التي جئصي الى ؤلابضإ وبالخالي ٞجىصة نى٘ ال٣غاع ً٩ىن أٖلى
ٖىضما حٗمل ألا٢لُاث الش٣اُٞت ٖلى ج٣ضًم اإلاؼٍض مً الحجج اإلاًاصة
 ؤزاس سمضٍت  :Symbolici Effectsوهي اإلاجمىٖت الشالشت اإلاٗىُت بمجمىٕ الغمىػ للمىْٟحن ٚحر اإلاخجاوؿحن و٢ض
ً٩ىن عمؼ الخىُٓم هاب٘ مً ؾُُغة ألاَغا ٝاإلاهُمىت صازلها وزاعظها وَظا ًؼٍض مً قغُٖت اإلاىٓمت زانت
اطا ٧اهذ َظٍ الغمىػ حٗجى بؤًٖاا ألا٢لُت وجىٞحر ٞغم مدؿاوٍت للجمُ٘.1
 ؤزاس جىاـلُت  Communicative Effectsخضصَا مُلٌحن وماسجً Millken & Martinوحٗجى بؤهماٍ الاجها٫
صازل اإلاجمىٖاث ٚحر اإلاخجاوؿت وجمُل ألن ج٩ىن أ٦ثر عؾمُت وأ٢ل ج٨غاع.
باإلياٞت الى َظٍ آلازاع ألاعبٗت واإلادضصة مً َغ ٝاإلاىٓىع الا٢خهاصي الخىُٓمي ٞبن ال٣ىي الٗاملت حؿهم في جدؿحن
اؾخسضام اإلاٗاع ٝواإلاهاعاث خُض ًخم وي٘ ٧ل مىْ ٠في وي٘ وُْٟي ًم٨ىه مً ج٣ضًم ألاًٞل٦ ،ما أن ج٣ؿُم اإلاهاعاث
بهظا اإلاىٓىع ًئصي الى جشبُذ الخىا ٤ٞبحن الىُْٟت والٟغص والظي ٌؿمذ بضوعٍ للمىٓماث ٖلى جد ٤ُ٣أَضاٞها بؿغٖت وبؤ٦ثر
ٟ٦ااة وظىصة اؾدىاص للمبضأ ال٣اتل الصخو اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب . The right person in the right place
 .4بداسة الخػذد الشهافي
ل٣ض جم التروٍج ل٣بى ٫اصاعة الخٗضص الش٣افي بىنٟها أصاة اًجابُت في مجا ٫الهىضؾت الاظخماُٖت والخىُٓمُت زانت في
الٗ٣ضًً ألازحرًً ،ول٣ض وكؤ مهُلح اصاعة الخٗضص الش٣افي يمً خغ٧اث الح٣ى ١اإلاضهُت ألامغٍُ٨ت واهدكغ جضعٍجُا لُٗم
أوعوباٞ .ؤو ٫ما بضأ ٧ان ٦خهىع وجضبحر لخىُٟظ بغامج اإلاؿاواة في الح٣ى ،١وجُىع لُهبذ أصاة اصاعٍت جُب ٤لالؾخٟاصة مً
ام٩اهاث اإلاىاعص البكغٍت مما ظٗله ًخهضع نٟداث ال٨خاباث ألا٧اصًمُت في أوازغ الشماهِىاث وأواتل الدؿُٗىاث زانت بٗض
الخ٣غٍغ الظي وكغٍ مػهذ هُذظىن  Hudson Instutitاإلا٣ضم مً َغ ٝظىوعىن بايخاس  Jonston Pacterفي  1987جدذ
ٖىىان" الػمل والهىي الػاملت في الهشن "Work and workeforce for 21 centry ""21والظي صعؽ الخٛحراث الضًمىٚغاُٞت
صازل ال٣ىي الٗاملت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت والتي حؿخضعي الُ٣ام بضعاؾاث اؾدباُ٢ت إلؾدُٗاب َظٍ الخُٛحراث (حٛحر
في الهُ٩ل الٗمغي ،صزى ٫اليؿاا أو ما ٌؿمى بالىىٕ الاظخماعي ،صزىٖ ٫غُ٢اث ظضًضةَ .2ظٍ اإلاىا٢كاث أزغث ألاصبُاث
الا٢خهاصًت وُ٢إ اصاعة ألاٖما ٫زانت الضولُت مجها مً زال ٫ما جم وكغٍ مً َغ ٝظامػت هاسقشد Harvard Unniversity
م٣اال ٦خبه جىماط سوصقلذ  Thomas Roseveltالظي ٖمل ٦مؿدكاع لئلصاعة في اإلاٗهض ألامغٍ٩ي إلصاعة الخٗضص الش٣افي وٍغظ٘
اإلاهُلح الُه وٖغٞه بؤهه" :التزام جىظُمي لخىظُل ومٍاقإة وحشجُؼ مضٍج اإلاىظكحن ؾحر اإلاخجاوعحن" ،بٗضَا ٚحر اٖخ٣اصٍ
وأصعظه ٦ؤمغ َىعي وم٣اعبت ظضًضة إلصاعة ال٣ىي الٗاملت اإلاخىىٖتٞ ،اهخ٣ض ؾُاؾت الٗمل ؤلاًجابي اإلاماعؾت مً َغٝ
اإلاىٓماث.
خُض أن اصاعة الخٗضص الش٣افي هي امخضاص جاعٍذي اصاعي لجهجي ج٩اٞئ الٟغم والٗمل ؤلاًجابي والك٩ل الخالي ًىضح طل:٪

1

: David Brown L.," Managing Conflict at Organizational Inter/aces," Reading, MA: Addison-Wesley, 1983,
pp45-50.
2
: Cox Taylor. Blake S., "Managing Cultural Diversity: Implications for Organizational Competitiveness," The
Executive, Vol. 5, No.3, 1991, pp 45-50.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

132

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015

الؽٍل سنم  : 01الخىىس الخاسٍخي داسة الخػذد الشهافي

Source: Agos Cbur,C",Employment Equity, Affirmative Action and Managing Diversity: Assessing the Differences,
International Journal of Man Power,vol19,n°4,2009,pp 30-34.
عٚم َظٍ ألاَمُت والاَخمام اللظان ولُذ بهما اصاعة الخٗضص الش٣افي ٞبجها ال جسً٘ لئلظمإ في يبِ مٟهىمها وأَم
الخٗاعٍ ٠الىاعصة ٧اهذ ٧األحي:
 حٗغٍ ٠جىسايغ بشويعل  Torex Bruxellاصاعة الخٗضص الش٣افي حٗجي جم٨حن ال٣ىي الٗاملت اإلاخىىٖت مً جىُٟظ
ام٩اهُتها ال٩املت في بِئت ٖمل ٖاصلت خُض ال ًىظض ٞغٍٖ ٤مل مخمحز ًٖ آلازغ ،ألن ٢ىي الٗمل اإلاخىىٖت ججلب
مىاَب ومهالح ووظهاث هٓغ مسخلٟت ،بالخالي ٞهي ٖملُت جُُ٣م مؿخمغ لالؾخٟاصة مً الٟغو ١الٟغصًت ٧ي ًدؿجى
لجمُ٘ ألاٞغاص مً حُٗٓم ٢ضعاتهم في ْل الامخشا ٫ال٣اهىوي؛
 حٗغٍ ٠قلىسي  Florryان اصاعة الخٗضص الش٣افي هي اؾخجابت جىُٓمُت أو عص ٗٞل لخلبُت اخخُاظاث ال٣ىي الٗاملت
اإلاخىىٖتٖ .لى ازغٍ اٖخبر الخٗضص اؾخجابت خخمُت أزالُ٢ت وؾُاؾُت و٢اهىهُت بهض ٝالىنى ٫لئلهها ٝوالٗضالت
الاظخماُٖت واإلاؿاواة م٘ اخترام الازخالٞاث الش٣اُٞت باإلياٞت الى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخىُٓمُت التي جم ً٨اإلاىٓمت
مً الاؾخمغاع .وٍخجؿض َظا مً زال ٫جىُٟظ ؾُاؾاث اإلاؿاواة اإلاهىُت والاؾتراجُجُاث اإلاًبىَت وآلالُاث
الاظخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت والخىُٓمُت لالؾخٟاصة مً الخباًىاث اإلاىظىصة صازلها ألن اصاعة الخٗضص حكمل
زالزت وْات ٠هي:
 بغامج الخىُْ : ٠اطا ٧اهذ اإلاىٓمت حؿعى إلصاعة الخٗضص بىنٟه ٖملُت قاملت جخًمً ججىُض ٧ل اإلاىاعص البكغٍتالالػمت لظل.٪
 بىاا الىعي الش٣افي  cultural awareness Buildingوٍىُل ٤مً وظىص ٖال٢ت ؾببُت بحن الخىىٕ الش٣افي وألاصاا خُض ًمً٨لالؾخٟاصة مً الازخالٞاث الش٣اُٞت للى نى ٫الى ما ٌؿمى بالخآػع الش٣افي  Synergy Cultural؛
 ؾُاؾاث ؤلاصاعة البراٚماجُت :ؤلاصاعة البراٚماجُت هي الٗملُت التي حؿعى لخجىُض أ٦بر مجمىٖت مً اإلاىْٟحن مسخلٟيالش٣اٞاث طوي الٟ٨ااة الٗالُت لخد ٤ُ٣ما ٌؿمى باإلاٗغٞت الخىُٓمُت.
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ول٣ض خضص بالى ويىيغ  Cox & Blackأن اإلاىٓمت التي جخٗامل م٘ الخٗضص بؤؾلىب ظُض وجضًغٍ بك٩ل ؾلُم وٗٞا٫
جخم ً٨مً جد ٤ُ٣الٟىاتض الخالُت:
-

الحض مً الضوعان والخُٛب بخدٟحز الغضخى الىُْٟي والخ٣لُو مً الخ٩الُ ٠اإلاترجبت ٖجهما؛
الحض مً الهغاٖاث الش٣اُٞت والخ٣لُل مً ألازُاا الش٣اُٞت ب٨ؿغ الحىاظؼ التي جئصي الى طل ٪والؿُُغة ٖلى
الخٗضصًت الش٣اُٞت في بيُتها الضازلُت؛
ظظب أًٞل اإلاىاَب والاؾدب٣اا ٖلحهم م٘ اؾخُ٣اب الٟ٨اااث اإلاخمحزة بُٛت جدؿحن ألاصاا وازغاا اإلاىاعص البكغٍت؛
الخ٣لُل مً اإلاماعؾاث الخمُحزًت والخدحزًت وٖضم اهدكاع الهىع الىمُُت.

٦ما ٢اما بخ٣ؿُم مماعؾاث اصاعة الخٗضص الش٣افي الى ٞئخحن َما:
 مماسظاث غبر الشهاقاث  : Cross-culturalهي اصاعة الٗال٢اث والاجها ٫بحن اإلاىْٟحن ال٣اصمحن مً ز٣اٞاث
أظىبُت والٗاملحن في البلض اإلاًُ.٠
 مماسظاث بحن الشهاقاث  Interculturalجغ٦ؼ ٖلى اصماط ألاًٖاا الجضص ٧اليؿاا ،ومخٗضصي ألاٖغا ١وألا٢لُاث
وطوي الاخخُاظاث الخانت وبالخالي زل٢ ٤ىة ٖمل مخجاوؿت.
زاهُا :ؤهم الاظتراجُجُاث اإلاخبػت داسة الخػذد الشهافي؛
ًه ٠لحربي  Lerbieاصاعة الخٗضص الش٣افي بؤجها اؾتراجُجُت يغوعٍت أو أصاة حؿخسضم الخىىٕ الش٣افي ٧ىؾُلت لخد٤ُ٣
ألاَضا ٝالخىُٓمُت صازل اإلاىٓمت أما نمىليصخي ويىيغ ٞ ، Cox & Smolinshاٖخبراَا ظملت الجهىص الاؾدباُ٢ت للُ٣اصة
واإلاىْٟحن للغص ٖلى مكا٧ل ال٣ىي الٗاملت ٚحر اإلاخجاوؿت يمً مىار ًم ً٨ظمُ٘ ألاٞغاص مً جد٧ ٤ُ٣امل ام٩اهُتهم
للمؿاَمت في الاهجاػاث مً :ػٍاصة الٟىاتض وجلُُ ٠الحىاظؼ الش٣اُٞت بحن الُ٣م اإلاسخلٟت وججاوـ ؤلاًضًىلىظُاث وآلاعاا،
ٖلى عٚم مً الاجٟاٖ ١لى أجها اؾتراجُجُت جم الازخال ٝفي َبُٗتها وً ٠ُ٦م ً٨جُبُ٣ها يمً اإلاىٓماث اإلاخٗضصة الش٣اٞاث
ول٣ض ٧ان ل٩ل مجهم اؾتراجُجُخه اإلاخبٗت وَم ٧الخالي:
 .1بظتراجُجُت خلو مىظمت مخػذدة الشهاقاث
َىع يىيغ  Coxهمىطط ُُٟ٦ت زل ٤مىٓمت مخٗضصة الش٣اٞاث اؾخيخاظا إلاىٟ٢ه ؤلاًجابي مً الخٗضص الش٣افي وعأي
يغوعة أن حؿخُٟض اإلاىٓمت مً ٧اٞت ؤلام٩اهاث اإلادخىاة م٘ حُٗٓم الاؾخٟاصة مً ٞغنت ؤلازخالٞاث الش٣اُٞت صازلها ،وَى
ا٢تراح لالهخ٣ا ٫مً مىٓمت أخاصًت الش٣اٞت الى همىطط مخٗضص الش٣اٞاث وا٢ترح زالزت مغاخل ُٞما انُلح ٖلُه" الخىمُت
اإلاخٗضصة الش٣اٞاث " وهي:1
 ؤهىاع اإلاىظماث :و ٤ٞيىيغ جاًلىس ًم ً٨ج٣ؿُم اإلاىٓماث الى أهىإ مسخلٟت اٖخماص ٖلى م٣ىماتها والش٣اٞت
الخىُٓمُت والخ٣الُض ٧اآلحي:
 اإلاىظماث ؤخادًت الشهاقت  : Monolithic Organizationفي اإلاىٓماث اإلاخجاوؿت الخٗضص الش٣افي لِـ ظؼا ج٨مُليفي البيُت وال في الُ٣اصة .في َظا الىىٕ مً اإلاىٓماث ًىْٟىن أٖضاص مدضوصة مً ألاٞغاص مً طوي زلُٟاث مخىىٖت
وظيؿُاث مسخلٟت مً أظل الحٟاّ ٖلى ٢ىة ٖاملت مخجاوؿت وؿبُا ،وفي خالت جىُْ ٠ألا٢لُاث ٞبهىا هجضَم في
: Cox Taylor ,creating the multicultural organizations,San Francisco,Jossey-Bass,2001,pp115-120 1

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

134

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015
اإلا٣ام ألاوٖ ٫لى مؿخىي مىس ٌٟفي وْات ٠مشل الهُاهت وؾ٨غجاعٍت .وَٗاب ٖلحها أجها ال جخٟاٖل م٘ الخُىعاث
الضًمىٚغاُٞت اإلاخٛحرة وبالخالي ٞهي ال حؿخُٟض مً الٟ٨اااث ومهاعاث اإلاىاعص البكغٍت٦ .ظل ٪واخضة مً اإلاؼاًا
ال٣لُلت باإلا٣اعهت م٘ الٗضص ال٨شحر مً الُٗىب َى اهسٟاى مؿخىي الهغإ والخماؾ ٪بحن أًٖاا اإلاجمىٖت ً٩ىن
ٖالُا وؿِبا.1
 اإلاىظماث اإلاخػذدة الشهاقاث  : Plural Organizationsهي اإلاىٓماث طاث ُ٢اصة مخجاوؿت وبيُت مخىىٖتالش٣اٞاث ٦ما أجها الك٩ل اإلاهُمً للمىٓماث مىظ  1990ختى الُىم و حكمل أٞغاص مخٗضصي الخلُٟاث الش٣اُٞت ،
ج٣ضم ٖغى زام مً ؤلاصاعة للخضعٍب ٖلى ً٢اًا ج٩اٞئ الٟغم والح٣ى ١اإلاضهُت والخدغف الجيسخي ًٞال ًٖ
ٖملُاث الخد ٤ُ٣إلاى٘ الخمحز يض الجماٖاث .لً ً٨م ً٨الٗشىع ٖلى ٖضص ٢لُل  ِ٣ٞمً ألا٢لُاث في اإلاىانب
الٗلُاٞ ،هي بهظا همىطط للخ٩امل الهُ٨لي الجؼثي وم٘ طلٞ ٪اإلاىٓماث اإلاخٗضصة الش٣اٞاث حٗمل ٖلى صمج ألا٢لُاث في
قب٩اث ٚحر عؾمُت م٘ مؿخىي الىعي خى ٫الخمحز وبالخالي ٞبن ههج الاؾدُٗاب والخشا ٠٢ال ًؼاَ ٫ى الؿاتض صازل
َظا الىىٕ مً اإلاىٓماث.
 اإلاىظماث الخػذدًت  : Multicultural Organizationهي مىٓماث مخٗضصة الش٣اٞاث ل ً٨لِؿذ مدؿامدت م٘الخٗضص الش٣افي وال ج٨خٟي ب٣بىله بل جُ٣مه وحٗمل ٖلى اؾخسضامه في ٖملُت الخشا ،٠٢ولهظا ٞهي جغي أن الخٗضصًت
يغوعٍت ل٩ل اإلاىٓماث وجدغم أن ج٩ىن ٧ل اإلاىٓماث ؾاتغة ٖلى َظا الىمىطط ول٣ض بضأث َظٍ ألازحرة في اصعاط
ؾُاؾاث الخىىٕ الش٣افي يمً بغامجها مشال في الخىُْ ٠بما في طل ٪ألا٢لُاث واليؿاا والاؾخٟاصة مجها بُٛت
الحهىٖ ٫لى مىاعص طاث أَمُت متزاًضة .وٍخمحز َظا الىىٕ مً اإلاىٓماث بجملت مً الخهاتو هي:2
 الخ٩امل الهُ٨لي ال٩امل؛
 الاهضماط ال٩امل للكب٩اث ٚحر الغؾمُت؛
ٖ ضم الخدحز وٖضم الخمُحز والخ٣لُل مً الهغاٖاث؛
٦ ؿغ الحىاظؼ الش٣اُٞت.
وٍم ً٨جلخُو ما ؾب ٤في الجضو ٫الخالي:
الجذوُ سنم  :02ؤهىاع الخىظُماث وقو Cox Taylor
بػذ الخٍامل

مىظمت ؤخادًت الشهاقت

مىظمت مخػذدة الشهاقاث

مىظمت حػذدًت

ؼٍل الخشانل

حكابه

حكابه

حٗضصًت

أصوى

ظؼثي

٧امل

ال ًىظض ج٣غٍبا

مدضوص

٧امل

دسظاث

الخٍامل

البيُىي
جٍامل هدى الؽٍل
الؽبٍي

60.-: Ibid, pp: 56 1
: Cox Taylor; Creating the multicultural organization,op,cit ,pp120-125. 2
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دسظاث

الخدامل

الشهافي

معخىٍاث

جدحز وجمُحز يض

الخدحز والخمُحز م٘ ب٣اا

مجمىٖت ألا٢لُت

الهىٍت

الخىظُمُت
دسظت الفشاع بحن
اإلاجمىغاث

ج٣ضم ملحىّ للخ٣لُل مً
الً٣اا ٖلى ٧ل مً الخدحز والخمُحز

زانُت الخمُحز اإلائؾؿاحي

الٟجىة بحن ألا٢لُت /ألاٚلبُت واؾٗت

مىسًٟت

الٟجىة بحن ألا٢لُت  /ألاٚلبُت

الٟجىة بحن ألا٢لُت /ألاٚلبُت ٚحر

مخىؾُت

مىظىصة

مغجٟٗت

مىسًٟت

Source: Cox Taylor, Cultural Diversity in Organizations: Theory, Research & Practice, op,cit,p37.
 مجاالث وؽاه في بداسة الخػذد الشهافي
ان الهٗىباث واإلاكا٧ل التي ؾب ٤ط٦غَا حكحر الى أن ؤلاصاعة الٟٗالت للمجمىٖاث اإلاخىىٖت ز٣اُٞا هي ٖامل مهم
لالؾخٟاصة مً اإلاىاعص البكغٍت بىجاح .وخضص ٧ى٦ـ مجاالث مسخلٟت اليكاٍ التي ًخم جلخُهها في الك٩ل الخالي :1
الؽٍل سنم  : 02مجاالث اليؽاه في بداسة الخػذد الشهافي

أنظمة إدارة الموارد البشرية

برامج التعليم

إشراك المرأة
القضاء على ممارسات
التحرش الجنسي
عدم التجانس في العرق /اإلثنية/الجنسية:
تأثير على االتصال /الصراع ،
أما تأثيره على المجموعة فيؤدي إلى التمييز

التعدد الثقافي

الثقافة التنظيمية

االختالفات الثقافية
ترويج المعرفة وقبول
األخذ بالفرص التي يطرحها التعدد

: Cox Taylor , Cultural Diversity in Organizations: Theory, Research & Practice.op,cit,pp60-67. 1
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cit, pp: 60-67.-Source: Cox Taylor , Cultural Diversity in Organizations: Theory, Research & Practice. Op
 .2الاظتراجُجُت الذقاغُت والاظتراجُجُت الاظدبانُت
حٗخبر أٖما٧ ٫ل مً سوصقلذ جىماط و بًلي  Rosevelt Thomas & Elyمهمت وطاث ُ٢مت ول٣ض جم٨ىا مً بىاا الىمىطط
ألاوُٞ ٫ما ًسو اصاعة الخٗضص الش٣افي في  1996وَىعاٍ في  2001وطل ٪بؿبب الخٛحراث التي َغأث ٖلى بِئت الٗمل باإلياٞت
الى الحاظت لىمىطط ًدؿ٘ ل٩ل الٟئاث في بِئاث ٖمل مخٗضصة الش٣اٞاث وٖلى ازغٍ جم حؿلُِ الًىا ٖلى جؤزحر اإلاىْٟحن ٖلى
ٗٞالُت ألاصاا الخىُٓمي و٦ظل ٪آلازاع اإلادخملت لٗال٢اث اإلاجمىٖاث وجم وي٘ زالزت جهىط مسخلٟت لخدٟحز اإلاضعٍحن ٖلى
الخٗامل م٘ اإلاىْٟحن زانت ٞئت ألا٢لُاث واليؿاا وهي:1
أ  -ههج الخمُحز وؤلاهها : ٝان اإلاىٓماث التي جدبجى الخمُحز وؤلاهها ٝجضزل ألاٞغاص مخىىعي الش٣اٞاث في مىٓماتها ألجها
جغٍض أن حٗمل و٣ٞا لاللتزاماث ال٣اهىهُت وبالخالي ٞهي جغٍض يمان ج٩اٞئ الٟغم و٦ظل ٪اإلاٗاملت الٗاصلت و اإلاىهٟت
لؤلًٖاا بازخال ٝز٣اٞاتهم خُض هجض أن اإلاضًغ الخىُٟظي أو مضًغي اإلاىاعص البكغٍت ًغ٦ؼون ظهىصَم ٖلى جىىَ٘
اإلاىْٟحن ببصعاط مبضأ ج٩اٞئ الٟغم في بغامج الخىُْ ٠والترُ٢ت و الً٣اا ٖلى اإلاىا ٠٢ال٣مُٗت والخمُحزَ .ظا الىهج
ًٟترى أن ألابٗاص مشل  :الٗغ ١والضًً والىىٕ الاظخماعي وٚحرَم ال ً٩ىن لها جؤزحر َام ٖلى الحُاة الُىمُت في اإلاىٓمت
باإلا٣اعهت م٘ الخلُٟت الش٣اُٞت ،خُض أن ألاٞغاص مً مسخل ٠الخلُٟاث ال ًم٨جهم الخ٩امل ألهه ًخم ججاَل واَما٫
زهىنُتهم ،بالخالي حؿخضعي الًغوعة اؾدُٗاب ألاٚلبُت لؤل٢لُت٦.ما ال ًم ً٨للمىٓمت الاؾخٟاصة والخٗلم مً
الش٣اٞاث ألازغي وحكُ٨ل ج٨خالث ز٣اُٞت مىخضة اال بُغ ١ظضًضة للخ٨ٟحر وأخؿً للخٗامل م٘ الحاالث التي حٗمل
يمجهاٞ .الخٗضص الش٣افي ال ًيبػي أن ًئزغ ٖلى أؾاؾُاث اإلاىٓمت مً خُض الٗمل ،الُ٣م الخ٣لُضًت ،اإلاٗخ٣ضاث
واإلاىا ٠٢ألاؾاؾُت ،خُض مىْٟي اإلاىٓماث التي جدبجى ههج الخمُحز وؤلاههاً ٝغون أهٟؿهم مً زل ٠الؿخاعٞ ،هم
ً٣غون بٗضم وظىص ٞىاع ١بحن اليؿاا والغظاُٞ ٫غح أخض اإلاىْٟحن ال أعي الىاؽ في اللىن و أحٗامل م٘ َظا
اإلاىٓىع "  "I don't see people in color It them all the sameالجمُ٘ بىٟـ الُغٍ٣ت ال ٌُٗي ُ٢مت للٟغو ١اإلاخىىٖت
وحهخم باأل٢لُاث في اإلاؿخىٍاث الضهُا للمىٓمت مً أظل يمان ج٩اٞئ الٟغم واإلاٗاملت باؾخسضام اؾتراجُجُت ٖمى
ألالىان  Colorblindإلصاعة اإلاىْٟحن وٖال٢اتهم .2
ة -ههج الىنى ٫والكغُٖت :اإلاىٓماث التي جخمؿ ٪بهظا الىهج حؿخسضمه لخدٚ ٤ُ٣اًاتها مشال ٧الىنى ٫الى ألاؾىا١
وايٟاا الكغُٖت ٖلى مسغظاتها وجد ٤ُ٣ألاعباح أو لخىؾُ٘ صواتغ أٖمالها ووكاَاتها خُض ٌكٗغ ظمُ٘ اإلاىْٟحن
باالخترام وال٣بى ،٫مً هاخُت أزغي ٞاإلاكا٧ل التي جدضر ًخم ٢ىلبتها أو الخداًل ٖلحها وج٩ىن بؿبب ٖضم ٟ٦اًت
الخ٣ضًغ بمٗغٞت آلازغ ومهاعاجه باإلياٞت الى طل ٪اإلاضعاا في َظٍ اإلاىٓماث ال ًم٨جهم اؾخسضام ؤلام٩اهُاث ال٩املت
للٗاملحن ٞحها ،باإلياٞت الى أجها جىْ ٠أٞغاص مً ظيؿُاث مسخلٟت وهىُٖت لخىؾُ٘ خضوصَا اإلاجخمُٗت مً صون
جدضًض ُ٢مت زبراث ومٗاع ٝمىْٟحها وَظا ٌٗجي ٖضم جًمحن الخىىَ٘ في الىْات ٠ألاؾاؾُت للمىٓمت وبالخالي ٞهي
حِٗل خالت ٖضم الخجاوـ وٚحر ٢اصعة ٖلى الاؾخٟاصة مىه.

1

: Robinson.ely, Thomas, D avid. "Cultural Diversity at Work: The Effects of Diversity Perspectives on Work Group
Processes and Outcomes". Administrative Science Quarterly, 2001,p39.
2
: Robin J. Ely . David A. Thomas, Cultural DiversityatWork,op,cit, p227.
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د -مىٓىع الخ٩امل والخٗلم  :حهضَ ٝظا اإلاىٓىع الى حكُ٨ل ٢ىة ٖمل ٚحر مخجاوؿت وجخٗلم مً بًٗها ُُٟ٦ت اهجاػ
أًٞل مهمت للمىٓمت ،خُض ًخم زل ٤مىار ٌؿمذ لالؾخمإ ل٩اٞت آلاعاا ب ٌٛالىٓغ ًٖ أًت ٞغو ١وج٣ضًغ واخترام
آلازغ ،هدُجت لظلً ٪خم زل ٤مجمىٖاث ٖمل هاجحت جدؿم بالٟ٨ااة واإلاهاعة باالؾخٟاصة ال٩املت مً ٧اٞت ام٩اهُاث
أٞغاصَا ٞخم ججمُ٘ ٧اٞت اإلاٗاع ٝاإلاخىىٖت ؾىاا مً ألا٢لُت أو ألاٚلبُت وٖلى ازغَا ًخم جطخُم ما ٌؿمى باإلاهاعاث
الٟىُت .هالخٔ أن َظا اإلاىٓىع ً٣ضع اإلاهاعاث والخبراث وجىمُت اإلاىاعص وَٗخبر الهىٍت الش٣اُٞت وؾُلت لدكُ٨ل شخهُت
اإلاىْٟحن وؾماتهم ًٞال ًٖ مٗاعٞهم و٢ضعتهم ٖلى خل اإلاكا٧ل وجهمُم ألاٖما.٫
ان ٞهم الخٗضص ًم ً٨أن ٌؿاٖض ٖلى اٖاصة الىٓغ في اإلاهمت ألاؾاؾُت م٘ جدضًض اإلاىخجاث والاؾتراجُجُاث واإلاماعؾاث
الخىُٓمُت أو ألاؾـ التي مً قؤجها الجهىى بمهامها .لظلٌٗ ٪خبر الخٗضص واإلاٗغٞت ٚحر اإلاخجاوؿت وؾُلت للخٗلم ومهضعا
للمهاعة لخل ٤مجمىٖت ز٣اُٞت مسخلٟت مؿخىٖبت ل٩ل الٟ٨اااث التي ًم ً٨اؾخٛاللها والاؾخٟاصة مجها َ .ظا الىىٕ مً
اإلاىٓماث ًبدض في اإلاؿخىي الٗمُ ٤ألبٗاص الخٗضص الش٣افي مشل :الاٞتراياث واإلاٗخ٣ضاث واإلاىا ٠٢بضال مً التر٦حز ٖلى
الخهاتو اإلاغتُت .ِ٣ٞ
 .3بظتراجُجُت همىرط البىاء Strategy Of Model Building
اصاعة الخٗضص الش٣افي ٦برهامج حٗجي زل ٤الخٗلُم اإلاخٗضص الش٣اٞاث ال٣اتم ٖلى ج٣اؾم الىجاح والىماطط الٗ٣لُت والغإي
واإلاىا ٘ٞلظا ٞبصاعجه حٗخبر ٖملُاث جدًحرًت جٟاٖلُت جهىعٍت وحٗلُمُت في و٢ذ واخض .وجم جىؾُ٘ اإلاٟهىم ببياٞت ج٣ضًغ
ُ٢مت الخٗضص الش٣افي Diversity Valuing Culturalمً زال ٫مباصعاث ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث في اإلاىٓمت والهض ٝمً طلَ ٪ى
جُىٍغ البِئت التي ٌٗمل ٞحها الجمُ٘ م٘ حُٗٓم ٞىاتض اإلاىٓمت للخىىٕ الش٣افي والخ٣لُل مً الؿلبُاث اإلادخملت .والؿئا٫
1
اإلاُغوح َى ً ٠ُ٦م ً٨بىاا همىطط ٗٞا ٫إلصاعة مخٗضصة الش٣اٞاث؟
الخٗضص الش٣افي في ظمُ٘ الىيُٗاث َى خ٣ُ٣ت ولِـ زُاع وألن الٟىاتض اإلادخملت للخىىٕ ًجب أن ج٩ىن أ٦بر مً
الخ٩الُٞ ٠الخدضي الظي ًىاظه أًت مىٓمت َى هجاخها بؼٍاصة ٗٞالُت ؤلاصاعة في اإلاىٓماث اإلاخٗضصة الش٣اٞاث بِىما ًخم
ز ٌٟالؿلبُاث للخىىٕ .بالخالي ٖلى اإلاىْٟحن الٗمل ٟ٦غٍ ٤واخض وٖلى اإلاضعًٍ الخٗامل بك٩ل مسخلٖ ٠ما ٧اهذ ٖلُه في
اإلااضخي و٦ما ًخٗحن ٖلحهم اٖاصة جهمُم اؾتراجُجُاث جدٟحزًت وجٟاٖلُت وجهىعٍت وحٗلُمُت ظضًضة ألن مؿئولُت ؤلاصاعة هي
جىٞحر الخضعٍب الالػم و عنض اخهاتُاث قٟاٞت لخُُ٣م ألاصاا وحٗؼٍؼ ٞغم مٟخىخت ومدؿاوٍت للجمُ٘ مً زال ٫جىمُت
مسُُاث لخ٣اؾم هخاتج الٗمل بحن اإلاىْٟحن مً زال:٫
 زل ٤بِئت ظُضة حؿخ٣بل هماطط ظُضة؛
 جضُٖم زل ٤الغإٍت اإلاىخضة أًً ًم ً٨حصجُ٘ اإلاىْٟحن ٖلى ؤلابضإ و ابضاا الٟ٨اااث؛
مغ٦ؼ الًُ٣ت َى جغؾُش مبضأ الخٗلم في الٗمل خُض ًم ً٨أن جخٗلم مىٓمتهمٞ .ضون الخٗلُم الٟغصي ال ً٩ىن حٗلُم
الٟغٍ ٤و صون َظا ألازحر ال ً٩ىن َىا ٥حٗلُم جىُٓمي  ، Organizational Learningوفي الىا ٘٢الحالي للمىٓماث الضولُت
زانت صون الخٗلم الخىُٓمي ً٩ىن مً الهٗب جدؿحن ألاصاا بل مً اإلاؿخدُل جد٣ُ٣ه وَظا َى لب همىطط البىاا الخىُٓمي
إلصاعة الخٗضص الش٣افي صازل اإلاىٓماث وَكمل الخُىاث الخالُت واإلاىضحت في الك٩ل أصهاٍ.

1

: Cannon Bowers, ]. Salas, E, .Converse. "Shared Mental Models inExpert Team Decision Making," in Castellan ,
N.]. (Ed.) ," Individual & Group DecisionMaking," Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates ,1993,p40.
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الؽٍل سنم  :3الخػذد الشهافي وجإزحراجه غلى ؤلاداسة

Source: Rasoava, Rijamampian , op,cit, p: 127.
زالشا :بداسة الخىىع الشهافي في مهظمت الصحت الػاإلاُت-دساظت خالت-
للخٗضصًت الش٣اُٞت أزغ ٖلى أصاا مىٓمت الصحت الٗاإلاُت لُبُٗتها الضولُت ،ومً زال ٫البُان الهاصع ٖجها ٞش٣اٞتها هي
مؼٍج مً الش٣اٞت الخىُٓمُت واإلائؾؿاجُت والخىُٓمُت وظملت الش٣اٞاث الىَىُت إلاىْٟحها وإلاٗغٞت أ٦ثر ًٖ مباصعاتها ؤلاصاعٍت
ُٞما ًسو الازخالٞاث الش٣اُٞت.
 .1الهٍُل الخىظُمي إلاىظمت الصحت الػاإلاُت
أ -الػمىٍت والهُأث:
ًىو صؾخىع مىٓمت الصحت الٗاإلاُت أن الًٗىٍت صازل اإلاىٓمت مٟخىح ل٩ل الضو ٫وظماٖاث ألا٢الُم أو ٚحرَا مً
الؿلُاث التي جخدمل اإلاؿئولُت في الٗال٢اث الضولُت وٍخم ٖمل مىٓمت الصحت الٗاإلاُت ٖبر زالزت أظهؼة أؾاؾُت هي:1
ظمُٗت الصحت الٗاإلاُت  :هي أٖلى ظهاػ الجساط ال٣غاعاث في مىٓمت الصحت الٗاإلاُت  .وحٗ٣ض الجمُٗت اظخماٖاتها ٖاصةفي ظىُ ٠في قهغ ماي مً ٧ل ٖام ،وجدًغ اظخماٖاتها وٞىص مً ظمُ٘ الضو ٫ألاًٖاا البالٖ ٜضصَا  194صولت .
ووْاتٟها الغتِؿُت هي:
 ج٣غٍغ ؾُاؾاث اإلاىٓمت؛
 حُٗحن اإلاضًغ الٗام ؛
 مغا٢بت الؿُاؾاث اإلاالُت التي جدبٗها اإلاىٓمت؛
 اؾخٗغاى واٖخماص اإلاحزاهُت البرمجُت اإلا٣ترخت؛

 : 1دستور منظمة الصحة العادلية ,الفصل, 03ادلادة.03 :
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 الىٓغ في ج٣اعٍغ اإلاجلـ الخىُٟظي الظي جهضع الُه الخٗلُماث ُٞما ًخٗل ٤باإلاؿاتل التي ٢ض ج٣خطخي اجساط اإلاؼٍض
مً ؤلاظغاااث أو الايُالٕ باإلاؼٍض مً الضعاؾت أو الخ٣صخي أو اٖضاص اإلاؼٍض مً الخ٣اعٍغ .1
ًء
 اإلاجلـ الخىُٟظي  :وٍخؤل ٠مً ًٖ 34ىا مً طوي اإلائَالث الخ٣ىُت في مجا ٫الصحت .وٍخم اهخساب ألاًٖاا لىالًتمضتها زالر ؾىىاث ٦ما ٌٗ٣ض الاظخمإ الغتِسخي للمجلـ والظي ًخم ُٞه ا٢غاع ظضو ٫أٖما ٫ظمُٗت الصحت
زان أ٢صخى مضة في قهغ ماي بٗض ازخخام
ال٣اصمت واٖخماص ال٣غاعاث إلخالتها الحها في قهغ ظاهٟي م٘ ٖ٣ض اظخمإ ٍن
ظلؿت ظمُٗت الصحت ،وطل ٪للىٓغ في اإلاؼٍض مً اإلاؿاتل ؤلاصاعٍت ،ووْات ٠اإلاجلـ الغتِؿُت هي:
 اهٟاط ما ج٣غعٍ ظمُٗت الصحت م٘ جىُٟظ ؾُاؾاتها،
ًء
 اؾضاا اإلاكىعة الحها ،والٗمل ٖمىما ٖلى جِؿحر ٖملها .2
وجًم أماهت اإلاىٓمت هدى 8000مىْ ٠مً الخبراا الصحُحن والخبراا في مجاالث أزغي ومً مىْٟي الضٖم ،وَم
مُٗىىن بٗ٣ىص مدضوصة ألاظل وَٗملىن في اإلا٣غ الغتِسخي واإلا٩اجب ؤلا٢لُمُت الؿخت وفي البلضان؛ وٍغأؽ اإلاىٓمت اإلاضًغ الٗام
الظي حُٗىه ظمُٗت الصحت بىاا ٖلى جغقُذ اإلاجلـ الخىُٟظي.
٦ما ًخم اًالا اَخمام في اهخ٣اا اإلاىْٟحن لًمان الٟ٨ااة والجزاَت والخمشُل الجُض ٖلى اإلاؿخىي الضولي م٘ الحٟاّ ٖلى
أٖلى اإلاؿخىٍاث واًالا اٖخباع للخمشُل الجٛغافي ٖلى أوؾ٘ هُا٦ ١ما ٌكترٍ في اإلاىْٟحن الامخىإ ًٖ الُ٣ام بؤي ٖمل ٢ض
ٌسخئ الى مغا٦ؼَم ٦مىْٟحن صولُحن وٍخٗهضون باخترام اإلاضًغ الٗام واإلاىْٟحن آلازغًٍ وأال ٌؿعى الى الخؤزحر ٖلى مجغٍاث
ٖمل اإلاىٓمت ويمان اؾخ٣اللُت ألاماهت الٗامت .وبالخالي ٞمً اإلاهم ال٣اا هٓغة ٞاخهت ٖلى َُ٩ل اإلاىْٟحن والخىُْ٠
والخمشُل الجٛغافي لىخم ً٨مً صعاؾت الش٣اٞت الخىُٓمُت صازل مىٓمت الصحت الٗاإلاُت.
ة  -الخىظُل في ألاماهت الػامت :
لضعاؾت أزغ الازخالٞاث الش٣اُٞت في مىٓمت الصحت الٗاإلاُت ًجب التر٦حز ٖلى الخىُْ ٠وزانت مىْٟي اإلا٣غ وألاماهت
الٗامتٞ .الخىُْ ٠صازلها ٖمىما مخىا ٤ٞم٘ هٓام ألامم اإلاخدضة ،والتي جىظض ٞئخان عتِؿِخان مً الخىُْ:3٠
 ٞئت اإلاضعاا الٗامُحن و اإلاهىُحنٞ :ئت الخضماث وحكمل اإلاهىُحن اإلاخسههحن الٟىُحن مشل :الا٢خهاصًحن وال٣اهىهُحنوألاَباا
وٚحرَم مً مىْٟي الخضمت الٗامت.
د  -الخمشُل الجؿشافي :
ًخمشل الهض ٝالٗام إلاىٓمت الصحت الٗاإلاُت َى جىىَ٘ اإلاىْٟحن بما في طل ٪الخمشُل الىاؾ٘ مً ظمُ٘ ألاًٖاا
وألاًٖاا اإلاىدؿبحنٟٞ ،ي ٖام  1976ؾعى اإلاجلـ لخصحُذ ازخال ٫الخىاػن بحن البلضان اإلاخ٣ضمت والبلضان اإلاخسلٟت و اهتهاط
ؾُاؾت  Desirable Rangesلخىىَ٘ اإلاىْٟحن و جُب ٤اإلاٗاًحر الخالُت :4
 : 1ادلرجع نفسو ,الفصل , 7ادلادة. 11 :
 : 2ادلرجع نفسو ,الفصل , 7ادلادة. 18 :
 : 3ادلرجع نفسو ,الفصل , 6ادلادة.28 -24 :
4

: The Fifty-eighth World Health Assembly adopted a scale of assessments for 2006-2007 reflecting the application
to WHO based on the latest available United Nations scale – which is a country-by-country assessment of Member
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 %40مً مجمىٕ الىْات ٠ؾِخم جىػَٗه بالدؿاوي بحن ظمُ٘ ألاًٖاا.% 55مً مجمىٕ الىْات ٠حؿتن الى ٖامل الاقترا٧اث. %5مً مجمىٕ الىْاتٖ ٠لى أؾاؽ ٖضص ؾ٩ان الضو ٫ألاًٖاا.س  -صٍادة قشؿ الػمل للمشؤة :
ابخضاا مً  1979أيُ ٠قغٍ ظضًض الى الخمشُل الجٛغافي وَى ػٍاصة ٖضص اليؿاا في اإلاىٓمت زانت في اإلاىانب اإلاهىُت
ومىانب نى٘ ال٣غاع م٘ جغؾُش مبضأ اإلاٗاملت ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ الغظا ٫لكٛل وْات ٠في اإلا٣غ وألا٢الُم وجم جدضًض
الهض ٝبيؿبت  30 %مً زال ٫ال٣غاع الهاصع في 14-01-1985 :باإلياٞت الى طل ٪أوكؤث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة
َضٞها الٗام في جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن للمغأة بدلىٖ ٫ام  2000بيؿبت  25 %في مىانب اإلاضعاا وما ٞى ١وجبظ ٫ظهىصا مخٓاٞغة
لؼٍاصة َظٍ ألاصواع للمغأة في اإلاىٓمت وػٍاصة ظمُٗت الصحت الٗاإلاُت اليؿبت الى  50 %في ٖام  2002باليؿبت لجمُ٘ الخُِٗىاث
الجضًضة ،م٘ اإلادآٞت ٖلى الهض ٝألاؾاسخي وَى الحٟاّ ٖلى اإلاىْٟحن الظًً ًمشلىن أٖلى مؿخىٍاث الٟ٨ااة واإلا٣ضعة
والجزاَت ٦ما َى واعص في اإلااصة  115مً صؾخىع مىٓمت الصحت الٗاإلاُت.1
ط  -قشاث حػُحن اإلاىظكحن داخل مىظمت الصحت الػاإلاُت :
اٖخباعا مً  30ؾبخمبر ٧ 2007اهذ َىا ٥وؿبت  65 %للخىُْٖ ٠لى اإلاضي الُىٍل وحكمل حُِٗىاث اإلاىْٟحن في اإلاىاُٖض
اإلادضصة أي مً ؾىت الى زمؿت ؾىىاث أو جل ٪التي جخم بالخُِٗىاث اإلاؿخمغة (اهٓغ ج٣غٍغ اإلاىاعص البكغٍت  .) 2007والٟئت
اإلاهىُت أ٦ثر مً هه ٠الىْات ٠التي ٌكٛلها اإلاىْٟحن في الٟئت الٟىُت و ج٩ىن في الخٛظًتَ ،ب ألاؾىان ،الخمغٌٍ وأزهاثي
الُب البُُغي يمً َظٍ اإلاجمىٖت هجض  91.1 %مخسههحن َبُحن و  1%مً مخسهصخي الخمغٌٍ و  35 %بخىُْ٠
بٗ٣ىص مئ٢خت أو في الخضماث ٧اؾدكاعٍحن وفي َظا الىىٕ َىا ٥وؿبت  37.1 %مً اليؿاا و 62.9 %مً الغظا ٫و اإلاىْٟحن في
الخضمت الٗامت َىا 58.2 %٥مً اليؿاا و 41.8 %مً الغظا.2 ٫
 اإلاىظكىن في اإلاهش الشثِسخي  :في  30ؾبخمبر ٧ 2007ان َىا ٥وؿبت 30.6 %مً اظمالي مىْٟي مىٓمت الصحتالٗاإلاُت بيؿبتَ 68.8 %م مىْٟحن ٖلى اإلاضي الُىٍل و  31.25%بخىُْ٢ ٠هحر اإلاضي أو اؾدكاعٍحن ٟٞي ٞئت
اإلاضي الُىٍل َىاَ 55.3 % ٥م مهىُحن مجهم  56.6 %مً الغظا ٫و  43.4%مً اليؿاا وفي الخضمت الٗامت هجض 77.6
%مً اليؿاا و بيؿبت 22.4 %مً الغظا.٫
 .2مىظىس هىقعخذ والشهاقت الىوىُت
ًخم جدلُل البُاهاث بالىٓغ في أبٗاص هىقعخذ  Hofstedو التي ًخم الغبِ بُجها وبحن بِئت الٗمل والش٣اٞت اإلاىظىصة صازل
مىٓمت الصحت الٗاإلاُت:

States and Associate Members. WHO Documents: EB120/20, 15 January 2007 )accessed April 18, 2011); available
from http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB119-121 - REC1/p3-en.pdf
 : 1دستور منظمة الصحة العاملية ,الفصل, 9ادلادة. 35 :
:2

التقرير السنوي للموارد البشرية منظمة الصحة العادلية  ,جانفي 2007 .ص  4.مت تصفح ادلوقع يف 11:أفريل2011
. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB122/B122_24-ar.pdf
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 بػذ الكشداهُت مهابل الجماغُت  :حكحر البُاهاث التي أصلى بها بٌٗ مً مىْٟي اإلاىٓمت أن َىاٖ ٥ضم اعجُاح
لؼٍاصة نٗىبت الً٣اًا م٘ شخو ما مً ز٣اٞت وَىُت مسخلٟت وَظا أخض الخهغٍداث" :في ز٣اٞتي ال أؾخُُ٘
الخدضر بهغاخت ًٖ مهالخي " وٍخم التر٦حز ٖلى الجماٖت وَظا البُان حٗبحر ًٖ الُ٣مت الش٣اُٞت الجماُٖت صازل
اإلاىٓمت والتي جئصي الى الخ٣لُو مً الاَخماماث الصخهُت ٦ما ًخجلى مً زال ٫البُان اإلاظ٧ىع أٖالٍ أؾلىب
اجها ٫اإلاخ٩لم واإلاترا ٤ٞم٘ ازخُاع ؾلى ٥زابذ م٘ الُ٣مت الش٣اُٞت وفي َظٍ الحالت ازخُاع أؾلىب الاجها٫
اإلاباقغ أو ٚحر اإلاباقغ والظي ٢ض ًدضصٍ بٗض الٟغصاهُت والجماُٖت ٗٞضم الغٚبت في ال٨الم أزىاا الاظخماٖاث ً٩ىن
مشاال لًبِ ألا٩ٞاع أو مؿاَمت ق٩لُت مً طوي الخبرة .1
 بػذ ظلىت اإلاعاقت  :في َظا البٗض البُاهاث جضٖم الاٖخ٣اص بؤن مىٓمت الصحت الٗاإلاُت َغمُت مؼصوظت َُ٩لُا
وٖملُاجُاٞ ،سال ٫وعقاث الٗمل التي ج٣ىم بها اإلاىٓمت ً٩ىن الحًىع مً طوي اإلاؿخىٍاث اإلاهىُت ومىْٟي ؤلاصاعة
الٗامت م٘ ُٚاب ظؼة للمضعاا في اإلاؿخىٍاث الٗلُا و ٖىض مؿاالت اإلاىْٟحن ًٖ َظٍ الضًىامُُ٨ت ٧ان الغص مكتر:٥
"مىٓمت الصحت الٗاإلاُت هي م٩ان َغمي الُاب٘ ومىْٟي اإلاؿخىي الٗالي ال ًىسغَىن في صوعاث الخضعٍب م٘
اإلاؿخىٍاث اإلاىسًٟت في هٟـ الٛغٞت "ٖالوة ٖلى طلَ ٪ىا ٥اصعا ٥بحن اإلاىْٟحن أن اإلاضًغ الٗام وؤلاصاعة الٗلُا
حٗمل ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي والضبلىماسخي ولِؿذ في خاظت الى الخضعٍب  .مشا ٫أزغ ًٖ الدؿلؿل الهغمي َى
البُان الخالي ألخض اإلاضعاا  ":أها ال أمُل للخٟاوى م٘ اإلاىْٟحن و أها أ٢ى ٫لهم ما ًجب الُ٣ام به واطا لم ًٞ ، ً٨هظا
ًئصي الى يٗ ٠و٣ٞضان للؿلُت٦ ".ظل :"٪اوي أجٟاصي الخدضر الى شخو في مغ٦ؼ ٖا ٫ألهىا مضًىىن لهم
باالخترام وال أؾخُُ٘ الازخال ٝمٗهم ٖلىا ألهه ٖالمت لٗضم الاخترام" ".2الش٣اٞت جئزغ ٖلى خغٍت ال٨الم ٞؤها ال
أؾخُُ٘ الخ٩لم بٗ٣لي والظًً ًٟكلىن في الخدضر ٚالبا ما ٌكٗغون أجهم ٌٗاملىن ٦ؤشخام مً الضعظت الشاهُت "
َظٍ الخهغٍداث جئ٦ض اعجٟإ بٗض ؾلُت اإلاؿاٞت والظي ؾب ٤وأن ٢لىا أهه ًخٗل ٤بما اطا ٧ان ألاٞغاص ً٣بلىن
وٍخىٗ٢ىن جىػَ٘ ٚحر مخ٩اٞئت للؿلُت وبالخالي:
 الش٣اٞت جمى٘ خغٍت الخٗبحر في مىٓمت الصحت الٗاإلاُت؛ الش٣اٞت ج٩ىن مغظ٘ للش٣اٞت الصخهُت أًً الخُاب م٣بى ٫والىهىم الضازلُت جهى٘ الخدضر بٗ٣ل واخضصازل اإلاىٓمت.
 بػذ ججىب الؿمىك  :مىْٟي مىٓمت الصحت الٗاإلاُت ًمُلىن لغبِ ٖال٢اث أ٦بر م٘ أٞغاص مً ز٣اٞاث مؤلىٞت
لضحهم ججىب ٖال٢اث م٘ طوي الش٣اٞاث اإلاسخلٟت وَظا الاججاٍ مً اإلاغجح أن ً٩ىن له أزغ ٖلى ٞغ ١الٗمل وم٩اجب
اإلاىْٟحن اإلاسخلُت .وَظا ما ًئ٦ضٍ الخهغٍذ الخالي" :ألاٞغاص ال ًبظلىن ظهض لٟهم آلازغًٍ عٚم َظا ٞهىا ٥هىٕ مً
البدض ًٖ بٌٗ الُ٣م اإلاكتر٦ت أو اللجىا الى مضوهاث ل٣ىاٖض الؿلى ٥لالؾترقاص بها "ول٣ض أوعص هىقعخذ
مالخٓت وهي ٖىضما ٌؿعى ألاٞغاص للخ٣لُل مً ٖضم الُ٣حن ٞبن َىا ٥اججاٍ إلوكاا ٢ىاٖض إلصاعة ٖضم الُ٣حن
والبُاهاث الىاعصة جخماشخى م٘ اإلاىْٟحن في ججىب ٖضم الُ٣حن في بِئت الٗمل، 3مً هاخُت أزغي اطا ٧اهذ َىا٥

 To a Cultural Awareness Process Increaseانمصذر : Theodore A. Johnson , THE Paralisis Of Culture: Developing
Cross-Cultural Understanding in International Organizations, The Fletcher School of Law and
Diplomacy,2009,pp279,281.
2
: Ibid,pp282-286.
3
: Hofstede Geert. Culture and Organizations, Software of the Mind, op,cit,pp82-83.
1
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٢ىاٖض ومضوهاث الؿلى ٥لئلؾترقاص بها ٢ض ًم ً٨مً اوكاا ُ٢م مكتر٦ت أو ٞهم مخباصً ٫م ً٨للجمُ٘ الخدضر
صون زى ٝمً الٗىا٢ب.
 بػذ الزيىسة وألاهىزتَ :ىا ٥ظهىص مً َغ ٝمىٓمت الصحت الٗاإلاُت للخىنل الى جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الجيؿحن
مً خُض الترُ٦بت الؿ٩اهُت وؤلاصماط في اإلاؿخىٍاث الٗلُا ؤلاقغاُٞت و ؤلاصاعٍت ٟٞي الؿىىاث الٗكغ اإلاايُت َىا٥
امغأجان قٛلخا مىهب اإلاضًغ الٗام وَما :الض٦خىع :نشوهاسلم بشاهذ الهذ  Dr Gro Harlem Brundtlandوالض٦خىع :
ماسؾشٍذ ؼان  Dr. Margaret Chanوَظٍ الجهىص جشحر ظملت مً ألاؾئلت وهي:
َ ل مىٓمت الصحت الٗاإلاُت طاث بيُت ز٣اُٞت ط٧ىعٍت أو ز٣اٞت أهشىٍت؟
َ ل وظىص امغأجان في مىهب مضًغ الٗام له جؤزحر في جىظُه ؾُاؾاث اإلاىٓمت هدى الُاب٘ ألاهشىي؟.
َ ل ػٍاصة في ٖضص اإلاىْٟحن اليؿاا له جؤزحر اًجابي أو ؾلبي أو مداًض ٖلى ٖال٢اث اإلاىْٟحن صازل اإلاىٓمت ؟
أ٦ضث البُاهاث اإلاؿخ٣اة أن مىٓمت الصحت الٗاإلاُت طاث جىظه هدى الش٣اٞت الظ٧ىعٍت وخؿب ما ط٦غ هىقعخذ
ٞ Hofstedبن أزظ ألاصواع الاظخماُٖت ًد٣٣ها اإلاجخم٘ ٞمً اإلاٟترى أن الغظل ً٩ىن نٗب اإلاغاؽ و أ٦ثر خؼما وج٩ىن اإلاغأة
أ٦ثر مغوهت ومُٗااة وجغ٦ؼ ٖلى اإلاؿاتل اإلاخٗل٣ت بُُٟ٨ت الحُاة ل ً٨اإلاهم َى الاؾخٟاصة مً َظا البٗض في م٩ان الٗمل،
ٞدؿب هىقعخذ ٞبن ألامغ ال ًخٗل ٤بالترُ٦بت الؿ٩اهُت بحن الجيؿحن في اإلاىٓمت ( أي الٗضص ال٨لي للغظا ٫و ليؿاا الٗاملحن
واإلاىػٖحن مً خُض الىُْٟت والؿلُت واإلاؿخىٍاث الٗلُا) ل ً٨بجملت اإلاماعؾاث الخالُت مشل :خل الهغاٖاث بال٣ىة ،
مماعؾت الؿلُت الحاػمت ،اُٖاا ُ٢مت للش٣اٞاث الظ٧ىعٍت  ،مبضأ جؤُ٦ض الظاث ،الخ٩لم بهىث ٖا ٫الهغمُت ٩ٞلها مدؿ٣ت م٘
بُاهاث مىٓمت الصحت الٗاإلاُت.
ٞى٣ٞا إلخهاتُاث مىٓمت الصحت الٗاإلاُت َىاَُ ٥مىت الغظا ٫بيؿبت  62 %في أٚلبُت الىْات ٠اإلاهىُت في خحن حك٩ل
اليؿاا  37.1 %و في مُضان الخضمت الٗامت حك٩ل اليؿاا وؿبت  58.2 %والغظا ٫بيؿبت  41.8 %و َظا لضٖم ؾُاؾت اإلاؿاواة
بحن الجيؿحن التي جخبىاَا اإلاىٓمت والؾُما في مجا ٫الٗمالت بك٩ل زام ٦ .ما مىدذ اإلاىٓمت وؿبت  25 %في مىانب نى٘
ال٣غاع و٦ما ؾب ٤الظ٦غ ٞاإلاضًغ الٗام للمىٓمت َى امغأة ولَ ً٨ظٍ اليؿبت ال٣لُلت جئ٦ض ٖلى أن اإلاىٓمت طاث َبُٗت
ط٧ىعٍت صًمىٚغاُٞا ولَ ً٨ىا ٥أمغ مُغوح في اطا ما ٧اهذ الش٣اٞت الخىُٓمُت للمىٓمت هي أًًا بظاث الُبُٗت والظي
لً نٗىص اإلاغأة إلاىهب اإلاضًغ الٗام ٌ.كحر هىقعخذ الى أهه في ٦شحر مً ألاخُان جخٗلم اإلاغأة لخٗمل بسهاتو ط٧ىعٍت
ًٟؿغ ا
٦ما أهه باإلم٩ان للغظل الٗمل بسهاتو أهشىٍت في بِئت الٗمل.ألن مىهب الٗمل واإلا٩اهت الىُُْٟت هي التي ٢ض جدضص الٗمل
بسهاتو ط٧ىعٍت أو أهشىٍت باإلياٞت ٖلى جٟؿحراث أزغي والتي ٢ض جخًمً البٗض الجٛغافي واإلاهاعاث الخىُٓمُت والؿُاؾُت
والخاعٍسُت وؾُاؾاث اإلاؿاواة بحن الجيؿحن٦ ،ما أن َىا ٥جهغٍداث جئ٦ض طل:٪
"مضًغي ع ٌٞعٚبتي في اإلاغوع الزخباع الخمىٍل وَى ٌٗخ٣ض أن الخمىٍل لِـ ٖمال مىاؾبا للمغأة"٧". 1امغأة أقٗغ أهجي ال
ًم ً٨أن أ٧ىن خاػمت في مىٓمت الصحت الٗاإلاُت وُ٢ل لي أن ز٣اٞتي ٚحر مىاؾبت َىا ".ول ً٨ال ًجب أن ج٩ىن َىا ٥جدحزاث
ومماعؾاث جمحزًت بك٩ل ٖلجي وَظا ما حٗمل ٖلُه مىٓمت الصحت الٗاإلاُت باؾخسضام ما ٌؿمى بـ "اإلاهاعاث الىاٖمت" Skills
 Softفي اإلاٟاوياث والاجها ٫وحٗمل ٖلى جضُٖم اإلاىا ٠٢والؿلىُ٦اث للخ٣لُو مً اإلاؿاٞت الش٣اُٞت بحن اإلاىْٟحن وبىاا
الٗال٢اث التي حٗخمض ُ٣٦مت شخهُت أو جىُٓمُت ووؾُلت مً وؾاتل الؿلُت اللُىت بما ًخ ٤ٟم٘ الؿماث ألاهشىٍت مشل

: Theodore,op,cit,pp 256-260. 1
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الخٟاوى والخٗاون واإلاؿاواة وبىاا الخىا ٤ٞفي ؤلاصاعة ٦ما أن اليؿاا َم ألا٦ثر اإلاكاع٦حن في ألاوكُت التي تهض ٝلخبجي وحٗؼٍؼ
وا٦دؿاب اإلاهاعاث الىاٖمت وػٍاصة الٟغم لٟهم ُُٟ٦ت صٖم َظٍ الضًىامُُ٨اث.
ٖمىما البُاهاث جٓهغ أن مىٓمت الصحت الٗاإلاُت طاث ز٣اٞت ط٧ىعٍت أ٦ثر مجها أهشىٍت ٖلى ألا٢ل في الُ٣اصة الٗلُا في الى٢ذ
هٟؿه َىا ٥أنىاث طاث مهضاُ٢ت جىاصي بخضُٖم اإلاىا ٠٢الخىُٓمُت ألاهشىٍت صازل اإلاىٓمت الصحت الٗاإلاُت والتي هي
زلُِ مٗ٣ض مً الش٣اٞاث.
خاجمت:
اهضعظذ الضعاؾت في اَاع البدض ًٖ اظابت ٖلى ؤلاق٩الُت في مضي جم ً٨اإلاىٓمت الضولُت مً اؾدُٗاب الازخالٞاث
الش٣اُٞت و٣ٞا لُبُٗتها الضولُت  ،بمٗجى الخٗامل م٘ الخٗضصًت الش٣اُٞت و٣ٞا لخل ٪الُبُٗت ومً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت جم٨ىا
مً الىنى ٫الى ظملت مً الىخاتج
جم ج٣ؿُمها الى مجمىٖخحن:
 اإلاجمىغت ألاولى  :مخٗل٣ت باإلاىٓمت الضولُت بهٟت ٖامت. اإلاجمىغت الشاهُت :مخٗل٣ت باإلاىٓمت الٗاإلاُت للصحت.قُما ًخػلو باإلاىظمت الذولُت ًاهذ هىاى ظملت اظخيخاظاث ًمًٌ جلخُفها في الىهاه الخالُت:
 الخٗضص الش٣افي َبُٗت ومحزة صازل اإلاىٓمت الضولُت ومىظىص ٖلى ٧ل اإلاؿخىٍاث ٞترُ٦بتها البيُىٍت الضازلُت
واإلاخمشلت في ظملت اإلاىْٟحن الضولُحن مً مسخل ٠ألاهىإ الاظخماُٖت وألاصًان وألاٖغا ١واللٛاث والخبراث اإلاهىُت
وال٣ضعاث اللٛىٍت للٗمل يمً بِئت جىُٓمُت مك٩لت بظل ٪بِئت ٖمل ٚحر مخجاوؿت.
 الازخالٞاث الش٣اُٞت صازل اإلاىٓمت الضولُت جىلض ظملت مً آلازاع الؿلبُت والىخاتج ؤلاًجابُت ٖلى خض ؾىاا.
 الىخاتج الؿلبُت ٞهي ٧اآلحي:
زل ٤ظى مً الايُغاب ؤلاصاعي مً زال ٫ؾُاصة ْغوٖ ٝضم الُ٣حن و الاعجبا ٥وؤلاخباٍ.وي٘ خىاظؼ أمام اإلاكاع٦ت ال٩املت زانت لؤل٢لُاث و اليؿاا.نٗىبت الاجها ٫بحن ٞغ ١الٗمل اإلاسخلٟت ز٣اُٞا صازل اإلاىٓمت الضولُت.وظىص مماعؾاث ال أزالُ٢ت ٧الخمُحز والخدحز وؾُاصة الهىع الىمُُت وألاخ٩ام اإلاؿب٣ت والخ ٪٨ٟالخىُٓمي صازلها.الؼٍاصة مً خضة الٛمىى والخُٗ٣ض والالخباؽ وخاالث ؾىا الٟهم.ٖضم الؿغٖت في اجساط ال٣غاعاث لهٗىبت الخىنل إلجٟا ١مما ٌُٗ ٤جىُٟظ ؤلاظغاااث الخىُٓمُت وٍدى ٫صون جد٤ُ٣اإلاىٓمت ألَضاٞها.
 ببم٩ان اإلاىٓمت الضولُت الاؾخٟاصة مً الخٗضص الش٣افي مدضصة بظل ٪مً ؾلبُاجه ،مً زال ٫اصاعة ٗٞالت م٘ جىٞحر
مىار مخىىٕ ز٣اُٞا ،خُض ًم ً٨ألي مىْ ٠مً اإلاؿاَمت في اإلاىٓمت بدسخحر ٧ل ام٩اهُاجه.
 أما الىخاتج ؤلاًجابُت ٞهي ٧اآلحي:
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حٗؼٍؼ الغأؾما ٫البكغي والخىُٓمي مً زال٢ ٫ضعتها ٖل ظظب واؾدب٣اا مىاَب وطوي ال٣ضعاث اإلاٗغُٞت مً زال٫الٟغم التي جدُدها لهم لخجؿُضَا ٦ما أن الخٗضص ًم٨جهم مً الاؾخٟاصة مً بًٗهم مً زال ٫بغامج الخٗلُم ة صوعاث
الخضعٍب.
ان الخٗضص الش٣افي ًئصي لئلبضإ ألن الازخالً ٝئصي لُغح جىىٕ في ألا٩ٞاع ووظهاث الىٓغ وزُاعاث مخٗضصة وبضاتلزال٢ت جم ً٨اإلاىٓمت مً ازخُاع أًٞلها وألامغ ال ًخٗل ٤بٗضصَا و اهما بىىُٖت البضاتل اإلاُغوخت ،وبالخالي ال٣ضعة ٖلى خل
اإلاكا٧ل ؤلاصاعٍت مً زال ٫ظى الخىاٞـ الىاجج ًٖ الخٗضص الش٣افي.
ان الخٗضص الش٣افي ًئمً ما ٌؿمى باإلاغوهت الخىُٓمُت ُٞما بحن مىْٟي اإلاىٓمت الضولُت.ؤما اإلاجمىغت الشاهُت و جخق مىظمت الصحت الػاإلاُت و التي جم٨ىذ مً اظخُاػ قىٍ هىٖا ما ٦بحر في اصاعة الخٗضص
الش٣افي مً زال -: ٫ه٣و ألاصاا وػٍاصة الخ٩الُ ٠مً زالٖ ٫ملُاث الخُٛب والضوعان الىُْٟي.
 اٖخماص ؾُاؾت اصماط الىىٕ الاظخماعي مً زال ٫ػٍاصة وؿبت جىُْ ٠اليؿاا ؾىاا ٖلى مؿخىي اإلا٣غ و٦ظل ٪اإلا٣غاثؤلا٢لُمُت.
ع ٘ٞخهو الضو ٫ألاًٖاا بغ ٘ٞوؿب جىُْ ٠مىاَىحها وال جب٣ى خ٨غا ٖلى الضو ٫اإلائؾؿت لها مً زال ٫اإلاؿاواة فيالخمشُل الجٛغافي.
جىمُت وجُىٍغ اإلاىاعص البكغٍت الٗاملت في طمتها مً زال ٫الضوعاث الخضعٍبُت ال٣اتمت ٖلى الخٗضص الش٣افي.ألازظ بمُٗاع" اإلاىظمت اإلاخػلمت "٦مبضأ واٖترا ٝب٣ابلُتها للخٗلم في ُُٟ٦ت اصاعة مىاعصَا البكغٍت اإلاخىىٖت ز٣اُٞا.في ألازحر ًم ً٨ال٣ى ٫بؤن الخٗضص الش٣افي َى ُ٢مت اياُٞت صازل اإلاىٓماث الضولُت اطا جم٨ىذ َظٍ ألازحرة مً اجساط
ؤلاظغاااث والخضابحر الالػمت لالؾخٟاصة مىه للىنى ٫الى الكغُٖت مً زال ٫الاٖترا ٝباالزخالٞاث الش٣افي ٦ؤمغ َبُعي في
ؤلاوؿاهُت ظمٗاا و٦محزة جىُٓمُت جم ً٨اإلاىٓمت الضولُت مً ؤلاؾخٟاصة مً اًجابُاجه و٧اؾتراجُجُت اصاعٍت َىٍلت اإلاضي
جم ً٨مً حسخحر الٟ٨اااث وؤلام٩اهاث لخضمت اإلاىٓمت الضولُت واؾخجابت ٖاظلت للمكا٧ل التي ٢ض جٟغػَا الازخالٞاث
الش٣اُٞت والظي ًٟغى ٖلحها ججؿُض مبضأ اخترام ألازغ يمً
اإلاماعؾاث الخىُٓمُت زانت مً مىُل ٤أهه التزام أزالقي.
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الػىإلات الشهاقُت وؤزشها غلى هىٍت الؽػىب الػشبُت
ألاظخارة وعُمــت ؤمـ ــاُ خـُـكـشي ً /لُت الحهىم ـ ظامػت وهشان ـ الجضاثش

اإلالخق:
ل٩ل أمت عوخها وخ٣ُ٣تها وٚالبا ما ً٩ىن الهغإ بكؤجها قغؾا وج٩ىن الخطحُت ٖالُت ٞالهىٍت الش٣اُٞت بما جمشله
مً لٛت وصًً وٖاصاث وج٣الُض وأهماٍ ؾلى ٥وٚحرَا مً الخهاتو هي ًُ٢ت خُاة أو مىث باليؿبت ألي أمت .ان خماًت
الخىىٕ الش٣افي ج٣خطخي جىمُت الخٗاون الضولي في مُاصًً التربُت في اَاع اإلاىٓماث واإلائؾؿاث الضولُت وؤلا٢لُمُت وما جبرمه مً
ٖهىص ومىازُ ٤واجٟاُ٢اث جد٨م الٗمل الش٣افي ٖلى مؿخىي الٗالم مما ً٣خطخي يغوعة جُٟٗل الحىاع بحن الش٣اٞاث
والحًاعاث وألاصًان.
في َظا ؤلاَاع ْهغث اجٟاُ٢ت مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والٗلىم والش٣اٞت (الُىوؿ٩ى) خى ٫خماًت وجغُ٢ت جىىٕ
أق٩ا ٫الخٗبحر الش٣افي التي نض٢ذ ٖلحهأٖٖ صولت اال أن الجؼاتغ لم جً٘ بٗض ألاصواث الخانت بخهضً٣ها عٚم نضوع
.ٕٓٓ9
ٓ ٕ7اإلاخًمً الخهضًٖ ٤لى َظٍ الاجٟاُ٢ت واإلائعر في أوث
اإلاغؾىم الغتاسخي ع٢م-ٓ9
ان الدكبذ بالهىٍت الحًاعٍت وخماًت الصخهُت الش٣اُٞت للكٗىب وفي طاث الى٢ذ الالتزام بالخٟخذ والحىاع
ؾُئصي خخما الى الخٟخذ الحًاعي والاػصَاع والاؾخ٣غاع في الٗالم ٧له والى مؼٍض مً الغقي الكامل ل٩ل اإلاجخمٗاث البكغٍت،
وَظا ٖ٨ـ ما تهض ٝالُه الٗىإلات في مىٓىعَا الحالي هٓغا للهغإ ال٣اتم بحن الش٣اٞاث والحًاعاث وألاصًان.
ان الٗىإلات الش٣اُٞت هي ٚؼو ز٣افي ًمـ طاجُت ألاٞغاص وألامم ،وجدمل زُابا ز٣اُٞا زانا لكٗىب الٗالم مٟاصٍ أهه
ال مجا ٫للخٗضص الش٣افي ،واهما الب٣اا للش٣اٞت اإلاٗىإلات اإلاهُمىت ٖلى ٧ل الش٣اٞاث .وجبضو أَمُت الٗىإلات في مضي جؤزحرَا ٖلى
الهىٍاث الش٣اُٞت للكٗىب ولؤلٞغاص ،وجخجلى أًًا ألاَمُت في بىاصع ووؾاتل َظٍ الٗىإلات في ظاهبها الش٣افي ،وماطا جغٍضٍ مً
ز٣اٞاث اإلاجخمٗاث ألازغي .وٖلُه ًم ً٨الدؿاإ :٫ما هي خ٣ُ٣ت الٗىإلات الش٣اُٞت ؟ وما آزاع وهخاتج الٗىإلات ٖلى الهىٍت
الش٣اُٞت لؤلمم وً ٠ُ٦خم الخهضي للٛؼو الش٣افي اإلاٗىلم ؟
ان ًُ٢ت الٗىإلات وما جُغخه مً جهىعاث ٖاإلاُت وما جٟغيه مً جىظهاث ا٢خهاصًت وؾُاؾُت وز٣اُٞت في ْل
ٖالم ً٣ىم ٖلى الخىىٕ في قتى مجاالث الحُاة ٌٗخبر بد ٤جدض خ٣ُ٣ي للكٗىب وألامم ؾىاا مجها التي جغٍض مىا٦بت الٗىإلات أو
التي جًٟل الاخخٟاّ بسهىنُاتهاٞ .هل ب٣اا ألامم والضو ٫واؾخمغاعَا ً٣خطخي مىا٦بت الٗىإلات و٢بى ٫ما جهضعٍ مً هماطط
ز٣اُٞت ،أم ً٣خطخي عًٞها وم٣اومتها والاخخٟاّ بسهىنُاتها اإلادلُت؟ وَل جمىث الش٣اٞت الىَىُت في ػمً الٗىإلات ؟ و٠ُ٦
ًم ً٨الخٗامل م٘ الٗىإلات الش٣اُٞت؟
الٍلماث اإلاكخاخُتٖ :ىإلات ـ ز٣اٞت ـ َىٍت ـ زهىنُت ـ ٖاصاث.
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مهذم ـ ــت:
الٗىإلات الش٣اُٞت هي ٚؼو ز٣افي ًمـ طاجُت ألاٞغاص وألامم ،وجدمل زُابا ز٣اُٞا زانا لكٗىب الٗالم مٟاصٍ أهه ال
مجا ٫للخٗضص الش٣افي ،واهما الب٣اا للش٣اٞت اإلاٗىإلات اإلاهُمىت ٖلى ٧ل الش٣اٞاث .وجخمحز الٗىإلات الش٣اُٞت باخخ٩اع اإلاٗلىماث
ووؾاتل الاجها ٫الٗابغة للحضوص الىَىُت للكٗىب وللحضوص الصخهُت لؤلٞغاص ،وجسخل ٠الٗىإلات الش٣اُٞت ًٖ الٗاإلاُت
الش٣اُٞت ،في أن ألاولى مً نى٘ ٞغصي ًغٍض ايٟاا َظا الىىٕ الش٣افي ٖلى قٗىب الٗالم ،في خحن الٗاإلاُت الش٣اُٞت هي الخ٩امل
والخىاػن الش٣افي بحن ألامم في ْل الاٖترا ٝبش٣اٞاث ألامم ألازغي .وجبضو أَمُت الٗىإلات في مضي جؤزحرَا ٖلى الهىٍاث الش٣اُٞت
للكٗىب ولؤلٞغاص ،وجخجلى أًًا ألاَمُت في بىاصع ووؾاتل َظٍ الٗىإلات في ظاهبها الش٣افي ،وماطا جغٍضٍ مً ز٣اٞاث اإلاجخمٗاث
ألازغي (.)1
ٗٞلى الهُٗض الش٣افي صٗٞذ الًٛىٍ الضازلُت والخاعظُت ،وال جؼا ،٫الى حٗمُ ٤أػمت الهىٍت والتراظ٘ ًٖ ؾُاؾت
بىاا الش٣اٞاث الىَىُت الؿاب٣ت ال٣اتمت ٖلى حٗؼٍؼ اَاع بىاا ال٩ىاصع الىَىُت وجىَحن الحضازت واؾخيباتها في الش٣اٞت والبِئت
الٗغبِخحن .وجؼصاص في اإلا٣ابل مىظت الخبُٗت الش٣اُٞت ألؾىا ١الاهخاط الش٣افي الخاعظُت أو للش٣اٞت الاؾتهالآًت .وب٣ضع ما جدؿاعٕ
وجحرة بىاا اإلائؾؿاث الخٗلُمُت والجامُٗت والش٣اُٞت ألاظىبُت التي جضعؽ بلٛاتها الخانت ،جخدى ٫الحضازت مً ظضًض الى بيُت
أظىبُت أو ٚغٍبت وجدضر قغزا متزاًضا بحن ُ٢اٖاث الغأي الٗام اإلاؿخُ٣ب بحن ز٣اٞت اؾالمُت وز٣اٞت ٖلماهُت خضًشت .
وٍ٣ىص الاهٟخاح الش٣افي مً صون عإٍت وال َض ٝوال مًمىن ،أي مً صون أن ً٩ىن مغجبُا بمكغوٕ مجخمعي واضح ووإ
للخىمُت أو للخدضًض ،الى جظعع البيُت الش٣اُٞت وحٗمُ ٤الدكدذ ال٨ٟغي والىٟسخي والًُإ .وجؼصاص بال٣ضع هٟؿه هجغة
.
الٟ٨اااث وال٩ىاصع الش٣اُٞت والٗلمُت الٗغبُت التي جٟخ٣غ ألي آٞا ١في بلضاجها ألانلُت
ٞبن البٗض الش٣افي للٗىإلات له زهىنیت واضحت ٞ ،هى أ٦ثر ٖكىاتیت أو أ٢ل زًىٖا للخىٓیم والغ٢ابت ٢یاؾا الى
ألابٗاص ؤلا٢خهاصیت والؿیاؾیت مشال أو هي أبٗض ٦شحرا ًٖ ام٩اهیت الخد٨م ٞحها مهم و البٗض الىخیض الظي یم ً٨أن یجض
م٣اومت أو الظي ججضي مٗه َظٍ اإلا٣اومت م ً٨ظاهب اإلاجخمٗاث والكٗىب الغاًٞت له ،ل٨ىه في هٟـ الى٢ذ عبما ٢ض ی٩ىن
أؾغٕ اهدكاعا وأیؿغ مىاال في َلبه اطا ما ٧ان ٖلیه َلب. 1
ًء
ًء
ان الٗىإلات جمشل جدضًا خُ٣ُ٣ا للش٣اٞت والهىٍت الش٣اُٞت الٗغبُتَ ًٖ ،غٍ ٤اهدكاع ال٨شحر مً اإلآاَغ اإلااصًت
واإلاٗىىٍت التي ال جغجبِ بالش٣اٞت والهىٍت الش٣اُٞت الٗغبُت لضي ٦شحر مً أبىاا الكٗب الٗغبي ،باإلياٞت الى أن الٗىإلات أصث الى
نب ٜالش٣اٞت الٗغبُت بالش٣اٞت الاؾتهالُ٦ت ... ،والى جدى ٫الش٣اٞت الٗغبُت الى ز٣اٞت مًمىجها جًُٟل ال٨ؿب وؤلاً٣إ
الؿغَ٘ والدؿلُت الى٢خُت واصزا ٫الؿغوع ٖلى الىٟـ وملظاث الحـ وازاعة الٛغاتؼ ،مما أصي الى جغاظ٘ صوع ألاؾغة ،وج٪٨ٟ
بيُتها ،و٣ٞضان ألاؾغة ل٣ضعتها ٖلى الاؾخمغاع ٦مغظُٗت ُ٢مُت وأزالُ٢ت للىاقئت .وأزغث الٗىإلات ٖلى الش٣اٞت الٗغبُت مً
زال ٫ازخٟاا الٗضًض مً الٗاصاث والخ٣الُض ٞالخىانل ونلت الغخم وػٍاعاث ألا٢اعب جبضلذ وأنبدذ في خضوص يُ٣ت بٟٗل
الاوكٛا ٫بالغبذ اإلااصي (.)4
ٔ زغو زلمد .أثر العودلة على اذلوية الثقافية لألفراد والشعوب .رللة األكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية .ٕٓٔٓ/ٗ .ص ٖ.ٜ
ٕ برىان غليون .مدير مركز دراسات الشرق ادلعاصر يف جامعة السربون باريس فرنسا .العودلة وأثرىا على اجملتمعات العربية .ورقة مقدمة إىل اجتماع خرباء اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغريب آسيا .حول :تأثري العودلة على الوضع االجتماعي يف ادلنطقة العربية .بريوت ٕٔ/ٜٔ .ديسمرب ٕ٘ٓٓ .ص ٕ.

ٖ دىيمي زينب .رمحاين نعيمة .مداخلة بعنوان :الثقافة احمللية بني واقع الغزو العودلايت وإسعافات ادلواجهة .ادللتقى الوطين الثالث حول اذلوية والعودلة .جامعة قاصدي
مرباح  .ورقلة .اجلزائر .ص ٔ.
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ٞالٗىإلات الش٣اٞیت هي الصخئ الىخیض الظي یم ً٨أن ی٣خدم اإلاجخمٗاث صون عياَا أو اؾدئظاجها أي عٚما ٖجها ،خیض
أجها وزی٣ت الهلت بخ٨ىىلىظیا ؤلاجها ٫واإلاٗلىماث ٦ما أجها الجاهب الىخیض أیًا الظي یٟخ٣غ الى وظىص هٓام ٖالمي ید٨م
اججاَه أو یخد٨م في جىظهاجه ٞالٗىإلات تهض ٝالى الً٣اا ٖلى الخهىنیت الش٣اٞیت أو جدىیغَاٞ ،الش٣اٞت ٦ما َى مٗغوٝ
همىطط ٦لي لؿلى ٥ؤلاوؿ ــان وهخاظ ـ ــاجه اإلاخجؿضة في ألا٨ٞـ ــاع وألاٗٞا ٫وما جهىٗه یضاٍ وحٗخمض ٖلى  ٢ــضعة ؤلاوؿ ــان ٖلى
الخٗل ــم وه٣ل اإلاٗغٞت ألاظی ــا.)5( ٫
اطن مً زال ٫ما ؾب ٤هُغح الدؿاإالث الخالُت:
 ما هي ماَُت الٗىإلات الش٣اُٞت؟ وماهي أَضاٞها وأبٗاصَا؟
 وما مضي جؤزحرَا ٖلى َىٍت ألامم والكٗىب الٗغبُت؟
 وً ٠ُ٦م ً٨الخهضي للٛؼو الش٣افي اإلاٗىلم؟ وَل الٗىإلات الش٣اُٞت ٢ضع مدخىم ال ؾبُل الى عصٍ وصٗٞه؟
لئلظابت ٖلى ظمُ٘ َظٍ الدؿاإالث ،ؾى٣ىم بخ٣ؿُم بدشىا الى ٢ؿمحن :ال٣ؿم ألاوً ٫خًمً جدضًض ماَُت الٗىإلات
الش٣اُٞت ،مًامُجها ،أَضاٞها ،وال٣ؿم الشاوي ؾِخًمً آلازاع والىخاتج اإلاترجبت ًٖ الٗىإلات الش٣اُٞت ومضي جؤزحرَا ٖلى الهىٍت
1
الٗغبُت.
ؤوال  :الػىإلات الشهاقُت (اإلاكهىم ـ اإلامامحن ـ ألاهذاف):
/1ـ مكهىم الػىإلات الشهاقُت:
الٗىإلات الش٣اٞیت حؿتهض ٝالٗ٣ل والىٟـ و الاصعاٞ ، ٥ىٓام ؤلاصعا ٥یٗمل ٖلى اٞغا ٙالهىیت الجماٖیت مً ٧ل
مدخىي  ،ویض ٘ٞالى الخٟخیذ والدكخیذ  ،یغبِ الىاؽ بٗلم ال وًَ وال أمت وال صولت أو یٟغ٢هم (.)6
الٗىإلات الش٣اُٞت هي جدى ٫الهىٍت الش٣اُٞت مً اَاعَا ال٣ىمي والخام الى الاهضماط والخٟاٖل والخ٩امل م٘ الهىٍاث
الش٣اُٞت ألازغي في ْل الهىٍت الش٣اُٞت ألاخاصًت .وان ٧اهذ الٗىإلات جٟغى هٟؿها ختى باؾخسضام ال٣ىةٞ ،خهبذ الٗىإلات
الش٣اُٞت بظلٞ ٪غى مىهج وز٣اٞت ٚغبُت أمغٍُ٨ت بالهُمىت ٖلى الٗالم وقٗىبه وأٞغاصٍ ،مسخا لهم واَضاع لخهىنُاتهم
الى صعظت أن ال ً٩ىن ألي مجخم٘
ز٣اٞت طاجُت وَىٍت شخهُت أو زهىنُت (.)7
وهٓغا لبٌٗ ألاخضار التي قهضَا الٗالم ،أجاخذ ألمغٍ٩ا ًء
هىٖا مً الؿُاصة الٗاإلاُت مؿخٛلت ج٣ضمها الخ٣جي
والا٢خهاصي و٢ىتها الٗؿ٨غٍت في جد ٤ُ٣الجؼا ألاَم مً أَضاٞها وَى وكغ ز٣اٞتها جدذ قٗاع الٗىإلات .وفي َظا الؿُاٞ ١بن
حٗغٍ ٠الٗىإلات الش٣اُٞت بـ :مداولت مجخم٘ حٗمُم همىطظه الش٣افي ٖلى اإلاجخمٗاث بىؾاتل ؾُاؾُت ،وا٢خهاصًت ،وز٣اُٞت،
حٗغٍٟا ًء
ًء
ص٣ُ٢ا؛ ألن ظمُ٘ اإلاجخمٗاث حكتر ٥في َظٍ اإلاداولت لخٗمُم همىطظها الش٣افي ختى اإلاجخم٘
وج٣ىُت مخٗضصة .لِـ
اإلاؿلم ،وم٘ طلٞ ٪بن طل ٪ال ُّ
ٌٗض ٖىإلات بل ٖاإلاُت اعجبُذ بالش٣اٞت ؤلاؾالمُت مىظ بضاًاتها ( )8خحن هؼ٢ ٫ى ٫هللا حٗالى( :وما
4

زلمد صايل نصر اهلل الزيود .أستاذ مساعد ورئيس قسم اإلدارة الرتبوية واألصول كلية العلوم الرتبوية /اجلامعة األردنية -عمان /األردن  .تأثري العودلة على الثقافة العربية.
من موقع مقاالت ودراسات وأحباث اجتماعية اجملتمعات اجلزائرية والعربيةhttps://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady- .
amte/tathyr-alwlmte-ly-althqafte-alrbyte
٘ دىيمي زينب .رمحاين نعيمة .ادلرجع السابق .ص ٕ.
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ًا
ًا
سخمت للػاإلاحن) ()9و٢ىله حٗالى( :وما ؤسظلىاى بال ًاقت للىاط ًا
وهزًشا) ()10و٢ىله حٗالى( :نل ًا ؤيها الىاط
بؽحرا
ؤسظلىاى بال
ًا
ظمُػا) (.)11
بوي سظىُ هللا بلٌُم
٢ض ًبضو للىَلت ألاولى أن الٗىإلات الش٣اُٞت هي جغ ٥الحغٍت اإلاُل٣ت للش٣اٞاث ألازغي أن حٗبر ًٖ هٟؿها وجيخ٣ل مً
هُا٢ها الًُ ٤الى آٞا ١عخبت وواؾٗت مً الٗالم وٞ ٤ٞغم مخ٩اٞئت بدُض جخٟاٖل الش٣اٞاث في ما بُجها في ْل زىعة
1
الاجهاالث التي حؿهل مً ه٣ل ألاهماٍ الحًاعٍت والش٣اُٞت مً مىُ٣ت الى أزغي
ان جض ٤ٞاإلاٗلىماث ًجغي باججاٍ واخض مً الٛغب الى الكغ ،١وَىاٖ ٥ضم ج٩اٞئ هدُجت الخٟى ١ؤلاٖالمي باإلياٞت
الى جدهً الٛغب يض الخؤزحراث الش٣اُٞت الٗغبُت وؤلاؾالمُت مً زال ٫حكىٍه نىعة ؤلاؾالم واإلاؿلمحن في هٓغ اإلاىاًَ
الٛغبي ٢ض ؾب ٤ال٣ى ٫في حٗغٍ ٠الٗىإلات أجها " :مداولت ظهت ما حٗمُم جُبُ ٤أمغ ما ٖلى الٗالم ٧له" ،وٍم ً٨أن وؿدشمغ
َظا الخٗغٍ ٠لخدضًض مٟهىم الٗىإلات الش٣اُٞت ٞى٣ى :٫هي مداولت مجخم٘ ما حٗمُم همىطظه الش٣افي ٖلى اإلاجخمٗاث ألازغي
مً زال ٫الخؤزحر ٖلى اإلاٟاَُم الحًاعٍت ،والُ٣م الش٣اُٞت ،وألاهماٍ الؿلىُ٦ت ألٞغاص َظٍ اإلاجخمٗاث بىؾاتل ؾُاؾُت
مسخلٟت وج٣ىُاث مخٗضصة (.)13
اطا الٗىإلات الش٣اُٞت هي هدُجت الخُىع الٗلمي الحانل في اإلاٗلىماث ،وحٗض الٗىإلات الش٣اُٞت أنل الٗىإلااث
الا٢خهاصًت والؿُاؾُت وألازالُ٢ت ،ألن الش٣اٞت هي مً جيهئ وجمهض الىاؽ لالهًمام الى الهُئاث واإلائؾؿاث الش٣اُٞت
الضولُت وؤلا٢لُمُت ،وزانت أن َظٍ اإلائؾؿاث حؿُُغ ٖلحها ال٣ىي والضو ٫الٟاٖلت في الٗىإلات وألاَغا ٝال٣ىٍت ٞحها (.)14
 ل ً٨الاق٩ا ٫الظي ًُغح بهظا الخهىم َى الخلِ بحن مٟهىم الٗىإلات والٗاإلاُت ٞهىا ٥ال٨شحر مً ٌٗخ٣ض أن
اإلاهُلححن َما وظهان لٗملت واخضةٞ .غٚم أن الٗىإلات هي هٓام طو أبٗاص ؾُاؾُت وز٣اُٞت وخًاعٍت اال أجها ظٗلذ
اإلاىا ٠٢جسخل ٠خىلها بحن مئٍض لها وبحن مٗاعى ًىاصي بًغوعة جدىٍلها الى ٖاإلاُتٞ .ؤًً ً٨مً الٟغ ١بحن الٗىإلات
والٗاإلاُت ؟
الػىإلات والػاإلاُت:
ًء
ٞالٗىإلات هي ا٦ؿاب الصخيا َاب٘ الٗاإلاُت وظٗل هُا٢ه وجُبُ٣ه ٖاإلاُا ،وٞحها جضازل بحن ألامىع الؿُاؾُت
والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والؿلىُ٦ت صون اٖخضاص بظ٦غ الحضوص الؿُاؾُت للضو ٫طاث الؿُاصة ،أو الاهخماا الى
وًَ مدضص أو لضولت مُٗىتٞ .الٗىإلات هي بمٗجى ال٣ىلبت بدُض جً٘ الىاؽ في ٢الب واخض وجسخهغَم ٖلى مىهج واخض مً
 ٙدىيمي زينب .رمحاين نعيمة .ادلرجع السابق .ص ٖ.

 7زغو زلمد .ادلرجع السابق .ص ٗ.ٜ
 ٛحبث بعنوان :العودلة وآثارىا الثقافية .حبث منشور مبوقع ./http://aou-q8.com/vb/threads/1575 :بتاريخ.ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٕٚ :
 ٜسورة األنبياء .اآلية .ٔٓٚ
ٓٔ سورة سبأ .اآلية .ٕٛ
ٔٔ سورة األعراف .اآلية .ٔ٘ٛ
ٕٔ مقال بعنوان :العودلة الثقافية وأثرىا على الوطن العريب  .مقال منشور على موقع .http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10171 :
بتاريخ .ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٕٕ :الساعة .ٔٗ:ٕٛ
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صون اٖخباع للٟغو ١الٟغصًت أو الٗاصاث والخ٣الُض أو ألا٩ٞاع اإلاسخلٟت والش٣اٞاث اإلاخباًىت أو الخهىنُاث الاظخماُٖت .أما
الٗاإلاُت ٞهي مىهج ٖالمي قامل لجمُ٘ مجاالث الحُاة م٘ مغاٖاة زهىنُاث الكٗىب وٖاصاتهم وج٣الُضَم ،والٗمل ٖلى
ٖا ٫مً الحغٍت والٗض ٫واإلاؿاواة بحن ظمُ٘ أٞغاص اإلاجخم٘ الىاخض ،واُٖاا الٟغص ظمُ٘
الاعج٣اا بالكٗىب الى مؿخىي ٍن
خ٣ى٢ه ؤلاوؿاهُت ،ومىده خغٍت الٗباصة والخٗبحر وخ٣ه في الازخُاعٞ .الٗاإلاُت هي حٗبحر ًٖ الخىىٕ الش٣افي ،والاٖترا ٝبالخباص٫
ًء
واهٟخاح الش٣اٞت الخانت ٖلى الش٣اٞاث ألازغي بدُض ً٩ىن الٗالم مىٟخدا ٖلى بًٗه م٘ الاخخٟاّ بدىىٖاجه ،وَظٍ هي
1
الؿمت الباعػة للش٣اٞت ؤلاؾالمُت؛ اط هي حٗتر ٝباآلزغًٍ ،وجدترم زهىنُاتهم الش٣اُٞت
ٚحر أن َظٍ الازخالٞاث الجىَغٍت بحن الُغٞحن ،ال جمى٘ اجٟا ١الٗىإلات والٗاإلاُت في ٧ىن الضو ٫واإلاجخمٗاث في ْلهما
ججض هٟؿها مًُغة الى الخٟخذ ٖلى الٗالم الخاعجي وججاوػ الخ٣ىٖ ٘٢لى الظاث ويغوعة الاؾخٟاصة مً الخبرة الٗلمُت
والخ٨ىىلىظُا ألاظىبُت .وبالخالي ًم ً٨ال٣ى ٫أهه اطا ٧اهذ الٗىإلات حٗبر ًٖ هٓام ٧اتً و٢اتمٞ ،بن الٗاإلاُت حٗبر ًٖ هٓام
ًيبػي أن ً٩ىن ،ان الٗاإلاُت حٗبر ًٖ ُ٢م اوؿاهُت وأزالُ٢ت ًجب أن حؿىص اإلاجخم٘ الضولي.
/2ـ ممامحن الػىإلات الشهاقُت:
جٓهغ مًامحن الٗىإلات الش٣اُٞت مً زال ٫وؾاتلها اإلاخاخت لها ،وحكمل البرامج ال٨ٟغٍت والخهىعاث ألاصبُت والٟىىن
اإلاؿغخُت واإلاىؾُُ٣ت وجل ٪آلاعاا واإلاىا ٠٢والخىظهاث وؤلاًضًىلىظُاث وجل ٪ال٣غاعاث واإلاىا ٠٢الؿُاؾُت ،وَغٍ٣ت الِٗل
مً زال ٫اإلاؤ٧ل واللباؽ واإلاُالٗت والاَخمام الخام بمىيىٕ مٗحنٞ .الٗىإلات الش٣اُٞت جدمل مًمىن ٨ٞغي أمغٍ٩ي ٖلى
أؾاؽ الٛؼو الش٣افي وزغ ١الش٣اٞاث التي ال جخماشخى والش٣اٞت ألامغٍُ٨ت ،بيكغ ز٣اٞت ٧ىهُت واخضة هي الش٣اٞت اإلاٗىإلات ،ألجها
مال٨ت الىؾاتل ألاؾاؾُت لها (.)16
حٗخبر ج٨ىىلىظیا اإلاٗلىماث وؤلاجها ٫مً أَم ٢ىي الض ٘ٞللٗىإلات الش٣اٞیت ٣ٞض ج٣لو الؼمان واإلا٩ان في جباص٫
اإلاٗلىماث والٗال٢اث واإلاٟاَیم و ألاعاا والىٓغیاث .....الخ  ...وتهض ٝالٗىإلات الش٣اٞیت الى ػعٕ ال٣یم وألا٩ٞاع الىٟؿیت
وال٨ٟغیت والش٣اٞیت لل٣ىي اإلاؿیُغة في وعي آلازغیً وٖلى ألازو أبىاا اإلاجخمٗاث الخ٣لیضیت وٞخذ َظٍ اإلاجخمٗاث ازترا٢ها
ز٣اٞیا ٕواؾ٣اٍ ٖىانغ اإلاماوٗت واإلا٣اومت والخدهحن لضحها  ،وباإلاٗجى الش٣افي اٖاصة نیٛت ٢یم وٖاصاث ظضیضة جئؾـ لهىیت
ز٣اٞیت أزغي  ...وآلان ٞبن الٗىإلات الش٣اٞیت وٖبر وؾاتل ؤلاٖالم وقب٩اث اإلاٗلىماث ٧اإلهترهیذ وؾىاَا أنبدذ جماعؽ هىٖا
مً الخد٨م والًبِ لؿلى ٥ألاٞغاص واإلاجخمٗاث وبُغی٣ت ٢ؿغیت ان مغا٦ؼ اإلاٗلىماث وج٨ىىلىظیا ؤلاجها ٫هي التي جمخل٪
الیىم مٟاجیذ الش٣اٞت ولظال ٪هجحذ الضو ٫الٛغبیت في وكغ ز٣اٞتها ٖبر اإلادیُاث وال٣اعاث والترویج أل٩ٞاعَا و٢یمها
الش٣اٞیت وألازال٢یت والاظخماٖیت ٖلى خؿاب ا٦دؿاح الش٣اٞت الىَىیت (.)17
ولِـ مً ق ٪في أن الش٣اٞت الٗغبُت جخٗغى لخُغ ٦بحر بٟٗل ْاَغة الٗىإلات ،اط جمشل الٗىإلات الش٣اُٞت أزُغ
الخدضًاث اإلاٗانغة للش٣اٞت الٗغبُت ،وَظٍ الخُىة ال جخؤحى مً الهُمىت الش٣اُٞت التي جىُىي ٖلحها الٗىإلات ٞدؿب ،واهما مً
آلالُاث وألاصواث التي حؿخسضم لٟغيهاٞ .الٗىإلات ْاَغة جلػي الضولت والىًَ وألامت ،وحؿهم في الً٣اا ٖلى الهىٍت ال٣ىمُت
والىَىُتٖ ،لما ًءًبؤن الىؾاتل اإلاؿخسضمت لخد ٤ُ٣أٚغايها هي جض ٤ٞاإلاٗلىماث ٖبر ألا٢ماع الهىاُٖت وال٣ىىاث الًٟاتُت
ٖٔ مقال بعنوان :العودلة الثقافية وأثرىا على الوطن العريب .ادلرجع السابق.
ٗٔ زغو زلمد .ادلرجع السابق .ص .ٜٙ

٘ٔ مقال بعنوان :العودلة الثقافية وأثرىا على الوطن العريب .مقال منشور على موقع.http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10171 :
بتاريخ .ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٕٕ :الساعة .ٔٗ:ٕٛ
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وقب٩اث ؤلاهترهذ والخُىع الؿغَ٘ ٞحها وزىعة اإلاٗلىماث ،وم٨مً الخُغ َى في َمـ الهىٍت والخهىنُت الش٣اُٞت الٗغبُت،
1
واظخشار الش٣اٞت الٗغبُت وحُُٛبها واخال ٫الش٣اٞت ألامحرُ٦ت مدلها
٦ما اؾخسضم مؿحرو الٗىإلات الش٣اُٞت اإلائجمغاث والاجٟاُ٢اث الضولُت التي ًخم ٖ٣ضَا جدذ مٓلت ألامم اإلاخدضة
وؾُلت لٟغى ز٣اٞت اإلاجخم٘ الٛغبي اإلاٗانغ ٖلى اإلاجخمٗاث ألازغي وَى أمغ أقاع الُه الض٦خىع مدمض ٖماعة ب٣ىله" :في ظل
هُمىت الؿشب غلى اإلااظعاث الذولُت وخاـت مجلغ ألامً الذولي الزي ؤـبذ ًا
ؼبيها بمجلغ ألامً الهىمي ألامشٍٍي
ؤخز الؿشب ًهجن مىظىمت نُمه في مىازُو ٌعميها دولُت؛ لُكشلها باظم ألامم اإلاخدذة غلى الػالم بإظشه" .وٍالخٔ بؤن
َظٍ اإلائجمغاث ال جُ٣م ًء
وػها للخهىنُت الضًيُت والش٣اُٞت للمجخمٗاث اإلاسخلٟت وجخسظ ٢غاعاث َظٍ اإلائجمغاث نٟت قبه
جدض
الؼامُت مً مىُل ٤الخًىٕ لٓاَغة الٗىإلات الش٣اُٞت التي جئ٦ض ٖلى مٗجى الخجاوـ البكغي في ؾاتغ اإلاجاالث وفي َظا ٍن
للؿُاصة الىَىُت ل٩ل صولت ٖلى أعايحها وَى بىض مهم مً بىىص مُشا ١ألامم اإلاخدضة طاتها ول ً٨ألهه ال ًيسجم م٘ مىُ٤
الٗىإلات الش٣اُٞت اإلاٗانغة؛ ٣ٞض جم اٖاصة نُاٚخه وجٟؿحرٍ  ...و٢ض اؾخسضمذ َُئت ألامم اإلاخدضة ُٛ٦اا ْاَغ ًسخٟي وعااٍ
َ
الهاو٘ ألاؾاسخي للٗىإلات الش٣اُٞت وَى الُغ ٝألامغٍ٩ي ب ُٛــت ؤلاًدـ ــاا للكٗ ــىب بـ ــؤن ما ًه ــضع مً  ٢ـغاعاث ًٖ َظا اإلائجم ـغاث
اهما َى مُلب صولي ٖـ ــالمي ولـِـ مُلب ُ٢ب أخاصي واخض (.)19
/3ـ ؤهذاف الػىإلات الشهاقُت:
ان الهض ٝاإلاٗلً للٗىإلات َى زضمت البكغٍت ٖامت ،وطل ٪بخىخُض اإلاهحر ،واػالت الحىاظؼ الجٛغاُٞت ،واقاٖت
الُ٣م ؤلاوؿاهُت وخماًتها ،وجىخُض الجهىص لخدؿحن خُاة ؤلاوؿان ًٖ َغٍ ٤وكغ الخ٣ىُت الحضًشت مً مغا٦ؼَا في الٗالم
ًء
اإلاخ٣ضم الى أ٢صخى أَغا ٝألاعى ،واإلاؿاٖضة في خل مك٨الث ظمُ٘ الضو ٫خبا في الخحر لئلوؿاهُت .وَظٍ ألاَضا ٝهي أ٢صخى
ما ًخمجى اإلاغا ،ول ً٨ما زٟي ٧ان أٖٓمٞ ،ؤَضا ٝالٗىإلات الحُ٣ُ٣ت هي عٚبت اإلاجخم٘ الٛغبي وٖلى عأؾه أمحر٧ا في مدى
الهىٍاث اإلاسخلٟت للمجخمٗاث وج٨غَـ الهىٍت الٛغبُت (. )20
ویم ً٨ایجاػ أَضا ٝالٗىإلات الش٣اٞیت ٞیما یلي:
ٔ/ـ زضمت الؿیاصة اإلاغ٦ؼیت الامغی٨یت :وجىَیض مٗاوي الٗىإلات الا٢خهاصیت والؿیاؾیت
ٕ/ـ جىخیض الش٣اٞت الٗاإلایت ونهغَا في ز٣اٞت واخضة و الٛاا الخٗضصیت الش٣اٞیت وخ ٤الخىىٕ الش٣افي
ٖ/ـ هؼٕ الخهىنیت الش٣اٞیت ومدى الهىیت الظاجیت.
2

ٗ/ـ جدُیم ٧ل الشىابذ الضیيیت وال٨ٟغیت وألازال٢یت للىنى ٫الى بىاا اوؿان َامصخي یظوب في بدغ اإلااصیت

 ٔٙزغو زلمد .ادلرجع السابق .ص .ٜٙ
 ٔٚدىيمي زينب .رمحاين نعيمة .ادلرجع السابق .ص ٖ.
 ٔٛزلمد صايل نصر اهلل الزيود .ادلرجع السابق.
 ٔ9حبث بعنوان :العودلة وآثارىا الثقافية .حبث منشور مبوقع ./http://aou-q8.com/vb/threads/1575 :بتاريخ.ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٕٚ :
ٕٓ مقال بعنوان  :العودلة الثقافية وأثرىا على الوطن العريب  .مقال منشور على موقع .ttp://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10171 :
بتاريخ .ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٕٕ :الساعة .ٔٗ:ٕٛ
ٕٔ دىيمي زينب .رمحاين نعيمة .ادلرجع السابق .ص ٖ.
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٘/ـ ازترا ١اإلاجخمٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت ،وػعٕ الُ٣م وألا٩ٞاع الش٣اُٞت لل٣ىي اإلاؿُُغة في أبىاا الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي.
/ٙـ الخؤؾِـ لهىٍت ز٣اُٞت وخًاعٍت للمجخمٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت بٗض اؾ٣اٍ ٖىانغ اإلاماوٗت واإلا٣اومت لضحها
/7ـ ٞغى ؾُاؾت اٖالمُت ٢اصعة ٖلى اٖاصة نُاٚت ألازال ١والُ٣م والٗاصاث وٞغى َُمىت ز٣اُٞت ظضًضة جهب في مهلحت
.
الضو ٫الٛغبُت
زاهُ ــا :آلازاس والىخاثج اإلاترجبت غً الػىإلات الشهاقُت ومذي جإزحرها غلى الهىٍت الػشبُت:
َىا ٥مً ًغي أن للٗىإلات زحر وهخاتج اًجابُت جسضم ظمُ٘ الىاؽ ،باٚخىام ما ًسضم الٟغص والكٗىب ،بالحٟاّ ٖلى
زهىنُاجه وَىٍخه الش٣اُٞت م٘ ٧ىهه أن ً٩ىن ٖالمي واوؿاوي في اَاع الخٟخذ الش٣افي ال الاهٟخاح ٖلُه .وَىا ٥مً ًغاَا أجها
وٍالث ٦بحرة ،وال ًم ً٨الاهسغاٍ ٞحها وبظل ٪وظىب مداعبتها ومىاًَتها .وَىا ٥مً ًهبٖ ٜلى ز٣اٞخه الؿلىُ٦ت والٗملُت
نٟاث ومٓاَغ الٗىإلات الش٣اُٞت ،وبالخالي ٞهى ًماعؾها ؾلى٧ا وٗٞال ،وٍداعبها ٨ٞغا ولؿاها ال واٗ٢ا وٖمال (.)23
ًم ً٨ال٣ى ٫بؤن آلازاع الؿلبُت للٗىإلات الش٣اُٞت ٖلى ألامت الٗغبُت جٟى ١مً خُض الٗضص والخُىعة والىخاتج آلازاع
ؤلاًجابُت لهـ ـ ـ ـ ــا.
جباًيذ آعاا واظتهاصاث اإلاشٟ٣حن ججاٍ الٗىإلات اإلاٗانغة؛ ٞبًٗهم ًغي أن الٗىإلات تهضص الهىٍت الٗغبُت وؤلاؾالمُت،
ًء
وٍيبػي عًٞها ظملت وجٟهُالُٞ ،ما ًغي ٞغٍ ٤آزغ أن الخحر ٧ل الخحر في َظٍ الٗىإلات ال٣اصمت الُىا مً مجخمٗاث مخ٣ضمت،
وٞحها أخضر ما ونل الُه الٗلم مً وؾاتل الاجها ٫والخ٣ىُاث الحضًشت ،وٍيبػي أن وٛخىم َظٍ الٟغنت ،وهىا٦ب الخُىعاث
لالؾخٟاصة مً زمغاتهاُٞ ،ما ًغي ٞغٍ ٤زالض أن همؿ ٪الٗها مً الىؾِ؛ ٞال هىنض ألابىاب أمام الٗىإلات بال٩لُت ،وال هٟخذ
لها ألابىاب ٖلى مهغاٖحها ،بل هؤزظ مجها ما ًىاؾبىا مً صون اإلاؿاؽ بضًيىا ،أو الخسلي ًٖ َىٍدىا ،وهتر ٥ما ًم ً٨أن ًئزغ
ًء
1
ؾلبا ٖلى ز٣اٞخىا الٗغبُت وؤلاؾالمُت
ومهما ٧ان اإلاى ٠٢مً الٗىإلات اال أن َىا ٥خظعا قضًضا ٖىض الخٗامل مٗها ،ولم جخى ٠٢أزاعَا ٖىض ج٩ىًٍ مؿخىي
اٞخهاصي ٧ى٦بي ،بل أصي حكُ٨ل َظا الىٓام بآلُاجه اإلاؿخدضزت الى هخاتج أزُغَا ز٣اُٞت خُض ٚحرث مً َاب٘ الصخهُت
ال٣ىمُت ...بل وحك٩ل ٖىإلات ؤلاٖالم والاجها ٫تهضًضا للخٗضصًت الش٣اُٞت ،وَمـ الهىٍاث الش٣اُٞت للكٗىب ،و٢ض ؾاٖض ٖلى
طل ٪خالت الش٣اٞت في بٌٗ اإلاجخمٗاث ألا٢ل جُىعا ...عبما اؾخُاٖذ الٗىإلات أن جستر ١الحىاظؼ وبضلذ ال٨شحر مً ألا٩ٞاع
واإلاٟاَُم واإلاؿلماث ال٣ضًمت ،في مسخل ٠مجاالث الحُاة ،اال أجها ختى آلان لم حؿخُ٘ ازترا ١ظضاع الهىٍت والجزٖاث
ال٣ىمُت أو الضًيُت الازترا ١ال٩افي (.)25
/1ـ آلازاس العلبُت للػىإلات الشهاقُت غلى هىٍت الؽػىب الػشبُت:
ویم ً٨لىا أن هىظؼ مساَغ الٗىإلات الش٣اٞیت ٖلى الش٣اٞت اإلادلیت ٞیما یلي:

ٕٕ مقال بعنوان :العودلة الثقافية وأثرىا على الوطن العريب .مقال منشور على موقع:
 .http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10171بتاريخ .ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٕٕ :الساعة .ٔٗ:ٕٛ
ٖٕ زغو زلمد .ادلرجع السابق .ص .ٜٙ
ٕٗ بركات زلمد مراد .ظاىرة العودلة بني رفض العرب واإلسالميني والرتويج الغريب .رؤية نقدية .ص ٘.ٔٛ
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الٛؼو الش٣افي إلبخالٕ الش٣اٞت هدیجت لٗضم ٢ضعة الش٣اٞاث اإلادلیت ٖلى مىاظهت جىحن الٗىإلات الش٣اٞیت والٗىإلات ٖامت ب٣ىتها
الجاعٞت.
الهغإ اللٛىي الظي حهضص اللٛاث الىَىیت مً ظاهب اللٛاث اظىبیت اللٛت الاهجلحزیت زانت بىنٟها أ٦ثر اهدكاعا ،مما
یئصي الى اهدكاع ٦شحر مً مٟغصاث اللٛاث الىَىیت ٕواخال ٫مدلها لٛاث أظىبیت.
اخضار زلل في وؿ ٤ال٣یم واإلاجخمٗاث الضو ٫الىامیت ،وجضمحر ٢یم الٗمل والاهخاط والضاٗٞیت لالهجاػ واؾدبضالها ب٣یم
الاؾتهال ٥والخدى ٫الى ٢یم اؾدؿها ،٫خیض یيخٓغ الاوؿان في جل ٪الضو ٫ؾلٗت ظاَؼة الهى٘ في الضو ٫الهىاٖیت بل
ججٗله یدباهى ألي هدیجتٞ ،هى ٢اصع ٖلى اؾتهال ٥ما ال یهىٗه مما یك٩ل لضیه ٢یم الاج٩الیت والخىا٧ل.
يیإ الهىیت الش٣اٞیت اإلاخمحزة هدیجت للٗىإلات الش٣اٞیت وجیاع الٗىإلات الجاع ٝوعًٞها اإلاُل ٤للخٗضصیت الش٣اٞیت جدذ
صٖىي الخهىنیت الش٣اٞیت ل٩ل ز٣اٞت.
الاٚتراب خیض أصث الٗىإلات الى ايٗا ٝالخماؾ ٪الٗاتلي والظخماعي مً زال ٫اوٗؼا ٫اٞغاص الٗاتلت الىاخضة ًٖ بًٗهم
صازل البیذ الىاخض  ،اطا یًل بًٗهم مىٟغصا م٘ أظهؼة الاجها ٫لٟترة َىیلت مما یسل ٤هىٖا مً الٛغبت اإلا٩اهیت بحن
(1 )26
أٞغاص ألاؾغة ،واخال ٫ؤلاخؿاؽ باالٚتراب والٗؼلت .

ٕ٘ مقال بعنوان :العودلة الثقافية وأثرىا على الوطن العريب .مقال منشور على موقع:
 .http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10171بتاريخ .ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٕٕ :الساعة .ٔٗ:ٕٛ
 ٕٙدىيمي زينب .رمحاين نعيمة .ادلرجع السابق .ص ٘ٔ.
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ان الخٗمُم الش٣افي ًٟغى ز٣اٞت ألا٢ىي وهي ز٣اٞت أخاصًت الجاهب ،ال ج٣بل الخباص ٫والخىىٕ ...وَىا ًشاع الدؿاإ ٫خى ٫مضي
ما حك٩له الٗىإلات مً تهضًض لهىٍدىا الش٣اُٞت؟ ولئلظابت ٖلى َظا الؿئا ٫ال بض مً الدؿلُم باؾخدالت الٗؼلتٟٞ ،سحت الٟغاٙ
التي ٧اهذ جٟهل بحن خًاعة وأزغي أنبدذ في قبه اإلاٗضم (.)27
أما ٖلى اإلاؿخىي الخاعٍذي حٗض الٗىإلات اؾخٗماعا ز٣اُٞا ظضًضا ،ألجها تهض ٝالى اخضار زلل في الهىٍاث الش٣اُٞت
للكٗىب ،بيكغ وَُمىت الٗىإلات الش٣اُٞت ألاخاصًت الُ٣ب بهض ٝالاؾدُالا وجهب ام٩اهاث وخًاعة الكٗىب زانت ال٣ٟحرة،
وبالخالي ٞهي امخضاص لالؾخٗماع الخ٣لُضي الش٣افي ال٣ضًم ،خُض ٧ان الٛؼاة ؾاب٣ا ٌؿلبىن م٣ىماث الهىٍت ٧اللٛت والضًً مً
أصحابها بُمـ الصخهُت والهىٍت الش٣اُٞت إلزًإ اإلاؿخٗمغاث.
وٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي الٗىإلات تهض ٝالى جؤُ٦ض وحٗمُم ز٣اٞت جبُٗت الكٗىب ال٣ٟحرة الى الضو ٫اإلاخُىعة اإلاهىٗت التي
حٛجي جل ٪الكٗىب الًُٟٗت مً ماصًاث بدىاػَ ٫ظٍ ألازحرة ًٖ َىٍاتها الش٣اُٞت ،وجٓهغ الخبُٗت الش٣اُٞت في همِ الاؾتهال٥
والاؾدشماع الش٣افي ألاظىبي وفي ال٣غاع الؿُاسخي باٚخهاب زغواث الكٗىبٞ .الهض ٝالح٣ُ٣ي مً الٗىإلات الش٣اُٞت َى اب٣اا
الخبُٗت ببب٣اا أَم الكٗىب وزانت مجها اإلاخضًىت باإلؾالم في صعظت ٖالُت مً الخبُٗت الش٣اُٞتٞ .الٗىإلات أو الكمىلُت
الش٣اُٞت جٟغى هٟؿها زهىنا ٖلى ألاٞغاص وألاؾغ ببىىص خ٣ى ١ؤلاوؿان ووؾاتل ؤلاٖالم التي حؿُُغ ٖلحها الضو ٫الٛغبُت
وبخ٣لُض الٛغب والخٟسخ مً ٧ل زهىنُت (.)28
وب٣ضع ما جدؿاعٕ وجحرة بىاا اإلائؾؿاث الخٗلُمُت والجامُٗت والش٣اُٞت ألاظىبُت التي جضعؽ بلٛاتها الخانت جخدى٫
الحضازت مً ظضًض الى بيُت أظىبُت أو ٚغٍبت وجدضر قغزا متزاًضا بحن ُ٢اٖاث الغأي الٗام .وٍ٣ىص الاهٟخاح الش٣افي مً صون
عإٍت وال َض ٝوال مًمىن ،أي مً صون أن ً٩ىن مغجبُا بمكغوٕ مجخمعي واضح ووإ للخىمُت أو للخدضًض ،الى جظعع البيُت
الش٣اُٞت وحٗمُ ٤الدكدذ ال٨ٟغي والىٟسخي والًُإ .وجؼصاص خغ٦ت الهجغة بال٣ضع هٟؿه للٟ٨اااث وال٩ىاصع الش٣اُٞت
والٗلمُت الٗغبُت .التي جٟخ٣غ ألي آٞا ١في بلضاجها ألانلي .مً َىا لم جدمل الٗىإلات في الٗالم الٗغبي اٖاصة الخىانل بحن
الش٣اٞت اإلادلُت والٗاإلاُت ٞدؿب ٖبر الىبخت الىلُضة للش٣اٞت الضًم٣غاَُت ول٨جها خملذ مٗها الخجغٍض الجماعي مً الش٣اٞت
الخ٣لُضًت ،وبالخالي ٞخذ أػمت الهىٍت الخاعٍسُت  .وال ًم ً٨لهظٍ ألاػمت أن ججض جهاًتها مً صون الغبِ مً ظضًض م٘ الش٣اٞت
(363)29
الحُ٣ُ٣ت ،وَى ما ٌؿخضعي خخما آي ٌؿخُ٣م اٖاصة بىاا الش٣اٞت الٗغبُت هٟؿها
/2ـ آلازاس ؤلاًجابُت للػىإلات الشهاقُت غلى هىٍت الؽػىب الػشبُت:
ٖلى اإلاؿخىي الاظخماعي :حٗض الٗىإلات مً زال ٫وؾاتلها زانت وؾاتل ؤلاٖالم وخغٍت الصحاٞت والغأي الحغ بمشابت
مىبرا للحىاع والخٟخذ الش٣افي ،والاؾخٟاصة مً ز٣اٞت الٛحر ،ولخ٩امل الش٣اٞاث ،وبظل ٪حؿخُٟض الضو ٫الًُٟٗت مً أؾباب
مهمت للً٣اا ٖلى اإلاكا٧ل الاظخماُٖت زانت اإلاخٗل٣ت باألظاهب م٘ الىَىُحن .زم ان ؤلاٖالم ٌؿاَم وٍشبذ وٍغ ٘ٞمً مؿخىي
الهىٍت الش٣اُٞت الىَىُت والٟغصًت إلزباث وظىصَا وبغوػَا ٖلى اإلاؿخىي الضولي.

 ٕ7بركات زلمد مراد .ادلرجع السابق .ص .ٜٔٛ
 ٕٛزغو زلمد .ادلرجع السابق .ص .ٜٚ
 ٕٜبرىان غليون .ادلرجع السابق .ص ٕ٘.
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ٖلى اإلاؿخىي الصخصخي وؤلاوؿاوي للٗىإلات جؤزحر اًجابي بخدىٍل الكٗىع باالهخماا الى خالت حٗهب الى خالت اإلاغوهت
والاٖترا ٝبالٛحر في ْل ؤلاوؿاهُت بهض ٝالً٣اا ٖلى الخٗهب والدكضص والجمىص ال٨ٟغي.
أما ٖلى اإلاؿخىي ال٣اهىوي :حٗض الٗىإلات مىيىٖا للخٟاٖل والخىانل زانت في مجا ٫ؤلاٖالم ،الظي ًضٖم خ٣ى١
ؤلاوؿان والحغٍاث الؿُاؾُت وز٣اٞت الخٗبحر واإلاٗاعيت ،ووظهاث الىٓغ والضٞإ ًٖ الؿُاؾاث الش٣اُٞت للكٗىب في
مٟهىم الح٣ىٖ ١ىضَا والحغٍاث ،وَغٍ٣ت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت والخٗضصًت .خُض الٗىإلات أصث الى جُبُ ٤ز٣اٞت ظضًضة مٟاصَا
أن للٟغص الحغٍت في ازخُاع أي الش٣اٞاث التي ًغاَا مىاؾبت بهض ٝابغاػ َا٢اجه واؾدشماعَا ،ألن ً٩ىن مىخجا وٗٞاال ،والح ٤في
الش٣اٞت مٗتر ٝبه باليؿبت لؤلمم َب٣ا للماصة ألاولى مً اٖالن مباصة الخٗاون الش٣افي الضولي التي ج٣طخي بؤن ل٩ل ز٣اٞت ٦غامت
ًجب اخترامها واإلادآٞت ٖلحها ومً واظب وخ٧ ٤ل قٗب أن ًىمي وٍُىع ز٣اٞخه ،و٧ل الش٣اٞاث حك٩ل عٚم جىىٖها
وازخالٞها ظؼا مً جغار البكغٍت الظي حكتر ٥في ملُ٨خه.
ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي :الٗىإلات جخسُى خضوص الضولت الىَىُت وشخهُت الٟغص ،وبظل ٪هي مً حؿاَم في الش٣اٞت
الؿُاؾُت والخٗضصًت ال٨ٟغٍت مً زال ٫ؤلاٖالم والحىاع وخغٍت الخٗبحر ،وبالخالي ٞهي زحر باليؿبت للكٗىب اإلا٣هىعة في ْل
الؿلُت اإلاُل٣ت واإلاؿدبضة بالح٨م.
وزالنت آلازاع ؤلاًجابُت باليؿبت للٗىإلات ٖلى الهىٍت الش٣اُٞت هي أن الش٣اٞت الٗاإلاُت جض ٘ٞالىاؽ الى الخدغ٥
والؿحر في ؤلانالح والً٣اا ٖلى الخبُٗت الش٣اُٞت في الُ٣م والٗاصاث ،وطل ٪باؾخٗما ٫وؾاتل وأؾباب صٖم الهىٍت الش٣اُٞت
(364 )30
اؾدىاصا الى الخٗاون والترابِ والخماؾ ٪والكٗىع باالهخماا الصحُذ وٖضم الخٗهب .
ؤلاَالٕ ٖلى مؿاوة الش٣اٞت الٛغبُت وألازُاا ال٨بري ٞحها؛ وَظا ألامغ ًخم مً زال ٫جىؾ٘ أصحابها في وكغَا
ومداولتهم حؿىٍ٣ها بحن الكٗىب؛ ل٨جهم في اَاع الٗىإلات ال ٌؿخُُٗىن جب اإلاؿاوة ًٖ أٖحن آلازغًٍ مما أصي الى هٟىع
ال٨شحرًً مً َظٍ الش٣اٞت الٛغبُت وال ؾُما في وسختها ألامغٍُ٨ت اإلاكىَت إلاا عأوا ٞحها مً أزُاا مً أبغػَا :الخىا،ٌ٢
والخدحز ،واإلااصًت اإلاجغصة مً الغوح واإلاكاٖغ ،والاهٟالث ألازالقي الظي ًهل في بٌٗ ألاخُان الى خض البهُمُت ٚحر اإلاىًبُت
 .وَظا ألامغ لم ً ً٨لُخم بهظٍ الهىعة لى لم جىظض وؾاتل الٗىإلات الش٣اُٞت (.)31
أما بخفىؿ بمٍاهیت مهاومت صخل هزه الػىإلات الشهاقیت:
ٞیضٖىا البٌٗ الى اإلاماوٗت الش٣اٞیت ٖبر اإلا٣اومت الایجابیت لهظٍ الٗىإلات او الؿیُغة الش٣اٞیت الٛغبیت ٦ما حؿمى
وطلَ ًٖ ٪غی ٤اؾخٗما ٫الاصواث ٖیجها التي جد٣٣ذ بها الجغاخت الش٣اٞیت للٗىإلات٦ ،ما اقاعوا الى ام٩اهیت الاؾخٟاصة مً
هٓغیاث ٖلم الاظخمإ الش٣افي التي جئ٦ض ٖلى ان ٗٞل الٗضوان الش٣افي ٚالبا ما یؿخجهٌ ه٣یًه وَظا هىٕ مً اهىإ اإلاماوٗت
الش٣اٞیت ألجها جيكغ ٢یما ؾلبیت أَمها الىٓغ الى الاوؿان ٖلى اهه مجغص مؿتهل ، ٪واٖخبر ٖلى ان مداولت اجهاا الش٣اٞت
(365 )32
وجىمیِ البكغ ٖلى ز٣اٞت ٚغبیت واخضة ی٣یىا ؾیٟكل .

ٖٓ زغو زلمد .ادلرجع السابق .ص .ٜٚ
ٖٔ حبث بعنوان :العودلة وآثارىا الثقافية .حبث منشور مبوقع ./http://aou-q8.com/vb/threads/1575 :بتاريخ.ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٕٚ :
ٕٖ دىيمي زينب .رمحاين نعيمة .ادلرجع السابق .ص .ٔٚ

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

156

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015

الخالـت:
ان الٗال٢ت بحن الش٣اٞت ألا٢ىي والش٣اٞت ألايٗ ٠لیؿذ بؤي خاٖ ٫ال٢ت اؾخاجی٨یت بحن ُ٢ب مهیمً وآزغ زاي٘
بهىعة مُل٣ت ٕواهما هي ٖال٢ت صیىام٨یت ومخٛحرة ومخٗضصة اإلاؿخىیاث وجتراوح عصوص أٗٞا ٫الش٣اٞاث ألايٗ ٠مابحن الخًىٕ
واإلا٣اومت والغ ٌٞللش٣اٞاث ألا٢ىي وهي اؾخجاباث حٗبر ًٖ هٟؿها ٖلى مؿخىي زُاب الحیاة الیىمیت لؤلٞغاص والجماٖاث
وٖلى مؿخىي اإلاكغوٖاث ال٨ٟغیت للىسب اإلاشٟ٣ت في اإلاجخمٗاث التي جماعؽ ٖلحها الهیمىت.
الٗىإلات لِؿذ زحرا ٧له ولِؿذ قغا ٧له ،واهما ًيبػي ٖلى أي أمت أن ال جدضر ُُٗ٢ت مٗها ٧ي ال ج٩ىن مىٗؼلت ًٖ
الٗالم ،وأن ال ج٩ىن َظٍ ألامت مىٟخدت ٖلحها ختى ال جظوب وجىههغ مما ً٩لٟها ال٨شحر.
الخىـُاث:






جىُٖت ألاٞغاص واإلاجخمٗاث الؿلبُت التي جئمً بدخمُت الٗىإلات ،وطل ٪بخ٣ضًم وقغح ْاَغة الٗىإلات بما جسُٟه وأجها
اؾخٗماع ز٣افي ظضًض والاَخمام بالظًً حهخمىن بال٨ٟغ الٛغبي وٍىاصون باالوؿالر ًٖ أنىلهم جى٨غا لظواتهم واَخمامهم
بالحُاة اإلااصًت.
الاَخمام باإلائجمغاث ؤلا٢لُمُت ٖلى مؿخىي الهىٍاث والش٣اٞاث والىصح للمؿئولحن الؿاَغًٍ ٖلى قئون ألامت مً
َغ ٝالٗلماا واإلاجخم٘ اإلاضوي الؾخسضام اللٛت الغؾمُت ال ألاظىبُت ألجها عمؼ الىًَ وَىٍتهم وشخهُتهم.
صٖم الاجها ٫الش٣افي ال٨ٟغي اإلادلي والجهىي لؤلمت واوكاا مٗاَض لهظا الاجها ٫وبىاا م٣ىماث وصٖاتم الهىٍت والخٗاون
ألاممي الش٣افي زانت ٖىض الٗغب ،الظًً ًمخل٩ىن أؾباب الخ٩امل والخٗاون والاجداص الش٣افي.
ٖضم اؾدبٗاص اإلاجخم٘ وتهمِكه وٞغى الىناًت الؿُاؾُت والاظخماُٖت وال٨ٟغٍت ٖلحها وجدىٍله الى مجخم٘ ٢انغ
بهض ٝالؿُُغة ٖلى مىاعصٍ وٖضم خغماهه مً اإلاُالبت بد٣ى٢ه.

ناثمت اإلافادس واإلاشاظؼ:
ٔ/ـ ال٣غآن ال٨غٍم
ٕٓٔٓ.
ٕ/ـ ػٚى مدمض .أزغ الٗىإلات ٖلى الهىٍت الش٣اُٞت لؤلٞغاص والكٗىب .مجلت ألا٧اصًمُت للضعاؾاث الاظخماُٖت والاوؿاهُت/ٗ.
ٖ/ـ بغَان ٚلُىن .مضًغ مغ٦ؼ صعاؾاث الكغ ١اإلاٗانغ في ظامٗت الؿغبىن باعَـ ٞغوؿا .الٗىإلات وأزغَا ٖلى اإلاجخمٗاث
الٗغبُت .وع٢ت م٣ضمت الى اظخمإ زبراا اللجىت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لٛغبي آؾُا .خى :٫جؤزحر الٗىإلات ٖلى الىي٘
ٕ٘ٓٓ.
الاظخماعي في اإلاىُ٣ت الٗغبُت .بحروث ٕٔ/ٔ9.صٌؿمبر
ٗ/ـ صَُمي ػٍيب .عخماوي وُٗمت .مضازلت بٗىىان :الش٣اٞت اإلادلیت بحن وا ٘٢الٛؼو الٗىإلااحي واؾٗاٞاث اإلاىاظهت .اإلالخ٣ى
الىَجي الشالض خى ٫الهىٍت والٗىإلات .ظامٗت ٢انضي مغباح  .وع٢لت .الجؼاتغ.
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٘/ـ مدمض ناًل ههغ هللا الؼٍىص .أؾخاط مؿاٖض وعتِـ ٢ؿم ؤلاصاعة التربىٍت وألانى٧ ٫لُت الٗلىم التربىٍت /الجامٗت
ألاعصهُتٖ -مان /ألاعصن  .جؤزحر الٗىإلات ٖلى الش٣اٞت الٗغبُت .مً مى ٘٢م٣االث وصعاؾاث وأبدار اظخماُٖت اإلاجخمٗاث
الجؼاتغٍت والٗغبُت.https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/tathyr-alwlmte-ly-althqafte-alrbyte .
ٕٓٔٓ.
/ٙـ بدض بٗىىان :الٗىإلات وآزاعَا الش٣اُٞت .بدض ميكىع بمى ./http://aou-q8.com/vb/threads/1575 :٘٢بخاعٍش/ٔٔ/ٕ7:
/7ـ م٣ا ٫بٗىىان :الٗىإلات الش٣اُٞت وأزغَا ٖلى الىًَ الٗغبي.
.ٔٗ:ٕ8
ٕٕٔٓ .الؿاٖت
 .http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10171بخاعٍش/ٕٔ/ٕٕ:

م٣ا٫

ميكىع

ٖلى

مى:٘٢

/8ـ بغ٧اث مدمض مغاصْ .اَغة الٗىإلات بحن ع ٌٞالٗغب وؤلاؾالمُحن والتروٍج الٛغبي .عإٍت ه٣ضًت.
/9ـ أعمان ماجالع .الخىىٕ الش٣افي والٗىإلات .حٗغٍب زلُل أخمض زلُل .صاع الٟاعابي .مئؾؿت مدمض بً عاقض آ ٫م٨خىم .الُبٗت
.ٕٓٓ8
ألاولى.
ٕٕٓٓ.
ٓٔ/ـ ٚاػي بً ٖبض الغخمً ال٣هُبي .الٗىإلات والهىٍت الىَىُت .م٨خبت الٗبُ٩ان .الغٍاى .الُبٗت الشاهُت.
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الخىىع الشهافي  ...بزشاء بوعاوي ؤم ـذام خماسي
بغذاد :امُمت ظمُذ الضًٍ
اإلالخق
َّد
وجىظه
اإلا٩ىهاث الش٣اُٞت التي جخد٨م به وبخ٨ٟحرٍ
ِّ
وجدضص اَخماماجه ِّ
ال ٌؿخُُ٘ أي مجخم٘ أن ًخ٣ضم وٍؼصَغ ختى ٌٗغِّ ٝ
ًء
ًء
وكاَهٝ .لِؿذ الش٣اٞت جغٞا ٨ٞغٍا بل عوح الحًاعة مً خٟاّ ٖلى الهىٍت والاهخماا صازل خغ٦ت الخ٣ضم ؤلاوؿاوي ،حك٩ل
ٚض أًٞلٌٗ .خبر الخىىٕ الش٣افي محزة يغوعٍت و٢ىة مدغ٦ت للخىمُت ،لِـ ٖلى مؿخىي الىمى
ؾاخت نغإ مً أظل بىاا ٍن
ًء
ًء
الا٢خهاصي ٞدؿب بل أًًا ٧ىؾُلت لِٗل خُاة أ٦ثر ا٦خماال ،وَظا ما ههذ ٖلُه اجٟاُ٢اث الش٣اٞت الؿب٘ التي جىٞغ ع٦حزة
نلبت لخٗؼٍؼ الخىىٕ الش٣افي .مً َىاوفي الى٢ذ ُٖىه ٌؿاَم ال٣بى ٫بالخىىٕ الش٣افي والا٢غاع به في زل ٤الحىاع بحن
الحًاعاث والش٣اٞاث وفي بلى ٙالاخترام والخٟاَم اإلاخباص٦.٫ماأن حٗؼٍؼ الخىىٕ الش٣افي ًىٞغ ألاؾباب لخ٣ىٍت وقاتج الخٗاون
الضولي ،مً زال ٫الحىاع والخ٣اعب بحن الش٣اٞاث الظي ًيخهي الى الخدال ٠بحن الحًاعاث مً أظل بىاا مؿخ٣بل آمً ومؼصَغ
لئلوؿاهُت التي جخسبِ الُىم في مخاَاث ٖالم ٚحر آمً وٚحر ٖاص. ٫

La diversité culturelle... richesse Humaine ou choc des civilisations
Pour certains anthropologues et sociologues, La diversité culturelle est un concept servant à décrire
l'existence de différentes cultures au sein d'une société, en fait à l'intérieur d'un État-nation. L'acceptation
de la diversité culturelle, ou tolérance se matérialise pendant les phases de croissance économique, la
diversité culturelle est « une force motrice du développement » et un « atout indispensable pour
atténuer la pauvreté et parvenir au développement durable» elle n’est pas entre les cultures, mais
inhérente à l’idée même de culture, et donc constitutive des culturesLes biens culturels, qui sont la
mémoire collective d’un peuple, doivent être respectés. Il est faux de dire « A quoi bon se mobiliser pour
des statues ou des musées quand tant de vies humaines sont en péril ? » L’un n’exclut, bien entendu, pas
l’autre. Mais méconnaître un patrimoine qui constitue l’identité d’un peuple, c’est nier la valeur de cette
identité. C’est une insulte et une cause de souffrances lourdes de dangers pour l’avenir.

جمهُذ
"َل ؾُاؾاث الخىىع الش٣افي التي جخسظَا الضو ٫واإلاىٓماث جٟطخي الى الثراء ؤلاثيعاوي؟الى ج٣ىٍت او ايٗا ٝـذام
الحماساث؟"
حعائالث ازاسث ظضال في ألاوؾاٍ الضولُت مخظ حؿُٗىاث ال٣غن اإلااضخي وال جؼاُ٢ ٫ض الخضاو ٫ختى الُىم ،ولئلظابت ًيبػي
ويٗها في ؾُا ١ألاخضار الخاعٍسُت مً ظغاا الخدىالث التي َالذ اإلاجخمٗاث اهُال٢ا مً الش٣اٞت والؿُاؾت وال٨ٟغ
والا٢خهاص والاظخمإ ،وال ق ٪وي٘ ٦هظا ً٣غبىا أ٦ثر مً ٞهم خغ٦ت ٧ل مجخم٘ مً الضازل ،وٞهم الاؾخجاباث والخدضًاث
التي جغجبِ بهظٍ الٟئت مً الىاؽ أو جل ،٪خُا ٫ما ًخم مالخٓخه مً حٛحراث جُغأ ٖاصة ٖلى بيُتها ؤلاظخماُٖت وٖال٢اتها
الش٣اُٞت.
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في ٖالم ما بٗض الحغب الباعصة أنبدذ الضو ٫جدضص مهالحها ٖلى أؾـ خًاعٍت جخٗاون وجخدال ٠م٘ صو ٫طاث ز٣اٞاث
مكتر٦ت ،وج٩ىن في خالت نغإ م٘ صو ٫جيخمي لش٣اٞاث مسخلٟتَ .ظٍ الضو ٫جدضص ألازُاع والتهضًضاث ٖلى اؾاؽ هىاًا
الضو ٫ألازغي ،التي حك٩لها الاٖخباعاث الش٣اُٞت ٖلى هدى ظلي خُض أن التهضًض ٖاصة ًؤحي مً صو ٫مسخلٟت ز٣اُٞا.
اما في ٖالم الُىم ٞالضو ٫ججض هٟؿها ها٢هت الؿُاصة بٟٗل ق٩ل وأؾلىب الىٓام الٗالمي وصوع اإلاىٓماث الضولُت ،وبؿبب
الٗىإلات أنبدذ خضوص الضو ٫مستر٢ت أمام جض ٤ٞعأؽ اإلاا ٫وألاشخام والخ٨ىىلىظُا .خُض ا٢ل ٢لُال مً ههٖ ٠ضص
ٖ٧ ٔ99ان بحن ظماٖاث مً خًاعاث مسخلٟت .ألن "الهغإ في الٗالم الجضًض
الهغاٖاث الٗغُ٢ت التي قهضَا الٗالم في ؾىت
لً ً٩ىن اًضًىلىظُا أو ا٢خهاصًا بل ؾُ٩ىن ز٣اُٞا أو خًاعٍا باإلاٗجى ألاص.366"١اما الحًاعة هي الُ٨ان الش٣افي ألاوؾ٘ الظي
ًًم الجماٖاث الش٣اُٞت مشل ال٣باتل والجماٖاث الٗغُ٢ت والضًيُت وألامم وٞحها ٌٗغ ٝالىاؽ أهٟؿهم باليؿب ،الضًً،
اللٛت ،الخاعٍش ،الُ٣م ،الٗاصاث ،واإلائؾؿاث الاظخماُٖت.
اإلابدض ألاو :٫مٟهىم الخىىٕ الش٣افي
م٣ضمت
جىمى الش٣اٞت م٘ الىمى الحًاعي لؤلمت ٞهي الترار ال٨ٟغي الظي جخمحز به ظمُ٘ ألامم ًٖ بًٗها البٌٗٞ .خسخلَ ٠بُٗت
الش٣اٞت وزهاتهها مً مجخم٘ إلاجخم٘ آزغ ،وطل ٪لالعجباٍ الىزُ ٤الظي ًغبِ بحن وا ٘٢ألامت وجغاثها ال٨ٟغي والحًاعي،
ًء
ًء
لظا جدباًً الش٣اٞاث ؤلاوؿاهُت جباًىا واؾٗا في ألاعى بل وٍهل الازخال ٝالى أبٗض خض بٟٗل ٖىامل ا٢لُمُت وظٛغاُٞت وصًيُت
وَبُ٣تٞ " .الش٣اٞت جداٖ ٔٞلى الهىٍت ؤلاوؿاهُت ،وبك٩ل أصٖ ١لى ألاقُاا ألا٦ثر زهىنُت ٞحها ،وجدا ٔٞالش٣اٞاث ٖلى
الهىٍاث الاظخماُٖت في أص ١زهىنُتها."367
اإلا٣هض ألاو :٫مٟهىم الش٣اٞت
ًء
ًء
اهُال٢ا مً وا ٘٢أن ٧ل مجخم٘ اوؿاوي ًخمخ٘ بمىٓىمت مً الؿلى ،٥جد٨مه مٗاًحر ٢ض جسخل ٠وؿبُا مً مجخم٘ الى آزغ
ختى صازل الش٣اٞت الىاخضة٧ ،الش٣اٞت الٗغبُت التي لها ز٣اٞاث ٞغُٖت جد٨مها ٖىامل ٢ؿغٍت مشل الٗىامل ؤلا٢لُمُت
والجٛغاُٞت وعبما اػصواظُت اللٛت ٦دالت الجؼاتغ بحن أنى ٫بغبغٍت وأزغي ٖغبُت٦ ،ما جد٨مها مٗاًحر أزغي جئصي الى ألىان
أزغي مً اإلاٗغٞت ٧االؾخٗماع والهجغاث والحغوب وعبما اػصواظُت اللٛت مغة أزغي لَ ً٨ظٍ اإلاغة هغي الاػصواظُت بحن اللٛخحن
ًء
ًء
الٟغوؿُت والٗغبُت في بالص اإلاٛغب الٗغبيٞ ،اهه ًخم جآل ٠ألاٞغاص مجخمُٗا وجشاُٟ٢ا .وٍخمخ٘ ؤلاوؿان بمىٓىمت َظا الؿلى٥
مىظ مُالصٍ بل وٍخُىع طل ٪الؿلى ٥وٍىمى مٗه َاإلاا ْل ٌِٗل في طل ٪اإلاجخم٘.

 366صدام الحضارات -صمؤيل ىنتنغتون -مقالوُه نشرت في مجلة (شؤون خارجية) األمريكية عام  1993وىي مجلة معروفة بقربها من مراكز صنع القرار بالواليات المتحدة

األمريكية -.لم نتوصل الى رقم العدد .

 367صبرينة بوقفة-نظرية الثقافة :تحديدات ومفاىيم  -مجلة دليل الكتاب -المركز الجامعي ـ سوق أىراس-

www.dalilalkitab.net/?id=454
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ًء
لِؿذ الش٣اٞت ٖلىما أو مٗاع ٝظاَؼة ًم ً٨للمجخم٘ أن ًدهل ٖلحها وَؿخىٖبها وٍخمشلها في ػمً ٢هحر بل حٗخبر الش٣اٞت
الىمى الترا٦مي ٖلى اإلاضي الُىٍل ،أي أجها جترا٦م ٖبر مغاخل َىٍلت مً الؼمً ،جيخ٣ل مً ظُل الى ظُل ٖبر الخيكئت
الاظخماُٖت التي ُيًجخ٣ل الى أٞغاصٍ الجضص ،لخ٨دؿب ألاظُا ٫الظو ١الٗام للمجخم٘ زال ٫مغاخل الىمى.
في الحُاة الٗغبُت الش٣اٞت اإلاٗانغة مً أ٦ثر اإلاهُلحاث نٗىبت في اإلاٟهىم والخٗغٍٟٞ ،٠ي خحن ٌكحر اإلاهضع اللٛىي الى
خالت الٟغص الٗلمُت الغُٗٞت اإلاؿخىي مً الحظ ١والخم٩ُٞ ً٨ىن الصخو مهظبا ومخٗلما ومخم٨ىا مً الٗلىم والٟىىن
وآلاصابٞ ،بن اؾخسضام َظا اإلاهُلح ٦م٣ابل إلاهُلح  Cultureفي اللٛاث ألاوعوبُت ججٗله ً٣ابل خالت اظخماُٖت قٗبُت
أ٦ثر مجها خالت ٞغصًتٞ .ىجضَا اصعا ٥الٟغص واإلاجخم٘ للٗلىم واإلاٗغٞت في قتى مجاالث الحُاة "٩ٞلما ػاص وكاٍ الٟغص
ومُالٗخه وا٦دؿابه الخبرة في الحُاة ،ػاص مٗض ٫الىعي الش٣افي لضًه وأنبذ ٖىهغ بىاا في اإلاجخم٘".368
وو٣ٞا للمٗجى الٛغبيٞ ،الش٣اٞت هي مجمىٖت مً الٗاصاث والُ٣م والخ٣الُض التي حِٗل و٣ٞها ظماٖت او مجخم٘ بكغي ،بٌٛ
الىٓغ ًٖ مضي جُىع الٗلىم لضًه أو مؿخىي خًاعجه وٖمغاههٞ .369هي َغٍ٣ت خُاة جمحز ٧ل مجمىٖت بكغٍت ًٖ مجمىٖت
أزغي ًخم حٗلُمها وه٣لها مً ظُل الى آزغ وٍ٣هض بظل ٪مجمىٖت مً ألاقُاا اإلاغجبُت بىسبت طل ٪اإلاجخم٘ أو اإلاخؤنلت بحن
أٞغاصٍ 370بدُض جهبذ ُ٢ما جخىاعثها ألاظُا.371٫
ُي ُي
ان مٟهىم الش٣اٞت ًم ً٨اٖخباعٍ ٌة
اَاع ٖام ظام٘ ،واؾ٘ جخدغ ٥صازله ٧ل الش٣اٞاث ؤلاوؿاهُت في صواتغ أو أَغ مخماًؼة طاث
ًء
جىىٖاث قاؾٗت ومؿخىٍاث خًاعٍت مخباًىت وج٣ىم بُجها أخُاها خىاظؼ وٖىاتً ٤هٗب ججاوػَا أو ازترا٢ها أو الىٟاط مجها.
ٞهي أؾالُب الؿلى ٥التي جخه ٠بؤجها ج٨دؿب ًٖ َغٍ ٤الخٗلم والخل٣حنٞ .اإلوؿان اؾخُإ أن ًسل ٤لىٟؿه أهماٍ
ظضًضة مً الؿلى ٥اإلا٨دؿبت ًٖ َغٍ ٤الخٗلم والخل٣حنَ ،ظٍ الؿلىُ٦اث اإلاخىىٖت هي مٓهغ مً مٓاَغ الش٣اٞت جمحز بحن
الؿلى ٥الحُىاوي الىمُي الشابذ والؿلى ٥ؤلاوؿاوي اإلاخجضص واإلا٨دؿب.
لظا أنبدذ الش٣اٞت مىيىٖا للٗضًض مً الٗلىم ؤلاظخماُٖت في م٣ضمتها ٖلم ألاهثروبىلىظُا 372وؿبت لالعجباٍ الىزُ ٤بحن
الش٣اٞت وؤلاوؿان أو الش٣اٞت واإلاجخم٘ ٩٦ل ،أن أو ٫باخض خاو ٫الخؤؾِـ لىٓغٍت ٖامت للش٣اٞت َى ٖالم ألاهثروبىلىظُا
ألامغٍ٩ي 373مؿمُا هٓغٍخه َظٍ "ٖلم الش٣اٞت" ،واػصاصث قٗبُت الباخض م٘ بضاًت ؾخِىاث ال٣غن الٗكغًٍ م٘ اهبٗار "وظهت
الىٓغ الخُىعٍت في ألاهثروبىلىظُا ألامغٍُ٨ت٦ "374ما جدضر آزغون ًٖ هٓغٍت الش٣اٞت ومجهم ص٧.ابالن ومالُىٟؿ٩ي الظي
ٗٗ.ٔ9
أنضع ٦خابا خى ٫الىٓغٍت الٗلمُت للش٣اٞت ٖام

 ٖٙٛآدم كوبر -الثقافة التفسري األنرتوبولوجي -ترمجة تراجي فتحي -مراجعةدليلى ادلوسوي -عامل العرفة -مارس -ٕٓٓٛص٘.ٔٙ
 ٖٜٙمايكل دينينغ -لثقافة يف عصر العوامل الثالث -ترمجة اسامة الغزويل -عامل العرفة-يونيو ٖٕٔٓ-ٗٓٔ/ص.ٜٛ
ٓ ٖٚمن ذلك ادلوسيقى والفنون والتقاليد احملببة,

371مثال ذلك الكرم عند العرب والدقة عند األوروبيين ،أو رقصات أو مظاىر سلوكية أو مراسم تعبدية أو طرق في الزواج.

 372انثروپولوچيا ;: Anthropologyاو علم االنسان يدرس اصل النوع االنسانى و الظواىر المتعلقو بو ،و يدرس الثقافو  .االنثروبولوجيا الثقافيو تشمل االركيولوچيا
 Archaeologyالثقافات المنقرضو و االثنولوچيا الثقافات الموجوده .االنثروپولوچيا لها مدارس كثيره متخصصو فى جوانب معينو و دراسات من زاوايا مختلفو
373ليسلي وايت ()1975- 1900

 374يرى أصحاب االتجاه التطوري في األنثروبولوجيا نو اليمكن فهم العقل اإلنساني إال من خالل ربطو بالعقل التاريخي أن البشرية مرت بمراحل ثقافية من األشكال البسيطة
إلى المعقدة إلى األكثر تعقيدا .
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حٗضصث حٗاع ٝمٟهىم الش٣اٞت ،ل٨جها ظمُٗها جخٖ ٤ٟلى ان الش٣اٞت حٗلم وبؤجها حؿمذ لئلوؿان بالخ ٠ُ٨م٘ وؾُه الُبُعي
 ...وأجها جخجؿض في اإلائؾؿاث وفي َغ ١الخ٨ٟحر وفي ألاقُاا الٗاصًتٞ، 375الش٣اٞت" 376هي طل ٪ال٩ل اإلاغ٦ب الظي ٌكمل اإلاٗاعٝ
واإلاٗخ٣ضاث وال ًٟوألازال ١وال٣ىاهحن والخ٣الُض و٧ل ألاٖغا ٝألازغي والٗاصاث اإلا٨دؿبت مً َغ ٝؤلاوؿان باٖخباعٍ ًٖىا
في مجخم٘.377
مً َىا هجض أن الش٣اٞت حك٩ل مجمىٕ اإلاٗاع ٝوأهماٍ الِٗل والخ٣الُض واإلاٗخ٣ضاث التي ال جضزل في َبُٗت ؤلاوؿان ألاولى،
واهما ا٦دؿبها هدُجت الاظخمإ والخىانل ،لدك٩ل مسخل ٠الخبراث واإلاٗاع ٝؤلاوؿاهُت بُٛت الؿُُغة ٖلى الُبُٗت.
اإلا٣هض الشاوي :مٟهىم الخىىٕ
لم حٗض م٩ىهاث اإلاجخمٗاث م٣خهغة ٖلى ٞغص واخض أو أؾغة واخضة ٦ما في الؼمً البضاثي ،بل مجمىٖاث مً ألاؾغ بُجها
عوابِ ال٣غبى واليؿب .وإلاا آلذ الخجمٗاث البكغٍت الهٛحرة الى ججمٗاث أ٦بر ،وأزظث اإلاضن جخ٩ىن، ،جىىٖذ ألاٖغا١
ًء
ًء ًء
وحٗضصث ألا٢ىام وازخلٟذ الش٣اٞاث والٟلؿٟاث والؿُاؾاث ،والُ٣م واإلاٗخ٣ضاث وجىىٖذ بك٩ل واضح ويىخا ممحزا باعػا،
صون أي ٢ضعة ٖلى اه٩اعَا أو الخٛاضخي ًٖ خ٣ُ٣تها وأخُ٣تها الخل٣اتُت
َ ُهللا
ْك َ ُهللا ُهللا ًا َ
َ َ ُهللا ْك َ
َ ْك ُهللا ْك َّ َ ْك َ ُهللا
َ َ ُّ َ َّ ُهللا َّ َ َ ْك َ ُهللا
اط ِإبها خلهىاي ْكم ِإم ْكً ري ٍدش َوؤهثى َو َظ َػلىاي ْكم ؼ ُهللاػىبا َون َبا ِإث َل ِإلخ َػ َاسقىا ِإب َّن ؤي َش َمٌ ْكم ِإغى َذ الل ِإه ؤجهاي ْكم ِإب َّن
ًا ؤيها الى

٢ا ٫حٗالى:
َّ َ َ ٌع َ
ُم خ ِإب ٌعحر الحجغاث  .. /ٖٔ/الخٗضصًت والخىىٕ خ٣ُ٣ت أػلُت ،وظضث مىظ زل ٤هللا ال٩ىن وما ُٞه مً مسلى٢اث ٦ما
الله غ ِإل
حكحر آلاًت ال٨غٍمت الى ال٣اٖضة اإلائؾؿت إلاٟهىم الخىىٕ الح .٤أي "ما ًم٨ىىا حٗغٍٟه ٣٦اهىن اَاع خُض الخىانل الخٗاعفي
والخباصلي بمشابت ٢اٖضة ال ٌؿخُ٣م ؾحرَا ووُْٟتها اال بًمان الىضًت والؿىاؾُت".378
ظاا في اللٛت 379أن الخٗضصًت اؾم ميؿىب الى حٗضص ،وَىاٖ ٥ضة أهىإ مً الىا ٘٢والح٣ُ٣ت م٘ يغوعة ٢بى ٫ألاهماٍ
الش٣اُٞت والجيؿُت والٗغُ٢ت والضًيُت ال٣اتمت بحن مسخل ٠الجماٖاث ؤلاوؿاهُت.
وفي الؿُاؾت هي هٓام ؾُاسخي ٢اتم ٖلى حٗاٌل الجماٖاث اإلاسخلٟت واإلاؿخ٣لت في ؤلاصاعة م٘ جمشُلها في الح٨م ،وج٩ىن في
الخٗضصًت الحؼبُت ببٖخماص ٖضة أخؼاب ؾُاؾُت في الضولت ،وهي خ٨م ًخم مً زالٖ ٫ملُت أزظ وعص لٟئاث مخىاٞؿت مً
مسخل ٠الُ٣اٖاث أو مً الح٩ىمت طاتها.
٦ما أن مٟهىم الخىىٕ ٌكمل ال٣بى ٫وؤلاخترام .وَى ٌٗجي مٗغٞت أن ٧ل شخو مخٟغص في طاجه واصعا ٥ازخالٞاث الٟغصًت.
وٍم ً٨أن ً٩ىن لظل ٪أبٗاص ٦بحرة ُٞما ًخٗل ٤بالؿاللت أو الٗغ ١أو الىىٕ أو الخىظه الجيسخي أو الىي٘ ؤلاظخماعي
وؤلا٢خهاصي أو الٗمغ أو ال٣ضعاث الىٟؿُت أو اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت أو اإلاٗخ٣ضاث الؿُاؾُت أو ٚحر طل ٪مً ألاًضًىلىظُاث.
٦ما ٌٗجي اؾخ٨كاَ ٝظٍ ؤلازخالٞاث في ْل بِئت جدؿم باألمان وؤلاًجابُت والغٖاًت .باإلياٞت الى أن َظا اإلاٟهىم ُيًٌٗيبٟهم
 375مجموعة من الكتاب :نظرية الثقافة  ،ترجمة :علي سيد الصاوي ،سلسلة عالم المعرفة،يوليو  ،1997ص /10-.9إ دوارد تايلور( ،)1917-1832انثروبولوجي
البريطاني

3 6حسب تايلور

 377تعدُّد تعريفات مفهوم الثقافة  -إبراىيم البليهي -الرياض ،األحد /29يناير 2005الغدد.13733

 ٖٚٛبنسامل محيش  -مقال -نفكريف مفهوم التنوع ولواحقو 03 -أبريل ٕٗٔٓww.makkahnewspaper.com/makkahNews/.../34448 -
 ٖٜٚمعجم ادلعاين اجلامع -باب اليدال جرف التاء -بريون -بال
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٧ل مىا لآلزغ وججاوػ الدؿامذ البؿُِ الى حُٗٓم ألابٗاص الٛىُت للخىىٕ في ٧ل ٞغص وؤلاخخٟاا بها ٦م٣ابل لئلمخشا ٫الخام لىهج
٢ىاهحن اإلاؿاواة.
أما الخٗضصًت ؤلاظخماُٖت ٞهي ْاَغة مالػمت للمجخم٘ البكغي مىظ ٖغَ ٝظا اإلاجخم٘ ْىاَغ الخباص ٫الؿلعي واإلالُ٨ت
الخانت والضولت .بل و٢بل طل ٪وبٗضٍ ٞبن الخماًؼاث الش٣اُٞت والٗغُ٢ت والضًيُت بما جٟغيه مً جماًؼاث في الغإي واإلاىا٠٢
الؿُاؾُت هي جماًؼاث مالػمت لُبُٗت اإلاجخم٘ البكغي طاجه .والخىىٍ او الخٗضصًت جؤُ٦ض وا٢غاع وحؿلُم لٗالم مخىىٕ
ومسخل ،٠وٚضث اخضي زىابذ آلُت الحُاة اإلاٗانغة .وُُٟ٦ت الخٗامل والخٟاٖل مٗها ؾُ٣ىص بك٩ل أو بآزغ ،الى بلىعة
اإلالُ٨ت الظاجُت وؤلاخترام والدؿامذ والحىاع واإلاغوهت في خىاعها وحٗاٌكىا م٘ ألازغ .380اهما الخٗضصًت الضًيُت جسخو بالخٗضص في
الضًً والٗ٣اتض والكغاث٘ واإلاىاهج اإلاخهلت به ،ومٟهىمها ٌٗجي ؤلاٖترا ٝبىظىص جىىٕ في ؤلاهخماا الضًجي في مجخم٘ واخض أو
ًء
صولت جًم مجخمٗا أو أ٦ثر ،وَٗجي أًًا اخترام َظا الخىىٕ و٢بى ٫ما ًترجب ٖلُه مً ازخال ٝأو زال ٝفي الٗ٣اتض ،و٦ظل٪
اًجاص نُ ٜمالتمت للخٗبحر ٞـي اَـاع مىاؾب وبالحؿجى بك٩ل ًدى ٫صون وكىب نغإ صًجي حهضص ؾالمت اإلاجخم٘ .ومٟهىم
ًء
الخٗضصًت الضًيُت َظا ًخًمً ؤلا٢غاع بمبضأ أن أخضا ال ٌؿخُُ٘ هٟي أخض٦ ،ما ً٣غ مبـضأ اإلاؿاواة في ْل ؾُاصة ال٣اهىن،
وٍلتزم بمبضأ خغٍت الخ٨ٟحر والخىُٓم واٖخماص الحىاع واظخىاب ؤلا٦غاٍ.381
ًء
ًء
ان أؾاؽ الخىاػن الضًم٣غاَي َى وظىص اإلاهالح اإلاخباًىت واإلاخٗاعيت ،الظي ًلٗب صوعا مدىعٍا في جد ٤ُ٣ألاٞغاص ألَضاٞهم.
ًُٞمً الح٨م الخٗضصي اإلاىاٞؿت واإلاؿاواة اليؿبُت بُجها وأن اصاعة الخىىٕ هي " ؤلاٖترا ٝبالٟغو ١الٟغصًت وج٣ضًغَا " ، 382في
ْل بِئت جدؿم باألمان وؤلاًجابُت والغٖاًت .باإلياٞت الى أن َظا اإلاٟهىم ُيٌٗجى بٟهم ٧ل مىا لآلزغ وججاوػ الدؿامذ البؿُِ
الى حُٗٓم ألابٗاص الٛىُت للخىىٕ في ٧ل ٞغص وؤلاخخٟاا بها ٦م٣ابل لئلمخشا ٫الخام لىهج ٢ىاهحن اإلاؿاواة..
ان مٟهىم الخىىٕ 383الظي ًٟترى أن ٌك٩ل اخضي الُ٣م ؤلاظخماُٖت الهامت وٖالمت ٚجى اوؿاوؿُت ٞاع٢ت ٢ض ً٩ىن ٦ظل٪
َ
مٟؿض ٧ل خىاع اًجابي مشمغ اطا ما أؾُئذ مغا٢بخه واصاعجهٞ .خترجب ٖلُه ٖىا٢ب وزُمت ألن الخٗضص في ُٚاب الخىانل
ًخدى ٫الى حكغطمٞ ،الح ٤في الازخالً ٝهبج في اإلاماعؾت الٟٗلُت خ ٤في الالمباالة وٍٟطخي ألامغ الى الخىابظ وال٨غاَُت بحن
ألاها وآلازغ.
اإلاٟهض الشالض :مٟهىم الخىىٕ الش٣افي
ٌٗض مىيىٕ الخىىٕ الش٣افي أوالخٗضصًت الش٣اُٞت ،مً اإلاىيىٖاث اإلاشاعة ،مىظ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصيٖ ،لى اإلاؿخىٍاث
ال٨ٟغٍت والٟلؿُٟت والاظخماُٖت ،باإلياٞت للمؿخىي الؿُاسخيٟٞ .ي ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصيٚ ،لبذ عإٍت الجماٖاث
الش٣اُٞت ،الى ال٣ى ٫ان ألا٢لُاث التي جمشل ظماٖاث ز٣اُٞت نٛحرةٚ ،البا جخسلى ًٖ ز٣اٞتها اإلاىعوزت ،وحؿعى لالهًمام الى
ز٣اٞت ألامم ألا٢ىي ،وَظا الغأي جبىاٍ وصاٖ ٘ٞىه الٗضًض مً اإلا٨ٟغًٍ .384بِىما اإلاخاب٘ آلان ًغي أن ٞالؾٟت الؿُاؾت ًضاٗٞىن

ٓ ٖٛوفاء لطفي -باحثة دكتوارة جامعة  ٙأكتوبر يف مصر -:

ٔ ٖٛالشيخ عبد اهلل أمحد اليوسف  -صحيفة النبأ العدد رقم (ٗ )ٚالصادر يف كانون الثاين سنة ٕ٘ٓٓ:
ٕ ٖٛبريان باري -الثقافة وامساواة,نقد مسوايت للتعددية الثفافية –اًفء الثاين عامل ادلعرفة دمسرب ٕٔٔٓ ترمجة كمال ادلصري ٜٖ -ص
ٖٖٛ

أي (التعدد والتعددية واالختالف )

ٗ ٖٛكجون استوارت مل ()1873-1806
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ًٖ ألا٢لُاث فى ظمُ٘ أهداا الٗالم ،وٍُالبىن بما ٌٗغ ٝبالخٗضصًت الش٣اُٞت ..وبالخالي ً٣تربىن مً مٟاَُم أٖم وأقمل ،مشل
٨ٞغة الٗضالت واإلاؿاواة ،ومً زم مٟاَُم الضًم٣غاَُت.
ًء
أما جاعٍسُا٣ٞ 385ض ٧اهذ الهُمىت الاؾخٗماعٍت الٗؿ٨غٍت فى ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،حٗخمض ٖلى ال٣ىة الٗؿ٨غٍت ..بِىما بضث
ًء
الهُمىت فى ال٣غن الٗكغًٍ ،ا٢خهاصًت أؾاؾاُٞ ..ما بضث م٘ بضاًاث ال٣غن الحاصي والٗكغًٍ جُل ٖلى الٗالم مً زال٫
الش٣اٞت.التي ال حٗجى اإلاٗجى الكاث٘ اإلاغجبِ باآلصاب والٟىىن ،بل َى حٗغٍٖ ٠الم الاهثربىلىجي الظي ٌكحر أن ل ٟٔالش٣اٞت
ٌٗجي الُ٨ان اإلاغ٦ب الظي ًيخ٣ل اظخماُٖا مً ظُل الى ظُل ،وٍخ٩ىن مً اإلاٗغٞت واللٛت واإلاٗخ٣ضاث الضًيُت ،والٟىىن،
وألازال ،١والٗاصاث والخ٣الُض ،والٟىىن.386
ٕ ،387ٔ98والغامي الى أَمُت الضٞإ ًٖ الهىٍت الش٣اُٞت ل٩ل
ان الخٗاٌل والاخترام أؾاؽ البُان الظي أنضعجه الُىوؿ٩ى ؾىت
ل٩ل قٗب ،واخترام ألا٢لُاث الش٣اُٞت و٧ل ز٣اٞاث الٗالم.
ٞالخىىٕ الش٣افي ٖلُه أن ًظوب صازل عوح اظخماُٖت واخضة أؾاؾها الخٗاٌل والترابِ اإلاكتر ٥والاتخال ،ٝوٍىٟي ؤلا٢هاا
والتهمِل٨ُٞ،دؿب اإلاجخم٘ ٚجى ز٣اُٞا مخىىٖا ؾىاا أ٧ان لٛىٍا أو ٢بلُا أو صًيُا.
ٌكحر مٟهىم الخىىٕ الش٣افي الى احؿام الش٣اٞت البكغٍت بؿمت الخىىٕ والازخالٞ ،ٝخخمشل في حٗضص اإلاٗخ٣ضاث و٢ىاٖض الؿلى٥
واللٛت والضًً وال٣اهىن والٟىىن والخ٣ىُت والٗاصاث والخ٣الُض وألاٖغا ٝوالىٓم ؤلا٢خهاصًت والؿُاؾُت٩ٞ .ل مجخم٘ اطن
ٌؿعى ظاَضا هدى الحٟاّ ٖلى َىٍخه وما ًمحزٍ وَُُٗه زهىنِخه واؾخ٣الله ًٖ باقي الش٣اٞاث ألازغي ،ومً الىاضح أن
َظا جغٖغٕ في ؾُا ١ز٣افي مٗحن احؿم بدىامي حٗغى ال٨شحر مً الش٣اٞاث البكغٍت للتراظ٘ والايمدال ٫وؤلا٢هاا و أخُاها
الؼوا ،٫في الى٢ذ الظي بضأث ُٞه ز٣اٞاث مُٗىت جىدكغ بؿغٖت ٖلى خؿاب الش٣اٞاث اإلاتراظٗت و بضا أن بًٗها بضأث
جٟغى َُمىتها ٖلى ؾاتغ ز٣اٞاث الٗالم ٖلى هدى حهض ٝالى ؾُاصة الش٣اٞت الىاخضة وإلاىدها عبما َاب٘ ال٩ىهُت .
اإلابدض الشاوي :الشىىٕ الش٣افي زغاا اوؿاوي
م٣ضمت
"ان حٗؼٍؼ الخىىٕ الش٣افي ًىٞغ ألاؾباب لخ٣ىٍت الخٗاون الضولي ،مً زال ٫الحىاع والخ٣اعب بحن الش٣اٞاث الظي ًيخهي الى
الخدال ٠بحن الحًاعاث مً أظل بىاا مؿخ٣بل آمً ومؼصَغ لئلوؿاهُت التي جخسبِ الُىم في مخاَاث ٖالم ٚحر آمً وٚحر
ٖاص."388٫
ًء
ان الىٓغ الى مٟهىم الخىىٕ الش٣افي ًيبػي أن ً٩ىن ٦جؼا مً الخىمُت الكاملت للضو ٫في ؾُا ١اإلاىاَىت ظىبا الى ظىب م٘
الخٗضصًت الش٣اُٞت والهىٍت الىَىُت ،زالزت أبٗاص مترابُت ومغجبُت بهىعة وزُ٣ت م٘ عٞاَُت ؤلاوؿان اإلاؿخضامت ب ٌٛالىٓغ
ًء
ًٖ الازخالٞاث والخهىنُاث ؤلا٢لُمُت واإلاهالح والخُلٗاث الُاتُٟت واإلاظَبُت والٟئىٍت والٟغصًت ،التي ؾخ٩ىن صاتما
ًء
ظؼاا مً َبُٗت الحُاة الاظخماُٖت للبكغ ،ان جٟاصي الهغاٖاث الٗىُٟت مً زالٞ ٫غى صعظت مُٗىت مً الدؿامذ
( 385أوديسا التعددية الثقافية ) فهو أحدث كتاب أخرجتو المطابع العربية فى ىذا الموضوع ،للكاتب الكندي (ويل كيمليكا) ،وىو المتخصص فى الفلسفة السياسية .

 386سير ادوارد تايلور  -أوديسا التعددية الثقافية  -ويل كيمليكا -ج-1صmediafire.com download.php?j46xj8h80publud-112
 387للمز راجع بيان اليونسكو سنة ٕٜٔٛ

 ٖٛٛعبد العزيز بن عثمان التوجيري  -ادلدير العام للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (إيسيسكو -مائدة مستديرة حول موضوع "دور التنوع الثقايف يف تعزيز القيم اإلنسانية
ادلشرتكة" ,خالل الدورة احلادية والثالثني للمجلس التنفيذي للمنظمة ,اليت عقدت يف الرباط. ,
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والخٗاٌل ًد ٤٣حصجُ٘ ز٣اٞاث ألا٢لُاث لضٖم ٖاصاتهم و٨ٞغَم ومٗخ٣ضاتهم وهمِ ؾلى٦هم الاظخماعي ،الظي ال ًىته٪
ًء
بضوعٍ خغٍت آلازغًٍ ومٗخ٣ضاتهم وٖاصاتهم وج٣الُضَمٖ ،لما بؤن الخٗضصًت الش٣اُٞت هٟؿهاً ،م ً٨أن ججهاع ٖلى اإلاؿخىي
الٗملي ،اطا لم جٟهم ٖلى أجها ؾُاؾت وٞلؿٟت صحُدت مً ٢بل ألاٚلبُت الؿاخ٣ت.
اإلا٣هض ألاو:٫الخىىٕ الش٣افي ؾبُل الى الاهضماط والدؿامذ
ًء
ًء
ُيٌٗض الخىىٕ الش٣افي مً الٗىامل الضاٖمت لح٣ى ١ؤلاوؿان وجغازا مكتر٧ا لئلوؿاهُت ،وزغوة الٗالم الش٣اُٞت م٘ جدٟحز ؤلابضإ
والابخ٩اع الظي ً٣ىصها للخٗضصًت الش٣اُٞت وؾالمت البيُت اإلاجخمُٗت.
ًء
ًء
ً٣ى ٫اإلائعر البرًُاوي َىبل“ :ان أعصث أن جلػي قٗبا ما جبضأ أوال بكل طا٦غجه ،زم جلػي ٦خبه وز٣اٞخه وجاعٍسه ،زم ج٨خب له
ًء
ًء
ًء
ُي
٦خابا واخضا  ِ٣ٞوجيؿب له ز٣اٞت َظا ال٨خاب ،وجسترٕ جاعٍسا مً َظا ال٨خاب وجمى٘ ٖىه أي ٦خب أزغي ٖىضتظ ًيسخى َظا
الكٗب مً ٧ان وماطا ٧ان وٍيؿاٍ الٗالم”.389
الدؿامذ ال ٌٗجي اإلاؿاواة َى ُ٢مت ظىَغٍت في الٗال٢اث والاجها ٫باآلزغ وَى أؾلىب ج٨ٟحر ج٣ىم ٖلى اخترام آلازغ وا٢غاع
الخىىٕ للمٟاَُم وآلاعاا وَغٍ ٤مماعؾتها.
ًء
ًء
لم ًىلض مٟهىم الدؿامذ وٍ٨خمل صٗٞت واخضة ،ول٨ىه ٧ان مٟهىما ٖلمُا ٌٗبر ًٖ ْاَغة اظخماُٖت مغث بمغاخل همى وجُىع،
حٗغى وماػاً ٫خٗغى إلهتها٧اث وجغاظٗاث هدُجت ٖضًض مً الٗىامل والٓغو ٝالؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت
والش٣اُٞت وال٨ٟغٍت .و٢ض اٖخمضث ألامم اإلاخدضة مباصة بكؤن الدؿامذ في اإلائجمغ الٗام لؤلوهِؿ٩ى في صوعجه الشامىت
٘ .ٔ99وخضصث اإلااصة ألاولى مً َظا ؤلاٖالن مٗجى الدؿامذ ٖلى أهه ٌٗجي
والٗكغًٍ – باعَـ في ٔ9حكغًٍ الشاوي  /هىٞمبر
الاخترام وال٣بى ٫والخ٣ضًغ للخىىٕ الثري لش٣اٞاث ال ٌٗجي اإلاؿاواة أو الخىاػ ٫أو الدؿاَل بل الدؿامذ َى ٢بل ٧ل شخيا اجساط
ًء
مى ٠٢اًجابي ُٞه ٢غاع بد ٤آلازغًٍ في الخمخ٘ بد٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت اإلاٗتر ٝبها ٖاإلاُا .مؿئولُت حك٩ل ٖماص
خ٣ى ١ؤلاوؿان والخٗضصًت (بما في طل ٪الخٗضصًت الش٣اُٞت) والضًم٣غاَُت وخ٨م ال٣اهىن.390
أما الاهضماط أو "وغاء العلىت" ٌكحر مٟهىمه الى اهضماط الٗضًض مً الش٣اٞاث اإلاسخلٟت للمُ٣محن في الىالًاث اإلاخدضة م٘
بًٗهم البٌٖٗ ،لى ٖ٨ـ ال٨ٟغة ألا٦ثر ج٣لُضًت ل٣ضع الههغ الش٣افي .في ٦ىضاٌ ،كتهغ َظا اإلاٟهىم باؾم الٟؿُٟؿاا
الش٣اُٞت 391وفي همىطط وٖاا الؿلُت ،ج٩ىن الش٣اٞاث ألامغٍُ٨ت اإلاسخلٟت مخجاوعة  392ول٨جها ال جىضمج في ز٣اٞت مخجاوؿت
واخضة٩ٞ .ل ز٣اٞت جدخ ٟٔبهٟاتها اإلامحزة الخانت .وج٣ترح َظٍ ال٨ٟغة وظىص مجخم٘ ًخ٩ىن مً الٗضًض مً ألاٞغاص،
والش٣اٞاث "ألانلُت" باإلياٞت الى الش٣اٞت اإلاسخلُت اإلا٩ىهت مً الش٣اٞت ألامغٍُ٨ت الحضًشت ،و٢ض أنبذ َظا اإلاهُلح َى
ألانىب مً الىاخُت الؿُاؾُت ًٖ مهُلح" ٢ضع الههغ ،"393ألن َظا اإلاهُلح ألازحر ٌكحر الى أن الجماٖاث الٗغُ٢ت ٢ض
ج٩ىن ٚحر ٢اصعة ٖلى الحٟاّ ٖلى ز٣اٞتها بؿبب الاؾدُٗاب الش٣افي.
ٖٜٛ

ٓ ٖٜللمزبد راجع المؤتمر العام لألونيسكو في دورتو الثامنة والعشرين – باريس في  19تشرين الثاني  /نوفمبر /1995كما الشرعة الدولية لحقوق االنسان

ٖٜٔ

ٕ -ٖٜمثل مكونات السلطة -

ٖ ٖٜقدر الصهر ىو استعارة جملتمع غري متجانس يصبح أكثر جتانسا ,سلتلف العناصر "تنصهر معا " يف وحدة متناغمة ذلا ثقافة موحدة  .و يستعمل ىذا ادلصطلح لوصف استيعاب
ادلهاجرين للواليات ادلتحدة و بدأ استعمالو يف مثانينيات القرن الثامن عشر.ويكيبيديا ادلوسوعة احلرة.
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و٢ض ٢اعن البٌٗ اإلاٟهىم ألاوعوبي للخٗضصبت الش٣اُٞت الخام بىهج وٖاا الؿلُت ،الظي ال بٟغى الاهضماط ال٩امل
للجماٖاث اإلاهاظغة في اإلاجخمٗاث اإلاًُٟت ،بالىهج ألامغٍ٩ي الخ٣لُضي ل٣ضع الههغ الظي ًئصي الى الاهضماط الىاجح إلاىظاث
اإلاهاظغًٍ اإلاخٗا٢بت في اإلاجخم٘ ألامغٍ٩ي ال٨بحر.
ًء
و٢ض أزاع مكغوٕ ال٣اهىن اإلا٣ترح في ٞغوؿا خى ٫مى٘ ُٚاا الغأؽ ؤلاؾالمي في مضاعؽ الضولت ،عصوص ٗٞل و٦الما في الخاعط
ًء
٧اهذ ٚالبِخه ؾلبُت .وفي بٌٗ البلضان ؤلاؾالمُت اٖخبر مكغوٕ ال٣اهىن هجىما ٖلى الضًً ؤلاؾالمي؛ وَظا ٚحرص.٤ُ٢
ٞاإلظغاا صٞإ ًٖ خُاص الضولت اػاا ألاصًان والؿلُت الش٣اُٞتٞ ،هل ٞغوؿا جغ ٌٞالخٗضصًت الش٣اُٞت التي حٗجي أن ج٩ىن
ًء
خضًشا ومخدغع .والح ٤أن الخٗضصًت جبضو هبُلت مً الىاخُت الىٓغٍت؛ أما في الىاٞ ٘٢لغبما ٢اصث لىخاتج مسخلُت للمجخم٘
وللمهاظغًٍ.
ان الخىىٕ الش٣افي ً٣ىم ٖلى اإلاؿاواة ال٩املت بحن الكٗىب ،واخترام الازخال ٝبُجها ،والىٓغ الى َظا الازخال ٝبىنٟه مهضع
ٚجى ال ًدى ٫صون الخٟاٖل وجباص ٫الخبراث ،ومً زم الحٟاّ ٖلى الٗال٢ت الحىاعٍت بحن اإلادلي والٗالمي ،الخام والٗام،
وطل ٪في اإلاضي الظي حٛخجي به الٗال٢ت بحن ٧ل ألاَغا ،ٝمً صون جمُحز أو جغاجب ،بل مً مىٓىع هٟهم ٚاًخه مً زال ٫مبضأ
ناٚه "اإلاهاجما ٚاهضي" ٖىضما ٢ا " :٫اهجي ٖلى اؾخٗضاص ألن أٞخذ هىاٞظ بُتي لخضزله الغٍاح مً ٧ل اججاٍ و٧ل ظاهب ،ولً٨
مً صون أن ج٣ىى َظٍ الغٍاح الجظوع التي ً٣ىم ٖلحها بُتي وألاؾـ التي ًجهٌ ٖلُه"394
ان نُٛت "جٟاٖل" في الحالخحن الاهضماط والدؿامذ حٗجي الحغ٦ت مً الُغٞحن ال مً َغ ٝواخض ،لُخم الخٟاَم ،وَٗغ٧ ٝل
َغ ٝآلازغ ُٞدباصالن اإلاهالح ،والخ٣اؾم في ألاصواع ؤلاوؿاهُت .وفي ٧لخا الحالخحن ًخُلب ألامغ"الخٗاع" ٝباإلاٗجى ال٣غآوي
ًا
ًء
الٗمُ ٤طي البٗض ؤلاوؿاوي الغخب .مهضا٢ا ل٣ىله حٗالىً :ا ؤيها الىاط بها خلهىايم مً ريش وؤهثى وظػلىايم ؼػىبا
ونباثل لخػاسقىا ،بن ؤيشمٌم غىذ هللا ؤجهايم ،بن هللا غلُم خبحر الحجغاث ./ٖٔ/
ان الخٗضصًت والخىىٕ َما مدغ٧ا الجهًت ومٟٗال الخ٣ضم ومٗٓما الخُىعٟٞ ،ي اإلاجخم٘ الظي ًدبجى أؾؿهما وٍخٛجى بُ٣امهما
ُٞه بىيىح و٢ىاٖت جامت ،وحكُض ؾُاؾخه بىاااتها ٖلى َغوخاتهما واقتراَاتهما صون جغصص أو تهاون في جىٞحر ٧امل اخخُاظاث
جُٟٗلهما وجىٞحر البِئت وتهُئتها لىمىَما وحٗمُ٨ٞ ٤غَما في وعي أبىااٍ وفي يمحر اإلاجخم٘ ٩٦ل ،خُض ال٨غامت ؤلاوؿاهُت
مهاهت ،والجهض ؤلاوؿاوي م٣ضع ،والٗض ٫بحن أبىااٍ ؾاتض ،صون مداباة أو جدحز .ولٗل مً الًُٟلت أن وٗخبر أن الخٗضصًت بؤي
ق٩ل ،أو ٗٞالُت في الىًَ ،مضٖاة وخضة وَىُت وخماًت لهظا الخىخض ولخماؾ ٪الُ٨ان الىَجي والى٢ى ٝبىظه ج٢ ٪ُ٨ٟىاٍ
ًء
الاظخماُٖت ،أو الؿُاؾُت بمسخلَ ٠ىاتٟها واهخماااتها ،وأن وظىص ٖىانغ مسالٟت إلاشل َظٍ الخىظهاث ال ًمشل زُغا بىظىص
ًء
ًء
الخٗضصًت ،واهما ٌُٗي مشال ٖلى مداؾً الخٗضصًت ومىاٗٞهاُ٣ٞ .ام خؼب ٖىهغي في مجخم٘ حٗضصي ،ؾُ٩ىن مشاالً ،ىٓغ
الىاؽ مً زالله الى مؿاوة الٗىهغٍت وبكاٖتها ،وجٓل الخٗضصًت جمشل الؿض اإلاىُ٘ أمام أخ٣اصَا ويٛاتجها .وُ٢ام الخٗضصًت
٦جؼا مً الىٓام الٗام واإلاىٓىمت الىَىُت ،يماهت لىأص اٞخٗا ٫الحغوب الضازلُت والٟتن الُاتُٟت والؿُاؾُت والحؼبُت.
ٞالخٗضصًت ،لِؿـذ خغ٦ـت ٞـي خـض طاتهـا ،اجهـا مىلض الحغ٦ت التي جضًم للمجخم٘ خُىٍخه ،وجٓلل الىًَ بمىجؼاتها اإلاخمحزة
والباَغة.

ٗ ٖٜادلرجع نفسو
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وٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الحهغ ل٣ض بحن الضؾخىع ألاعصوي خ٣ى ١اإلاىاَىحن وواظباتهم في اإلاىاص مً٘  ،ٕٖ-وظاا في اإلااصة ()ٔ/ٙ
مىه « ألاعصهُىن أمام ال٣اهىن ؾىاا ال جمُحز بُجهم في الح٣ى ١والىاظباث ،وان ازخلٟىا في الٗغ ١أو اللٛت أو الضًً« .
وباليؿبت للبىان همىطط الِٗل اإلاكتر ٥في الكغ ١والٛغب ٞبن "الضولت اللبىاهُت هي الىخُضة مً بحن صو ٫الٗالم التي قاع٥
اإلاؿُدُىن واإلاؿلمىن مٗا في اوكائها ،وأن الٟاع ١ألا٦بر بحن الضؾخىع اللبىاوي والضؾاجحر الٗغبُت ألازغي التي أ٢غث في ال٣غن
اإلااضخي الؾُما في ؾىعٍا والٗغا ١ومهغ٨ً ،مً في ججظع الُ٣م الش٣اُٞت والضًيُت الخٗضصًت نغاخت في الضؾخىع اللبىاوي،
ألامغ الظي ق٩ل الامخضاص للىا ٘٢الخاعٍذي الظي مغث به مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ مىظ ال٣غن الشالض مُالصي مً خُض الاٖتراٝ
بالٟغص ٖبر اإلاجمىٖت التي ًيخمي الحها م٘ الحٟاّ ٖلى اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن في الح٣ى ١والىاظباث"٦ 395ما أن "اإلادآٞت ٖلى
وخضة الضولت هي َض ٝصاتم للبىاهُحن ،وَم ٌٗملىن ًىمُا ٖلى بلىٚه ٖبر الحىاع بحن مسخل ٠م٩ىهاث اإلاجخم٘ ،وَظا ما
ًجٗل مٟهىم الهىٍت اللبىاهُت ًىلض وٍخجضص وٍخُىع باؾخمغاعٞ ،هى زمغة الخاعٍش والحغٍتٞ "396.اللهىٍت اللبىاهُت لِؿذ عٚبت
ٖابغة وال َضٞا مؿخدُال ،بل هي مىظىصة ومخجظعة في نمُم ٖ٣ل ٧ل لبىاوي و٢لبه ،لظل ٪اٖخبر ال٣ضٌـ ًىخىا بىلـ الشاوي
"أن لبىان َى أ٦ثر مً وًََ ،ى عؾالت وهمىطط للِٗل اإلاكتر ٥في الكغ ١وفي الٛغب ".397والىٓام اللبىاوي الظي عٚم حُٗ٣ضٍ
مً خُض الٓاَغٌ ،ك٩ل همىطظا للمجخمٗاث الخٗضصًت صًيُا وز٣اُٞا وآلازظة بالخ٩ازغ م٘ الٗىإلات.398
اإلا٣هض الشاوي :الخػذد اللؿىي ظبُل الى الخػذد الشهافي
ًء
٢الىا في ألامشا" ٫اللٛت ال حٗغ ٝخضوصا" أما اإلاىاَ ٤الجٛغاُٞت وألاعاضخي هي التي حٗغ ٝالحضوص ،اللٛاث ٞخمل ٪أ٣ٞا .الحضوص
واضحت اإلاٗالم ومدضصة ،أما ألاٞ ٤ٞهى مخى٣ل .واللٛاث الحُت في خغ٦ت مؿخمغة ،وجبجي جدالٟاث م٘ اللٛاث اإلاجاوعة،
وجدباص ٫وحؿغ ١وجسترٕ خؿب الحاظت وخؿب زُا ٫ألاشخام الظًً ٌؿخسضمىن َظٍ اللٛاثٟٞ ،ي الخٗضص اللٛىي ازغ ًءاا
ولِـ تهضًضا للهىٍت ،عٚم أن اًضًىلىٍجُت أخاصًت اللٛت خاولذ صاتما ؤلاًداا بؤن الاؾخسضام الابضاعي للخٗضص اللٛىي ً٣ىص
الى ٣ٞضان ألانالت.
في ظؼٍغة ُٚيُا الجضًضة مشال هجض ؾبٗماتت لٛت 399وًٖ َظا الخىىٕ اللٛىي ًترجب جىىٕ ز٣افي و٢ـ ٖلى طال ٪أؾُا واٞغٍُ٣ا
وأوعوبا ختى أمغٍ٩ا الكمالُت التي ًًٓ ال٨شحرون أجها مخجاوؿت ،لظالٞ ٪اإلاالخٔ َى الخىىٕ والخٗضص ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث
ل ً٨في هٟـ الى٢ذ َل َىا ٥جغابِ واوسجام بحن البكغ صازل َظا الخىىٕ وطال ٪الخٗضص؟
في "ٖهىع الخٗلُم اإلائاوـ  " Epochen geselliger Bildungم٣الت ًخدضر ٚىجه ًٖ 400أعب٘ مغاخل لخُىع الخٗلُم .في اإلاغخلت
ألاولى وخضَا ًخمؿ ٪اإلاغا "بخًُٟل اللٛت ألام" ،زم في اإلاغخلت الشاهُت "ال ًغ ٌٞاإلاغا جؤزحر اللٛت ألاظىبُت" ،لُهل بٗضَا في
اإلاغخلت الغابٗت الى " الا٢خىإ بؤَمُت الخٗغٖ ٝلى أويإ الؿبا ١الٗالمي ٖلى اإلاؿخىٍحن ال٨ٟغي والىا٢عي٨َ .ظا ًهب
ؤلاهخاط ألاصبي ألاظىبي في الاججاٍ طاجه لؤلصب اإلادلي ،وهدً ال هخسل ٠بالخالي ًٖ الغ٦ب الٗالمي ".401وَ٨ظا صون أي جىظُه مً
 395القاضي جان فهد-رئيس مجلس القضاء األعلى -رئيس مجلس القضاء األعلى -مؤتمر "الحوار والهوية" في بودابست 29/نيسان .2015
 ٖٜٙادلرجع نفسو

 ٖٜٚادلرجع السابق
ٖٜٛادلرجع نفسوء
 399اٌّٛعٛػخ اٌؾشح_٠ٚى١ج١ذ٠ب
ٓٓٗشاعر األدلاين غوتو بنظرة تتميز باالنفتاح على الثقافة العربية واإلسالمية  .وىو األمر الذي جيعل احلاجة ملحة للعودة إىل أعمالو ,اليت يراىا الكثريون درسا يف التسامح .
ٔٓٗ
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أخضًٓ ،ل َض ٝاإلاجخمٗاث مخٗضصة الش٣اٞاث َى جدٖ ٤ُ٣ملُت جٟاٖل صاتمت ج٣ىص بك٩ل مؿخمغ الى ْهىع هماطط ظضًضة
مً الش٣اٞاث اإلاسخلُت التي وِٗل ٞحها ٦ؿ٩ان مضن وصو ٫مخٗضصة اللٛاث ومخىىٖت الش٣اٞاث.
ومً مشا ٫طل ٪مً أظل اإلادآٞت ٖلى ج٣الُض الخٗضص الش٣افي في الهىض اعجؤي َاٚىع ومً بٗضٍ جهغو ٖلى أن اللٛت الهىضًت
ًجب أن حك٩ل لٛت الخىانل ألاؾاؾُت بٗض جدغٍغ الهىض مً الاؾخٗماع البرًُاوي .وع٦ؼ الجمُ٘ ٖلى أن الخُىع اللٛىي ًجب
أن ًٓل بُٗضا ًٖ الخٗهب الضًجي .ولهظا قضص َاٚىع ٖلى يغوعة أن جدا ٔٞاللٛت الهىضًت ٖلى "الجغأة في جبجي ظمُ٘
ال٩لماث التي أنبدذ م٣بىلت بٗض اؾخسضامها اإلا٨ش .٠ولٗل صٖىة َاٚىع َظٍ ،لخىَحن ما جضعى ٧لماث أظىبُت ،جضٖم عأي
مً ًغي في الخٗضص اللٛىي ازغ ًءاا.
اإلاهفذ الشالض -الػذالت ؤلاهخهالُت في اإلاجخمػاث مخػذدة اللؿاث ومخىىغت الشهاقاث.
اهُال٢ا مما جٟ٨له اإلاىازُ ٤الضولُت لح٣ى ١ؤلاوؿان ،مً ٧ىن الجمُ٘ ؾىاؾُت في الح٣ى ١والىاظباث ،و اؾخلهاما مً بٌٗ
الخجاعب الضولُت التي حٗخمض صؾاجحرَا مبضأ حٗضص اللٛاث اإلاٗتر ٝبها ٧لٛاث عؾمُت للضولت ،ومجها ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ؾىَؿغا،
التي ٌٗتر ٝصؾخىعَا في ماصجه الغابٗت مً الباب ألاو :٫اإلاباصة ألاؾاؾُت بؤعبٗت لٛاث عؾمُت للبالص ،وجدضص اإلااصة الشامىت مً
باب الح٣ى ١ألاؾاؾُت "مبضأ يمان خغٍت اللٛت٦ ،ما جبحن وجىضح اإلااصة الؿبٗحن مً هٟـ الضؾخىع الؿىَؿغي مً باب
ال٩ىهٟضعالُت ،ال٩ىهُىهاث والجماٖاث" أن ال٩ىهٟضعالُت حٗخمض اللٛاث ألاعب٘ الغؾمُت اإلاٗخمضة ،في خحن أن ال٩ىهُىهاث
حٗخمض ٖلى ألا٢ل لٛخحن عؾمُخحن مً بحن ألاعب٘ اإلاٗخمضة وَىُا" .وَك٩ل أؾلىب جضبحر الخٗضص اللٛىي والش٣افي بالًٟاااث
الٗمىمُت والخانت ؾىَؿغا ومؿاعاث اصماط اللٛت الغؾمُت " للغومىول" في ظمُ٘ مجاالث الحُاة الٗامت ،مجاال زهبا
وٚىُا ٌؿاٖض بك٩ل ٦بحر في وي٘ م٣اعبت زانت لىيُٗت اللٛت والش٣اٞت الاماػَُٛت بمىٓىمت التربُت والخ٩ىًٍ وبمىٓىمت
الٗضالت ومجالي ؤلاٖالمي الؿمعي والؿمعي البهغي.
.وججغبت الهىض التي ٌٗتر ٝصؾخىعَا في الٟهلٖ٘ٗ بٕٕ لٛت حؿخٗمل ٧لٛاث ؤلاصاعة والخٗلم في مسخل ٠مىاَ ٤البالص و٤ٞ
هٓام ظهىي ٌؿمذ ل٩ل مىُ٣ت بدبجي لٛتها،
أما ججغبُت الٗغا ١التي ٌٗتر ٝصؾخىعَا في ماصجه الغابٗتمً في الباب ألاو: ٫اإلاباصة ألاؾاؾُت" باللٛت الٗغبُت واللٛت ال٨غصًت
لٛخحن عؾمُخحن للبالص".
وججغبُت ظىىب اٞغٍُ٣ا التي ٌٗتر ٝصؾخىعَا في ماصجه الؿاصؾت اإلاٗىىهت ب "اللٛاث" ،في الباب ألاو :٫اإلاباصة ألاؾاؾُت ب
ٔٔ لٛت عؾمُت للبالص ،لها هٟـ الح٣ى ١وحؿٗخمل ٖلى هٟـ الىُا،١
ٕٔٔٓ جم وكغ الىزُ٣ت الضؾخىعٍت اإلاٗضلت للمٛغب بٗض خغا ٥صام خىالي ؾبٗت ٖكغ
ل ً٨الخجغبُت اإلاٛغبُت :بخاعٍشٖٔ/ٓ7/
ؾىتٖ ،ملذ ُٞه الحغ٧اث اإلاضهُت ومسخل ٠ال٣ىي الضًم٣غاَُت ومجها الحغ٦ت الاماػَُٛت مً اظل الاهخ٣ا ٫للضًم٣غاَُت و
انالخاث ؾُاؾُت ومئؾؿاجُت وحكغَُٗت لبىاا الضولت الضًم٣غاَُت اإلادترمت لح٣ى ١الاوؿان وخ٣ى ١الكٗىب .و٢ض ٧ان
لبروػ خغ٦تٕٓ ٞبراًغ صوعا خاؾما في اٖاصة ؾئا ٫ؤلانالخاث الضؾخىعٍت لىاظهت ألاخضار.خُض أٖلىذ عتاؾت الضولت ًٖ
زل ٤لجىت مٗىُت بىي٘ مكغوٕ الىزُ٣ت الضؾخىعٍت اإلاٗضلت والتي ؾاَمذ بٌٗ الجمُٗاث والٟٗالُاث الاماػَُٛت ٧ل مً
مىٗ٢ها في َغح البضاتل اإلام٨ىت واإلاُلىبت آهُاٞ .خم اٖخماص صًباظت للضؾخىع واإلا٣غع اٖخباعَا ظؼا ال ًخجؼأ مىه خُض ظااث
بٌٗ ٣ٞغاجه التي لها ٖال٢ت باالماػَُٛت ماًلي:
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"اإلامل٨ت اإلاٛغبُت ....مدكبخت بىخضتها الىَىُت والترابُت وبهُاهت جالخم وجىىٕ م٣ىماث َىٍتها الىَىُت اإلاىخضة باهههاع ٧ل
م٩ىهاتها الٗغبُت .ؤلاؾالمُت .والاماػَُٛت ،والصحغاوٍت الحؿاهُت والٛىُت بغواٞضَا ؤلاٞغٍُ٣ت وألاهضلؿُت والٗبرًت
واإلاخىؾُُت" .
اإلابدض الشالض :الخىىع الشهافي وـشاع الحماساث وحػاٌؽها
الخىىٕ اهما َى هخاط آال ٝالؿىحن ،و٧ل ز٣اٞت حك٩ل َىٍت اصحابها ،ولَ ً٨ظا الخىىٕ ًم ً٨له ان ً٩ىن مهضع ٚجى وزغاا
بحن الكٗىب بدؿب جىُْٟه وٞهمه ،ال مهضع نغإ وجىاخغ ٦ما ٌؿعى بٌٗ اإلاخُغٞحن في أن٣إ ألاعى بما ًُاٞىن ٖلُه
"نغإ الحًاعاث".
ٞالش٣اٞت هي عوح الحًاعة وهىع الٗ٣ل واإلاٗغٞت .ولِؿذ بالخالي جغٞا ٨ٞغٍا ،بل هي ٗٞل خُاة ،وؾاخت نغإ مً اظل بىاا
ٚض اًٞل ،والحٟاّ ٖلى الهىٍت والاهخماا صازل خغ٦ت الخ٣ضم الاوؿاوي ،وٍم ً٨ال٣ى ٫ا٦ثر اجها اٖاصة اهخاط الحُاة بسِ
ظضًض مسخل ،٠وهي لِؿذ ابضا زاعط الؿُاؾت والا٢خهاص والُ٣م الاظخماُٖت ،ومهمتها ان ج٩ىن مً اؾـ الخدى ٫والخُٛحر
الاًجابي ،وزل ٤الىخضة والخىانل والخالقي في خُاة اإلاجخمٗاث وفي ؾٗاصة الاوؿاهُت.
ٞمً زال ٫جٟهم صوع الخىىٕ الش٣افي ،وب٣ضع ما هضٖى الحاظت الى الحىاع م٘ خًاعاث وز٣اٞاث الٗالم اإلاخىىٖت للخالقي واٞاصة
٧ل ظهت مً الازغي ،والى جغؾُش مٟهىم الخىىٕ الش٣افي الاًجابي في مجخمٗاجىا والٗمل مً زالَ ٫ظا الخىىٕ اإلابضٕ الى اػالت ٧ل
الٗغاُ٢ل ،وان ه ٠٣خاظؼا صون الاهضماط اإلاُلىب بحن م٩ىهاث واٖغا ١اإلاجخم٘ الىاخض لخٗؼٍؼ الخٗاٌل والحىاع ،ال ؾُما
خىاع الاصًانَ ،ظٍ الاصًان التي ججض الُىم مً ًىٟش في هاعَا لُظ٧ي اواعَا ،والحىاع يغوعي ا٦ثر ل٣بى ٫آلازغ ٢بىال ب٣ىاٖت،
مما ًلػي الهغإ اإلادمىم وٍغسخي ٢ىاٖض الؿلم ألاَلي وَٗؼػ الخىمُت والاؾخ٣غاع ،وٍلػي بالخالي مٓاَغ الخمُحز الُب٣ي
والٗىهغي.
اإلا٣هض ألاو :٫ـشاع الحماساث
الحًاعة هي الُ٨ان الش٣افي ألاوؾ٘ الظي ًًم الجماٖاث الش٣اُٞت ٥ال٣باتل والجماٖاث الٗغُ٢ت والضًيُت وألامم وٞحها ٌٗغٝ
الىاؽ أهٟؿهم باليؿب ،الضًً ،اللٛت ،الخاعٍش ،الُ٣م ،الٗاصاث ،واإلائؾؿاث الاظخماُٖت.402
ججتهض الكٗىب وألامم للجىاب ًٖ الؿئا ٫ألاؾاسخي باليؿبت لجمُ٘ الىاؽ أال وَى :مً هدً؟ 403وجخم الٗىصة الى أ٢ضم
ألاظىبت الخ٣لُضًت بدشا ًٖ الجىاب،زم ٌٗىصون الى ما ٌٗخبروهه مهما باليؿبت لهمٌٗ .ثرون ٖلى طواتهم في الجماٖاث
الش٣اُٞت :ال٣باتل ،ألاٖغا ،١الجماٖاث الضًيُت ،ألامم والحًاعاث بك٩ل ٖامٞ ،هم ٌؿخٛلىن الؿُاؾت ،لِـ مً أظل
ج٣ضًم مهالحهم الخانت ،بل مً أظل جدضًض َىٍتهم ،اهىا وٗغ ٝمً هدً ٖىضما وٗغ ٝما لؿىا اًاٍ ، ،الؿلىً ٥ب٣ى مُ٣ضا
بالبدض ًٖ ال٣ىة والثروة ،اال أن َظا البدض ًسً٘ أًًا ،وبامخُاػ ،للغوابِ الجماُٖت والازخالٞاث الش٣اُٞت…في الٗالم
الجضًض ،لً جدضر الهغاٖاث الكاملت واإلاهمت والخُحرة بحن الُب٣اث الاظخماُٖت ،بحن ألاٚىُاا وال٣ٟغاا ،بحن الجماٖاث
اإلادضصة و ٤ٞمٗاًحر ا٢خهاصًت ،بل ؾخدضر بحن قٗىب مىخمُت لهىٍاث ز٣اُٞت مسخلٟتٞ .الحغوب َ
ال٣بلُت والهغاٖاث
الٗغُ٢ت ؾدخؤجج أ٦ثر ٞؤ٦ثر صازل الحًاعاث هٟؿها.
ِ 402ب ٘ ٟاٌؾضبسmawdoo3.com/ ٚما_
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ان ٖهغها الغاًَ َى ٖهغ ًمُل الى مىُ ٤الخهاعٕ والبُل وال٣ىة الٛاقمت وٖغى الًٗالث بحن الحًاعاثٖ ،لى
خؿاب الحىاع والخال٢ذ الش٣اُٞحن اط أن " الهغإ في الٗالم الجضًض لً ً٩ىن اًضًىلىظُا أو ا٢خهاصًا بل ؾُ٩ىن ز٣اُٞا أو
خًاعٍا باإلاٗجى ألاص ،"404.١اال أن مىُ ٤الخاعٍش والحُاة وؾحروعتهما وؾُا٢هما الٗامً ،ضٖىها الى الاؾخٟاصة مجهما والاَمئىان
ًء
ًء
٢لُال الى أن َظا الك٩ل مً أق٩ا ٫الاجها ٫بحن الحًاعاث والكٗىب ،أي الهغإ ،والظي ُيً َ
ٟغى ٖىىة ًءً ًءً ًءً في ٦شحر مً
ألاخُان ،ال بض له مً أن ًًمدل وجًُ ٤مؿاخخه ٖلى خؿاب نٗىص الك٩ل آلازغ مً الاجها ٫والخىانل ،أي الحىاع،
وَظا ؾُا ١جاعٍذي ال مهغب وال مٟغ مىه.
لِؿذ َظٍ صٖىة لل٣بى ٫باألمغ الىا ٘٢أو الاههُإ والغيىر له ،اهما هي مداولت لخىنَُ ٠ظٍ اإلاغخلت واق٩الُتها ألاؾاؾُت
خى ٫نغإ الحًاعاث وخىاعَا ،مً أظل ويٗها في ؾُا٢ها الخاعٍذي الصحُذ ،وَظا ما ًم٨ىىا مً الخٗامل مٗها ٓ٦اَغة
َبُُٗتٚ ،حر واٞضةٚ ،حر َاعتت وٚحر مسُٟت ٞ ،مىظ ؾىىاث في ػمىىا اإلاٗانغَ ،ىا ٥ما ٌؿمى بهغإ الحًاعاث والش٣اٞاث،
ً٣ابله ظض ٫آزغ وه٣اف خى ٫ما ًضعى بدىاع الحًاعاث والش٣اٞاث ..وٍبضو أن َظا الجض ٫ؾُُى ٫وؾىًٓ ٝل ٌك٩ل ماصة
صؾمت في مسخل ٠وؾاتل ؤلاٖالم ،وٖلى اإلاؿخىٍاث ٧اٞت ،وَى في الى٢ذ هٟؿه ٌك٩ل اإلااصة اَ٫امت هٟؿها بحن اإلاشٟ٣حن و٢اصة
الغأي.
ان ما ًمسخى "بهغإ الحًاعاث" جغا ٤ٞم٘ جطخم الحملت ألاٖالمُت في الضو ٫الغأؾمالُت الٛغبُت وبخؤزحر مً الُمحن اإلاخُغٝ
في َظٍ الضوٞ ،٫سُىعة وجٟىُض ما ٌؿمى "بهغإ الحًاعاث" والظي أنبذ ًترصص ٦شحرا في الؿىىاث ألازحرة م٘ اػصًاص مىظت
الٗى ٠والخُغ ٝالضًجي في الٗضًض مً االضو ٫في ٖاإلاىا الُىم.
عبما اإلا٣هىص بهغإ الحًاعاث َى نغإ اإلاهالح ،أو نغإ الش٣اٞاث أو نغإ الاصًانٞ ،الىاؽ مىظ أن زل ٤هللا ألاعى
ومً ٖلحها وَم ًخهاعٖىن خى ٫الضًً واإلاٗاف ،ول٨جهم ٌِٗكىن خًاعة واخضة ال مغاا في طلٞ .٪ضو ٫الٛغب جخهاعٕ الُىم
م٘ صو ٫في مؿخىاَا ال٨ٟغي واإلاِٗصخي ،و٢ض جخداعب باؾخٗما ٫اؾلحت مدكابهت ،ول ً٨جسخلٖ ٠جها في صًجها أو ٨ٞغَا
الؿُاسخيٞ .مشل َظا الهغإ ال ًىن ٠بؤهه نغإ خًاعي ،ألهىا بهظا الىن ٠هستز ٫الحًاعة ،وهي اؾم ظام٘ ماو٘ ألؾـ
ًء
ومٓاَغ ٖضًضة ،هستزلها لخٗجي مٓهغا أو ازىحن.
ٞهل اإلا٣هىص ب " نغإ الحًاعاث" طع الغماص في الُٗىن وازٟاا اإلاٛؼي الح٣ُ٣ي وعاا َظٍ الدؿمُت وَى نغإ ألاصًان
واْهاعٍ ٦ؤهه نغإ خ٣ُ٣ي حهضص الحًاعة ألاوؿاهُت وخًاعة الٛغب ٖلى وظه الخهىم؟
البض مً الٟاا الًىا ٖلى الٟغ ١الح٣ُ٣ي بحن الؿماث الش٣اُٞت لكٗىب الٗالم في جىىٖها وازخالٞها في ٧اٞت اإلاجاالث
ؤلاظخماُٖت مجها والضًيُت اوالخ٣الُض والٟىىن  ......وبحن ما ٌؿمى بازخال ٝونغإ الاًضًىلىظُاث الؿُاؾُت والتي جسضم
أَضاٞا مُٗىت لحغ٧اث ؾُاؾُت أو ٨ٞغٍت٢ .ض ج٩ىن َظٍ ألاَضا ٝاما طاث مدخىي ا٢خهاصي واظخماعي ولها بٗض اوؿاوي
وخًاعي أو ٢ض ج٩ىن أَضاٞا لخضمت اإلاهالح الخانت لبٌٗ الجماٖاث أو الُب٣اث الاظخماُٖت وبالخالي ٞهي جٟخ٣ض
للمًمىن الاوؿاوي والح٣ىقي ختى ولى خاولذ الٓهىع بمٓهغ أزالقي واوؿاوي أو خًاعي .وَظا الازخال ٝالغتِسخي في
ألاَضاَ ٝى الظي ٌؿبب الهغإ الؿُاسخي لهظٍ الاصًىلىظُاث في اإلاجخماٖاث اإلاسخلٟت٦ .ما ان ٨ٞغة نغإ الحًاعاث عبما
ًء
واُٗ٢ت ومىُُ٣ت أو ختى طاث بٗض جاعٍذي .ول ً٨في الح٣ُ٣ت هجض ان نغإ الحًاعاث َى نغإ الش٣اٞاث بؤبٗاصَا
ٗٓٗ صمؤيل ىنتنغتون  -صدام الحضارات  -احلوار ادلتمدن -العدد+ .ٕٔ:ٓٚ - ٘ / ٔ / ٕٓٔٓ - ٕٜٛٚ :

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

170

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015

الاظخماُٖت الضًيُت .وَىا ال بضا مً ؤلاقاعة ٖلى أن ز٣اٞت الكٗىب هي لِؿذ في خالت نغإ بل هي في خالت جىىٕ وازخالٝ
مضَل وعاث٘ في ٧اٞت اإلاجاالث بضاا مً اللٛت والُ٣م والٗاصاث الاظخماُٖت والش٣اٞت الضًيُت واهتهاا بش٣اٞت الٟىىن
واإلاىؾُُ٣ت والٛىاا اياٞت الى ز٣اٞت الغ٢و الكٗبي والغٍايت ونىال للمؤ٧ىالث.....وختى الش٣اٞت الضًيُت ٞهي مً ا٦ثر
الش٣اٞاث التي ًٟترى أن ج٣غب الكٗىب مً بٗضَا ال أن جٟغ٢ها ,ألن ظمُ٘ ألاصًان في ٧اٞت اإلاجخمٗاث البكغٍت جضٖىا الى
هٟـ الُ٣م ألاوؿاهُت وألازالُ٢ت بما ٞحها الخًامً ألاظخماعي و مؿاٖضة ال٣ٟغاا والًٟٗاا و٦باع الؿً.
ان الهغاٖاث التي سجلها جاعٍش الكٗىب لم ج ً٨نغاٖا خًاعٍا بحن ز٣اٞاث الكٗىب واهما ٧اهذ نغإ اإلاهالح
ؤلا٢خهاصًت للضو ٫والامبراَىعٍاث والؿعي الى الىٟىط و الؿُُغة لل٣ىي التي جمؿ ٪بؼمام الؿلُت الؿُاؾُت لهظٍ الضو٫
والامبراَىعٍاث .ألِؿذ "الحغوب الهلُبُت " اخض أق٩ا ٫نغإ الحًاعاث بُاب٘ صًجي ول٨ىىا اطا ٖضها ألصبُاث الضو٫
الٗغبُت ألاؾالمُت هجض ٖباعة "خغب الٟغهجت" لىن ٠جل ٪الحغوب .و٢ض اؾخسضمذ ٧لمت "الحغوب الهلُبُت" ألو ٫مغة في
أصبُاث الاؾخٗماع الٛغبي في الٗهغ الحضًض والظي اؾخسضم َظٍ الدؿمُت للخًلُل وازاعة الحؿاؾُت والخمؼ ١في م٩ىهاث
مجخمٗىا الؾُما وأن اإلا٩ىن اإلاؿُخي َى م٩ىن اؾاسخي وَام مً م٩ىهاث مجخمٗىا وَٗىص في أنىله الٗغبُت الى ما ٢بل
ؤلاؾالم .و٢ض جمذ جغظمت َظٍ الدؿمُت "الحغوب الهلُبُت" بؤماهت مً ٢بل اإلائؾؿاث الخٗلُمُت الٗغبُت .وَ٨ظا صزلذ
َظٍ الدؿمُت الخدغٍُٟت الى ٦خب اإلاضاعؽ واإلاٗاَض الخٗلُمُت في الٗالم الٗغبي بالُغٍ٣ت الخدغٍُٟت التي جسضم اإلاهالج
الٛغبُت.
اإلاٟهض الشاوي :نغإ الحًاعاث في ال٨٣غ اإلاٗانغ
"ان أٖٓم الحًاعاث هي جل ٪التي ٧اهذ ًء
ظؿغا بحن الحًاعاث"،

405

"ًدخىي اإلاخىؾِ ٖلى زالر خًاعاث َاتلت وزالر مجمىٖاث ز٣اُٞت وزالزت أهماٍ أؾاؾُت في الاٖخ٣اص والخ٨ٟحر والِٗل
ًء
وألازال ١واإلاؤ٧ل … مخجؿضة في زالر شخهُاث ال جهاًت أل٢ضاعَا ،و٧اهذ صاتما ٢اتمت مً ٢غون و٢غون مخجاوػة خضوصَا
ًء
َّد
وخضوص الضو ٫التي ال حك٩ل اال لباؾا لها … ألاولى هي الحًاعة الٛغبُت ،وٖلى ألاصح الالجُيُت أو الغوماهُت …والحًاعة
الشاهُت هي الحًاعة الٗغبُت ـ ؤلاؾالمُت ،والٛغب وؤلاؾالم ًجمٗهما حٗاعى ٖمُ٣ً ٤ىم ٖلى الخىاٞـ والٗضاا والا٢خباؽ،
اجهما ٖضوان مخ٩امالن ألاو ٫ابخ٨غ الهلُبُت وٖاقها ،والشاوي ابخ٨غ الجهاص وٖاقه.406
 ٔ9ٗ7أل٣ى أعهىلض جىٍىبي مدايغة بٗىىان "الهغإ بحن الحًاعاث" ،ألا٩ٞاع الغتِؿُت التي ٢ضمها جىٍىبي في مدايغجه
في ٖام
ًء
َّد
اٖخباع أن الحاصزت ال٨بري وألاَم في ال٣غن الٗكغًٍ ،والتي ؾُٖ ٠٣ىضَا اإلائعزىن ٦شحرا في ال٣غون ال٣اصمت هي خاصزت
انُضام الحًاعة الٛغبُت بؿاتغ اإلاجخمٗاث ألازغي ال٣اتمت في الٗالم ،وجيب٘ أَمُت َظا الحضر في عأًه مً أهه الخُىة
ألاولى هدى جىخُض الٗالم في مجخم٘ واخض ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جدُُم الترار الاظخماعي ؤلا٢لُمي للحًاعاث ألازغي ٖىض
انُضامها بالترار الاظخماعي الٛغبي ،وان هىُٖت وٞغاصة َظا الخىخض الاظخماعي للٗالم ال ج٨مً أو جخمشل في مُضان الٟىىن
الهىاُٖت والا٢خهاصًت ،وال في مُضان الحغب والؿُاؾت ،واهما جخمشل في مُضان الضًً والش٣اٞت.

٘ٓٗ أرنولد توينيب  Toynbee (1889 - 1975فيلسوف احلضارات  -زلاضرة بعنوان "الصراع بني احلضارات  -عام  .ٜٔٗٚرللة ىاربر لعدد أبريل ٜٔٗٚ
" ٗٓٙبروديل" مؤرخ فرنسي " -ادلتوسط والعامل" ,فصل" :احلضارات فردوس البشر وجحيمهم ",
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الضًاهاث ألاعب٘ ال٨بري طاث الغؾالت الٗاإلاُت التي ج٣ىم الُىم في الٗالم :اإلاؿُدُت ،ؤلاؾالم ،والهىضوؾُت ،والبىطًت اإلااَاًاهُت
التي حؿىص في الكغ ١ألا٢صخى ،هي مً الىاخُت الخاعٍسُت زمغة الهغإ الظي صاع بحن الش٣اٞت الُىهاهُت ـ الغوماهُت وهٓحراتها
اإلاٗانغةً .ءً ًىٓغ جىٍىبي الى جاعٍش الحًاعاث ٖلى أهه نغإ بحن الحًاعاث ،وأن َظٍ الحًاعاث اهما ج٣ىم ٖلى الضًً
٦مٗخ٣ض عتِسخي ومغظ٘ أؾاسخي في ُ٢ام الحًاعة.
ًء
بٗض طلً ٪ؤحي ألامغٍ٩ي نمىتُل َىدىٛخىن ،407لُهى ٙهٓغٍخه في نضام الحًاعاث مخلٟ٣ا زُى ناخب هٓغٍت جهاًت الخاعٍش
التي زبذ تهاٞتها.408
ألاَغوخت ألاؾاؾُت ل٨خابه هي أن الش٣اٞت والهىٍت الش٣اُٞت ,والتي في أوؾ٘ مٗاهحها الهىٍت الحًاعٍت ،هي التي حك٩ل هماطط
الخماؾ ٪والخ ٪٨ٟوالهغإ في ٖالم ما بٗض الحغب الباعصة٣ً.،ىَ ٫ىخٛخىنَّ :د
ان " قٗىع الاهخماا الى خًاعة مُٗىت ؾىٝ
ً٩ىن له قؤن متزاًض في اإلاؿخ٣بل ،وؾىً ٝهى ٙالٗالم الى خض ٦بحر الخٟاٖل بحن خًاعاث ؾذ أو ؾب٘ هي الحًاعة
الٛغبُت ،والحًاعة ال٩ىهٟىقُىؾُت ،والحًاعة الُاباهُت ،والحًاعة ؤلاؾالمُت ،والحًاعة ألاعزىط٦ؿُت ،والحًاعة الالجُيُت
ـ ألامغٍُ٨ت ،وعبما الحًاعة ألاٞغٍُ٣ت .والهغاٖاث اإلاهمت ال٣اصمت ؾى ٝج٣ىم ٖلى َى ٫الخُىٍ الش٣اُٞت التي جٟهل بحن
َظٍ الحًاعاثً ".غي َاهدىٛخىن َّد
أن الٟغو ١بحن الحًاعاث هي ٞغو ١أؾاؾُت جخلخو في الخاعٍش واللٛت والش٣اٞت ،وألاَم
الضًًٞ .الضًً مغ٦ؼي في الٗالم الحضًض ،وعبما ٧ان َى ال٣ىة اإلاغ٦ؼٍت التي جدغ ٥الىاؽ وجدكضَم ،وَظٍ الٟغو ١الش٣اُٞت
لِؿذ ٢ابلت للخبضًل أو الحلى ٫الىؾِ ،وم٘ جدضًض الٗال٢اث اإلاسخلُت بمُ٣اؽ صًجي أو ازجي ٞؿخيكؤ جدالٟاث في نىعة
متزاًضة حؿخٛل الضًً اإلاكتر ٥والهىٍت الحًاعٍت اإلاكتر٦تً ،ء
وبىاا ٖلى طل ٪ؾُدضر نضام بحن الحًاعاث .وإلاا ٧ان َىا٥
ًء
نضام ٖؿ٨غي ًمخض ٖمغٍ ٢غوها بحن الٛغب وؤلاؾالم ٞبهه لِـ مً اإلاغجح أن ًىدؿغ ،واطا أيٟىا الى طل ٪الخٟاٖل الٗىُ٠
بحن الحًاعة الٛغبُت والحًاعة ال٩ىهٟىقُىؾُت ٞبهه مً اإلام ً٨أن ًيكؤ جدال ٠بحن الحًاعجحن ؤلاؾالمُت
وال٩ىهٟىقُىؾُت حهضص الحًاعة الٛغبُت ،وٍبكغ بٓهىع نضام خًاعاث بحن الٛغب والبُ٣ت THE WEST AND THE
ًء
ٖRESTلى خض حٗبحرًٍ ،ء
وبىاا ٖلى طلٞ ٪بهه ًساَب الؿاؾت الٛغبُحن مدظعا '' ٖلى الٛغب أن ًدض مً جىؾُ٘ ال٣ىة
ًء
الٗؿ٨غٍت لحًاعاث مٗاصًت مدخملت ،زهىنا ال٩ىهٟىقُىؾُت وؤلاؾالم.''.409
ٚبر اهىا ال بضا مً ال٣ى ٫م٘ ماًٍل ًاسٍزسط ؤن البؽش جمٌىىا مً خلو ؤواـش الترابي قُما بُنهم سؾم حػذد وجباًً
10
الشهاقاث واللؿاث والذًاهاث الخاـت به.

 ٗٓٚمدير معهد جون أولوين للدراسات االستراتيجية في جامعة ىارفرد ،وقد أسندت إليو ما بين عامي  1978-1977مسؤولية قسم التحليل واالستشراق في مجلس األمن

القومي األمريكي

 ٗٓٛفرانسيس فوكوياما

ٜٗٓ

فخري صالح  -صمويل ىنتنجتون ..ىل من المحتم أن تتصادم الحضارات؟  -مجلة العربي الكويتية  -أول يوليو /2009بتصرفTop of Fo /
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الخاجمت
ان ؤلاوؿان ٖاظؼ ًٖ الِٗل بك٩ل مىٗؼ ٫بُٗض ًٖ الجماٖت وَظا ما ص ٘ٞبه الى الِٗل صازل اإلاجخم٘ بًٟل عوح الترابِ
الاظخماعي ،وهي زانُت ظىَغٍت ًخمحز بها ؤلاوؿان ًٖ باقي ألاهىإ ألازغي٦ ،ما ًخمحز ال٩اتً البكغي باالَخمام اإلاخباص٫
ببًٗه البٌٗ والاٖخماصًت الهاتلت ٖلى بًٗه البٌٗ مما ظٗل مجخمٗه ٢ابال للخٛحر بك٩ل مؿخمغ والضلُل ٖلى طال٪
٢ضعة ؤلاوؿان ٖلى زل ٤مجخمٗاث مخىىٖت ألاق٩ا ٫ومخىىٖت الش٣اٞاث وبالغٚم ٧ىجها اخُاها قضًضة الخُٗ٣ض ،اال أن الخىىٕ
والخٗضص ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث ًم ً٨أن ًسل ٤جغابِ واوسجام بحن البكغ صازل َظا الخىىٕ وطال ٪الخٗضص.
٦ما اهما الهغإ والحىاع بحن الحًاعاث٧ ،ان وؾِب٣ى ،ما صام َىا ٥مجخمٗاث وقٗىب ل٩ل مجها زهىنُتها وجاعٍسها
ًء
وججغبتها ومىعوثها الش٣افي .وألاظُا ٫اإلا٣بلت ال ق ٪أجها ؾدكهض وجىاظه ؤلاق٩الُت هٟؿها ألجها مغجبُت أؾاؾا بالخىىٕ الش٣افي
ًء
وال٨ٟغي ..وهي ؾخٓل ٢اتمت ختى ػوا ٫اإلاؿبب ـ الخىىٕ ـ وَظٍ مؿؤلت ما جؼا ٫بُٗضة ظضا ٖلى اإلاضي اإلاىٓىع.
الخىنُاث والاؾخيخاظاث
الخىىٕ الش٣افي ٌؿاٖض ٖلى:
 الاٖترا ٝبكغُٖت الش٣اٞاث الازغي في اإلاجخم٘ الخىىٕ الش٣افي ٌكغٕ ابىاب الخٗغٖ ٝلى الش٣اٞاث والحًاعاث الازغي في اإلاجخم٘ /الُ٣م والٗاصاث والخ٣الُض. الخىىٕ الش٣افي مغ٦ب َام و ظؼا ال ًخجؼأ في مجخم٘ حٗضصي الحىاع ٌؿمذ للمجمىٖاث الخٗغٖ ٝلى خ٣ى٢ها ألاخترام اإلاخباص ٫بحن الش٣اٞاث في اإلاجخم٘ الىاخض وجُىع الى٣ض الظاحي والخد ٤ُ٣الضافىا للٟغص والش٣اٞت في اإلاجخم٘ اُٖاا ٞغنت لًمان وجد ٤ُ٣الحغٍاث واإلاؿاواة بحن الش٣اٞاث اإلاسخلٟت في اإلاجخم٘ لجهت ؾً ال٣ىاهحن. ل ً٨مً ظهت ازغي ٢ض ًئصي لهغإ ٖىُ ٠بحن الش٣اٞاث ٖىض اٖضاص ٢اهىن مىخض وصؾخىع مىخض للضولت والؿُاصةوٍم ً٨ان جئصي الى نغإ للحًاعاث.
 ٢ض جىٛل ٤الش٣اٞت ٖلى هٟؿها وج٩ىن اَاع زام بها بُٗضا ًٖ آلازغ مما ًئصي الى الٗض ًٖ صولت واخضة للجمُ٘.اإلاغاظ٘ واإلاهاصع
 ٖٗ9ماعؽ
 - 1آصم ٧ىبغ-الش٣اٞت الخٟؿحر الىثروبىلىجي-جغظمتجغججي ٞخخي مغاظٗت لُلى اإلاىؾىيٖ-الم اإلاٗغٞت-
ٖٕٓٓ.
 - 2أخمض مدمىص نبخي ونٟاا ٖبض الؿالم ظٟٗغ  :في ٞلؿٟت الحًاعة (الُىهاهُت  ،ؤلاؾالمُت  ،الٛغبُت ) ٍٔ ،
 ٔ999م٘ٔ9
 ،صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ  ،بحروث  ،لبىان
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( - 3أوصٌؿا الخٗضصًت الش٣اُٞت) ٞهى أخضر ٦خاب أزغظخه اإلاُاب٘ الٗغبُت فى َظا اإلاىيىٕ ،لل٩اجب ال٨ىضي (وٍل
ُ٦ملُ٩ا) ،وَى اإلاخسهو فى الٟلؿٟت الؿُاؾُت
 - 4بغٍان باعي-الش٣اٞت واإلاؿاواة ه٣ض مؿاواحي للخٗضصًت الش٣اُٞت -جغظمت ٦ما ٫اإلاهغيٖ -الم اإلاٗغٞت
ٕٔٔٓ-هىٞمبر.طٔوطٕ
/ٗٓ8
ٕ/ٖ8
 - 5ص ظىان جىملُيؿىن-الٗىإلات والش٣اٞت ججغبِىا الاظخماُٖت ٖبر الؼمان واإلا٩ان -جغظمتصاحهاب ٖبض الغخُم
.ٕٓٓ8
ٖٗ٘/اٚؿُـ
مدمضٖ -الم اإلاٗغٞت-
 - 6ظحروم ُٟ٦ان -الش٣اٞاث الشالر الٗلىم الُبُُٗت والاظخماُٖت والاوؿاهُاث في ال٣غن الحاصي والٗكغًٍ-
ٕٗٔٓ ًىاًغ.
جغظمت ص نضً ٤مدمض ظىَغٖ -الم اإلاٗغٞت/
 ص خؿام الضًً ٖلي مجُض-اق٩الُت الخٗضصًت الش٣اُٞت ي ال٨ٟغ الؿُاسخي اإلاٗانغ/ظضلُت الاهضماط والخىىٕ-مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت -ؾلؿلت اَغوخاث الض٦خىعا /8٘/
ٕٕٓٓ ال٩ىٍذ مٖٔٙ
ٕٕٗٔ ظاهٟي
 - 8خؿً خىٟي  ":الٛغب وأػمت البدض ًٖ ٖضو " مجلت الٗغبي ٕ ٘ٔ8قىا٫
 - 9صوهبـ ٧ىف-مٟهىم الش٣اٞت في الٗلىم الاظخماُٖت-جغظمت اإلا٣ضاص ٢اؾم وآزغون -الؿٗىصًت ظامٗتالامام
مدمض بً ؾٗىص٧ -لُت الكغَٗت٢ -ؿم الش٣اٞت الاؾالمُت.
 ،ٔ997م/ٔٓ-.9
- 10مجمىٖت مً ال٨خاب :هٓغٍت الش٣اٞت  ،جغظمتٖ :لي ؾُض الهاوي ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞتً،ىلُى
 ،)ٔ9ٔ7اهثروبىلىجي البرًُاوي
ٕٖ-ٔ8
ا صواعص جاًلىع(
مجالث صح ٠ومىا٘٢
ُي
ٖ ٔ99وهي مجلت مٗغوٞت ب٣غبها
م٣اله وكغث في ٖام
مجلت قئون زاعظُت ألامغٍُ٨ت -نضام الحًاعاث -نمئٍل َىدىٛخىن-
مً مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت -.لم هخىنل الى ع٢م الٗضص.
ٕٓٓ9
مجلت الٗغبي ال٩ىٍدُت  -أوً ٫ىلُى
ٕ٘ٓٓ الكُش ٖبض هللا أخمض الُىؾ٠
 صحُٟت الىبؤ الٗضص ع٢م (ٗ )7الهاصع في ٧اهىن الشاوي ؾىتٕٔ:ٓ7نمئٍل َىدىٛخىن -نضام الحًاعاث -ا
ٕٓٔٓ - ٘/ ٔ/
- ٕ879
الحىاع اإلاخمضن-الٗضص:
 .ٔ9ٗ7مجلت َاعبغ
أعهىلض جىٍىبي ُٞ Toynbee (1889 - 1975لؿى ٝالحًاعاث -مدايغة بٗىىان "الهغإ بحن الحًاعاثٖ -ام
ٔ9ٗ7
لٗضص أبغٍل
مجلت صلُل ال٨خاب  -نبرًىت بىٟ٢ت-هٓغٍت الش٣اٞت :جدضًضاث ومٟاَُم  - -اإلاشيض الجامعي ـ ظىم ؤهشاط-
www.dalilalkitab.net/?id=454
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 ٔ998بحروث ،لبىان
َ ٔٗٔ9ـ /
ٖٖٔٔ  ،عبُ٘ آلازغ
مجلت اإلاجخم٘ الش٣افي زًحر ظٟٗغ  " :هدً وٞى٧ىٍاما وجهاًت الخاعٍش " ٕ ،
م٘ٗ.

نضام الحًاعاث واٖاصة بىاا الىٓام الٗالمي :نمىتُل  www.neelwafurat.com › ... › .قلعكت ›مزاهب قلعكُت
ؤلاٖالن الٗالمي للخىىٕ الش٣افيwww.terezia.org/section.php?id=762
مجلت دلُل الٌخاب -ـبرًىت بىنكت-هظشٍت الشهاقت :جدذًذاث ومكاهُم  - -اإلاشيض الجامعي ـ ظىم ؤهشاط-
www.dalilalkitab.net/?id=454
٘.ٔٙ
-ٕٓٓ8م
 1آصم ٧ىبغ-الش٣اٞت الخٟؿحر ألاهتروبىلىجي-جغظمت جغاجي ٞخخي-مغاظٗتصلُلى اإلاىؾىيٖ -الم الٗغٞت-ماعؽ
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ظُاظاث الهىٍت وؤزشها غلى الاظخهشاس واإلاىاوىت بحن اُ" هم "واُ" هدً"
ألاظخار قاسط لىهِغ ظامػت خعِبت بً بىغلي – الؽلل (الجضاثش)
ملخق الذساظت:
الػالذ الضو ٫مً الٗالم الشالض حٗخبر مؿؤلت الهىٍاث الخانت ٦مغاص ٝللجماٖاث الاهٟهالُت واإلاٗاصًت للهىٍت الىَىُت
الخال٣ت لحاالث الالأمً في َظٍ الضو ،٫في خحن أزظث مجها الضًم٣غاَُاث الغاسخت هُ٣ت ٢ىة اؾخٛلتها للبىاا اإلاىاَىاحي
والاؾخ٣غاع الؿُاسخي ،اهُال٢ا مً مبضأ الاَخمام بالجؼا ًىلض أمً ال٩لٞ ،االٖترا ٝبد٣ى ١الجماٖاث الهىٍاجُت والاَخمام
بها لً ٌُٗ ٤اؾخ٣غاع الضو ٫بل بالٗ٨ـ ،والٟغيُت الغتِؿُت لهظٍ الضعاؾت ج٣ى:٫
٧لما اػصاص الاَخمام بالجؼا " الجماٖاث الهىٍاجُت الخانت" ٧لما جم جد ٤ُ٣الاؾخ٣غا ع واإلاىاَىت.
الخهعُم:
مهذمت
 /1الهىٍت وؤهم بؼٍاالتها في الذولت
أ /الهىٍت والاهخماا
أ ٔ/ـ الاهخماا والىالا الهىٍاحي
أ .ٕ/الخٗضص الهىٍاحي واق٩الُت الاهضماط
ب ـ أػمت الهىٍت والهىٍت الىَىُت
طَ /ىدىٛخىن ويغوعة اٖاصة الىٓغ في الاهخماا
 /2ظُاظاث الهىٍت واظتراجُجُاث هاجحت للبىاء اإلاىاوىاحي والاظخهشاس
أ /ال٣ىمُت ألاوعبُت :مً الضًجي الى الٗلماوي
ب /الهىٍت واإلاىاَىت
ط /صوع الهىٍت في الاؾخ٣غاع الاظخماعي والؿُاسخي
الخاجمت

مهذمت:
مؿؤلت الهىٍت مً أٖ٣ض اإلاؿاتل اإلائزغة في الٓىاَغ الؿُاؾُت في الضولت ،بالحض الظي ًم ً٨أن حؿاَم في أمً
واؾخ٣غاعَا أو الٗ٨ـ مً باب أن ألامً الهىٍاحي ًئزغ وٍخؤزغ باألمً الؿُاسخي والاظخماعي ٖلى خض ؾىاا٦ .ما حٗض الهىٍت اخض
اإلاغج٨ؼاث الهامت للؿُاؾت في الٗهغ الحضًضٞ ،بال٣ضع الظي حؿاٖض الخىُٓماث والبجى الؿُاؾُت ٖلى ا٢امت الخماؾ٪
الؿُاسخي وازظ مىدا زام ب٩ل مجها ،البض لهظٍ الخىُٓماث ؾىاا ٧اهذ صولت أو خغ٦ت أو خؼب مً الٗمل ٖلى وي٘ زُِ
وبغامج واؾتراجُجُاث بىااة للمدآٞت والضٞإ ٖجها وَظا ما ٌٗغ ٝبؿُاؾاث الهىٍت.
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وؾُاؾاث الهىٍت مً أبغػ اإلاؿاتل اإلائزغة في البىاا اإلاىاَىاحي ،إلاا جلٗبه مً صوع في جىظُه ألاٞغاص والجماٖاث ٖلى
خُاتهم الاظخماُٖت والؿُاؾُت ٖلى خض ؾىاا مً ظهت ،واؾخ٣غاع الىٓم واإلاجخمٗاث مً ظهت أزغيٞ ،البىاا اإلاىاَىاحي لً
ًخم اال مً زال ٫قٗىع ألاٞغاص والجماٖاث الخانت باالؾخ٣ىاا وبالخالي الخىظه هدى اإلاجخم٘ ال٨لي بٗض قٗىعَم باالهخماا
والاهضماط ،وَى ما ٌكٗغَم باإلاىاَىت ومىه ال٣ى ٫باؾخ٣غاع َظٍ اإلاجخمٗاث بالغٚم مً الازخالٞاث ال٩امىت ُٞما بُجهم.
وٖلى َظا ًُغح ؤلاؼٍاُ الخالي:
يُل هجحذ الذًمهشاوُاث الشاسخت مً اخخىاء معإلت الهىٍت وخىلتها مً ههىت لػل بلى ههىت نىة؟ وإلاارا الصالذ
الذوُ اإلاخخلكت حػاوي وٍالتها؟
 /1الهىٍت وؤهم بؼٍاالتها في الذولت:
الحضًض ًٖ أبٗاص الهىٍت اإلاخمشلت في زالزُت الش٣اٞت ،الاظخمإ ،والؿُاؾت لً ًخؤحى اال مً زال ٫الجماٖت والتي
أؾاؾها الٟغصٞ .بطا ٧ان الٟغص َى أؾاؽ الجماٖاث ٞما هي الغابُت التي ججم٘ بُجهما؟ وما هي الهلت التي ججٗل مً الٟغص
ً٣ضم الىالا الخام للجماٖت الهٛحرة ٧األؾغة واإلاضعؾت مً ظهت ،ومً ظهت أزغي للجماٖت ال٨بحرة ممً ًغي ٞحهم مخمازلحن
مٗه ؾىااا ٧ان َظا الخمازل ؾُاسخي أو ز٣افي أو اظخماعي؟ٞ .الحضًض ًٖ َظٍ الغابُت أو الهلت التي ججٗل مً الٟغص ًمىذ
والاٍ الى ظماٖت ما اهما ًخؤحى باالهخماا.
ؤ /الهىٍت والاهخماء:
ًمٞ ً٨هم الهىٍت مً زال ٫الهُاٚت الخالُتٞ :بطا َغخذ ؾئالا ٖلى أي شخو بالهُاٚت الخالُت :ما هي
َىٍخ٪؟ ٞاه ٪ؾخجض اظاباث جخمدىع ببؿاَت خى ٫الؿئا ٫مً ج٩ىن؟ أو بٗباعة أزغي ؾخ٩ىن ؤلاظابت بالضوع الظي ًلٗبه
في الجماٖت التي ًىدؿب الحهاٞ 411.األٞغاص صوما ًجزٖىن الى حٗغٍ ٠أهٟؿهم اهُال٢ا مً اإلا٩اهت التي ًدخلها في أوؾاٍ اإلاجخم٘،
والضوع الظي ًلٗبه ُٞه .وٖلُه ٞالهىٍت مً َظا اإلاىٓىع ،هي أن حٗ٨ـ الظاث هٟؿها في أوؾاٍ مجمىٖت ما وجؤزظ لها َضٞا
وجهىٟها وجل٣ى لها م٩اها ٞحها ،أو هي مضي مٗغٞت الٟغص خى ٫مً ً٩ىن 412 .والاهخماا الى ظماٖت ما اهما ٌٗغٞه ألاٞغاص مً زال٫
ألاصواع التي ًلٗبىجها ٞحها ومً زال ٫اإلا٩اهت التي ًدخلىجهاٞ ،مشال ٢اتض ظماٖت ما أو قُش ٢بُلت ؾُٗغ ٝهٟؿه مباقغة بم٩اهخه
صازل الجماٖت ولِـ باؾمه.
وٍم ً٨للٟغص أن ًخماهى  Identificationفي ٖملُت الازخُاع م٘ مجمىٖاث مسخلٟت٣ٞ ،ض ً٩ىن شخها ما "ٞغوؿُا"
مً أنل "نُجي" وٍخدضر الٟغوؿُت والهِىُت والاهجلحزًت وصًىه ( بىطي)  ،وَىاًخه " ال٣هو" ،وم٘ طلٞ ٪بن الخُاعاث ال
ًم ً٨أن ج٩ىن مخىاَُت ،اط أن بٌٗ الهىٍاث ال ًم ً٨ازخُاعَاٞ ،ال ٌؿخُُ٘ اإلاغا أن ًسخاع أن ً٩ىن أؾىص ل٨ىه ٌؿخُُ٘
يمً مجاالث ًٖىٍت مُٗىت أن ًسخاع أولىٍت مُٗىت 413ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫أن الٟغص ال ًم٨ىه جدضًض اهخماااجه بىٟؿه
٧لُاٞ ،اهخماا الٟغص الى ظماٖت ما اهما جدضصٍ ْغو ٝمجها الُبُُٗت ومجها اإلا٨دؿبت أي ً٨دؿبها الٟغص مً زال ٫خُاجه الُىمُت
James D . Fearon. What is identity (As we now use the word) ?. Standford : departement of politicalـ
science. 1999. pp 11.14.
412
Jan E. Stets. And Peter J. Burke. Identity theory , and social identity theory. Vol 63 , no 3.
Washington : American sociological association.2000. pp 224. 225.
٠ٛ٘ 413ذا فالػ اٌذ ،ٓ٠ػزجبٔ ،ٟانهىيت وانخؼذد اإلثىي :دراست مفاهيميت مغ اإلشارة إنً انىمىرج انسىداوي ،عٍغٍخ ٔذٚاد اٌزٕ٠ٛش،
اٌغٛداِْ :شوض اٌزٕ٠ٛش اٌّؼشف ،ٟع١ٍ٠ٛخ  .2010ؿ.11
411
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واإلاهىُت والخٗلُمُتَ ،...ظا مً ظهت ومً ظهت أزغي أن الهىٍت في الى٢ذ الحضًض ال جد٨مها م٩ىن واخض زانت م٘ جىامي
ْاَغة الٗىإلات.
ؤ 1/ـ الاهخماء والىالء الهىٍاحي :
ٌك٩ل الاهخماء اخض الٗىانغ ألاؾاؾُت الغامُت الى حكضًض الىالا لهىٍت الجماٖاث اإلاسخلٟت ،والهىٍت الجماُٖت
اإلاخماؾ٨ت  in groupمغَىهت بمضي الىالااث التي ًمىدها ألاٞغاص لها ،ومضي عإٍتهم إلاهالحهم م٘ مً ًخمازلىن مٗهمٞ .الهىٍت
هي جل ٪الكٟغة التي ًم ً٨للٟغص ًٖ َغٍ٣ها أن ٌٗغ ٝهٟؿه في ٖال٢خه بالجماٖت الاظخماُٖت التي ًيخمي الحها والتي ًٖ
َغٍ٣ها ًخٗغٖ ٝلُه آلازغون باٖخباعٍ مىخمُا الى جل ٪الجماٖت.
جؤؾِؿا ٖلى ما ؾبً ٤يبػي الخمُحز بحن َىٍت الجماٖت ،وبحن الهىٍت ٖلى الىدى الظي جىٗ٨ـ به لضي الٟغص الًٗى
في الجماٖت .وٖلى خض ٢ىَ ٫اعبغث ٧اإلاان  " :Harbert Kalmanالهىٍت الجماُٖت ًدملها أًٖاإَا ألاٞغاص في الجماٖت ،ول٨جها ال
جٓل ٧ل أًٖاا الجماٖت بمجمل اإلاٟاَُم الخانت بهاٞ .هي مً هاخُت ،لها وظىص مىٟهل في نىعة هخاظاث جاعٍسُت
مجخمٗتُ٢ ... ،اٖاث مسخلٟت ًسخل٧ ٠ل مجها ًٖ ألازغ ازخالٞا ٦بحرا في صعظت جضازلهم الٟٗا ٫والتزامهم الىظضاوي ججاٍ
الجماٖت ،خُض ج٣ىم ٖىانغ ػٖامُت مسخلٟت وظماٖاث زاهىٍت ٗٞالت بضوع ا٦بر في جدضًض َىٍت الجماٖت أ٦ثر مً ؾاتغ
اإلاىخمحن الحها 414".ان صوع ألاٞغاص في جدضًض َىٍت الجماٖت ً٩ىن مخٟاوثٞ ،الٟغص الٗاصي اهما ً٩ىن جؤزحرٍ أ٢ل مً ألاشخام
أصحاب اإلا٩اهاث الؼٖامُت ،والتي لها الضوع ألا٦بر في جدضًض َىٍت الجماٖت.
الٟغص الظي ًئزغ في الهىٍت الاظخماُٖت ًب٣ى َى آلازغ في خاظت لالهخماا الى الجماٖت َىٞ ٫تراث خُاجه ل٩ي ًهبذ
طو اخؿاؽ بالىظىص صازلها ،وَى الكٗىع الظي ً٣ىي مً زال ٫وكؤة الٟغصُٞ ،خ٩ىن لضحهم َظا الكٗىع الظي ًترظم
ألٗٞا ٫صازل اإلاجخم٘ٞ ،بطا ٧اهذ الهىٍت هي ٖملُت ؤلاصعا ٥الضازلي لظاجُت الصخو والتي جمضَا ٖىامل زاعظُتٞ ،بن
الاهخماا َى الكٗىع بهظٍ الٗىامل الخاعظُت والظي ًترظم مً زال ٫أٗٞا ٫جدؿم بالىالا الى لهظٍ اإلاجخمٗاث التي ًيخمىن
الحها 415.وبالخالي ٞلالهخماا الضوع الٟٗا ٫والاًجابي ٖلى َىٍت ألاٞغاص الجماُٖت لخل ٤والااث اججاٍ الجماٖاث اإلاسخلٟت .والهىٍت
جدضص الكٗىع الٗمُ ٤الىظىصي ألاؾاسخي لئلوؿان ،والكٗىع الٗمُ ٤الخام باهخماته ،وٍمىذ الاهخماا الٟغص ٚاًخه وأمل
خُاجه :اإلاؿئولُت ًٖ َىٍت الجماٖت ،واؾخمغاعٍت أهماٍ جغاثها اإلاسخلٟت اإلااصًت والغوخُت ،وألامل في أن ظهىصٍ ؤلابضاُٖت لً
جظَب بمىجه ٟ٦غص ،بل ؾدخٛظي خُاة الجماٖت ختى بٗض وٞاجه 416.لظً ٥ب٣ى اعجباٍ الحايغ باإلااضخي أمغا يغوعٍا
الؾخمغاعٍت خُاة الجماٖاث وألاٞغاص ختى في خاالث وٞاة ألاشخام اإلامشلحن إلااضخي الجماٖاث.
ؤ .2/الخػذد الهىٍاحي وبؼٍالُت الاهذماط:
جخٗضص الاهخماااث في ٧ل مجخم٘ الى ظماٖاث مسخلٟت ،صًيُت ،لٛىٍت ،ازيُت ،أو ٖغُ٢ت وٚحرَاٗٞ .ىضما ٌكٗغ ؾ٩ان بلض ما
بهظٍ الاهخماااث اإلاسخلٟتً ٠ُ٨ٞ ،جب اصاعة َظا الىا٘٢؟ َل ًجب ججاَل َظٍ الجماٖاث؟ أم أزظَا بٗحن الاٖخباع؟ والى
اي صعظت؟ .زهىنا اطا ٧اهذ ٧ل ظماٖت جغي في هٟؿها أ٢لُت هىٖا ما ،ومؿدبٗضة٩ٞ ،ل الجماٖاث والش٣اٞاث لضحها اهُبإ

414ـ سؽبد ػجذ هللا ،اٌؾبِ ،ٟإشكانيت انهىيت في إسرائيم ،اٌى٠ٛذ :اٌّظٌظ اٌٛطٌٍٕ ٟضمبفخ ٚاٌفٕٚ ْٛا٢داة .199 .ؿ.10
415ـ عٕبءِ ،جشٚن ،انهىيت واالوخماء االخخماػي في شمال سيىاء ،اٌمب٘شح :اٌّشوض اٌمٌٍ ِٟٛجؾٛس االعزّبػ١خ .1991.ؿ.218
416ـ سؽبد ػجذ هللا ،اٌؾبِِ ،ٟشعغ عبثك اٌزوش .ؿ .
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بؤجها في مىاظهت آلازغ ألا٢ىي مجها ،وبؤجها لم حٗض ٢اصعة ٖلى الحٟاّ ٖلى َىٍتها 417.وَى ؤلاق٩ا ٫الظي ال ًم ً٨ججاوػٍ اال مً
زال ٫آلُاث ٗٞلُت ،حٗمل ٖلى الً٣اا أو الخ٣لُل مً خضتهاٟٞ .ي الى٢ذ الظي حٗمل الضولت ُٞه لالهٟغاص بالخد٨م أو
الًبِ الاظخماعي ،جىظض َىا ٥مىٓماث عؾمُت وأزغي ٚحر عؾمُت حؿحر في هٟـ الاججاًٍ ،ماعؽ الىاؽ مً زاللها
ؾلىُ٦اتهم ،ؾىاا في ألاؾغة ،الجماٖت الهٛحرة ،ألانض٢اا ،الٗهاباث ،أو الكلل أو الىىاصي والى٣اباث .....و٧لها حٗمل ٖلى
ٖضم اهٟغاص الضولت بمماعؾت الخد٨م والًبِ الاظخماعي ،وَىا ًٓهغ الهغإ خى ٫جىُٓم اإلاجخم٘ ،ومً الظي ً٣ىم بخدضًض
418
٢ىاٖض الؿلى ٥ومماعؾت الًبِ الاظخماعي؛ َل الضولت أم الجماٖاث ألازغي؟.
ال٨ٟغة ال٣اتلت أن اإلاك٩لت الغتِؿُت في الٗال٢اث الٗغُ٢ت ج٨مً في ٞكل ألا٢لُاث في الاهضماط في اإلاجخمٗاث التي
َاظغوا الحها هي ٨ٞغة همُُت أؾاؾُت يمً الىهج الجضًض الظي خل مدل الخٗضصًت الش٣اُٞت  ...ال ًخطح أبضا في الحُاة
419
الاظخماُٖت ما الظي ٌٗض اهضماظا ٧امال ،وال ًم ً٨الح٨م ٖلُه بؤهه اهضماظا ٧امالٞ ،األَضاً ٝم ً٨حُٛحرَا خؿب الغٚبت،
ألن ما ًم ً٨اٖخباعٍ اهضماظا باليؿبت لجماٖت ما ال ًم ً٨ونٟه ٖلى ظماٖت أزغي ،و٦ظل ٪باليؿبت للمجخم٘ والضولت ٩٦ل
ٞما ًغاٍ اإلاجخم٘ اهضماظا لجماٖت ما ال ًم ً٨اٖخباعٍ اهضماظا ٖلى ظماٖت أزغي.
ل ً٨اإلاالخٔ ٖلى أٚلب الضو ٫التي بها حٗضصا َىٍاجُا زانت مً صو ٫الٗالم الشالض ،أن ٖملُت اؾخمغاع الدك٪ُ٨
في وَىُت بٌٗ الجماٖاث والكغاتذ جدذ ٖىىان وظىص اػصواظُت في الىالا  Divided loyaitiesبحن الىالا الىَجي اإلاغجبِ
بٓهىع الضولت الحضًشت ،والىالا الضًجي اإلاغجبِ بٓهىع صولت ٢ىمُت أو صًيُت حؿخُ٣ب والا ظماٖاث مً اإلاىاَىحن الظي
420
ًيكُغ والاَم بحن صولتهم الىَىُت مً ظهت وصولتهم ال٣ىمُت مً ظهت أزغي التي ٢ض ج٩ىن وَجهم ألانلي مً ظهت أزغي
وَى ألامغ اإلاىدكغ ب٨ثرة زانت بالضو ٫وألاهٓمت الضً٨خاجىعٍت ،أًً حؿخٛل َظٍ ألاهٓمت مؿؤلت الهىٍت لخٗىٌٍ مبضأ
الكغُٖت الٛاتب ٖجها ،والٗمل ٖلى جدغٌٍ الجماٖاث ألازغي يض الجماٖت الخانت اإلاُالبت بد٣ى٢ها.
ب /الهىٍت الىوىُت في ظل ؤصمت الهىٍت:
ًء
ًء
ًء
الاهخماا قٗىع ٞغصي بالش٣ت ًمؤل الىٟـ ،قٗىع بؤن ؤلاوؿان لِـ وخُضا ولِـ يُٟٗا ،وال ٌؿحر مىٟغصا في ٖالم
ًجهله ،بل َى ًمل ٪الؿىض ،وأهه أي الٟغص ظؼا مً ظماٖت ًم ً٨أن جضاٖ ٘ٞىه يض اإلاجهى ،٫ؾىاا ٧ان َظا اإلاجهى٢ ٫ىة
ًء
مٗاصًت أو ْغوٞا ٢اَغة أو أي شخيا آزغ.
وجدىىٕ الاهخماااث ٖىض ؤلاوؿان ،وطل ٪للخُىعاث اإلاخٗضصة التي حكهضَا الحُاة البكغٍت ،وٍم ً٨اًجاػ أَم أهىإ
ًء
الاهخماااث وأ٦ثرَا قُىٖا في :الاهخماا الٗغقي ،الاهخماا الضًجي وألاًضًىلىجي اإلاظَبي أو الحؼبي ،الاهخماا الؼم٩اوي  ،الاهخماا
ال٣ىمي والؿُاسخي ،وٍم ً٨مالخٓت ام٩اهُت وظىص جؼامً واجٟا ١بحن ٖضص مً الاهخماااث في و٢ذ واخض صون حٗاعى ،و٢ض
ًء
ًدضر حٗاعى وزال ٝبحن اهخمااًً أو أ٦ثر وٍ ٘٣الٟغص في نغإ ل٨ىه ًًٟل في الجهاًت الاهخماا ألا٦ثر ٖم٣ا في صازله وألا٦ثر
ًء
جىا٣ٞا م٘ ُ٢مه ،وٍٓهغ خُجها مٟهىم الاهخماااث الخٗىًٍُت التي ً ٠٣الاهخماا الضًجي ٖلى عأؾها .421لظا ٞبن ؤلاهخماا ًمشل
41ـ ِؼٍٛف ،أِ ،ٓ١انهىياث انقاحهت :قراءاث في االوخماء وانؼىنمت ،رشعّخٔ :جِ ً١ؾغٓ،اٌطجؼخ ،1دِؾكٚ :سٚد ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش
ٚاٌزٛص٠غ .1999 ،ؿ ؿ .12 .111
418ـ ػبسفِ ،ؾّذ ٔقش ،ابسخيمىنىخيا انسياست انمقاروت :انىمىرج انمؼرفي ـ انىظريت ـ انمىهح ،اٌطجؼخ ،1ث١شٚد :اٌّئعغخ اٌغبِؼ١خ
ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ .2002،ؿ.325
 419ػٍ ،ٟساربٔبع ،ٟانخؼذديت انثقافيت :مقذمت قصيرة خذا ،رشعّخٌ :جٕ ٝػّبد رشوِ ،ٟقشِ :ئعغخ ٕ٘ذاٌٍ ٞٚزؼٍٚ ُ١اٌضمبفخ.2013 ،
ؿ.94
 420وبظُ ،ؽج١ت ،انمسأنت انطائفيت :حؼذد انهىياث في انذونت انىاحذة ،ث١شٚد :داس اٌزٕ٠ٛش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ.216 .2011 ،
ػت اٌشؽّٓ ،اٌطشؽب ،ٞٚأزمت انهىيت نذي األحذاد انداوحيه مقاروت باألسىياءِ" ،زوشح ٌٕ ً١ؽٙبدح اٌّبعغز١ش" ،غضح:
 421خٍ ً١د
اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ .2002 ،ؿ .5
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ًء
ًء
ق٨ال مً أق٩ا ٫الهىٍت الظاجُت ،وَى أ٦ثر اعجباَا بالهىٍت الجماُٖت وَىٍت الضوع التي جمشل الغ٦حزة الشاهُت للهىٍت الظاجُت
بٗض الجاهب الظاحي ،وٍ٩ىن الاهخماا بٗض مهم مً أبٗاص الهىٍت.
٦ما أن الاهخماا ٌٗغ ٝمً زال ٫الٗال٢ت الخٟاٖلُت بحن الهىٍت بما جىُىي ٖلُه مً م٣ىماث ٧ :اللٛت والضًً والخاعٍش
اإلاكتر ،٥والىَىُت وٚحرَا ،أي ٧ل ما ًُب٘ ظماٖت بكغٍت وٍمحزَا ًٖ ٚحرَا  ،والتي جدمل صاللتها مً اإلادضصاث ألاؾاؾُت
لش٣اٞت ألامت ،وبحن مسخل ٠الًٟاااث اإلاجخمُٗت التي ًيخمي الحها الٟغص وبما ًغجبِ به مً ٖال٢اث وٍماعؾه مً اصواع إلقبإ
خاظاجه وجد ٤ُ٣طاجه.
ٞغٚم ما لٗملُت الخيكئت الاظخماُٖت التي ًخل٣اَا الٟغص في مغاخل خُاجه اإلاب٨غة مً أَمُت بالٛت في حكُ٨ل شخهِخه وفي
جدضًض َىٍخه ،اال أن الهىٍت الٟغصًت والجماُٖت جخ ٠ُ٨و جخؤزغ بالىٓم وألاوؿا ١الاظخماُٖت ،و٦ظل ٪جبٗا لؤلويإ التي
ٌِٗكها ألاٞغاص والجماٖاث وما ًمحز َبُٗت ٖال٢اتهم الاظخماُٖت.422
وَظا ما ً٣ىصها الى اصعا ٥خ٣ُ٣ت أؾاؾُت وهي أن جمؿ ٪ألاٞغاص واٖتزاػَم بهىٍتهم ًخٟاٖل م٘ ألاويإ التي ٌِٗكها
اإلاىدؿبحن الحها وًٖ مضي وٖحهم وجمشلهم لها ،وًٖ مضي ما ٌؿىصَا مً ُ٢م و٦ظا ٖلى ٢ضعتها في جمُ٨جهم مً جد ٤ُ٣طواتهم
واقبإ خاظاتهم ويبِ ؾلىُ٦اتهم وجىُٓم قب٨ت ٖال٢اتهم ألجها جمشل مدهلت ألا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث والُ٣م والاججاَاث التي
ً٩ىجها الٟغص ًٖ طاجه وًٖ آلازغًٍ وًٖ بِئتهم ومجخمٗهم.
ط /هىدىؿخىن ولشوسة بغادة الىظش في الاهخماء
وٍ٣ى ٫نمىٍل َىدىٛخىن أن " مك٩لت الهىٍت في أمغٍ٩ا ٞغٍضة مً هىٖها ،ول ً٨أمغٍ٩ا لِؿذ ٞغٍضة في أن لضحها
مك٩لت َىٍت .واإلاؿاظالث ًٖ الهىٍت ال٣ىمُت هي نٟت مخٟكُت في ٖهغها الحاليٟٞ ،ي ٧ل م٩ان ج٣غٍبا حؿاا الىاؽ وأٖاصوا
423
الىٓغ ،وخضصوا مً ظضًض ما َى مكترُٞ ٥ما بُجهم وما ًمحزَم ًٖ ٚحرَم مً الكٗىب .مً هدً؟ والى أًً هيخمي؟.
والؿئا ٫الجىَغي الظي ًخمدىع خى ٫أػمت الهىٍت هي مً ه٩ىن؟ ٟٞي الى٢ذ الظي ًبضأ الٟغص والجماٖاث في البدض ًٖ
جهيُ ٠لهم وم٩ان لهم في اإلاجخمٗاثً ،دضر ؤلاق٩ا ٫الخام بؤػمت الهىٍت والالأمً الهىٍاحي .اال أن ما ًجب ؤلا٢غاع به َى
أن أػمت الهىٍت لِؿذ نٟت لهُ ٤بمجخم٘ صون آزغ واهما ب٩ل اإلاجخمٗاث ل ً٨بضعظاث مخٟاوجت مً مجخم٘ الى آزغ.
ًًُ ٠هٟـ اإلاخدضر الى أن ٖىامل ٖضة ؾاَمذ في َظٍ ألاػمت ،مشل الخدضًض والخُىع ؤلا٢خهاصي والٗىإلات ،وهي
الٗىامل التي ٢اصث الىاؽ الى اٖاصة الخ٨ٟحر في َىٍتهم واٖاصة حٗغٍٟها في ظمل أيُ ٤وأ٦ثر خمُمُت وَاتُٟتِٞ ...كٗغ
الىاؽ باالهخماا م٘ مً َم ٖلى قا٧لتهم ومً ًخهىعون أجهم ٌكتر٧ىن مٗهم في ٖغ ١وصًً وج٣الُض مكتر٦ت وأؾاَحر جخهل
بؤنلهم اإلاكتر ٥وجاعٍسهم اإلاكتر 424.٥وبهظا جهبذ الكٗىع باالهخماا للهىٍت الٟغُٖت أ٦بر مىه قٗىعا باالهخماا للهىٍت
الىَىُت أو ال٣ىمُت ،زانت م٘ ْهىع الىعي الٗغقي والُاتٟي والش٣افي ،وختى َىا ألامغ ٖاصي ألهه ٢ض جؤزظ ألاػمت الهىٍاجُت
بٗضا أزُغ مً مجغص الكٗىع باالهخماا للهىٍت الٟغُٖت ٖلى خؿاب الهىٍت الىَىُت الى اإلاُالبت بالح٨م الظاحي والاهٟها٫
ٕٗٔٓ.
وألامشلت ٦شحرة خى ٫طل ٪وآزغَا مُالب ا٢لُم ٧اجالىهُا باؾباهُا هىٞمبر

 422خبٌذ ،ؽبِذ ،انىسق انمدخمؼي وأزمت انهىيت ،اٌغضائشِ:غٍخ اٌؼٍ َٛاإلٔغبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ .ؿ .388
 423فّٕ٘ ً٠ٛزٕغز ،ْٛمه وحه؟ انمىاظرة انكبري حىل أمريكا ،رشعّخ :أؽّذ ِخزبس اٌغّبي ،اٌمب٘شح :اٌّشوض اٌمٌٍ ِٟٛزشعّخ.2009 ،
ؿ .44
ٔ 424فظ اٌّشعغ .ؿ .45
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 /2ظُاظاث الهىٍت واظتراجُجُاث هاجحت للبىاء اإلاىاوىاحي والاظخهشاس:
 ،ٔ99ٙا٢غاع
ل٣ض ظاا في البىض الؿاب٘ والٗكغون " "ٕ7مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة الضولي للح٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،الٗام
ب :في جل ٪الضو ٫التي جىظض بها أ٢لُاث ٖغُ٢ت أو صًيُت أو لٛىٍتٞ ،بهه ألاشخام الظًً ًيخمىن الى َظٍ ألا٢لُاث ًجب أال
ًدغمىا مً خ ٤الخمخ٘ بش٣اٞتهم الخانت ،باالقترا ٥م٘ ألاًٖاا آلازغًٍ في ظماٖاتهمٞ 425".هُئت ألامم اإلاخدضة ٦خىُٓم
ٖالمي ج٣غ بىظىب الاٖترا ٝبالح٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت للجماٖاث ،ومً أظل جدَ ٤ُ٣ظٍ الح٣ى ١البض مً وظىص
ؾُاؾاث َىٍت مىظهت لهظٍ الٟئاث.
وؾُاؾاث الهىٍت َى همىطط للترابِ الىزُ ٤آلعاا وأ٩ٞاع الجماٖاث ،وجىُل ٤الخدلُالث الؿُاؾُت لؿُاؾاث الهىٍت
مً الايُهاص ومداولت الً٣اا وانالح ألامىع والىٓغ في اًجاص الحلى ٫أو جدىٍل وجهىٍب ما ؾب ٤مً الٓلم 426.مً زال٫
الجملت الؿاب٣ت ًخطح أهه ال وظىص لؿُاؾاث َىٍاجُت ما لم حٗاوي َظٍ الجماٖاث الٓلم والايُهاصٞ ،ؿُاؾاث الهىٍت
ظااث ٦ىدُجت للىا ٘٢الهٗب الظي ٖاهخه َظٍ الجماٖاث في مجخمٗاتها.
جخسظ ؾُاؾاث الهىٍت وظهحن لها ٞاألو ٫ماصي والشاوي مٗىىي ،أي أن َىا ٥ؾُاؾاث ماصًت وأزغي مٗىىٍت ،وأن
الهىٍت الاظخماُٖت بداظت الى ه٣اقاث في ق٩لحها الؿاب٣ي الظ٦غ مً أظل الىنى ٫بها الى جد ٤ُ٣خ٣ى٢ها بىىٖحها اإلااصي
واإلاٗىىي ،وبالخالي حٗمل ٖل الٟاٖلُت الؿُاؾُت ل٩ل ظماٖت َىٍاجُت 427.ومً َىا ًٓهغ أن للهىٍت مُٗى ماصي وآلازغ
مٗىىي ،وظب جسهُو ؾُاؾاث ماصًت ومٗىىٍت لخد٣ُ٣ها .أو ٦ما ً٣ى ٫صعٍضا  Deridaأن ؾُاؾاث الهىٍت في أي مجخم٘
ًجب أن ج٣اؽ مً زال ٫زالر ه٣اٍ عتِؿُت جخمشل في :الح٣ُ٣ت ،ال٣اهىن ،والٗضالت ،وهي زالر مخٛحراث لُ٣اؽ مضي وظىص
ؾُاؾاث َىٍاجُت خُ٣ُ٣ت لجماٖت ما ،وَى ما ًئصي الى الً٣اا ٖلى الٗى ٠الهىٍاحي مً زال ٫مؤؾؿت مُالب
428
الجماٖاث.
حؿخمض الهىٍت باليؿبت لٛالبُت الكٗب مً الخاعٍش الصخصخي ،الٗال٢اث الٗاتلُت ،الهضا٢ت ،اإلاىُ٣ت ،...وٖامت ما
ًخم اصعا ٥الظاث ًٖ َغٍ ٤آلازغًٍ في الجماٖت أو الاهدؿاب والاهضماط م٘ مً لهم بٌٗ مً هٟـ الُ٣م واإلاباصة ٧الش٣اٞت
والضًً ،وفي َظا اإلاٟهىم جىُب ٤ؾُاؾاث الهىٍت ٖلى اإلاىا ٠٢الؿُاؾُت وألاٖما ٫اإلاىظهت واإلاغ٦ؼة ٖلى ما ًخٗل ٤بالجماٖاث
الاظخماُٖت اإلاسخلٟت 429.وَى أبؿِ حٗغًٍ ٠م ً٨ج٣ضًمه لؿُاؾاث الهىٍت والتي عبُها بالخمشُل الؿُاسخي للجماٖاث في
اإلاجخم٘ صون جدضًض الزخهاناتها وظىاهبها.
ٞؿُاؾاث الهىٍت هي مُٗى ًغجبِ بالُمحن والِؿاع ٖلى خض الؿىاا ،ألجها جسخو بالجماٖاث الهامكُت اإلاؿدبٗضة
واإلآلىمت في اإلاجخم٘ مً ظهت وجسو الجماٖاث الهىٍاجُت ألازغي التي ال جلح ٤مؿخىي التهمِل مشل ألازغيٞ 430.الجماٖاث

 ،ً٠ٚ 425وٍ١ّ١ىب ،أوديسا انخؼذديت انثقافيت :سبر انسياساث انذونيت اندذيذة في انخىىع ،اٌغضء ،2رشعّخ :اِبَ ػجذ اٌفزبػ اِبَ ،اٌى٠ٛذ:
اٌّغٍظ اٌٛطٌٍٕ ٟضمبفخ ٚاٌفٕٚ ْٛا٢داة  .2011ؿ.44
426
Cressida.Heyes. Identity Politics. Standford Encyclopedia of philosophy. July 2002. P02.
427
John. B. Davids. And others. From « Identity ». in Williams A. Darity Jr. Internationel Encyclopedia
of the Social sciences. 2nd edition. New York : Macmillan.2008. Pp 16. 17.
428
Carolyn. D’Cruz. Identity politics in deconstruction : Calulating incalculable. England : Ashgate
publishing company.2008. Pp 65.70.
429
George. Thomas Kurian. And others. The ensyclopedia of political science. United States of
America: Cq press. 2011. P756.
430
Linda Martin. Alcoff. And others. Identity politics : reconsidered. 1edition. United States of America :ـ
palgrave macmillan. 2006. p26.
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التي حٗاوي تهمِكا أ٢ل ًسهو لها الُمحن ؾُاؾاث جضٖمها ،أما الجماٖاث اإلاهمكت البض للِؿاع أن ًؤزظ مىٟ٢ا مجها بالحض
الظي ٌؿاٖضَا ٖلى الاٖترا ٝبها واؾترصاص خ٣ى٢ها٩ٞ ،ل الغوابِ الهىٍاجُت والاظخماُٖت جيخ٣ل الى عوابِ خُىٍت ؾُاؾُت.
ؤ /الهىمُت ألاوسبُت :مً الذًجي بلى الػلماوي
وفي اإلاغخلت ألاولى مً ال٣ىمُت ألاوعوبُتٞ ،بن الهىٍت ال٣ىمُت ٧اهذ ٚالبا ما حٗغ ٝأوال و٢بل ٧ل شخيا ٖلى أؾاؽ
صًجي ،وفي ال٣غهحن الخاؾ٘ ٖكغ والٗكغًٍ أنبدذ ؤلاًضًىلىظُا ال٣ىمُت طاث َاب٘ ٖلماوي الى خض ٦بحر ،و٢ام ألاإلاان
والبرًُاهُىن والٟغوؿُىن وٚحرَم بخٗغٍ ٠أهٟؿهم ٖلى أؾاؽ ألاؾال ٝأو اللٛت أو الش٣اٞت 431...وَى ما ًٓهغ الضوع الظي
جلٗبه الهىٍت في جهيُ ٠ألاٞغاص والجماٖاث ألهٟؿهمٞ ،الىالا الٛغبي لل٣ىمُت ألاوعبُت ٧ان والاا للهىٍت الٟغُٖت ؾىااا
صًيُت ،لٛىٍت ،أو ز٣اُٞت ،وبالخالي ٞاالهخماا للهىٍت الٟغُٖت ٧ان وال ًؼا ٫مً َب٘ الجماٖاث إلاا له مً زانُت حؿمذ لؤلٞغاص
والجماٖاث مً جهيُ ٠طواتهم واًجاص م٩ان لهم م٘ مً ًدكاع٧ىن مٗم في اللٛت ،الضًً أو الش٣اٞت...
وٍدضر ما ٌٗغ ٝبجزإ الهىٍاث في اَاع الضولت الىاخضة ٖىضما جخمغص ظماٖاث يض ما جغاٍ ايُهاصا ٚحر مدخمل ًماعؽ مً
٢بل ٞئت مهُمىت ،وٍخم الخٗبحر ٖىه بٗضم الاٖترا ٝوالتهمِل ،وٚلبا ما ًدضر طل ٪في ْل ألاهٓمت الكمىلُت ،و٢ض جىٟجغ
أػمت الهىٍت في ْل الخالٞاث ؤلازيُت والضًيُت اإلا٨بىجت لٟتراث َىٍلت لخٗبر بىٟؿها بالٗى ،٠وٍهل ألامغ الى مُالبت بٌٗ
اإلاجمىٖاث ؤلازيُت باالهٟها ًٖ ٫الضولتٞ 432.هغإ الهىٍاث مم ً٨أن ًِّضي بالضولت الى أػماث ٖضًضة ب ٌٛالىٓغ ًٖ أػمت
الهىٍتٗٞ ،ضم اخخىاا الهىٍاث والجماٖاث الهىٍاجُت ًيخج ٖىه مُالب باالهٟها ٫زانت مً َغ ٝالجماٖاث التي حٗاوي
الايُهاص .لظل ٪ال ًم ً٨الً٣اا ٖلى َظٍ الحغ٧اث الاهٟهالُت الى ًٖ َغٍ ٤ج٣ضًم بغامج وؾُاؾاث ج٩ىن في مهلحت ال٩ل
أي في مهلحت الهىٍت والجماٖاث الهىٍاجُت بما ًًمً اؾخ٣غاع واؾخمغاع الضولت.
ب /الهىٍت واإلاىاوىت:
عٚم اَخمام الضو ٫وألاهٓمت الؿُاؾُت الحضًشت بالهىٍت ،وا٢امت ؾُاؾاث زانت بها وفي خحن ٧ان الىالا اإلاُل٤
للمىاَىحن أن ًخجه للضولت ال٣ىمُت باٖخباعَا ججؿُضا َبُُٗا حهُمً ٖلى اإلاجخم٘ بؤؾغٍٞ ،بن الىالا الٟغعي ًخدغ ٥جبٗا
للمهالح ُٞتر٦ؼ في الُب٣ت أو الخي وما قابه .ووكؤث الخىُٓماث الازخُاعٍت واحؿ٘ هُا٢ها خى ٫اإلاهالح اإلاخٗضصة للمىاَىحن
٧األخؼاب الؿُاؾُت 433.اال أهه البض مً الخظ٦حر بؤن َظا الاَخمام لم ًؤحي مً الٗضم ،بل ألن الخمشالث الهىٍاجُت ٢ض وظضث مً
ًمشل مُالبها .وألن الحؼب أصاة للخمشُل الؿُاسخي ٞهى ًخًمً جدغ٧ا ظماُٖا إلمالا اإلاُالب ،ؾىاا ٧ان َظا ؤلامالا مباقغا
ًٖ َغٍ ٤الخُاباث والبرامج ،أو ٚحر مباقغ وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤ألاشخام بهٟتهم ممشلحن للجماٖاثٞ .الىالا للحؼب
الؿُاسخي مً َغ ٝألاٞغاص والجماٖاث ًؤزظ َابٗا مهلحُا ،أي أن الحؼب الؿُاسخي ٌٗخبر ٦دامي وممشل للجماٖاثٞ .ؤًً
ًٓهغ صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت في الضٞإ ًٖ مهالح ألاٞغاص والجماٖاث؟
الجماٖاث الهىٍاجُت جدٓى باَخمام ٦بحر في الضو ٫وألاهٓمت الؿُاؾُت الضًمى٢غاَُت ،وأظىضتها في الؿُاؾت
الٗامت بالك٩ل الظي ًًمً خ٣ى٢ها اإلااصًت واإلاٗىىٍت ،وطل ٪ما ًمشل الاٖترا ٝبهظٍ الجماٖاث٦ ،ما ًم ً٨لؤلهٓمت
الؿُاؾُت مىاظهت اإلاُالب أو اي أػمت هاججت ًٖ الهغإ الهىٍاحي مً زال ٫زل ٤أؾاؽ ٢ىي للىخضة الىَىُت ،وج٣ضًم

 431فّٕ٘ ً٠ٛزٕغزِ ،ْٛشعغ عبثك اٌزوش .ؿ .4
٠ٛ٘ 432ذا فالػ اٌذِ ،ٓ٠شعغ عبثك اٌزوش .ؿ.12
 433فبِٕ٘ ،ً٠ٛزٕغز ،ْٛانمىخت انثانثت :انخحىل انذيمىقراطي في أواخر انقرن انؼشريه ،رشعّخ :ػجذ اٌ٘ٛبة ػٍٛة ،اٌطجؼخ،1
اٌى٠ٛذ :داس عؼبد فجبػ .1993 ،ؿ.10
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الىماطط الىَىُت واخترام الظاث وجؤُ٦ض عمىػ الهىٍت في الحُاة الؿُاؾُت 434.وَى ألامغ الظي ؾى ٝؾِؿاٖض َظٍ ألاهٓمت
ٖلى الاؾخ٣غاع مً زال ٫قٗىع ألاٞغاص والجماٖاث باإلاىاَىت.
ٖلى أي خاَ ،٫ل ًم ً٨أن ُيح َ
ٛغؽ مكاٖغ الاهخماا والىالا للضولت ،والىَىُتَ ًٖ ،غٍ ٤ازخباعاث اإلاىاَىت
َّد
ًء
زهىنا أن الٗضًض مً
اإلاًٟلت لضي بلضان مشل بغٍُاهُا وَىلىضا؟
جمشل خؼمت أزغي مً الابخ٩اعاث
ومغاؾمها ،التي ِّ
ًء
حٗغيىا بالٟٗل للٗضاا والغ ٌٞوالخمُحز ،أو أن ً٩ىهىا في ؾبُلهم الى ُّ
اإلاىاَىحن الجضص عبما ً٩ىهىن ٢ض َّد
الخٗغى لظل٢ ٪غٍبا؟
و٢ض ق ٪٨مٗٓم اإلائعزحن وٖلماا الاظخمإ في ام٩اهُت ٚغؽ مكاٖغ الاهخماا وألالٟت الحُ٣ُ٣حن ججاٍ بلض ما مً زال٫
جضابحر وَىُت مىظهت مً ال٣مت الى ال٣اٖضة حكمل ألاٖالم الىَىُت والخٗهضاث وألاهاقُض الىَىُت .وال ًىظض ما ًشحر الاٖتراى
مً خُض اإلابضأ في مشل جل ٪الازخباعاث واإلاغاؾمٞ ،هي مىظىصة في ٦ىضا والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مىظ ػمً بُٗض ،وٍجضع
ال٣ى ٫ان الىاٞضًً الجضص ً٨دؿبىن بٌٗ اإلاٗلىماث اإلاُٟضة بكؤن اإلاجخمٗاث التي َاظغوا الحهاَّ ،د
وأن الاخخٟا ٫الغمؼي
َ
ً٣ىي الكٗىع باقخما ٫اإلاىاَىت ٖلى خ٣ى١
بالضزى ٫في اإلاىاَىت ًضٖ ٫لى أجها ه٣لت مهمت ظضًغة باالخخٟاا ،مما ِّ
ومؿئىلُاث .435وبالخالي ٞاإلاىاَىت هي ٖملُت جغؾُش اإلاباصة والُ٣م الىَىُت ٖبر ٢ىىاث ٖضًضة ومسخلٟت ب ٌٛالىٓغ ًٖ
الاهخماااث الصخهُت لؤلٞغاص والجماٖاث.
في ٖام  ، ۲۰۰۲أصزلذ خ٩ىمت اإلامل٨ت اإلاخدضة حٗلُم اإلاىاَىت في اإلاىهج الىَجي لجمُ٘ الُالب الظًً جتراوح
أٖماعَم بحن  ۱۱و  ۱٦ؾىت ،صحبخه ٦ظل ٪جىنُاث ببصعاط مىيىٖاث خى ٫الٗىهغٍت والاهخماا الٗغقي ،ومجمىٖت
مخىىٖت مً الضًاهاث ،وجىاو ٫اإلائلٟحن الؿىص وآلاؾُىٍحن بالضعاؾت في اَاع ألاصب ؤلاهجلحزي 436،وَىا ًٓهغ بىيىح ٠ُ٦
أزظث الضًمى٢غاَُاث الغاسخت مً الخٗضص الهىٍاحي ٦بَاع للمىهج التربىي والجٗل مىه أصاة للمىاَىت ،مً زال ٫اصعاط
مجمىٖت مً اإلاىايُ٘ اإلاسخلٟت الخانت بالهىٍت والخٗضص الهىٍاحي في اإلاضاعؽٖ ،لى أَٟا ٫مً ؾًٔٔ و ٔٙؾىت لٗلمها
ببم٩اهُت جغؾُش َظٍ الُ٣م في ألاَٟا ٫بهظا الؿً.
َّد
اال أن ٞئخحن مخباًيخحن مً الى٣ض َّد
اإلاىظه الى مىهج التربُت الىَىُت الجضًض ؾلُخا الًىا بىيىح ٖلى الهٗىبت التي
َ َ
َّد
َّد
ًىُىي ٖلحها بىاا جغار واخض مدؿ ٤للخاعٍش البرًُاوي والُ٣م ألاؾاؾُت البرًُاهُت .وفي خحن ق٨ذ مغاظٗت ٧لٟذ بها
الح٩ىمت الؿحر ُ٦ض أظُبجى في ًىاًغ ٖام  ۲۰۰۷مً ٖضم ٟ٦اًت التر٦حز ٖلى َىٍت اإلامل٨ت اإلاخدضة وجاعٍسهاَّ ،دهضص الؿحر
صًُٟض واَؿىن ،أؾخاط اصاعة الخٗلُم الٗالي في مٗهض التربُت بجامٗت لىضن ،في ًىاًغ ٖام  ۲۰۰۹بضعوؽ اإلاىاَىت الحالُت
باٖخباعَا َكت و٢ىمُت الجزٖت ًء
صاُٖا الى اإلاؼٍض مً الىعي بالحؿاؾُاث الضولُت ،وأوصخى ٦ظل ٪بىي٘ نُٛت ازخباع لُالبي
ًء
الجيؿُت الجضص ج٩ىن أ٢ل اعجباَا بالش٣اٞت .وٖلى وظه الخدضًض٣ٞ ،ض عأث صعاؾت أظغاَا اإلاٗهض أن ٚغؽ الجزٖت الىَىُت،
ج٨غؾها صعوؽ اإلاىاَىت في اإلاضاعؽً ،ىُىي ٖلى جىظُه أزالقي مٟغٍ ،بخٗخُمه ٖلى أوظه الٛمىى ألازالقي التي حك٩ل
التي ِّ
ظؼاا مً جاعٍش ألامت 437.وبالغٚم مً الجهىص الىٓامُت البرًُاهُت مً أظل زل ٤ظى للمىاَىت ب٩ل الُغ ١الؿلمُت والغاُ٢ت
اال أن ألا٧اصًمُحن ًىظهىن لها الاهخ٣اصاث ،وبالُب٘ هي لِـ اهخ٣اصاث الٛغى مجها الاه٣ام مً ُ٢مت الؿُاؾاث البرًُاهُت
الهىٍاجُت واهما هي اهخ٣اصاث بىااة الٛغى مجها اه٣ام وج٣لُل الهىة بحن الجماٖاث الهىٍاجُت وألامت البرًُاهُت وبالخالي
الىنى ٫الى أٖلى مؿخىٍاث اإلاىاَىت.
 434ػجذ اٌغفبس سؽبد ،اٌمقج ،ٟانخطىر انسياسي وانخحىل انذيمىقراطي ـ اٌىزبة اٌضبٔ ٟـ اٌؾشان اٌغ١بعٚ ٟاداسح اٌقشاع ـ ،ط،2
اٌمب٘شح :عبِؼخ اٌمب٘شح .2006 ،ؿ.33
 435ػٍ ٟسأزبعِ ،ٟشعغ عبثك اٌزوش .ؿ .118
ٔ 436فظ اٌّشعغ .ؿ 119
ٔ 43فظ اٌّشعغ .ؿ.119
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اإلادضصة للؿمت البرًُاهُت في صٌؿمبر
و٢ض أنضع عتِـ الىػعاا آهظا ٥جىوي بلحرُٞ ،ما أنبذ أخض أَم الخُاباث
ِّ
ًء
ٖام  ، ۲۰۰٦نُٛا ٖضة مخباًىت إلاىيىٕ واخض ،أال وهي " ؤلاًمان بالضًم٣غاَُت ،وؾُاصة ال٣اهىن ،والدؿامذ ،واإلاؿاواة في
اإلاٗاملت للجمُ٘ ،واخترام َظا البلض وجغازه اإلاكتر " ،"٥الخًامً ،بالخ٣اعب والخٗاٌل الؿلمي"" ،الدؿامذ ومض ظؿىع
وأنغ ًء
َّد
أًًا ٖلى أن جل ٪الُ٣م ال حؿخٛجي ًٖ
الخًامً ٖبر الك٣ا ١ال ِّٗغقي والضًجي ،وجد ٤ُ٣اإلاؿاواة للجمُ٘ وبحن الجمُ٘".
ًء ًء
اؾخٛىاا ٧امالُٞ ،د ٤لىا الخمخ٘ ب" أصًاهىا وأظىاؾىا وٖ٣اتضها الخانت اإلاسخلٟت" لٖ ً٨لُىا " واظب
الخٗضصًت الش٣اُٞت
َّد
الخٗبحر ًٖ أي زال ٝبؤؾلىب ًدؿً ٤ء
جئل ٠بُيىا" 438.وَى ما ٌٗبر نغاخت ٖلى أن بغٍُاهُا
جماما م٘ الُ٣م اإلاكتر٦ت التي ِّ
 ،ؾُاسخي أو
أزظث ٖلى ٖاج٣ها مؿؤلت الهىٍت مدمل الجض ألجها جغي ٞحها ٖات٣ا أمام أي ج٣ضم وجُىع ا٢خهاصي
اظخماعي .ل ً٨اإلائ٦ض أن ما أنضعٍ جىوي بلحر لم ًؤحي مً الٗضم ل ً٨ظااث جسىٞا مً اصعا ٥الؿُاؾُحن البرًُاهُحن مً
زُىعة الاوك٣ا ١الهىٍاحي للجماٖاث الخانت في بغٍُاهُا وزانت ُٞما ًسو مبضأ اإلاىاَىت.
ط /دوس الهىٍت في الاظخهشاس الاظخماعي والعُاسخي:
أبغػ مشا ٫للىجاح الاؾتراجُجي ل٣اٖضة اؾخ٣ىاا الُىات ٠ببًٗها البٌٗ إلاهلحت اؾخ٣غاع وجىمُت أي أمت َى ما
خضر وٍدضر في الهىض ب ٌٛالىٓغ ًٖ ألاخضار الُاتُٟت الضامُت ال٣لُلت التي خضزذ بك٩ل مخباٖض زال ٫الٗ٣ىص الخمؿت
ألازحرة ،ول ً٨عٚم الخٗضصًت الُاتُٟت التي ًخ٩ىن مجها الؿ٩ان ٧اإلاؿلمحن والهىضوؽ واإلاؿُدُحن والؿُش والبىطًحن والحهىص...
وعٚم طل ٪أجاح صؾخىع
ٓ٘ ٔ9إلاسخل ٤اإلاىاَ ٤الهىضًت الاقترا ٥في خ٩ىمت الاجداص الىَجي٦ ...ما أن الجِل الهىضي ٌٗ٨ـ
جىاػها ص٣ُ٢ا للترُ٦بت الضازلُت الخٗضصًت باألبٗاص الؿُاؾُت والضًيُت والش٣اُٞت 439.وَى ما َبٖ ٤لى أعى الىا ٘٢بالىٓغ الى
الخمشُل الهىٍاحي ٖلى مؿخىي اإلاجالـ واإلا٣اَٗاث في الهىض ،وبالخالي ًلٗب َظا ال٣غاع صوعا عتِؿُا في اؾخ٣غاع الهىض.
ول٩ل مً الضولت والجماٖاث ألازغي اإلاخىاٞؿت مٗها ٖلى جد ٤ُ٣الًبِ الاظخماعي أَضا ٝمسخلٟتٞ ،الضولت حؿعى
الى جد ٤ُ٣الىالا والُاٖت والكغُٖت ،في خحن حؿعى الجماٖاث ألازغي الى جد ٤ُ٣مهالح زانت بها في اَاع ٢اهىوي ،جداو٫
مً زالله الجماٖاث اإلادغومت اإلاىاٞؿت ٖلى الؿلُت ،بِىما جداو ٫الجماٖاث اإلاهُمىت الحهىٖ ٫لى الخؤًُض الٗام لًمان
اؾخمغاعَا في الؿلُت 440،وَىا ج٨مً اللٗبت الؿُاؾُت في عٚبت ٧ل َغ ٝالهُمىت والؿُُغة واإلاكاع٦ت في نى٘ واجساط
ال٣غاعاث الؿُاؾُت بما ًسضم مهالحها.
ٞالضولت اإلاخدًغة جدكاع ٥الٟٗالُاث الؿُاؾُت في مماعؾت الحغا ٥الؿُاسخي صون ألازظ بالهىٍاث الضًيُت
والُاتُٟت في جهيُ ٠الٟغ٢ااٞ ،خ٩ىن الضولت صولت للجمُ٘ ،ظمُ٘ ألاٞغاص وألاخؼاب ،وٍم ً٨جلمـ طل ٪في أمغٍ٩ا الكمالُت
وٖلى امخضاص الضو ٫ألاوعبُت مً قمالها ختى ظىىبها وفي الُابان أًًا 441...وَى ما ًٓهغ جالػم الضًمى٢غاَُت والخُىع
الاظخماعي والا٢خهاصي للضًمى٢غاَُاث الٛغبُت وٖضم ؤلا٢هاا الهىٍاحي ألي ٧ان مً الجماٖاث الخانتٞ ،بقغا٧ ٥ل
الٟغو٢اث والازخالٞاث اإلاجخمُٗت اإلابيُت ٖلى الهىٍت أمغ البض مىه مً أظل البىاا الضًمى٢غاَي.
ول٣ض أنبدذ الهىٍت م٘ حكُِض الضولت الحضًشت قؤها لها بدُض أنبدذ الضولت مخهغٞا في الهىٍت ،حؿً لها الترجِباث
وجً٘ لها الغ٢اباثٞ ،بما أن ال حٗتر ٝبالهىٍاث ألازغي جدضًضا للهىٍت ال٣ىمُت (خالت ٞغوؿا) ،وأما م٘ ٢بىلها الخٗضصًت
ٔ 438فظ اٌّشعغ .ؿ .116
 439وبظُ ،ؽج١تِ ،شعغ عبثك اٌزوش .ؿ .113
440ـ غبثش٠بي ،أٌّٛذٚ ،آخش ،ْٚاٌغ١بعخ اٌّمبسٔخ ـ اطبس ٔظش ٞـ  ،رشعّخِ :ؾّذ ثؾ١ش صا٘ ،ٟاٌّغ١شث ،ٟاٌطجؼخ ،1ثٕغبص :ٞعبِؼخ لبس
ٔٛ٠ظ .1996 ،ؿ .19
 441وبظُ ،ؽج١تِ ،شعغ عبثك اٌزوش ؿ .183
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الش٣اُٞت جدضص مغظُٗت ج٩ىن وخضَا قغُٖت (خالت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت) 442.و٦ؤخؿً مشا ٫لالٖترا ٝبالخٗضص الهىٍاحي
طل ٪اإلاضي الظي ٌؿىص ُٞه الٟهم الخٗضصي لؤلمت في بغٍُاهُا َظٍ ألاًام بىنٟها مجخم٘ مً ألاٞغاص اإلاىاَىحن ألاخغاع بٌٛ
الىٓغ ًٖ أنلهم الش٣افي الٗغقي ًخطح مً زال ٫الُ٣مت الٗالُت وؿبُا اإلاغجبُت بد٣ى ١ألاٞغاص بالحض الظي ًخم ُٞه
ٓ ،ٔ99جبىاث بغٍُاهُا مغ٦ؼ
ٔ ٔ98والٗام
الدؿامذ م٘ ألا٢لُاث الىاٞضة .وفي م٣اعهت قملذ حؿ٘ بلضان أوعوبُت في الٗام
443
الهضاعة مً بحن َظٍ الضو ٫في اؾخُالٕ للدؿامذ م٘ آلازغًٍ واخترامهم ،والاٖترا ٝبالح٣ى.١
ٟٞي الضًمى٢غاَُاث الهىاُٖت اإلاخ٣ضمت ايمدلذ أَمُت الهىٍاث اإلابيُت ٖلى الُبُ٣ت ،بالغٚم مً أن اإلاهاصع اإلااصًت
للهىٍت الؿُاؾُت الجماُٖت ْلذ ٖلى أَمُتها في اإلاىاٞؿت الؿُاؾُت والخىُٓم الا٢خهاصي ،وفي اإلا٣ابل وٖلى الٗ٨ـ ٞان
الهىٍاث ٚحر الُبُ٣ت والتي ججهٌ ٖلى الاعجباَاث التي جخُىع مً ؤلاخؿاؽ باالهخماا الى ظماٖاث مُٗىت مبيُت ٖلى اللٛت
والضًً والجيـ والجيؿُت ٢ض اػصاصث أَمُت ـ ٣ٞض بضث َظٍ الهغاٖاث واضحت زهىنا في بالص ما بٗض الاؾخٗماع مشل
هُجحرًا 444.بدُض أن الاؾخٗماع ظٗل مً الهىٍت مىيٗا لٗمله اؾخمغث جضاُٖاتها الى ما بٗض الاؾخ٣ال ٫بٟغى البظوع
لهغاٖاث مؿخ٣بلُت بها .وأمشلت ٦شحرة ًٖ َظا ٞاالؾخٗماع في ٧ل الضو ٫التي خل بها خاو ٫الاَخمام بالهىٍت بال٣ضع الظي
ٌؿاٖضٍ ٖلى الب٣اا وجماقُا م٘ ؾُاؾخه في الحايغ ،مً ظهت ،ومً ظهت أزغي ؤلاب٣اا ٖلى جضاُٖاتها في اإلاؿخ٣بل .وأما ما
ًخٗل ٤بمك٩لت الهىٍت الجماُٖت وجىػَ٘ الؿُاؾاث ٞاهه بمجغص وي٘ مُالب الهىٍت ٖلى الجضو ٫الؿُاسخي ٞاهه ًمً٨
للح٩ىماث الخٗامل مٗها ًٖ َغٍ ٤جىػَ٘ اإلاىاعص بُغٍ٣ت حٗالج بها مُالب ألا٢لُاث أو ظماٖاث الهىٍاث ألايٗ ٠ؾُاؾُا.
خُض حٗمل ٖلى الهىٍاث الجماُٖت ٖلى مؿخىي الغمىػ والُ٣م واإلاٗخ٣ضاث و٦ظلٖ ٪لى مؿخىي اإلاىاعص اإلااصًت 445.وفي َظٍ
الىُ٣ت بالظاث جداو ٫الح٩ىماث الاؾخجابت لالخخُاظاث واإلاُالب الكٗبُت ،و٣ٞا إلاسغظاتها:
اظخخشاط اإلاىاسد :الى٣ىص ،الؿل٘ ،ألاشخام ،الخضماث ،مً البُئخحن الضازلُت والخاعظُت.
اليؽاه الخىصَعي :ما هي الى٣ىص والؿل٘ التي ًخم جىػَٗها؟ وإلاً ؟.
جىظُم العلىى :و٢ض ًخجاوػ الى خض اؾخٗما ٫ال٣ؿغ وؤلاٚغاا لٟغى الُاٖت.
446
ألاداء الشمضي :الخُاباث الؿُاؾُت ،الخدٟحز .....التي ٌؿخٗملها الؼٖماا لحض اإلاىاَىحن ٖلى الؿلى ٥اإلاغٚىب.
ٞهظٍ الىْات ٠الح٩ىمُت هي التي جىاظه بها مُالب الجماٖاث ،بٗض أن ج٣ىم بضعاؾتها وجسهُو الؿُاؾاث الخانت بها
مً اظل مىاظهت أي مك٩ل هاظم ًٖ ٖضم الاَخمام بمُالبها .و٢ض أنبذ اإلاسخهحن باإلا٣اعهت ًِ٣ؿىن صعظت ٢ىة ويٗ٠
الضولت اهُال٢ا مً ؾُاؾاث الهىٍت اإلاىظهت لٟئاث اإلاجخم٘ وطل ٪مً زال ٫مئقغ ٧ل مً ال٣ضعة والاؾخ٣اللُت:
الهذسة :هي ٢ىة و٢ضعة الضولت في الخى ٤ُٞبحن اإلاهالح والهىٍاث اإلاجخمُٗت٣ٞ ،ضعة الضولت ج٨مً في جمل ٪واؾخٗما ٫اإلاىاعص
لخىُٟظ ال٣غاعاث والاؾتراجُجُاث اإلاىظهت للخدضًاث وألاػماث اإلاهلحُت الهىٍاجُت.
447
الاؾخ٣اللُت٣ً :هض بها ام٩اهُت اؾخ٣اللُت الضولت بمهالح وَىٍاث اإلاجخم٘.
442ـ دٔ١ظ ،وٛػِ ،ف َٛٙاٌضمبفخ ف ٟاٌؼٍ َٛاالعزّبػ١خ ،رشعّخ١ِٕ :ش اٌغؼ١ذأ ،ٟاٌطجؼخ ،1ث١شٚدِ :شوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ،
 .200ؿ.149
443ـ اؽّذ ػٛك ،اٌشؽّٚ ،ْٛآخش ،ْٚانذونت انىطىيت انمؼاصرة أزمت االوذماج وانخفكيك ،اٌطجؼخ  ،1ث١شٚدِ :شوض دساعبد اٌٛؽذح
اٌؼشث١خ .2008 .ؿ.30
444ـ عّبي ِؾّذ ،أث ٛؽٕت ،اٌغ١بعبد االعزّبػ١خ اٌّمبسٔخ ـ اٌؼبٌُ اٌضبٌش فِ ٟفزشق اٌطشق ـ  ،اإلعىٕذس٠خ :داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ،
 .2006ؿ .3
445ـ ٔفظ اٌّشعغ .ؿ.38
446ـ غبثش٠بي ،أٌّٛذٚ ،آخشِ ،ٓ٠شعغ عبثك اٌزوش ،ؿ .283
Jeffry. Kopstein. Mark Lichbach. op. cit. p27. 44
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و٦مشاٖ ٫لى مضي اَخمام الىٓم الؿُاؾُت الحضًشت بالهىٍت ونُاٚت ؾُاؾاث ٖامت اججاَهاٟٞ ،ي الؿخِىاث (ٓ )ٙمً ال٣غن
الشامً ٖكغ (٢ )ٔ8ام ٖامت الىاؽ بمسخل ٠أَُاٞهم مً الاهجلحز ،بغ ٘ٞمُالب جسخل ٠مً ظماٖت الى أزغي٩ٞ ،اهذ
الؿُاؾت الٗامت ٢ض ظغث و٣ٞا للمباصة الخالُت:
الحو للمىاوىحن ؤو الشغاًا البرًىاهُىن الخجمؼ في هُشاث مػترف بها ناهىها مشل :عوابِ خغُٞت ،ظماٖاث أَلُتَ ،ىات٠
صًيُت ،إلاماعؾت بٌٗ الح٣ى ١الجماُٖت اإلادضصة.
448
ـ ًدمي ال٣اهىن مشل جل ٪الح٣ى ١الجماُٖت.
ـ الح ٤للجماٖاث بخُٗحن ممشلحن لٗغى اإلاُالب واإلآالم الجماُٖت.
وبالخالي ًٓهغ أن الضو ٫الضًم٣غاَُت ج٣ىم ببظغاااث و٢غاعاث تهض ٝالى اػالت ظمُ٘ الٟىاع ١الاظخماُٖت والهىٍاجُت زانت
٧ان طل ٪في مجا ٫الح ٤في الخهىٍذ ،إلاا لهظا ألازحر مً أزغ ٖلى الحُاة الؿُاؾُت ألي صولت ،وبالخالي ؾُاؾاث َىٍاجُت
ظؼتُت َاصٞت لخُىٍغ اإلاىٓىمت الؿُاؾُت.

الخاجمت:
ًب٣ى في ألازحر ال٣ى ٫أن الٛغب لم ًد ٤٣ألامً الهىٍاحي واإلاىاَىت والاؾخ٣غاع اال مً زال ٫ؾُاؾاث َىٍاجُت
واضحتٞ ،لما زههذ الضًمى٢غاَُاث الغاسخت َظٍ الؿُاؾاث اؾخُاٖذ بىاا الضولت الىَىُت مً زال ٫الاَخمام
بالهىٍاث الٟغُٖت ؾُاؾُا ،ا٢خهاصًا ،ز٣اُٞا واظخماُٖا وَى ما مىذ لهظٍ الضو ٫وأهٓمتها الؿُاؾُت ومجخمٗاتها جد٤ُ٣
الاؾخ٣غاع الؿُاسخي.
وٖلى الٗ٨ـ جماما لضي الضو ٫اإلاخسلٟت أًً وْٟذ الهىٍت الاظخماُٖت ٧لُت ٧اهذ أم ٞغُٖت ألٚغاى مهلحُت،
لُسلَ ٤ظا هىٖا مً الٗى ٠والاوؿالر الهىٍاحي للضولت ألام.
وفي َظا الهضص ً٣ى ٫عوؾى" لً ً٩ىن ألا٢ىي بال٣ىة ال٩اُٞت ل٩ي ً٩ىن الؿُض صاتما ،اال اطا خى ٫ال٣ىة الى خ٤
والُاٖت الى واظب" وَى ما ًجب أن حٗمل ٖلُه الضو ٫اإلاخسلٟت أو ا" ٫هدً" للىنى ٫الى ع٦ب الضو ٫اإلاخ٣ضمت اَ" ٫م"،
باُٖاا ٧ل ظماٖت خ٣ى٢ها ومىه البىاا الىَجي اإلامهض للمىاَىت والاؾخ٣غاع الؿُاسخي والاظخماعي.

 448رؾبسٌض ،رٍ ،ٟانحركاث االخخماػيت  1768ـ  ،2004رشعّخ :سث١غ ٘ٚجخ ،اٌمب٘شح :اٌّغٍظ األػٌٍٍ ٝضمبفخ .2005 ،ؿ.66
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ناثمت اإلاشاظؼ:
ٔ /أبى قيب ،ظما ٫مدمض ،العُاظاث الاظخماغُت اإلاهاسهت ـ الػالم الشالض في مكترم الىشم ـ  ،ؤلاؾ٨ىضعٍت :صاع اإلاٗغٞت
.ٕٓٓٙ
الجامُٗت،
ٕ /أمحن ،مٗلى ،ٝالهىٍاث الهاجلت :نشاءاث في الاهخماء والػىإلات ،جغظمت :هبُل مدؿً،الُبٗتٔ ،صمك :٤وعوص للُباٖت
.ٔ999
واليكغ والخىػَ٘،
ٖ /اإلاىهضٚ ،ابغٍا ،٫وآزغون ،الؿُاؾت اإلا٣اعهت ـ اَاع هٓغي ـ  ،جغظمت :مدمض بكحر ػاهي ،اإلاٛحربي ،الُبٗتٔ ،بىٛاػي :ظامٗت
.ٔ99ٙ
٢اع ًىوـ،
ٗ /اخمض ٖىى ،الغخمىن ،وآزغون ،الذولت الىوىُت اإلاػاـشة ؤصمت الاهذماط والخكٌَُ ،الُبٗتٔ ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث
.ٕٓٓ8
الىخضة الٗغبُت.
٘ /الُغقاوي ،زلُل ٖبض الغخمً ،ؤصمت الهىٍت لذي ألاخذار الجاهدحن مهاسهت باألظىٍاء" ،مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر"،
ٕٕٓٓ.
ٚؼة :الجامٗت ؤلاؾالمُت،
.ٔ997
 /ٙالكامي،عقاص ٖبض هللا ،بؼٍالُت الهىٍت في بظشاثُل ،ال٩ىٍذ :اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب.
 /7ال٣هبيٖ ،بض الٟٛاع عقاص ،الخىىس العُاسخي والخدىُ الذًمىنشاوي ـ ال٨خاب الشاوي ـ الحغا ٥الؿُاسخي واصاعة الهغإ ـ،
.ٕٓٓٙ
ٍٕ ،ال٣اَغة :ظامٗت ال٣اَغة،
َ /8ىدىٛخىن،نمىٍل ،مً هدً؟ اإلاىاظشة الٌبري خىُ ؤمشٍٍا ،جغظمت :أخمض مسخاع الجما ،٫ال٣اَغة :اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي
.ٕٓٓ9
للترظمت،
 /9ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،اإلاىظت الشالشت :الخدىُ الذًمىنشاوي في ؤواخش الهشن الػؽشًٍ ،جغظمتٖ :بض الىَاب ٖلىب ،الُبٗتٔ،
ٖ.ٔ99
ال٩ىٍذ :صاع ؾٗاص نباح،
ٓٔ٧ /ىف ،صهِـ ،مٟهىم الش٣اٞت في الٗلىم الاظخماُٖت ،جغظمت :مىحر الؿُٗضاوي ،الُبٗتٔ ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة
.ٕٓٓ7
الٗغبُت،
ُٔٔ٦ /مُل٩ا ،وٍل ،ؤودٌعا الخػذدًت الشهاقُت :ظبر العُاظاث الذولُت الجذًذة في الخىىع ،الجؼإ ،جغظمت :امام ٖبض
ٕٔٔٓ.
الٟخاح امام ،ال٩ىٍذ :اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب
ٔ.ٔ99
ٕٔ /مبرو ،٥ؾىاا ،الهىٍت والاهخماء الاظخماعي في ؼماُ ظِىاء ،ال٣اَغة :اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر الاظخماُٖت.
ٖٔ /مدمض ههغٖ ،اع ،ٝابعدُمىلىظُا العُاظت اإلاهاسهت :الىمىرط اإلاػشفي ـ الىظشٍت ـ اإلاىهج ،الُبٗتٔ ،بحروث :اإلائؾؿت
ٕٕٓٓ.
الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘،
ٗٔ /خامض ،زالض ،اليعو اإلاجخمعي وؤصمت الهىٍت ،الجؼاتغ:مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت.
ٖ٘ٔ /خباويَ ،ىٍضا نالح الضًً ،الهىٍت والخػذد ؤلازجي :دساظت مكاهُمُت مؼ ؤلاؼاسة بلى الىمىرط العىداوي ،ؾلؿلت
ٕٓٔٓ.
هضواث الخىىٍغ ،الؿىصان :مغ٦ؼ الخىىٍغ اإلاٗغفي ،ظىٍلُت
 /ٔٙعاجاهاسخيٖ ،لي ،الخػذدًت الشهاقُت :مهذمت نفحرة ظذا ،جغظمت :لبجى ٖماص جغ٧ي ،مهغ :مئؾؿت َىضاوي للخٗلُم
ٖٕٔٓ.
والش٣اٞت،
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،َ٘ صاع الخىىٍغ للُباٖت واليكغ والخىػ: بحروث، حػذد الهىٍاث في الذولت الىاخذة: اإلاعإلت الىاثكُت،اْم٧ ، قبِب/ٔ7
.ٕٓٔٔ
.ٕٓٓ٘
،تٞا٣ اإلاجلـ ألاٖلى للش:اَغة٣ ال، عبُ٘ وَبت: جغظمت،2004
 ـ1768
 الحشًاث الاظخماغُت، حكاعلؼ، جلي/ٔ8
باللؿاث الاؤظىبُت
19/ Carolyn. D’Cruz. Identity politics in deconstruction : Calulating incalculable. England : Ashgate publishing
company.2008.
20/ Cressida.Heyes. Identity Politics. Standford Encyclopedia of philosophy. July 2002.
21/ George. Thomas Kurian. And others. The ensyclopedia of political science. United States of America: Cq press. 2011.
ـ22/ James D . Fearon. What is identity (As we now use the word) ?. Standford : departement of political science. 1999.
23/ Jan E. Stets. And Peter J. Burke. Identity theory , and social identity theory. Vol 63 , no 3. Washington : American
sociological association.2000.
24/ John. B. Davids. And others. From « Identity ». in Williams A. Darity Jr. Internationel Encyclopedia of the Social
sciences. 2nd edition. New York : Macmillan.2008.
25/ Linda Martin. Alcoff. And others. Identity politics : reconsidered. 1edition. United States of America : palgrave
macmillan. 2006.

189

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

190

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015

دوس ماظعاث الخيؽشت الاظخماغُت في جكػُل الخىىع الشهافي
الذيخىسة بًىاط مدمذ غلُان غلُماث ًلُت اإلالٌت ساهُا للىكىلت /الجامػت الهاؼمُت (ألاسدن)

ًخم جُٟٗل الخىىٕ الاظخماعي مً زالٖ ٫ضص مً اإلائؾؿاث الاظخماُٖت والجماٖاث التي ًيخمي الحها الٟغص وٍغجبِ بها ،ومً
َظٍ اإلائؾؿاث :ألاؾغة اإلاضعؾت ،ظماٖت الغٞا ،١صوع الٗباصة ،الىىاصي ،وؾاتل الاٖالم  ،اما ً٦الٗمل ...واإلاجخم٘ بهٟت
ٖامت.
وٍٓهغ زالزت اهماٍ للخيكئت الاظخماُٖت الاؾغٍت وهي الىمِ الض٦خاجىعي الدؿلُي واإلادؿاَل الدؿُبي الضًم٣غاَي ،و٢ض
اقاعث الٗضًض مً الضعاؾاث التربىٍت ج٣بل الخىىٕ الش٣افي والاظخماعي جؼصاص ٖىض الاٞغاص الظًً حٗغيىا لىِ الخيكئت
الضًم٣غاَي ،بِىما الاٞغاص الظًً حٗغيىا لىمِ الخيكئت الدؿُبي والىمِ الض٦خاجىعي جؼصاص الاهدغاٞاث والٗى ٠وٖضم ج٣بل
 )ٕٓٓٙوجلٗب الاؾغة الضوع الاؾاسخي في نالح الاٞغاص وفي اهدغاٞهم مً زال ٫الىماطط الؿلىُ٦ت التي
الخىىٕ الش٣افيٖ( .ىٍضاث،
َ
َ
ج٣ضمها ألَٟالهاٞ ،ؤهماٍ الؿلى ٥والخٟاٖالث التي جضوع صازل الاؾغة هي الىماطط التي جئزغ ؾلبا او اًجابا في جغبُت
الىاقئحن٣ٞ ،ض اقاعث بٌٗ الضعاؾاث الى ان الاَٟا ٫الظًً ًخٗغيىن لؿىا مٗاملت الىالضًً ازىاا َٟىلتهم او قاَضوا
ًء
. )ٕٓٓٙ
هماطط الٗى ٠صازل اؾغَم ٞؤجهم ٚالبا ما ًغبىن أبىااَم بىٟـ الاؾلىب(الترجىعي وظىٍدان،
ؤوال :اؼباع اخخُاظاث الابىاء
جغجبِ اخخُاظاث الاٞغاص بسهاتو اإلاغخلت الٗمغٍت وألاويإ الاظخماُٖت التي ٌِٗكىجها والتي ججٗل لهم َبُٗت زانت ل٩ي
ججٗل لهم َبُٗت زانت ول٩ي ًئصي الابىاا الضوع اإلاُلىب مجهم ًجب أن جخٟهم جل ٪الاخخُاظاث وجىٞغ ؾبل اقباٖها
ٕٗٓٓ) .وَٗغٖ ٝلماا الىٟـ الحاظت ٖلى اجها :خالت مً الى٣و والاٞخ٣اع والايُغاب الجؿمي والىٟسخي ،ان لم
(الُىؾ،٠
َ
َ
ججض اقباٖا أزاعث لضي الٟغص هىٖا مً الخىجغ والًُ ٤ال ًلبض ان ًؼو ٫متى أقبٗذ الحاظت  .وجغي هٓغٍت الحاظاث ان
ًء
الحاظت هي الضا ٘ٞوعاا ٧ل ؾلى ٥و٧ل اوؿان له ٖضص مً الحاظاث التي ًدىاٞـ بًٗها بًٗا وجىظه ؾلى ٥الاوؿان مً
.)ٕٓٓٙ
اظل اقباٖها واطا لم حكب٘ ًترجب ٖلى طل ٪زلل ًئزغ في ناخبها (الترجىعي وظىٍدان،
ومً َىا ًؤحي صوع التربُت الاؾغٍت إلقبإ اخخُاظاث الابىاا الصحُت والىٟؿُت والاظخماُٖت وطل ٪ل٩ي ًخد ٤٣لهم الخىا٤ٞ
الاظخماعي الاًٞل وَٗملىا ٖلى جد ٤ُ٣الاَضا ٝاإلاجخمُٗت في الى٢ذ هٟؿه .و٢ض أ٦ضث ال٨شحر مً الضعاؾاث ان اهًمام
الكباب الى الجماٖاث الاعَابُت ًغظ٘ الى اؾباب هٟؿُت ومً اَمها ٖضم اقبإ الحاظاث الًغوعٍت او الىمى اإلاًُغب
للظاث او بؿبب الحغمان مً الىالضًً وزانت الام بل ان %78مً اؾباب ْهىع الجماٖاث الاعَابُت َى بضًل إلاا ٌٗاهُه
ٕٗٓٓ) .
الٟغص مً الحغمان الىٟسخي( الُىؾ،٠
َ
وٍجب ٖلى الاؾغة اًًا جؤنُل وحٗمُُ٢ ٤م الاهخماا لضي اٞغاصَا والتي حٗض مً الحاظاث الاؾاؾُت للىمى الىٟسخي والىمى
الاظخماعي ومً زم الاهخماا باإلاجخم٘ ٧له في مغخلت جالُت وَظا ًض ٘ٞالىالضًً الى يغوعة ٖضم الاجُان بؤي اٗٞا ٫مً قؤجها أن
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حكٗغ الابىاا بؤجهم ٚحر مغٚىب ٞحهم واَمالهم وجىبُسهم وهبظَم بهىعة مخ٨غعة ٞ ،لمشل َظٍ الاٗٞا ٫ازغ ؾحئ في الخ٩ىًٍ
الىٟسخي والاظخماعي لؤلبىاا والصحت الىٟؿُت للٟغص في مغخلت جالُت بهٟت ٖامت.
ًا
زاهُا :جٌىًٍ الاججاهاث الاًجابُت هدى الػمل -بفكخه نُمت -وؼؿل ونذ قشاؽ الابىاء:
وَىا ً٩ىن صوع التربُت الاؾغٍت في مداولت قٛل و٢ذ ٞغا ٙالابىاا بما ًُٟض ٣ٞض ٌؿهم اوكُت الٟغا ٙباالجها ٫والخ٩امل
الاؾغي ٖىضما جخىخض الاوكُت بحن الىالضًً وألابىاا وأًًا جىظُه الابىاا هدى مماعؾت الاوكُت التروٍدُت اإلاغٚىبت ،زانت
في او٢اث الُٗل اإلاضعؾُت٧ ،الغٍايت واعجُاص اإلا٨خبت ،ومماعؾت الاوكُت الضًيُت ،والاوكُت الش٣اُٞت واإلاؿغخُت،
ٕٗٓٓ)
والجمُٗاث الٗلمُت والغخالث ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤اإلاغا٦ؼ او الاهضًت .وٍ٩ىن طل ٪جدذ ٖىاًت وعٖاًت اؾغٍت (الُىؾ،٠
واًًا ًجب أن حٛغؽ التربُت الاؾغٍت في الٟغص مىظ َٟىلخه بؤَمُت الٗمل وُ٢مخه وأن ًخ٣بل الٗمل مهما ٧ان هىٖه وجؼٍل
ظمُ٘ الخدٟٓاث خى ٫الخٗلُم اإلانهي والهىاعي  .وبالخالي ٞؤن التربُت الاؾغٍت ٖىضما حصج٘ الابىاا ٖلى الٗمل اي ٧ان هىٖه
ٞخبٗض بظل ٪ابىااَا ًٖ الخٗغى للٟغا ٙالظي ًض ٘ٞبالكباب الى الالخدا ١بالجماٖاث الاعَابُت وٖضم ج٣بل الخىىٕ الاظخماعي
ًء
مؿخٛلحن وظىصَم بال ٖمل او مىعص عػٞ ١اإلوؿان الٗاَل الظي لِـ له مىعص عػ ١زابذ ًجض ٞغاٚا ٚحر مدضوص في و٢خه
ًء
ًء
ًئصي الى خالت مً الاخباٍ الى٢تي حُٗي ال٣اتمحن ٖلى جل ٪الجماٖاث مىٟظا ؾهال لجظبه بحجت اهدكاله مً البُالت والٟغاٙ
وال٣ٟغ.
ًا
زالشا :مماسظت ؤظلىب الذًمهشاوُت وخشٍت الشؤي غىذ الخػامل مؼ الابىاء
أن جضعٍب الٟغص في مغاخل الٗمغ اإلاسخلٟت ٖلى آصاب الحىاع وال٣ضعة ٖلى الاؾخمإ والاؾدُٗاب للغأي الازغ والخضعٍب ٖلى
مماعؾت خغٍت الغأيً ،جٗله ٢اصعا ٖلى جدمل اإلاؿئولُت .وٍم ً٨اقبإ طل ٪اًًا ًٖ َغٍ ٤حصجُ٘ الابىاا باالقترا ٥في
ظمُٗاث الخُابت والصحاٞت اإلاضعؾُت ،وٍجب أن ج٣ىم الاؾغة بالخٗلُٖ ٤لى الاخضار ؤلاعَابُت ،وحؿخٛل طل ٪إلاىا٢كت
الابىاا وجىيُذ الهىعة الؿلبُت لخل ٪الاٗٞا ٫اإلاكِىت .وال ق ٪أن بٌٗ وؾاتل الاٖالم اإلاٗاصًت حؿخٛل جل ٪الاخضار
لخئلب الغأي الٗام  ،وٍخؤزغ الابىاا بظل ٪وَىا ًؤحي صوع التربُت الاؾغٍت في أن جىضح جل ٪الح٣ات ٤وجىا٢ل الابىاا وحؿم٘ وظهت
هٓغَم وجىضح لهم الح٣ات ٤الخانت بظل ٪ال٨ٟغ الاعَابي والخُغ ٝالظي ًئصي الى الٗىا٢ب الغزُمت.
وفي َظا الهضص ًم ً٨أن ه٣ضم حٗغٍ ٠التربُت الضًم٣غاَُت ٦ما وعصث في اإلاٗاظم ":بؤجها هٓام اظخماعي ًئ٦ض ٖلى ُ٢مت
الٟغص و٦غامخه ،وشخهِخه ؤلاوؿاهُت ،وٍ٣ىم ٖلى اؾاؽ مكاع٦ت اًٖاا اإلاجخم٘ او الاؾغة في اصاعة قئون ألابىاا ،وجخسظ
اإلاكاع٦ت ُٞه أهماَا مسخلٟت .
ٞاألؾغة ًُ٣مها الضًم٣غاَُت جيخج ظُال صًم٣غاَُا مدؿلحا بالُ٣م التي جغ ٌٞالدؿلِ والاؾدبضاص وحٗؼػ مٟاَُم الخحر
وألامً وجخمؿ ٪بُ٣م الٗضالت وجىاصي بد٣ى ١الاوؿان و ٤ٞال٣ىىاث الؿلُمت اإلاؿخمضة مً الكغَٗت الاؾالمُت وحٗمل ٖلى
اخترام الح٣ى ١والىاظباث وجئمً بالخٗاٌل الؿلمي واخترام الا٢لُاث وهبظ الٗضواهُت ،وخل الخالٞاث بالحىاع واإلاىا٢كت.
وبمٗجى آزغ ٞالتربُت الاؾغٍت هي ناوٗت الضًم٣غاَُت والضًم٣غاَُحن ٞهي اؾاؽ الحُاة وهبظ الخٗهب والتربُت الاؾغٍت هىاة
التربُت اإلاجخمُٗت ألجها ٢لب الضًم٣غاَُت في اإلاجخم٘  .بل ان جل ٪التربُت الاؾغٍت التي حٗخمض ٖلى خغٍت الغأي والضًم٣غاَُت
جغبي لضي الٟغص ال٣ضعة ٖلى ابضاا وظهاث هٓغٍ وامخال ٥الىعي وؤلاصعا ٥يض بٌٗ نىع الاعَاب وبالخالي ٌؿخُُ٘ الٟغص
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الابخٗاص ًٖ جل ٪الجماٖاث الهه ج٩ىن لضًه ماو٘ صٞاعي َى الحغٍت وال٨غامت التي ؾاٖضث التربُت الاؾغٍت ووؾاتُها في
. )ٕٓٓٙ
الخ٩ىًٍ الؿلُم الىاعي لها(الترجىعي وظىٍدان،
اإلاىلب الشاوي :اإلاذسظت وماظعاث الخػلُم وؤزشها في مهاومت الاسهاب والػىل والخىشف وغذم جهبل الخىىع الشهافي
جئ٦ض صٞ.ىػٍت ٖبض الؿخاع ٖلى يغوعة الٗىاًت باألؾالُب التربىٍت الؿلُمت التي ًجب أن حٛغؽ في هٟىؽ الُلبت لُ٩ىهىا
مىاَىحن نالححن للمجخم٘ وٍبخٗضون ًٖ الؿلى ٥اإلاىدغ ٝالًاع باإلاجخم٘ وبهمٞ .اإلاضعؾت هي اإلادُِ الشاوي في ٖملُت
الخيكئت الاظخماُٖت الؿلُمت التي جبضأ مىظ ؾً مب٨غة وحؿخمغ الى اإلاغاخل الٗلُا مً الضعاؾت .ولٗل اإلاغخلت الاؾاؾُت هي
اَم اإلاغاخل في خُاة الٟغص ٞمً زاللها ًبضأ الاخخ٩ا ٥بالٗالم الخاعجي وٍ٩ىن ٖال٢اث مسخلٟت ًٖ جل ٪التي ٧اهذ جيكؤ بِىه
ًء ًء
وبحن طوٍه مٗها ٖال٢اث م٘ الؼمالا والاؾاجظة .مً َىا ٞؤن للمضعؾت صوعا مهما في يبِ الؿلى ٥وجىظحهه مً بضاًخه٧ .ل َظا
ًٟغى يغوعة حٗاون الاؾغة م٘ اإلاضعؾت في خماًت الُٟل مً الاهدغا ٝختى ال ً٩ىن ٞغَؿت ؾهلت للجغٍمت .وجٖ ٘٣لى ٖاج٤
اإلاٗلم اإلاؿئولُت ال٨بري في مغا٢بت اإلآاَغ الؿلىُ٦ت ٚحر الؿىٍت ٓ٦اَغة الخضزحن التي ٢ض جُىع الى مٓاَغ اهدغاُٞت ازغي
مسخلٟت ٧الؿغ٢ت وحٗاَي اإلاسضعاث...وباإلياٞت الى ما ؾبً ٤ؤحي صوع اإلائؾؿت الخٗلُمُت طاتها واإلا٣هىص بها ال٣اتمحن ٖلى
الٗملُت الخٗلُمُت وصوعَم في حٛظًت ا٩ٞاع الٗى ٠وؤلاعَاب لضي قباب اإلاضاعؽ والجامٗاثٞ ،اإلاضعؾت هي الىؾِ
الاظخماعي الشاوي الظي ًلخ٣ي به الُٟل بٗض ألاؾغة ،وٍؼصاص صوع اإلاضعؾت زُىعة بالىٓغ الى اجها حؿخ٣بل الُٟل في ؾً مب٨غة
ًء
٦ ،ما اهه ً٣طخي ٞحها ٞتراث َىٍلت جهل في بٌٗ الضو ٫الى ٖكغ ؾاٖاث ًىمُا ،واإلاضعؾت جًُل٘ بخٗلُم الُٟل وجشُٟ٣ه
وجىمُت مسخل ٠ظىاهب شخهِخه .والشابذ ان الٗىً ٠ؼصاص بحن الٟئاث التي لم جخل ٤اي هىٕ مً الخٗلُم و٦ظل ٪جل ٪الٟئاث
التي حٗاوي الٟكل الضعاسخي ،بل ان البٌٗ ًغبِ بحن الخٗلُم واعج٩اب ظغٍمت مُٗىت مً الجغاتم او بِىه وبحن اؾلىب اعج٩ابها،
٣ُٞغع ان الامُحن ًغج٨بىن ظغاتم جدؿم بال٣ؿىة ٖاصة٦ ،ما أن ه٣و الخٗلُم وٖضم الاإلاام بال٣غااة وال٨خابت ٢ض ًض٘ٞ
الكباب الى ٢بى ٫اي ٖمل ل٣اا اي اظغ ختى لى لم ًً ً٨دىاؾب مٗهم مما ًضٖم ٖضم الخ ٠ُ٨الاظخماعي ،الامغ الظي ٢ض
ٕٕٓٓ)
ٌؿٟغ ًٖ ؾلىٖ ٥ى(٠خؿىحن،
ًم ً٨ال٣ى ٫ان اإلاضعؾت ًجب ان جخدمل الضوع اإلاىاٍ بها في ػٍاصة ج٣بل الخىىٕ الاظخماعي لضي اٞغاص اإلاجخم٘ خُض ان الامً
ًء
ًء
ًغجبِ اعجباَا وزُ٣ا وظىَغٍا بالتربُت والخٗلُم ،اط ً٣ضع ما جىٛغؽ الُ٣م الازالُ٢ت الىبُلت في هٟىؽ أٞغاص اإلاجخم٘ ب٣ضع ما
ٌؿىص طل ٪اإلاجخم٘ الامً والاَمئىان والاؾخ٣غاع .وٍمشل اليؿ ٤التربىي اخض الاوؿا ١الاظخماُٖت اإلاهمت التي جئصي ٖمال
خُىٍا ومهما في اإلادآٞت ٖلى بىاا اإلاجخم٘ واؾخ٣غاعٍ ،خُض جٓهغ اَمُت الىٓام التربىي ووُْٟخه اإلاهمت في ب٣اا وججاوـ
ٕٗٓٓ)
اإلاجخم٘ مً زال ٫ما ً٣ىم به الىٓام الخٗلُمي مً ه٣ل مٗاًحر وُ٢م اإلاجخ٘ مً ظُل الى ازغ (الُىؾ،٠
ومً أَم اإلاىاص الضعاؾُت التي حؿاَم بضوع ٞاٖل في زضمت الامً لضي الُالب هي مىاص التربُت الضًيُت التي جضعؽ في ظمُ٘
اإلاغاخل الضعاؾُت مىظ اإلاغخلت الاؾاؾُت الى اٖلى اإلاغاخل الضعاؾُت  .وج٣ىم مىاص التربُت الضًيُت ٖلى جغؾُش الُٗ٣ضة في
هٟىؽ الُالب في اإلاغاخل الاولى للخٗلُم ،ومما ال قُٞ ٪ه اوٗ٩اؽ َظٍ الُٗ٣ضة ٖلى ؾلى ٥الُالب ؾىً ٝدٗل مىه
ًء
ًء
ًء
مىاَىا نالحا مؿاٖضا في أمً وَىه وأماهه  ،وباؾخٗغاى صعوؽ التربُت الاؾالمُت في اإلاغخلت الاؾاؾُت هجض اجها جغج٨ؼ ٖلى
ٕٗٓٓ)
الاًاث ال٣غآهُت وألاخاصًض الكغٍٟت التي جغبي الىٟـ ٖلى الُ٣م الٟايلت (ًىؾ،٠
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اإلاىلب الشالض :دوس الػبادة
ًء
ًء
ًء
حٗخبر صوع الٗباصة مً أَم اإلائؾؿاث التي حؿهم اؾهاما ٗٞاال في جيكئت الٟغص وحكُ٨ل شخهِخهٞ ،هي ج٨ؿب عواصَا ُ٢ما
واججاَاث وٖاصاث اظخماُٖت وزلُ٣ت حٗاوهُت ؾلُمت ،وبما أن اإلاجخم٘ الٗغبي ٌٗخبر مهض الؿماواث الشالر الحهىصًت
ًء
واإلاؿُدُت وؤلاؾالمُت .وهٓغا لىيىح اإلاًمىن الاظخماعي للضًً والهه ٌٗالج الً٣اًا الاظخماُٖت  ،التربىٍت ،وزانت الضًً
ؤلاؾالميٞ ،ان ٖلى الىٖاّ ان ٌؿخٛلىا بسُبهم وصعوؾهم الضًيُت اًها ٫الُ٣م الغوخُت الىبُلت الى ظُل الكباب ومٗالجت
اإلاكا٧ل الاظخماُٖت والؿُاؾُت ،الا ان َىا ٥ه٣غأ وألٚغاى زانت ًىظهىن صٞت الضًً الى ٚحر وظهخه ،وٍؼعٖىن اإلاباصة التي
جسضم أَضاٞهم في ظُل ٚحر وإ مً الكباب اإلاخدمـ ،مما ًض ٘ٞالكباب الى الاٖخ٣اص بؤن َظا َى الُغٍ ٤الؿلُم وال٣ىٍم
.)ٕٓٓٙ
في اجبإ حٗالم الضًً (الترجىعي وظىٍدان،
اإلاىلب الشابؼ:ظماغت الشقام
ٌٗض الاجها ٫م٘ الازغًٍ والاظخمإ مٗهم خاظت لضي الاوؿان ًججي مً وعائها ٞىاتض ٦شحرةٞ :هي جبض في هٟؿه الكٗىع باالمً
والاهخماا ،وجدُذ له ٞغنت اْهاع شخهِخه وجىُ٦ضَا ،وجؼوصٍ بسبراث ومهاعاث ظضًضة ...الى ما َىال ٪مً ٞىاتض..ول ً٨اخُاها
ًجض بٌٗ الاشخام اهٟؿهم زانت الكباب مجهم في أخًان زلت مً الغٞاً ١خد٨مىن ُٗٞم صون أن ًُٟضوَم او
ًء
ًىصحىَم ،وؾغٖان ما ً٨دؿبىن مجها أهماَا ؾلىُ٦ت ٦شحرة جدى ٫صون جُٟ٨هم الؿلُم في اإلاجخم٘ ٞ .دك٩ل بهظا مهاص٢تهم
ًء
ٖامال مً الٗىامل الضاٗٞت للجغٍمت .وأقاعث في َظا اإلاجا ٫مُُٗاث أخضي الضعاؾاث الى ان وؿبت ٦بحرة مً الكباب ٢اصتهم
ٕ٘ٓٓ)
ْغوٞهم الى مٗاقغة انض٢اا الؿىا ،و٧اهىا لهم ٢ضوة ؾِئت ٢اصتهم الى الجغٍمت (زىالضة،
اإلاىلب الخامغ :الػمل
ٌٗض الٗمل مً اإلاؿاتل اإلاهمت في خُاة الاوؿان والتي حٗخمض ٖلحها مؿاتل أزغي ،والاوؿان صاتم الجهض لحل اإلاكا٧ل التي
حٗترى ؾبُل خهىله ٖلى ِٖكه٦ ،ظلً ٪جتهض لؼٍاصة عٞاٍ َظا الِٗل .وٖلى َظا الاؾاؽ عبُذ هخاتج بٌٗ الضعاؾاث بحن
٘)ٔ99
بِئت الٗمل وهىٖه ووكاٍ الاوؿان مً ظهت وبحن مك٩لت الخُغ ٝوٖضم ج٣بل الازغًٍ (بغ٢اوي،
ال ق ٪في أن بضا الٗمل في ؾً مب٨غة ًٖ ؾً الٗمل اإلادضص جدذ يْ ِٛغو ٝجؤحي في م٣ضمتها ال٣ٟغ والحاظت اإلااصًت الى
ظاهب الٟكل الضعاسخي ٢ض ًٟخذ امام َئالا الٗاملحن الهٛاع الُغٍ ٤لخٗلم مٓاَغ ؾلىُ٦ت ٚحر ؾىٍت وال جدىاؾب م٘
ًء
اٖماعَم ٧الخضزحن والؿهغ زاعط البِذٖ .لما بؤن اإلاضعؾت لِؿذ  ِ٣ٞاإلا٩ان الظي ًخل٣ى ُٞه الُالب اإلاٗلىماث ،اهما هي
اإلا٩ان الظي ٌٗضٍ للٗمل وٍجٗله أ٢ضع و أ٦ثر خ٨مت في ازخُاع الٗمل اإلاىاؾب .بالغٚم مً أن الُالب ًيسخى ما حٗلمه في
اإلاضعؾت مً ٖلىم ل ً٨طلً ٪ه٣له وحهُئه للٟ٨اًت الٗ٣لُت والجؿضًت.
الىخاثج:
أْهغث الىخاتج ان صوع مئؾؿاث الخيكئت والًبِ الاظخماعي في جُٟٗل مٟهىم الخىىٕ الش٣افي و الاظخماعي جىنلذ الضعاؾت
الى ان َىاٖ ٥ال٢ت ٦بحرة بحن مئؾؿاث الخيكئت الاظخماُٖت واهماٍ الخيكئت وبحن خضور اإلاكا٧ل ،و٦ظلَ ٪ىاٖ ٥ال٢ت
٦بحرة لضوع مئؾؿاث الخيكئت ٧االؾغة واإلاضعؾت وصوع الٗباصة  ،ظماٖت الغٞا ١والٗمل والاٖالم.
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الخىـُاث :
اظغاا اإلاؼٍض مً الضعاؾاث لخٟؿحر مك٩لت ٖضم ج٣بل الخىىٕ الش٣افي والتر٦حز ٖلى أَمُت الىعي في م٩اٞدت الٗى ٠اإلاجخمعي و
وَىا ًؤحي صوع مئؾؿاث الخيكئت الاظخماُٖت اإلاسخلٟت واإلائؾؿاث الضًيُت في حكُ٨ل وعي ًداعب الٗى ٠وز٣اٞت الخُغٝ
ويغوعة جٓاٞغ ٧اٞت الجهىص لحل اإلاك٨الث التي حٗاوي مجها اإلاجخمٗاث الٗغبُت٧،الضًىن ،والبُالت ،واعجٟإ الاؾٗاع،
ومك٨الث الصحت وهي مً الاؾباب التي صٗٞذ ٦شحر مً الكباب الى ٖضم ج٣بل التنوٕ الاظخماعي زم الخُغ. ٝ
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دوس مىهج التربُت الاظالمُت في مىاظهت الخىشف الكٌشي لذي الخالمُز مً وظهت هظش مػلميهم
الاظخار اإلاعاغذ الذيخىس ـالح نهحر ساهي  -الاظخار اإلاعاغذ الذيخىس مجُذ خحرهللا ساهي
ظامػت واظي ً/لُت التربُت (الػشام)
الكفل الاوُ
(( الخػشٍل بالبدض ))
ـ مؽٍلت البدض
ـ ؤهمُت البدض
ـ هذف البدض
ـ خذود البدض
ـ جدذًذ اإلافىداث
الكفل الاوُ
الخػشٍل بالبدض
حٗض مك٩لت الخُغ ٝمً الً٣اًا الغتِؿت التي حهخم بها ال٨شحر مً اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ٞهي ًُ٢ت ًىمُت خُاجُت جمخض
ظضطوعَا في الخ٩ىًٍ الهُ٨لي لال٩ٞاع واإلاشل الاًضولىظُت التي ًغجًحها اإلاجخم٘ ٞ ,ال٨ٟغ اإلاخُغ ٝقؤهه قؤن أي وؿ ٤مٗغفي,
َى ْاَغة اظخماُٖت جخؤزغ وجئزغ في ٚحرَا مً ْىاَغ مغجبُت الى خض ٦بحربالٓغو ٝالخاعٍسُت والؿُاؾُت والضًيُت
ٕٕٔٓ,مٔ)
والاظخماُٖت والا٢خهاصًت وٚحرَا مً ْغوً ٝخٗغى الحها اإلاجخم٘( .مغَىن،
ٌٗض مٟهىم الخُغ ٝمً اإلاٟاَُم التي ًهٗب جدضًضَا أو اَال ١حٗمُماث بكؤجها  ،هٓغا الى ماٌكحر الحها اإلاٗجى اللٛىي
للخُغ ٝمً ججاوػ لحض الاٖخضا ، ٫وخض الاٖخضا ٫وؿبي ًسخل ٠مً مجخم٘ الى آزغ ٞاالٖخضا ٫والخُغ ٝمغَىهان باإلاخٛحراث
,ٕٓٓ9مٕ)
البُئُت والحًاعٍت والش٣اُٞت والضًيُت والؿُاؾُت التي ًمغ بها اإلاجخم٘( .الهضالا,
اؾخٗمل مٟهىم الخُغ ٝال٨ٟغي لالقاعة الى الخغوط ًٖ ال٣ىاٖض ال٨ٟغٍت والُ٣م واإلاٗاًحر والاؾالُب الؿلىُ٦ت الكاثٗت
في اإلاجخم٘ مٗبرا ٖىه بالٗؼلت أو الؿلبُت أو الاوسحاب أو جبجي مٗاًحر وُ٢م مسخلٟت ٢ض ًهل الضٞإ ٖجها الى الاججاٍ هدى
الٗى ٠في ق٩ل ٞغصي او ظماعي مىٓم بهض ٝاخضار الخُٛحر في اإلاجخم٘ وٞغى الغأي بال٣ىة ٖلى الازغًٍ.
,ٕٓٓ9مٕ)
(الهضالا,
وان الخؤمل في اخىا ٫اإلاجخم٘ الٗغبي في و٢خىا الغاًَ ًجض اهه مغ وٍمغ بخٛحراث اظخماُٖت وز٣اُٞت وا٢خهاصًت وؾُاؾُت
َاتلت ٚحرث ٦شحرا مً بىِخه وَالذ اٞغاصٍ بمسخلٞ ٠ئاتهم الٗمغٍت وزانت ٞئت الكباب  ,وجخه ٠جل ٪الخٛحراث بدضوثها
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الؿغَ٘ واإلاخالخٞ .٤سال ٫الٗكغ ؾىىاث الازحرة واظه الكباب ٖضصا مً الخدضًاث والخٛحراث التي ٧ان لها أزغ ٦بحر ٖلى ٨ٞغٍ
وؾلى٦ه لٗل مً أبغػَا حٛحر وْات ٠الاؾغة والاهٟخاح الاٖالمي وجغصي الاويإ الا٢خهاصًت في اإلاجخم٘٧ ,ل َظا وٚحرٍ أصي
ٖٕٔٓ,مٕ)
الى اياٖت الكباب لهىٍخه الش٣اُٞت والى زلخلت الخىاػن لضًه مما هخج ٖىه أػمت ٨ٞغٍت ًهاعٖها(.اؾٗض،
ان الىي٘ الحالي الظي ٌِٗكه ٦شحر مً الكباب وما ًىُىي ٖلُه مً جدضًاث ومؿخجضاث ٢ض اصي الى هخاتج ؾبب ٖلحهم
وٖلى مجخمٗاتهم واوظض مك٨الث ٖضًضة انبدذ حك٩ل ٢ل٣ا للمجخم٘ مً ابغػَا الخُغ ٝال٨ٟغي الظي ًخدى ٫مً مجغص
٨ٞغ الى ؾلىْ ٥اَغي او ٖمل ؾُاسخي ًلجؤ ٖاصة الى اؾخٗما ٫الٗى ٠وؾُلت لخد ٤ُ٣اإلاباصة التي ًئمً بها ال٨ٟغ اإلاخُغٝ
او اللجىا الى الاعَاب الىٟسخي او ال٨ٟغي او اإلااصي يض ٧ل ماً٣ٖ ٠٣بت في جد ٤ُ٣اإلاباصة والا٩ٞاع التي ًىاصي بها ال٨ٟغ
,ٕٓٓ9مٖ)
اإلاخُغ( ٝالهضالا ،
ٌٗخمض الخُغ ٝاججاَا ٖ٣لُا وخالت هٟؿُت حؿمى الخٗهب للجماٖت التي
ًيخمي الحها والخٗهب خالت مً ال٨غاَُت حؿدىض الى خ٨م ٖام ٌؿخمغ بالجمىص وٖضم اإلاغوهت واهه ٢ض ً٩ىن ٖلى مؿخىي
الاخؿاؽ و٢ض ٌٗبر ٖىه
ناخبه  ،او ٢ض ًىظه الى ظماٖت ب٩املها او ًٖى ًمشل َظٍ الجماٖت وٍالخٔ ان الا٦ثر مُال الى اٖخماص الىٓغة الخٗهبُت
َم اإلاخُغٞىن ,وفي خالت ُٚاب الحىاع واللٛت اإلاكتر٦ت ً٩ىن صٞإ اإلادكضص ًٖ اإلاباصة التي ًئمً بها الٟغص اإلاخٗهب.
ٕٗٓٓ,م)ٙ
(ٞايل،
وَٗض الكباب مً ا٦ثر ٞئاث اإلاجخم٘ ٖغيت للخُغ ٝفي الؿلى ٥هٓغا إلاا جخمحز به مغخلت الكباب مً زهاتو ٖمغٍت
وؾماث هٟؿُت زانت ًمُل الكباب الى اخال ٫ز٣اٞاث زانت بهم بسال ٝالش٣اٞاث الخ٣لُضًت الخانت بال٨باع وٍداولىن
مً زاللها جاُ٦ض زهىنُتهم وعٚبتهم في الاؾخ٣ال ٫اليؿبي وٖضم امخشالهم للُ٣م واإلاٗاًحرالتي ج ٠٣امام عٚبتهم ٦ما حٛلب
ٖلى ز٣اٞت الكباب َاب٘ الخُٛحر الظي ًغ ٌٞال٣ضًم وٍجزٕ الى الخجضص وٖضم الازظ بالىٓم ال٣ضًمت  ،ان مُل الكباب اإلاتزاًض
هدى اؾخ٣اللُتهم ومداولت اٖخماصَم ٖلى زبراتهم الصخهُت و عًٞهم لؿلُت ال٨باع التي جٟغى ٖلحهم بؿُاؾت هدى
اؾخهجان ؾلى ٥الكباب ومداولت ٢مٗهم وٍترجب ٖلى طل ٪ان ٌكٗغوا بالخ٣لُل مً قؤجهم وبضوعَم في اإلاجخم٘ مما ٌٗغيهم
إلاكاٖغ الٟكل والاخباٍ التي جىٗ٨ـ في مٓاَغ ؾلىُ٦ت جؤزظ في نىع ٚحر وُُْٟت ٧الخمغص والٗضوان والخُغ ٝوالؿلبُت
ٕٕٔٓ,مٕ)
والاوسحاب واٖخماص ُ٢م جبخٗض ًٖ الُ٣م التي جدضص اَضا ٝاإلاجخم٘ (مغَىن ،
والخُغ ٝال٨ٟغي ًخمشل في الخغوط ًٖ ال٣ىاٖض ال٨ٟغٍت والش٣اُٞت التي
ًغجًحها اإلاجخم٘ ألي مى ٠٢مً اإلاىا ٠٢الحُاجُت  ،ان ْاَغة همى الخُغ ٝال٨ٟغي لضي الاٞغاص حٗىص بهىعة اؾاؾُت الى
ز٣اٞت الاها وا٢هاا الازغ وججض َظٍ الٓاَغة ظظوعَا الا٦ثر ٖم٣ا في الخيكئت الاولى في مىٓىمت مً اإلاُُٗاث الش٣اُٞت
والاظخماُٖت والؿُاؾُت ،و٢ض ً٩ىن الٗى ٠هدُجت ألويإ ٢اتمت و٢ض ًهبذ ؾببا لها و عبما ً٩ىن ؾببا وهدُجت في الى٢ذ
,ٕٓٓ9مٖ)
هٟؿه ولِـ للٗىَ ٠ىٍت صًيُت طل ٪ان ظىَغٍ ًدىا ٌ٢م٘ ٞلؿٟت الضًً(.الهضالا ،
ٞان اي مٗالجت للخُغ ٝال٨ٟغي ًجب أن جلحٔ وا ٘٢الاؾغة واإلاضعؾت والجامٗت والاهخاط الش٣افيٞ ،لمىهج التربُت
الاؾالمُت صوعا ُٖٓما في ج٣ىٍم الٗ٣ى ٫وجىظحهها هدى الهىاب وج ٘٣اإلاؿئولُت في الاو ٫والازحر ٖلى التربىٍحن وجىٞحر
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الام٩اهاث مً ٢بل مئؾؿاث الضولت إلاىاظهت الخُغ ٝال٨ٟغي لضي الخالمُظ ،وَظا ًض ٘ٞالباخشان للدؿاإ:٫ـ َل إلاىهج التربُت
الاؾالمُت صوع في مىاظهت الخُغ ٝال٨ٟغي لضي الخالمُظ؟مً وظهت هٓغ مٗلمهم .
ـ ؤهمُت البدض
ان جغبُت الاظُاٖ ٫لى هدى ٢ىٍم حٗخمضٖلى ظهىص الاؾغة و مئؾؿاث التربُت و الخٗلُم ٚ ،حر ان الاؾغة في الٛالب اعج٨ؼث
في التربُت ٖلى اإلاضعؾت والجامٗاث واَملذ اصاا واظبها الاؾاسخي في َظا اإلاًماعٞ ،هاعث اإلائؾؿاث الخٗلُمُت جخدمل
الٗبا الا٦بر اطا ٢امذ بىاظبها اًًا  ،وهجاح اإلائؾؿاث الخٗلُمُت ٖبر مجهاظها مغجبِ أؾاؾا في ازخباع أًٞل الىؾاتل
ٕٓٔٓ،م٘)
واٖضاص اإلاىاهج اإلاضعؾُت اإلاىاؾبت لجمُ٘ الخالمُظ في مغاخل الخٗلُم اإلاسخلٟت(.الُىؾ، ٠
ان اٚلب اإلائؾؿاث الخٗلُمُت الُىم خهغث صوعَا في خكى اطَان الخالمُظ باإلاٗلىماث واإلاٗاع ٝوز٣اٞاث مؿخىعصة م٘
اَما ٫ماصة التربُت الاؾالمُت والازال ١وٖضم مغا٢بت ؾلى ٥الُلبت وجغ ٥الٗىاًت بمك٨الث التربُت والؾُما مغخلت اإلاغاَ٣ت
،ٕٓٓٙمٕ٘)
وابٗاص ؾاخت الٗباصاث والٟغاتٌ الاؾالمُت ًٖ مجا ٫الخُبُ ٤الٗلميٞ(.لمبان ،
اط حٗخبر التربُت والخٗلُم مً اَم مضازل الانالح ال٨ٟغي بيكغ الٗلم باٖخباعَا عاٗٞت لخىمُت اإلاىاعص البكغٍت وج٩ىٍجها ،وان
اإلائؾؿت التربىٍت مؿئولت ًٖ جيكئت الاظُاٖ ٫لى مٟاَُم الاٖخضا ٫وٍخم مً زال ٫بىاا الصخهُت الاؾالمُت اإلاخىاػهت
اإلامشلت لحًاعة الاؾالم ٨ٞغا وؾلى٧ا َظٍ الصخهُت التي بىاَا الغؾى( ٫م) بىااا مخِىا ٖلى الُٗ٣ضة والكٗىع باإلاؿئولُت
و٦ظل ٪ه ٌ٣ال٨ٟغ اإلاًاص للخُغ ٝو٨ٞغ الخٗهب والخ٣لُض الاٖمى والاوٛال ١لُدل مدله الاظتهاص والحىاع (.الُىؾ٠
ٕٓٔٓ،م)ٙ
،
ان الخٗم ٤في ٞهم خ٣ُ٣ت الاؾالم في خًاعجه اإلااصًت والغوخُت وُٖ٣ضجه ال٣اتمت ٖلى الخىخُض واصعا ٥مٟاَُم الاٖخضا ٫في
الاؾالم ً،يبػي التر٦حز ٖلحها في مجهاط التربُت الاؾالمُت في ظمُ٘ مغاخله الابخضاتُت والشاهىٍت الجها مً اَم اإلاىاص الضعاؾُت التي
حؿاَم بضوع ٞاٖل في زضمت الامً لضي الخالمُظ  ،وٍ٣ىم مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى جغؾُش الُٗ٣ضة الاؾالمُت في هٟىؽ
الخالمُظ في اإلاغاخل الاولى للخٗلُم ومما الق ٪ان اوٗ٩اؽ َظٍ الُٗ٣ضة ٖلى ؾلى ٥الخلمُظ ًجٗل مىه مىاَىا
،ٕٓٓ7م)ٖ7
نالحا(.باػمى،٫
ٌٗض مىهج التربُت الاؾالمُت ٖماص الٗملُت الخٗلُمُت الن مً زالله ه٣ضم اإلاٗلىمت للُالب وٍهبذ الخلمُظ مؿاًغا للٗهغ
و٢اصعا ٖلى خماًت الخالمُظ مً بىاٖض الاهدغا ٝال٨ٟغي والخُغ ٝومً زهاتو مىهج التربُت الاؾالمُت:
ٔـ ان جىهب ٜبهبٛت الاؾالم الصحُذ والجخٗاعى مٗه.
ٕـ ان تهخم باإلاىا ٠٢اإلاًِئت مً الخاعٍش الاؾالمي لبٗض عوح الٗؼة والازىة الاؾالمُت.
ٖـ ان جبرػ اصب الخال ٝفي الاؾالم وخغٍت الغأي واخترام الغأي آلازغ ويغوعة مىاظهت ال٨ٟغة بال٨ٟغة ولِـ ال٨ٟغة باإلاٗاهضة.
ٗـ ان جبحن التربُت الاؾالمُت مساَغ الٛلى والخُغ ٝان طل ٪الًيب٘ الا مً ٢لت الٗلم و الجهل ويٗ ٠اإلاغظُٗت.
٘ـ ان حِٗل اإلاىاهج الىا ٘٢الحالي لؤلمت ب٩ل حُٗ٣ضاجه وجغؾم الحلى ٫اإلاؿخ٣بلُت له ٦بضًل ًٖ خل
،ٕٓٓ7م)ٖ8
الخُغ(.ٝباػمى،٫
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وٍجب ٖلى اإلاضعؾت ٦مئؾؿت جغبىٍت جدضًض الجماٖاث اإلاؿتهضٞت او الهكت والتي ً٣هض بها اي ظماٖاث مدضصة صازل
اإلاجخم٘ ال٨بحر والتي ًم ً٨ان ج٩ىن ٖغيت لالوؿُا ١وعاا الا٩ٞاع الهضامت ومداولت جىظحههم ووي٘ بغامج زانت بهم.

ـ هذف البدض:
تهض ٝالضعاؾت الى مٗغٞت صوع مىهج التربُت الاؾالمُت في مىاظهت الخُغ ٝال٨ٟغي لضي الخالمُظ مً ظهت هٓغ مٗلمهم
٘ٓ )ٓ,وبحن مخىؾِ
ولخدَ ٤ُ٣ظا الهض ٝنا ٙالباخشان الٟغيُت الهٟغٍت الاجُت  :ال ًىظض ٞغ ١صا ٫اخهاتُا ٖىض مؿخىي (
صعظاث اظاباث اإلاٗلمحن بؿبب مخٛحر الىىٕ (ط٧ىع واهار) ٖلى اؾدباهت صوع مىهج التربُت الاؾالمُت في مىاظهت الخُغٝ
ال٨ٟغي لضي الخالمُظ مً وظهت هٓغ مٗلمحهم .
ـ خذود البدض:
ـ الحض اإلاىيىعي :اظغٍذ َظٍ الضعاؾت خى ٫صوع مىهج التربُت الاؾالمُت في مىاظهت الخُغ ٝال٨ٟغي لضي الخالمُظ مً وظهت
هٓغ مٗلمحهم.
ٕ٘ٔٓ).
ٕٗٔٓـ
ـ الحضوص الؼماهُتَ:ب٣ذ َظٍ الضعاؾت في الٗام الضعاسخي(
الحضوص اإلا٩اهُتَ :ب٣ذ َظٍ الضعاؾت في اإلاضاعؽ الابخضاتُت في مضًىت ال٩ىث.
ـ الحضوص البكغٍت َ :ب٣ذ الضعاؾت ٖلى مٗلمي ومٗلماث مضًىت ال٩ىث.
ـ جدذًذ اإلافىلحاث:
الضوع(صوع):ـ مجمىٖت مً الاهماٍ الؿلىُ٦ت التي ًخسظَا الٟغص او اإلائؾؿت التربىٍت ججاٍ مى ٠٢ما وفي اَاع وؿ ٤اظخماعي
َٔٗٓ8ـ ،م)ٖٙ
مدضص وَى ماً٣هض الباخشان في َظٍ الضعاؾتُٖ( .ا،
مىهج:ـ مجمىٖت مً الغ٧اتؼ أو الاؾـ اإلاهمت التي جىضح مؿل ٪الٟغص او اإلاجخم٘ او الامت لخد ٤ُ٣الازاع التي ًهبى الحها ٧ل
ٖٔٓ)
َٕٓٗٔـ,م
مجهمُٟٟٖ(.ي،
التربُت الاؾالمُت:ـ هٓام جغبىي قامل حهخم باٖضاص الاوؿان الهالح اٖضاصا مخ٩امال صًيُا وصهُىٍا في يىا مهاصع الكغَٗت
,ٔ978م)٘8
الاؾالمُت الغتِؿت(.قلبي،
الخُغ ٝال٨ٟغيَ :ى الخٗهب لغأي مٗحن صون ٚحرٍ مً آلاعاا الازغي وجبٗض َظا الغأي والانغاع ٖلُه او الا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث
)ٖٔ7
ٖٕٓٓ،م
ختى لى٧اهذ زاَئت (.مخىلي،
ٕٕٓٓ،مٖٔ)
الخُغ ٝال٨ٟغي:ـ َى ابخٗاص ال٨ٟغ ًٖ الح ٤والهىاب(صٖبـ،
الخُغ ٝال٨ٟغي:ـ َى ٧ل اهدغا ٝاو هؼٖت ٞغصًت او ظماُٖت ًىٗ٨ـ ٖلى الظاث اوٖلى الٟغص الازغ او الجماٖت وٍئصي الى
,ٔ999م٘ٔ)
الدك ٪ُ٨الش٣افي وازاعة الٗى ٠والاعَاب( .البىا ،
الخالمُظ:ـ َم الاٞغاص الظًً ًلخد٣ىن باإلاضعؾت الابخضاتُت بٗض ا٦مالهم ٖمغ ؾذ ؾىىاث .
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اإلاٗلمحن:ـ َم الاٞغاص الحانلحن ٖلى قهاصة الضبلىم او الب٩الىعٍىؽ وٍمتهىىن مهىت الخٗلُم وٍٖ ٘٣لى ٖاج٣هم حٗلُم الخالمُظ.
الكفــل الش ــاوي
(( خلكُت هظشٍت ودساظاث ظابهت ))
ـ اوال  :الخلكُت الىظشٍت.
ـ زاهُا  :دساظاث العابهت.
ـ ؤوال:ـ الخلكُت الىظشٍت
َىا ٥الٗضًض مً الىٓغٍاث التي جٟؿغ ْاَغة الخُغ ٝمجها:ـ
1ـ هظشٍت العماث والاظخػذاد الخٌىٍجي
جُٟض َظٍ الىٓغٍت ان الخُغَ ٝى اؾخٗضاص في الصخهُت ًىلض به الٟغص واإلاؿئوٖ ٫ىه ٖىامل بُىلىظُت ولِؿذ جغبىٍت،
ومٗجى َظا ان الاوؿان لضًه اؾخٗضاص الن ً٩ىن مخُغٞا والٓغو ٝالبُئُت ما هي الا ٖىامل مؿاٖضة ألْهاع َظٍ الؿماث
ال٩امىت ولظل ٪و٣ٞا لهظٍ الىٓغٍت ٞاهه لِـ صحُدا ان الاوؿان َى ًسخاع مظَبه الؿُاسخي ول ً٨الٗ٨ـ َى الصحُذ،
بمٗجى ان اإلاظَب الؿُاسخي َى الظي ًسخاع اجباٖهٞ ،اطا ٧ان لضي الصخو اؾخٗضاص للخُغ ٝوَىا ٥مظاَب ؾُاؾُت ٦شحرة
ٞان اججاَه ؾُ٩ىن هاخُت الا٦ثر جُغٞا ٞحها ،ولظل٢ ٪ض ٌعجب البٌٗ مً شخو ٧ان اهخماإٍ للكىُٖت زم ًخدى ٫بٗض
طل ٪الى الخُغ ٝالضًجي  ،وَى ْاَغٍا ٖ٨ـ اإلابضأ الكُىعي  ،ول ً٨و٣ٞا لىٓغٍت الؿماث ٞهظا لِـ ٚغٍبا ألن اإلاخُغٞحن ٦ال
الاججاَحن (الكُىُٖت والخُغ ٝالضًجي) ًٗ٣ان في هٟـ اإلاغب٘ مً الخُغ ٝوَى ماًُلٖ ٤لُه (الغاصً٩الُت) وهي حٗجي الجظع
ٖٕٔٓ,مٕ)
ألن اإلاخُغٞحن ٖاصة ما ًمُلىن الى الحلى ٫الجظعٍت ولِـ اإلادآٞت ٖلى ماَى ؾاتض في اإلاجخم٘(.اؾٗض،
2ـ هظشٍت الخػلم والخػضٍض
جىٟي َظٍ الىٓغٍت ان ً٩ىن الخُغ ٝؾلى٧ا ٚغٍؼٍا واهما َى ؾلى ٥م٨دؿب مً البِئت اإلادُُت زانت في الؿىىاث الاولى مً
الٗمغ مشل الاؾغة واإلاضعؾت  ،اط ً٨دؿب الٟغص الؿلى ٥الخُغفي ًٖ َغٍ ٤الخٗلم مً الازغًٍ ٞاطا ٧ان الاب مخُغٞا ٞان
الابً ا٦ثر ٖغيت للخؤزغ وا٦دؿاب الاؾخهجانٞ ،مشال الاب ًمخضح ابىه الهه ًٟغى عأًه امام ػمالته وال ٌؿخم٘ الحهم ماطا
جيخٓغ مً َظا الُٟل ختى ً٨بر؟
اطن في عأي َظٍ الىٓغٍت ان بظوع الخُغ ٝجيكؤ مىظ الهٛغ مً الاؾغة واإلاضعؾت وحٗؼػَا عصوص الٟٗل اإلاجخمُٗت والهيسخى َىا
،ٕٓٓ7مٖ)7
صوع الٗباصة (اإلاؿاظض وال٨ىاثـ) وما ًم ً٨ان جدضزه مً جؤزحرلخضُٖم َظا الؿلى ٥مً ٖضمه(.الغمُذ،
3ـ هظشٍت الخدلُل الىكسخي
مً وظهت هٓغ الخدلُل الىٟسخي الخ٣لُضًت ٞان الخُغً ٝغظ٘ الى ٚغٍؼة اإلاىث اإلاىظىصة لضي الاوؿان وبالخالي ٞان الخُغٝ
امغ خخمي الًم ً٨مىٗه ،ول ً٨اخضي مضاعؽ الخدلُل الىٟسخي الحضًشت حٗؼو الخُغ ٝالى الكٗىع بالى٣و ًخىلض لضي
الصخو م٘ اخؿاؽ بٗضم الامان  ,وللخسلو مً َظا الكٗىع ًلجؤ الٟغص الى الالخدام م٘ مىٓمت او مجمىٖت ًضًً لها
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بالىالا وَكٗغ بال٣ىة مً زاللها وجظوب ٞغصًخه ٞحها مً زالَ ٫ظا الاهخماا،وجظَب مضعؾت ازغي الى ان الصخو اإلاخُغٝ
لضًه ال٣ضعة ٖلى اؾخٗما ٫وؾاتل صٞاُٖت هٟؿُت هاضجت واهما ًخٗامل ًٖ َغٍ ٤الخٗمُم واخاصًت الخ٨ٟحر اط الًىظض زُاع
بحن هًُ٣حن الابٌُ والاؾىص ،وبالخالي لِـ لضي الٟغص اي مؿاخت لخ٣بل الازغًٍ ان لم ً٩ىهىا مشله(.اؾٗض,ٕٖٓٔ،مٕ)
4ـ جكعحر الخىشف في اواس البػذ العٌُىلىجي
ًخجه اههاع الخدلُل الؿُ٩ىلىجي الى اعظإ اؾباب الخُغ ٝالى مضي ٢ضعة الٟغص ٖلى اؾخجابخه للمخٛحراث الاظخماُٖت
والش٣اُٞت والبُئُت التي ًخٗغى زاللها أللىان الهغإ والخىجغ وجئصي الى جضُٖم مكاٖغ الٟكل والاخباٍ لضًه.وٍخى ٠٢هىٕ
الاؾخجابت ؾىاا ٧اهذ اوٗؼالُت او ٖضواهُت الى مضي ٢ىة وهىُٖت الًىابِ التي جىظه الظاث وجضًً لها.
وبالغٚم مً اَمُت الاججاٍ الؿُ٩ىلىجي في جىيُذ الصخهُت وٞهم م٩ىهاتها وزهاتهها واؾباب وهخاتج حٗغيها لبٌٗ
مٓاَغ ٖضم الخىا ٤ٞفي ٖال٢تها باإلاجخم٘ ,الا اهه ًمشل مضزال مدضوصا في صعاؾت الؿلى ٥اإلاخُغ ٝهٓغا الهه ًغظ٘ الؿلى٥
الى الؿماث الصخهُت التي جمشل ظاهبا مدضوصا باليؿبت لباقي الٗىامل الخاعظُت اإلاغجبُت باإلاجخم٘ واإلائزغة ٖلى شخهُت
الٟغص واججاَاجه  ،والظي ٌٗخبر هخاط لهظٍ الٗىامل ومغآة ٌٗ٨ـ جؤزحرَا ٖلُه لظلٞ ٪ان َظا الخٟؿحر مً الهٗىبت بم٩ان
،ٕٓٓ7م٘)7
الاٖخماص وٖلُه بمٟغصٍ في جٟؿحر ٧ل ْاَغة الخُغ ٝبحن الُلبت( .الغمُذ ،
زاهُـا :الذساظ ــاث العـابه ــت
_1دساظت اإلاؿامسخي
(الحىاس ,آدابه وجىبُهاجه في التربُت الاظالمُت) َضٞذ َظٍ الضعاؾت الى :
ٔـ الخٗغٍ ٠بمٗجى الحىاع وصواُٖه وٖىات٣ه.
ٕـ بُان اهىإ الحىاع في ال٣غآن ال٨غٍم والؿىت الىبىٍت.
ٖـ بُان آصاب الحىاع.
ٗـ ابغاػ الٟىاتض التربىٍت ألصاب الحىاع في الاؾغة واإلاضعؾت واإلاجخم٘ .
و٢ض اؾخٗمل الباخض اإلاىهج الىنٟي و٢ض زغط الباخض بيخاتج هي:ـ
ٔـ ان الحىاع مً اًٞل الُغات ٤لحل اؾباب الازخال ٝوَٗض الحىاع َغٍ٣ت هاٗٞت لٗالط الخُغ.ٝ
ٕـ ان الحىاع صون الخدلي بآصابه الًى ٟ٘بل ٢ض ج٩ىن هخاتجه الؿِئت.
ٖـ ان الحىاع بحن اإلاٗلمحن والخالمُظ ٌؿاٖض في جىمُت الٗال٢اث الاظخماُٖت بُجهم.
ٗـ ان وظىص آصاب الحىاع في ال٨خاب اإلاضعسخي امغ يغوعي الن طلٌ ٪ؿاٖض الُالب ٖلى مٗغٞتها وجُبُ٣ها.
٘ـ ان َغٍ٣ت الحىاع مً اًٞل َغات ٤الخضعَـ التي ًجب ٖلى اإلاٗلم ان ٌؿخٗملها في حٗلُمه للُالب واْهغث الىخاتج إلاٗلمي
ٖٔٗٔ َـ,م)
التربُت الاؾالمُت صوع ٗٞا ٫في جىمُت آصاب الحىاع الاؾالمي لضي الخالمُظ (اإلاٛامسخي،
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_2دساظت الظاهشي
 1423اإلاىظىمت
(دوس التربُت الاظالمُت في مىاظهت الخىشف ) ،و٢ض َضٞذ َظٍ الضعاؾت الى :
ٔـ جىيُذ مٟهىم الخُغ ،ٝاؾبابه  ،آزاعٍ.
ٕـ بُان مى ٠٢ال٣غآن ال٨غٍم والؿىت اإلاُهغة مً الاعَاب والخُغ.ٝ
ٖـ بُان مى ٠٢التربُت الاؾالمُت مً الخُغ ٝمً خُض مٟهىمها ومهاصعَا واَضاٞها.
اؾخٗمل الباخض اإلاىهج الىنٟي وجىنل الى ٖضة هخاتج :ـ
ٔـ ان الخُغ٧ ٝل ٖمل او تهضًض ًد٨م بخدغٍمه قغٖا ٘٣ً ,جىُٟظا إلاكغوٕ
اظغامي ٞ ،غصي او ظماعي او ٌؿبب الًغع بك٩ل مباقغ او ٚحر مباقغ وٍغي َظا الخٗغٌٍ ٠ؿبب وٍخماشخى وهٓغة الخؤنُل
في الح٨م ٖلى الاقُاا و٢ذ الكغَٗت الاؾالمُت مما ٌؿهل آلالُت إلاىاظهخه ٖلى مسخل ٠الانٗضة التربىٍت والاظخماُٖت
والؿُاؾُت والامىُت.
ٕـ ان ازُغ اؾباب الاعَاب في بٌٗ اإلاجخمٗاث الاؾالمُت َى الجهل بالضًً والبٗض ًٖ الخمؿ ٪بالكغَٗت الاؾالمُت .
ٖـ ان َىا ٥تهاوها ٦بحرا في جضعَـ م٣غعاث التربُت الاؾالمُت في بٌٗ البالص الاؾالمُت مما َُؤ الؿبل لبروػ َظٍ اإلاك٩لت ٖلى
الؿُذ.
ٗـ ان الً٣اا ٖلى َظٍ اإلاك٩لت الًم ً٨ان ج٣ىم بها اإلائؾؿاث الامىُت  ِ٣ٞبل البض مً حٗاون ظمُ٘ اإلائؾؿاث اإلاجخمُٗت
وفي م٣ضمتها اإلاضعؾت ختى جدؿجى مىاظهت ْاَغة الخُغ.ٝ
٘ـ ان التربُت الاؾالمُت حٗمل ٖلى جدهحن الُلبت طاجُا  ،ببىاا شخهُاث مئمىت باهلل مدهىت يض الاهدغاٞاث والجغاتم،
مخمؿ٨ت بُ٣مها وزىابتها الاؾالمُت الؿامُت ،هاقئت الخيكئت الؿلُمت التي جبخٗض ًٖ مٗهُت هللا ٖؼ وظل وًٖ اعج٩اب
َٖٕٗٔـ,م)
الجغاتم الاعَابُت(.الٓاَغي ،
2012م اإلاىظىمت
_3دساظت ابى ساوٍت
( ظاهشة الخىشف ،الاظباب والػالط ،مدمذ بُىمي)
:)2004ـ َضٞذ َظٍ الضعاؾت الى ال٨ك ًٖ ٠الابٗاص الاظخماُٖت التي اصث الى ْهىع الخُغ ، ٝوَب٣ذ َظٍ الضعاؾت ٖلى
(
ٓٓٗ) َالب وَالبت مً اإلاىخمحن وٚحر اإلاىخمحن لجماٖاث اؾالمُت ومً الٗاملحن وٚحر الٗاملحن ٢،ض اؾخٗملذ
ُٖىت ٢ىامها(
ٓ٘ٔ) ؾئا ٫مً اٖضاص الباخض ،و٢ض اْهغث الىخاتج الى ان مٟهىم الخُغٖ ٝىض( )%ٗ9مً
اؾخماعة اؾئلت م٩ىهت مً (
اإلاىخمحن الى ظماٖاث اؾالمُت ٌٗخبر الى مٗاصاة اإلااع٦ؿُت والالحاص وٚحر اإلاىخمحن اٖخبروا ان الخُغَ ٝى قُداث ًٖ
الضًً ،وان الٟئاث الٗمغٍت ال٨بحرة ٧اهذ ٧اهذ عبُذ مٟهىم الخُغ ٝبمٗىاٍ الضًجي والؿُاسخي  ،وان ا٦ثر الىاؽ جُغٞا َم
الجماٖاث الضًيُت وٍلحها الجماٖاث الؿُاؾُت زم اإلا٨ٟغًٍ والكباب ٞالُلبت والٗما ، ٫وهٟى ظمُ٘ اٞغاص الُٗىت ان ً٩ىن
ٕٕٔٓ,م)
لهم ٖال٢ت بالخُغ ٝاو اإلاخُغٞحن او اي مماعؾاث مخُغٞت(.ابى عواًت ،
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مىاػهت الضعاؾاث الؿاب٣ت م٘ الضعاؾت الحالُت -:
جباًيذ الضعاؾاث الؿاب٣ت ُٞما بُجها مً خُض مك٩لت البدض واَضاٞه وخضوصٍ وُٖيخه واصواجه ووؾاتله الاخهاتُت اما
الضعاؾت الحالُت ٣ٞض اظغٍذ ٖلى مٗلمي ومٗلماث التربُت الاؾالمُت في مضًىت ال٩ىث .
ظىاهب الاؾخٟاصة مً الضعاؾاث الؿاب٣ت  -:جخمشل ظىاهب الاٞاصة في الامىع الاجُت  ٔ:جدضًض مك٩لت البدضٕ جدضًض اصواث
البدضٖٖغى ومىا٢كت هخاتج البدض .
الكفل الشالض
(( مىهجُت البدض واظشاءاجه ))
ـ مىهج الذساظت .
ـ مجخمؼ الذساظت .
ـ غُىت الذساظت.
ـ ؤداة الذساظت.
ـ الىظاثل الاخفاثُت.
ًخًمً َظا الٟهل ونٟا للُغٍ٣ت والاظغاااث التي اجبٗها الباخض في جدضًض مجخم٘ الضعاؾت وُٖىتها ،وبىاا أصاة الضعاؾت
وزُىاث الخد ٤٣مً نض ١الاصاة وزباتها  ،اياٞت الى الُغ ١الاخهاتُت اإلاخبٗت في جدلُل البُاهاث.
ـ مىهج الذساظت
اجب٘ الباخشان اإلاىهج الىنٟي مىهجا للضعاؾت وطل ٪إلاالتمخه لُبُٗتها  ،واإلاىهج الىنٟي حهض ٝالى ا٦دكا ٝالى٢اث٘ وون٠
الٓىاَغ ونٟا ص٣ُ٢ا وجدضًض زهاتهها جدضًضا ٦مُا وُُٟ٦ا ٦ ,ما ج٣ىم ب٨ك ًٖ ٠الحالت و ٠ُ٦ونلذ الى نىعتها
الحالُت وجداو ٫الخيبئ بما ؾخ٩ىن ٖلُه في اإلاؿخ٣بل ,وبازخهاع ٞهي تهخم بماضخي الٓىاَغ وخايغَا
ٕ٘ٔ)
ٕٓٓٓ ,م
ومؿخ٣بلها(.ابغاَُم,
ـ مجخمؼ الذساظت
 )٘ٓ7ٙمٗلما مً الجيؿحن و ٤ٞاخهاااث
ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً اإلاضعؾحن في اإلاضاعؽ في مضًىت ال٩ىث و٢ض بلٖ ٜضصَم (
ٖٖٕٗ) مٗلمت
ٖٗ )ٕٙمٗلما و (
ٕ٘ٔٓ) بىا( ٘٢
ٕٗٔٓـ
وػاعة التربُت للٗام الضعاسخي (
ـ غُىت البدض
ٓ )ٔٙبىا )8ٓ( ٘٢مٗلم و(ٓ)8
٢ام الباخشان بازخُاعُٖىت ٖكىاتُت ممشلت لٗضص اإلاٗلمحن واإلاٗلماث في ال٩ىث والتي بلٖ ٜضصَا(
٘ٔ )%ٖ,مً مجخم٘ الانل.
مٗلمت بيؿبت (
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ـ ؤداة الذساظــت
بٗض الاَالٕ ٖلى أصبُاث الضعاؾت والضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الهلت بمىيىٕ الضعاؾت ٢,ام الباخشان باؾخٗما ٫الاؾدباهت
لجم٘ اإلاٗلىماث ًٖ الٓاَغة  ،اط ٢ام الباخشان بالخُىاث آلاجُت:ـ
٢ام الباخشان ببىاا اؾدباهت والتي بلٖ ٜضصَا (ٕٗ) ٣ٞغة اهٓغ مدل )ٔ( ٤وٖغى أصاة الضعاؾت ٖلى مجمىٖت مً الخبراا
واإلاد٨محن اإلاسخهحن في الٗلىم التربىٍت والىٟؿُت والظي بلٖ ٜضصَم( )8مد٨محن أهٓغ ملح،)ٕ(٤
وَلب مجهم الباخشان ابضاا آعائهم في ٣ٞغاث الاؾدباهت مً خُض نُاٚت ال٣ٟغاث اما باإلاىا٣ٞت ٖلحها او حٗضًلها او خظٞها
لٗضم اَمُتها  ،و٢ض اقاع اإلاد٨محن باإلاىا٣ٞت ٖلحها م٘ اظغاا حٗضًل في بٌٗ ال٣ٟغاث وجم الازظ بغأي الاٚلبُت في ٖملُت
الخدُ٨م ,وبظل ٪جد ٤٣الهض ١الٓاَغي لالؾدباهت وانبدذ اصاة الضعاؾت ظاَؼة في نىعتها الجهاتُت واإلا٩ىهت مً(ٕٗ)
٣ٞغة اهٓغ ملح.) ٖ( ٤بٗض اظغاا الخٗضًالث التي اقاع الحها الخبراا في ٖملُت الخدُ٨م ٢ام الباخشان بخىػَ٘ اؾدباهت مٛل٣ت
بشالزت بضاتل (صاتما ،اخُاها،
ٖٖ )ٔ,ٕ,لى (ٓٗ) مٗلما ومٗلمت لالظابت ٖلى ٣ٞغاث الاؾدباهت وجم
هاصعا) واُُٖذ َظٍ البضاتل الضعظاث الاجُت ٖلى الخىالي (
الحهىٖ ٫لى الاظابت .
ـ زبــاث ألاداة
٢ام الباخشان باؾخسغاط مٗامل زباث الاصاة مً زال ٫الخجؼتت الىهُٟت ،اط جم ججؼتت ٣ٞغاث الاؾدباهت الى ظؼأًً  ،الجؼا
ألاوً ٫مشل الاؾئلت الٟغصًت والجؼا الشاوي ًمشل الاؾئلت الؼوظُت زم خؿاب مٗامل بحرؾىن بحن الاؾئلت الٟغصًت والاؾئلت
الؼوظُت و٧ان مٗامل الاعجباٍ(ٓ ، ) 7ٖ،زم ٢ام الباخشان بخصحُذ مٗامل الشباث بمٗاصلت جصحُذ الشباث و٧ان الىاجج (.) 8ٔ,
ـ الىظـاثل الاخفـاثُ ــت :اظخػمل الباخض الحهُهت الاخفاثُت في غملُت الخدلُل الاخفاجي إلاػالجت بُاهاث هخاثج البدض
الحالي ومً ابشص هزه الىظاثل هي
ٔـ مٗامل اعجباٍ بحرؾىن.Rالؾخسغاط مٗامل الشباث
ٕـ الازخباع الجهاثي لُٗىت واخضة ولُٗيخحن ممؿخ٣لخحن في ٖغى هخاتج البدض الحالي
ٖـ مٗاصلت الىؾِ اإلاغجح والىػن اإلائىي في ٖغى هخاتج البدض الحالي .
الكف ــل الشاب ــؼ
(( هخاثج وجىـُاث البدض ))
ـ غشك الىخاثج وجكعحرها .
ـ الخىــُ ــاث .
ـ اإلاهترخ ــاث .
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ًدىاوَ ٫ظا الٟهل الىخاتج اإلاؿخدهلت مً اإلاُُٗاث اإلاُضاهُت والخلُٟت الىٓغٍت والضعاؾاث الؿاب٣ت  ،واؾخسلو الباخشان
في الجهاًت اَم الخىنُاث طاث الٗال٢ت ،اط ٖغى الباخشان في َظا الٟهل الىخاتج التي جم الخىنل ٖلحها بىااا ٖلى اإلاٗالجاث
الاخهاتُت التي اؾخٗملذ ٖلى ماجم ظمٗه وجدلُله مً البُاهاث التي جم الخىنل الحها مً زال ٫جٟغَ ٜاصاة الضعاؾت
(الاؾدباهت) لُ٣اؽ صوع مىهج التربُت الاؾالمُت في مىاظهت الخُغ ٝال٨ٟغي لضي الخالمُظ مً وظهت هٓغ مٗلمحهم.
ٓ )ٔٙمٗلما ومٗلمت لٛغى جدَ ٤ُ٣ض ٝالبدض وباؾخٗما٫
بٗض جُبُ ٤اصاة البدض الحالي ٖلى ُٖىت البدض اإلا٩ىهت مً (
الحُ٣بت الاخهاتُت للٗلىم الاظخماُٖت ( )spssاْهغث هخاتج الخدلُل الاخهاثي ان ُ٢مت اإلاخىؾِ الحؿابي لضعظاث ُٖىت
البدض ٢ض بلٛذ (ٕ )ٙوهي ا٦بر مً ُ٢مت الىؾِ الٛغضخي البالٛت ( )ٗ8ولٛغى مٗغٞت صاللت الٟغ ١بُجهما جم اؾخٗما٫
ٔ )ٕ,ٖٙوٖىض م٣اعهتها م٘ الُ٣مت الخاتُت الجضولُت البالٛت
الازخباع الخاثي ( )Tلُٗىت واخضة اط بلٛذ الُ٣مت الخاتُت اإلادؿىبت (
ْ )ٔ٘9هغ اجها صالت اخهاتُت الن الُ٣مت الخاتُت اإلادؿىبت ا٦بر
ٖٓ )9ٙىض مؿخىي صاللت اخهاتُت (ٓ)ٓ٘،و بضعظت خغٍت (
(ٔ،
مً الُ٣مت الخاتُت الجضولُت والجضوً )ٔ( ٫ىضح طل. ٪
ظضو)ٔ( ٫
ًىضح هخاتج الازخباع الخاثي ( )Tلُٗىت واخضة إلاٗغٞت صوع مىهج التربُت الاؾالمُت في مىاظهت الخُغ ٝال٨ٟغي لضي الخالمُظ مً
وظهت هٓغ مٗلمهم .
جم
الُٗىت
ٓٔٙ

الىؾِ
الحؿابي
ٕٙ

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
ٕٗٔ7,

الىؾِ
الٛغضخي
ٗ8

صعظت
الحغٍت
ٔ٘9

الُ٣مت
الخاتُت
اإلادؿىبت
ٕٔ,ٖٙ

الُ٣مت
الخاتُت
الجضولُت
ٓٔ,9ٙ

مؿخىي
الضاللت
٘ٓٓ,
صالت
اخهاتُت
لهالح
الىؾِ
الحؿابي
للُٗىت

ٌٖٔٗٔ وصعاؾت الٓاَغي
ٕٕٔٓم .
ٌٖٕٗٔ وصعاؾت ابى عاوٍت
ان َظٍ الىدُجت اج٣ٟذ م٘ هخاتج صعاؾت ٧ل مً  :اإلاٛامسخي
وإلاٗغٞت اججاٍ الٛغى بدؿب مخٛحر الجيـ( ط٧ىع واهار)  ( ,مٗلمحن و مٗلماث ) وباؾخٗما ٫الازخباع الخاثي لُٗيخحن
مؿخ٣لخحن (مىٟهلخحن) اجطح ان َىاٞ ٥غ ١صا ٫اخهاتُا لهالح اإلاٗلمحن (الظ٧ىع) اط ان الُ٣مت الخاتُت اإلادؿىبت ٢ض بلٛذ
٘ٓ )ٓ,وٖىض م٣اعهت
 )ٔ٘8وبمؿخىي صاللت اخهاتُت (
ٓ )ٔ,9ٙبضعظت خغٍت (
ٓٔٗ )ٕ,وهي ا٦بر مً الُ٣مت الخاتُت الجضولُت (
(
الىؾِ الحؿابي للمٗلمحن َى ا٦بر مً ُ٢مت الىؾِ الحؿابي للمٗلماث والجضوً )ٕ( ٫ىضح طل٪
الجضو)ٕ( ٫
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ًىضح هخاتج الازخباع الخاثي ( )Tلُٗيخحن مؿخ٣لخحن إلاٗغٞت صوع مىهج التربُت الاؾالمُت في مىاظهت الخُغ ٝال٨ٟغي لضي
الخالمُظ مً وظهت هٓغ مٗلمحهم بدؿب مخٛحر الجيـ (مٗلمحن/مٗلماث)
الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

مخٛحر
الجيـ

جم
الُٗىت

الىؾِ
الحؿابي

مٗلمحن/ط٧ىع

ٓ8

ٖٙ

ٕ7,ٙٙ

مٗلماث/اهار

ٓ8

ٔٙ

ٖٔٓ7,

صعظت
الحغٍت
ٔ٘8

الُ٣مت
الخاتُت
اإلادؿىبت
ٕٓٔٗ,

الُ٣مت
الخاتُت
الجضولُت
ٓٔ,9ٙ

مؿخىي
٘ٓ)ٓ,
الضاللت(
صالت
اخهاتُا
لهالح
اإلاٗلمحن
/الظ٧ىع

٘ٓ )ٓ,بحن مخىؾِ صعظاث اظاباث
وبهظا جغ ٌٞالٟغيُت الهٟغٍت التي ج٣ى( ٫الًىظض ٞغ ١صا ٫اخهاتُا ٖىض مؿخىي (
اإلاٗلمحن بدؿب مخٛحر الىىٕ (ط٧ىع ,اهار) ٖلى اؾدباهت صوع اإلاىهج التربُت الاؾالمُت في مىاظهت الخُغ ٝال٨ٟغي لضي الخالمُظ
مً وظهت هٓغ مٗلمحهم )
٘ٓ )ٓ,بحن مخىؾِ صعظاث اظاباث اإلاٗلمحن بدؿب مخٛحر
وه٣بل الٟغيُت البضًلت ( ًىظض ٞغ ١صا ٫اخهاتُا ٖىض مؿخىي (
الىىٕ (ط٧ىع,اهار) ٖلى اؾدباهت صوع مىهج التربُت الاؾالمُت في مىاظهت الخُغ ٝال٨ٟغي لضي الخالمُظ مً وظهت هٓغ مٗلمحهم
ولهالح اظاباث اإلاٗلمحن الظ٧ىع  ,وَظا ٌكحر الى ان اإلاىهج مً وخُض هٓغ اإلاٗلمحن له صوع مهم في مىاظهت الخُغ ٝال٨ٟغي
لضي الخالمُظ و٢ض ٌٗىص ؾبب طل ٪الى َبُٗت الحُاة الاظخماُٖت وحكٗب الٗال٢اث الاظخماُٖت للمٗلمحن الظ٧ىع واَخمامهم
بما ًضوع مً نغإ َب٣ي صازل اإلاجخم٘ ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى جمؿ٧ ٪ل َب٣ت بمٗخ٣ضاتها ال٨ٟغٍت واإلاٗغُٞت  ,وبالخالي ً٩ىهىا
٦ثر اؾدكٗاع لضوع اإلاىهج في مىاظهت َظا الخُغ.. ٝ
ٌٖٔٗٔ وصعاؾت الٓاَغي
ٕٕٔٓم.
ٌٖٕٗٔ وصعاؾت ابى عاوٍت
ان َظٍ الىدُجت اج٣ٟذ م٘ هخاتج صعاؾت ٧ل مً :اإلاٛامسخي
وإلاٗغٞت وجدضًض اي ال٣ٟغاث ا٦ثر ٢ىة وٞاٖلُت في هخاتج البدض اؾخٗمل الباخشان الىؾِ اإلاغجح والىػن اإلائىي في ٖغى
جٟؿحر َظٍ الىخاتج اط بُيذ الىخاتج ان ال٣ٟغة (٘ٔ) جخًمً م٣غعاث التربُت الاؾالمُت  ....بُيذ الىخاتج ان ال٣ٟغة(٘ٔ) جخًمً
م٣غعاث مىهج التربُت الاؾالمُت مىيىٖاث ًٖ خاظاث الخالمُظ الىٟؿُت و آلُت اقباٖها خهلذ ٖلى اٖلى صعظت في الىؾِ
ٖٖ)8
٘)ٕ7ووػن مئىي ٢ضعٍ(٘،7
اإلاغجح بم٣ضاع(ٕ،
وَظا ًض ٫ان إلاىهج التربُت الاؾالمُت صوعا في اقبإ خاظاث الخالمُظ الىٟؿُت .اما ال٣ٟغة(ٖ) ًغ٦ؼ مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى
٘)ٙ7,
ٕ٘ٓ )ٕ,ووػن مئىي م٣ضاعٍ(
آلاًاث ال٣غآهُت والاخاصًض التي جغبي آلازغ خهلذ ٖلى صعظت في الىؾِ اإلاغجح م٣ضاعَا(
وَظا ًض ٫ان إلاىهج التربُت الاؾالمُت صوعا في مىاظهت الخُغ ٝمً زال ٫ماجخًمً ٖلى مىيىٖاث جىظحهُت واعقاصًت للٟغص
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والجماٖت مد٣٣ت بظل ٪مىاًَ نالح الظي ٌٗخبر ٢ضوة لٛحرٍ مً البكغ في الاؾخ٣امت والخل ٤في اإلاجخم٘ الظي ٌٗض همىطظا
لٛحرٍ مً اإلاجخمٗاث البكغٍت في الحُاة ال٨غٍمت.
وال٣ٟغة (ٕٖ) ًخًمً مىهج التربُت الاؾالمُت مىيىٖاث و٢اتُت إلاىاظهت الا٩ٞاع الٟاؾضة خهلذ ٖلى صعظت في الىؾِ
٘ )ٙ7,وَٗجي َظا ان مىهج التربُت الاؾالمُت ًغ٦ؼ ٖلى مىيىٖاث إلاىاظت الا٩ٞاع الٟاؾضة اط
ٕ٘ٓ )ٕ,ووػن مئىي ٢ضعٍ(
اإلاغجح(
ان التربُت الاؾالمُت حؿتهضَ ٝا٢اث الٟغص الٗ٣لُت والغوخُت وجىظحهها في مؿاعَا الصحُذ وللتربُت الاؾالمُت ازغ في جغبُت
الىاقئت واٖضاص الٟغص الهالح وج٩ىًٍ اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت له وٚغؽ الُ٣م الازالُ٢ت لضًه.
اما ال٣ٟغة (ٕٕ)حهخم مىهج التربُت الاؾالمُت بخ٣ضًم الحلى ٫الٗلمُت للمك٨الث ال٨ٟغٍت التي ٌٗاوي مجها اإلاجخم٘ ٧ان الىؾِ
ٖٖ , )ٖٗ,وَظا ٌٗجي وظىص ٖال٢ت يُٟٗت م٘ مىهج التربُت الاؾالمُت.
ٖ )ٔ,والىػن اإلائىي(
اإلاغجح لها (
ال٣ٟغة (ٔ) ٌؿاَم مىهج التربُت الاؾالمُت في زضمت الامً ال٨ٟغي للٟغص واإلاجخم٘ ،اط خهل ٖلى صعظت في الىؾِ اإلاغجح
ٖٖ )ٗٔ,7وٍض ٫طلٖ ٪لى ٖال٢ت يُٟٗت.
ٕٕ٘ )ٔ,ووػن مئىي م٣ضاعٍ(
٢ضعَا(
اما ال٣ٟغة(ً )7خًمً مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى زبراث حٗلُمُت جئ٦ض ٖلى الازاع الؿلبُت للخال ٝبحن الىاؽ  ,خهلذ ٖلى
٘ٓ )ٔ,في الىؾِ اإلاغجح و ٖلى صعظت (ٖ٘) في الىػن اإلائىي وَظا ٌٗجي ٖلى وظىص ٖال٢ت يُٟٗت م٘ مىهج التربُت
صعظت(
الاؾالمُت ,وظضوً )ٖ( ٫ىضح طل.٪
ظذوُ ( )3الىظي اإلاشجح والىصن اإلاشىي للكهشاث
ث
ٔ

الٟـ ٣ـ ـ ـ ـغاث
جخًمً م٣غعاث اإلااصة الضعاؾُت مىيىٖاث ًٖ الحاظاث الىٟؿُت
للخالمُظ والُت اقباٖها
ًخًمً اإلاىهج مىيىٖاث و٢اتُت إلاىاظهت الا٩ٞاع الٟاؾضة

ٖ

ًغ٦ؼ اإلاىهج ٖلى الاًاث ال٣غاهُت الاخاصًض التي جغبي ج٣بل الازغ

ٗ

جىبش ٤الاَضا ٝالتربُت إلااصة التربُت الاؾالمُت مً خاظاث اإلاجخم٘ اإلاخٛحرة

٘

ٕ

الىؾِ اإلاغجح

الىػن اإلائىي

275
،2

833
،75

025
،2

5،67

025
،2
2

5،67
667
،66
65

ًىمي اإلاىهج لضي الخالمُظ مهاعة خل اإلاك٨الث
مدخىي مىهج لتربُت الاؾالمُت مخىا ٤ٞم٘ ؾماث الٗهغ

925
،1

167
،64

7

ًخًمً اإلاىهج مىيىٖاث و٢اتُت إلاىاظهت الٗى ٠والخُغ ٝوالاعَاب

85،1

833
،60

8

ًىمي اإلاىهج لضي الخالمُظَغٍ٣ت الخ٨ٟحر اإلاىُُ٣ت اإلاؿدىضة الى الٗ٣ل
والضالتل
جغ٦ؼ م٣غعاث اإلااصة الضعاؾُت ٖلى الىعي بمىيىٖاث السحغة والٗغاٞحن
وما مى ٠٢ال٣غان والؿىت مجها
ًخًمً اإلاىهج مىيىٖاث ًٖ الخٗلم الاظخماعي والىظضاوي ٧الُ٣م
واإلاؿئولُت الاظخماُٖت
ٌٗمل اإلاىهج ٖلى ٚغؽ الٗ٣اتض الؿلُمت التي ججٗل الخلمُظ مىاَىا

825
،1

833
،60

8،1

60

75،1

33،58

75،1

33،58

ٙ

9
ٓٔ
ٔٔ

95،1
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نالحا
ًغ٦ؼ اإلاىهج ٖلى اَمُت الحىاع ال٨ٟغي م٘ الازغ

625
،1

833
،55

ٖٔ

جغ٦ؼ م٣غعاث اإلاىهج ٖلى اَمُت الحٟاّ ٖلى امً اإلاجخم٘
ًخًمً اإلاىهج مىيىٖاث ًٖ اججاَاث وَغ ١حٗضًل الؿلى٥

625
،1
1,6

833
،55

٘ٔ

ًغ٦ؼ اإلاىهج ٖلى اَمُت خماًت اإلاجخم٘ مً الاهدغا ٝال٨ٟغي

525
،1
1,5
475
،1
1,45

ٕٔ
ٗٔ

ًغ٦ؼ اإلاىهج ٖلى جىمُت الصخهُت الىؾُُت اإلاٗخضلت
ٔٙ
ً ٔ7غ٦ؼ اإلاىهج ٖلى م٣غعاث جدض الخالمُظ ٖلى الٗال٢اث الحؿىت ُٞما بُجهم
ٔ8

ًخًمً اإلاىهج مىيىٖاث ًٖ الؿلى ٥الاظخماعي الاًجابي

ٔ9

ٌؿاٖض مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى جغؾُش مٟاَُم الضًً الاؾالمي
الؿمدت التي جمل مدبت الىاؽ
ًغ٦ؼ اإلاىهج ٖلى م٣غعاث جدغم الٓلم والخٗضي بحن الىاؽ
اَضا ٝمىهج التربُت الاؾالمُت جخ ٤ٟم٘ اؾتراجُجُت الخىمُت الكاملت
للمجخم٘
حهخم اإلاىهج بخ٣ضًم الحلى ٫الٗلمُت للمك٨الث ال٨ٟغٍت التي ٌٗاوي مجها
اإلاجخم٘
ٌؿاَم مىهج التربُت الاؾالمُت في زضمت الامً ال٨ٟغي للٟغص واإلاجخم٘

ٕٗ

ًخًمً اإلاىهج ٖلى زبراث حٗلُمُت جئ٦ض ٖلى الازاع الؿلبُت للخال ٝبحن
الىاؽ

ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ

35،1

33،53
833
،50
50
1667
،49
33،48
45

1,35
1,35

45
45

3،1

33،43

252
،1

733
،41
35

05،1

ـ الخىـُ ـ ـ ــاث
ٔـ وكغ الىؾُُت والاٖخضاُ٣ٖ ٫ضة وقغَٗت وجُبُ٣ها ٖملُا والحض ٖلحها والترُٚب ٞحها وبُان ما وعص ٞحها مً الىهىم
وبُان خ٣ى ١والة ألامغ وخ٣ى ١الٗلماا وخ٣ى ١الىًَ وخ٣ى ١اإلاؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحن م٘ يغب ألامشلت الٗملُت ؾىاا مً
ؾحرجه نلى هللا ٖلُه وهللا وؾلم أو مً جاعٍش ألامت ؤلاؾالمُت الُىٍل.
ٕـ أَمُت أن ً٩ىن َىا ٥مىاص م٣غعة والؼامُت في ظمُ٘ اإلاغاخل الضعاؾُت بمسخل ٠جسههاتها حٗجي َظٍ اإلاىاص بمداعبت
ال٨ٟغ الًا ٫ومداعبت الٛلى والخُغ ٝوجغسخ الىالا للُٗ٣ضة الصحُدت وللىًَ ووالة أمغٍ ولؼوم الجماٖت .
ٖـ جج ٠ُٟمىاب٘ الٛلى والخُغ ٝوؾض خاظاث الخالمُظ الٗلمُت والٗملُت ختى ال ٌؿخٛلىن اؾخٛالال ؾِئا وحؿخٛل خاظاتهم
للٗمل وللماصة أو ه٣و مؿخىاَم الخٗلُمي.
ٗـ حٗؼٍؼ الؿلى ٥ألامجي الصحُذ ،وصٖىة الخالمُظ الى الحٟاّ ٖلى أمً الىًَ ،وم٣ضعاجه ،وم٨دؿباجه.
٘ـ ابغاػ ال٨ٟغ الىؾُي اإلاٗخض ،٫وج٣بل الازخال ٝوالخىىٕ الش٣افي .
ٙـ اقاٖت عوح اإلادبت والخٗاون بحن الخالمُظ  ،وجدظًغَم مً الازخالٞاث التي حؿبب الٟغ٢ت ،والبًٛاا ،والدكاخً.
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ـ اإلاهترخ ــاث  :اؾخ٨ماال لىخاتج البدض ً٣ترح الباخض ما ًؤحي :ـ
ٔـ اظغاا صعاؾت خى ٫صوع مىهج التربُت الاؾالمُت في مىاظهت الخُغ ٝال٨ٟغي لضي َلبت اإلاغخلت اإلاخىؾُت.
ٕـ اظغاا صعاؾت خى ٫اؾباب الخُغ ٝال٨ٟغي
اإلافادس
ٕٗٔٓ.
ٔـ مغَىن ٖ ،بضالجلُل ػٍض ،الخُغ ٝال٨ٟغي  ،زلُٟاجه وؾبل مٗالجخه  ،ظغٍضة الغٍاى الؿٗىصًت ،
.ٕٓٓ9
ٕـ الهضالا مدمض  ،اق٩ا ٫الاهدغا ٝال٨ٟغي اإلائصي الى الاعَاب ،ظغٍضة الجؼٍغة ،
ٖـ اؾٗض َاعَ ،١ل اإلاخُغً ٝسخاع اإلاظَب الؿُاسخي ام اإلاظَب الؿُاسخي ًسخاع اإلاخُغ ،ٝاؾخاط في الُب الىٟسخي  ،ظامٗت
ٖٕٔٓ.
ٖحن قمـ ،ظغٍضة الىًَ،
ٕٗٓٓ.
ٗـ ٞايل  ،خا ٔٞؾُ،٠الخُغ ٝواٖا٢ت الانالح والجمىص ال٨ٟغي ٌسخيا الاؾالم ،
.ٕٓٓٙ
٘ـ ٞلمبان َ،ال ٫خؿحن  ،صوع الحىاع التربىي في و٢اًت الكباب مً الاعَاب ال٨ٟغي٧ ،لُت التربُت /ظامٗت ام ال٣غي،
.ٕٓٓ7
ٙـ باػمى، ٫مدمض بً ٖمغ،صوع التربُت في م٩اٞدت الاعَاب والخُغ٧ ،ٝلُت الضٖىة وانى ٫الضًً/ظامٗت ام ال٣غي ،
ٕٓٔٓ.
7ـ الُىؾٖ ٠بض بً ٖبضالٗؼٍؼ ،صوع اإلاضعؾت في م٣اومت الاعَاب والٗى ،٠مغ٦ؼ الابدار وم٩اٞدت الجغٍمت،
َٔٗٓ8ـ ,ال٣اَغة.
8ـ ُٖا،مدمض َغ ١جضعَـ التربُت الاؾالمُت ،م٨خبت الجهًت الاؾالمُت اإلاهغٍت،
َٕٓٗٔـ .
9ـ الكُش ُٖٟٟي ٖ،بض الغػا ،١مٗالم مىهجه الانىلي ،الٗضص الشامً ،
ٔ978م ،ال٣اَغة.
ٓٔـ قلبي ،اخمض ،التربُت الاؾالمُت هٓمها ،جاعٍسها ٞ،لؿٟتها ،م٨خبت الجهًت اإلاهغٍت ,
ٖٕٔٓم ،ال٣اَغة.
ٔٔـ مخىلي،مدمض ٚض بال اعَاب  ،اإلاغ٦ؼ اإلاهغي لالبدار والضعاؾاث ،
ٕٕٓٓم ،ال٣اَغة.
ٕٔـ صٖبـ ٌ،ؿغي ،الاعَاب والكباب ،عإٍت اهثروبىلىظُا الجغٍمت ,اإلالخ٣ى اإلاهغي لالبضإ والخىمُت،
ٔ999م  ،ال٣اَغة.
ٖٔـ البىا ،عظب ،الامُت الضًيُت والحغب يض الاؾالم ،صاع اإلاٗاع ٝللُباٖت واليكغ,
ٗٔـ اإلاٛامسخي ،زالض مدمض ،الحىاعآصابه وجُبُ٣اجه في التربُت الاؾالمُت  ،م٨ت اإلا٨غمت ،ظامٗت ام ال٣غي ٧ ،لُت التربُت ،
َٖٔٗٔـ  ،عؾالت ماظؿخحر.
ٌٖٕٗٔ،
٘ٔـ الٓاَغي ،زالض نالح ،صوع التربُت الاؾالمُت في الاعَاب والخُغ ،ٝم٨ت اإلا٨غمت ،ظامٗت ام ال٣غي ٧ ،لُت التربُت ،
عؾالت ص٦خىعاٍ.
ٕٕٔٓم،
ٔٙـ ابى عوابت ،مدمض مدمىص مدمض ،الاججاٍ هدى وٖال٢خه بالحاظاث الىٟؿُت لضي الُلبت ظامٗت الاػَغ بٛؼة،
ٞلؿُحن.
ٕٓٓ7م .
ٔ7ـ الغمُذ ً،ىؾ ٠بً اخمض ،الخُغ ٝبحن َالب الجامٗت وؾبل الجامٗت  ،صعاؾت هٓغٍت  ،ظامٗت ال٣هُم،
ٕٓٓٓم ،مئؾؿت الىعا ١لليكغ والخىػَ٘
ٔ8ـ ابغاَُم  ،مغوان ٖبض اإلاجُض ،اؾـ البدض الٗلمي الٖضاص الغؾاتل الجامُٗت،
 ،ٍٔ،الاعصن.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

210

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015

ملحو( )1الاظدباهت في ـىستها الاولُت
بؿم هللا الغخمً الغخُم
وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي
ظامٗت واؾِ ٧/لُت التربُت
الٗلىم التربىٍت والىٟؿُت
م /اؾدباهت آعاا اإلاد٨محن في مضي نالخُت ال٣ٟغاث
الاؾخاط الٟايل  ..........................................اإلادترم
ٌؿعى البدض الحالي الى صعاؾت البدض اإلاىؾىم((صوع مىهج التربُت الاؾالمُت في مىاظهت الخُغ ٝال٨ٟغي لضي الخالمُظ مً
وظهت هٓغ اإلاٗلمحن)) .لظا ًخىظه الباخض الُ٨م في ابضاا اعآت٨م الؿضًضة وم٣ترخاج٨م بكؤ٣ٞ ،غاث الاؾخبُان ُٞما اطا ٧اهذ
نالحت أو ٚحر نالحت وبىائها اللٛىي وأي ا٢تراخاث جغوجها مىاؾبت لخدَ ٤ُ٣ض ٝالضعاؾت.
الخُغ ٝال٨ٟغيَ :ى اهدغا ٝال٨ٟغ ًٖ الُ٣م واإلاباصة الؿاتضة في اإلاجخم٘
وزغوظها ًٖ الخىؾِ والاٖخضا.٫
م٘ زالو الك٨غ والخ٣ضًغ
الباخشان
ث

الٟـ٣ـ ـغاث

ٔ
ٕ

ٌؿاَم مىهج التربُت الاؾالمُت في زضمت الامً ال٨ٟغي
ٌؿاٖض مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى جغؾُش مٟاَُم الضًً
الاؾالمي الؿمدت التي حكمل مدبت الىاؽ
ًغ٦ؼ مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلىاالًاث ال٣غاهُت والاخاصًض
التي جغبي ج٣بل الازغ
ٌٗمل مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى ٚغؽ الُٗ٣ضة الؿلُمت
التي ججٗل الخلمُظ مىاَىا نالحا
ًغ٦ؼ مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى م٣غعاث جدغم الٓلم
والخٗضي بحن الىاؽ
ًغ٦ؼ مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى م٣غعاث جدض الُلبت ٖلى
الٗال٢اث الحؿىت ُٞما بُجهم
جخًمً مٟغصاث مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى زبراث

ٖ
ٗ
٘
ٙ
7

مضي نالخُت ال٣ٟغة
ٚحر نالحت
نالحت

بداظت الى حٗضًل
خظ ٝاياٞت

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

حٗضًل

211

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015

8
9
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ
ٔ7
ٔ8
ٔ9
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ
ٕٗ

حٗلُمُت جئ٦ض ٖلى الازاعالؿِئت للخال ٝبحن الىاؽ
ًغ٦ؼ مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى الحىاعال٨ٟغي م٘ الازغ
ًغ٦ؼ مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى اَمُت خماًت اإلاجخم٘ مً
الاهدغا ٝال٨ٟغي
جغ٦ؼ م٣غعاث اإلااصة ٖلى اَمُت الحٟاّ ٖلى امً اإلاجخم٘
جغ٦ؼ م٣غعاث اإلااصة الضعاؾُت ٖلى مىيىٖاث السحغة
والٗغاُٞحن وجىيُدها
ًغ٦ؼ مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى جىمُت الصخهُت
الىؾُُت اإلاٗخضلت
ًخًمً مىهج التربُت الاؾالمُت مىيىٖاث ًٖ الؿلى٥
الاظخماعي الاًجابي
ًخًمً مىهج التربُت الاؾالمُت مىيىٖاث ًٖ اججاَاث
وَغ ١حٗضًل الؿلى٥
جخًمً م٣غعاث ماصة التربُت الاؾالمُت مىيىٖاث ًٖ
الحاظاث الىٟؿُت للكباب وآلُت اقباٖها
جخًمً ماصة التربُت الاؾالمُت مىيىٖاث ًٖ الخٗلم
الاظخماعي والىظضاوي ٧الُ٣م واإلاؿئولُت الاظخماُٖت
ًغ٦ؼ مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى مىيىٕ الخ٨ٟحر واهىاٖه
ومهاعاجه
مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى الابضإ وجىمُت مهاعة خل
اإلاك٨الث والخ٨ٟحر الىا٢ض
جىبش ٤الاَضا ٝالتربىٍت إلااصة التربُت الاؾالمُت مً خاظاث
اإلاجخم٘ اإلاخٛحرة
اَضا ٝمىهج التربُت الاؾالمُت جخ ٤ٟم٘ اؾتراجُجُت
الخىمُت الكاملت للمجخم٘
مدخىي مىهج التربُت الاؾالمُت مخىا ٤ٞم٘ ؾماث الٗهغ
حهخم مىهج التربُت الاؾالمُت بخ٣ضًم الحلى ٫الٗلمُت
للمك٨الث ال٨ٟغٍت التي ٌٗاوي مجها اإلاجخم٘
ًخًمً مىهج التربُت الاؾالمُتا٩ٞاع ومٗلىماث
ومىيىٖاث و٢اتُت إلاىاظهت الا٩ٞاع الٟاؾضة
ًخًمً مىهج التربُت الاؾالمُت مىيىٖاث و٢اتُت إلاىاظهت
الٗى ٠والخُغ ٝوالاعَاب
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ملحو( )2الاظدباهت في ـىستها النهاثُت
بعم هللا الشخمً الشخُم
وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي
ظامٗت واؾِ٧/لُت التربُت
الٗلىم التربىٍت والىٟؿُت
م  /اؾخبُان مٛل٤
ألاؾخاط الٟايل...
ألاؾخاطة الٟايلت...
الؿالم ٖلُ٨م وعخمت هللا وبغ٧اجه
ٌؿعى البدض اإلاىؾىم ((صوع مىهج التربُت الاؾالمُت في مىاظهت الخُغٝ
ال٨ٟغي لضي الخالمُظ مً وظهت هٓغ مٗلمحهم)).
ومً اظغاااث البدض ج٣ضًم اؾخبُان للمٗلمحن واإلاٗلماث  ,عاظحن حٗاوه٨م
والاظابت ٖلى ٣ٞغاث الاؾدباهت خؿب البضاتل
الخُغ ٝال٨ٟغي :ـ َى اهدغا ٝال٨ٟغ ًٖ الُ٣م واإلاباصة الؿاتضة في
اإلاجخم٘ وزغوظها ًٖ الخىؾِ والاٖخضا. ٫
م٘ زالو الك٨غ والخ٣ضًغ في زضمت البدض الٗلمي.
الباخـشان
ث

الٟـ ٣ـ ـ ـغاث

ٔ
ٕ

ٌؿاَم مىهج التربُت الاؾالمُت في زضمت الامً ال٨ٟغي للٟغص واإلاجخم٘.
ٌؿاٖض مىهج التربُت الاؾالمُت ٖلى جغؾُش مٟاَُم الضًً الاؾالمي الؿمدت التي حكمل
مدبت الىاؽ.
ًغ٦ؼ اإلاىهج ٖلى الاًاث ال٣غاهُت والاخاصًض التي جغبي ج٣بل الازغ.
ٌٗمل اإلاىهج ٖلى ٚغؽ الٗ٣اتض الؿلُمت التي ججٗل الخلمُظ مىاَىا نالحا.
ًغ٦ؼ اإلاىهج ٖلى م٣غعاث جدغم الٓلم والخٗضي بحن الىاؽ.
ًغ٦ؼ اإلاىهج ٖلى م٣غعاث جدض الخالمُظٖلى الٗال٢اث الحؿىت ُٞما بُجهم.

صاتما

ٖ
ٗ
٘
ٙ
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ًخًمً اإلاىهج ٖلى زبراث حٗلُمُت جئ٦ض ٖلى الازاع الؿلبُت للخال ٝبحن الىاؽ.
ًغ٦ؼ اإلاىهج ٖلى اَمُت الحىاع ال٨ٟغي م٘ الازغ.
جغ٦ؼ م٣غعاث اإلاىهج ٖلى اَمُت الحٟاّ ٖلى امً اإلاجخم٘.
ًغ٦ؼ اإلاىهج ٖلى اَمُت خماًت اإلاجخم٘ مً الاهدغا ٝال٨ٟغي.
جغ٦ؼ م٣غعاث اإلااصة الضعاؾُت ٖلى الىعي بمىيىٖاث السحغة والٗغاٞحن وما مى٠٢
ال٣غان والؿىت مجها.
ًغ٦ؼ اإلاىهج ٖلى جىمُت الصخهُت الىؾُُت اإلاٗخضلت.
ًخًمً اإلاىهج مىيىٖاث ًٖ الؿلى ٥الاظخماعي الاًجابي.
ًخًمً اإلاىهج مىيىٖاث ًٖ اججاَاث وَغ ١حٗضًل الؿلى.٥
جخًمً م٣غعاث اإلااصة الضعاؾُت مىيىٖاث ًٖ الحاظاث الىٟؿُت للخالمُظ وآلُت
اقباٖها.
ًخًمً اإلاىهج مىيىٖاث ًٖ الخٗلم الاظخماعي والىظضاوي ٧الُ٣م واإلاؿئولُت
الاظخماُٖت.
ًىمي اإلاىهج لضي الخلمُظ َغٍ٣ت الخ٨ٟحراإلاىُُ٣ت اإلاؿدىضة الى الٗ٣ل والضالتل
ًىمي اإلاىهج لضي الخالمُظ مهاعة خل اإلاك٨الث.
جىبش ٤الاَضا ٝالتربىٍت إلااصة التربُت الاؾالمُت مً خاظاث اإلاجخم٘ اإلاخٛحرة.
اَضا ٝمىهج التربُت الاؾالمُت جخ ٤ٟم٘ اؾتراجُجُت الخىمُت الكاملت للمجخم٘.
مدخىي مىهج التربُت الاؾالمُت مخىا ٤ٞم٘ ؾماث الٗهغ.
حهخم اإلاىهج بخ٣ضًم الحلى ٫الٗلمُت للمك٨الث ال٨ٟغٍت التي ٌٗاوي مجها اإلاجخم٘.
ًخًمً اإلاىهج مىيىٖاث و٢اتُت إلاىاظهت الا٩ٞاع الٟاؾضة.
ًخًمً اإلاىهج مىيىٖاث و٢اتُت إلاىاظهت الٗى ٠والخُغ ٝوالاعَاب.
ملحو ( )3ؤظماء الخبراء
ٔـ الاؾخاط اإلاؿاٖض الض٦خىع جدؿحن ٖلي خؿحن
ٕـ الاؾخاط اإلاؿاٖض الض٦خىع عقُض هانغ زلُٟت
ٖـ الاؾخاط اإلاؿاٖض الض٦خىع ٖلى عجت الكمغي
ٗـ الاؾخاط اإلاؿاٖض الض٦خىع مدمض ظاؾم ٖبض الامحر
٘ـ الاؾخاط اإلاؿاٖض الض٦خىع سحغ َاقم الٛغٍغي
ٙـ الاؾخاط اإلاؿاٖض الض٦خىع مدمض َاصي الكمغي
7ـ الاؾخاط اإلاؿاٖض الض٦خىع َالب الؿاٖضي
8ـ اإلاضعؽ ال٨خىع قُماا ههُٖ ٠ىاص
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ؤزشما بػذ الحذازت في التربُت
ألاظخار ظماُ بلبٍاي اإلاذسظت الػلُا ألظاجزة الخػلُم الخٌىىلىجي،ظٌٌُذة،الجضاثش
mailto:djamelbalbakay@yahoo.fr

ملخق :
وِٗل آلان ٖلى أبىاب ٖهغ أو ٖالم ظضًض ،بضا ًخسل ٤مىظ ؾىىاث في زُٟت مً ألاٖحن ولم جخطح مٗاإلاه الا مىظ ٖ٣ىص
٢لُلت ،وَى ٌٗبر ًٖ عوح ظضًضة للٗهغ ال٣اصم في ال٣غن الحاصي والٗكغًٍ َ،ظا الٗهغ أَل٣ذ ٖلُه مؿمُاث ٖضًضة ،
ٖهغ الٗىإلات  ،و الخٗضصًت الش٣اُٞتٖ ،هغ اإلاٗغٞت والالً٣حنٖ ،هغ الٗلم واليؿبىٍتٖ ،هغ الترابِ ال٩ىوي ونضام
الحًاعاث ٖ ،هغ الاٖترا ٝباآلزغ واطابت َىٍخه ٖ ،هغ الخدغع والهُمىت ،اهه "ٖهغ اإلاخىاً٢اث".
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت الى الخٗغ ٝالى أزغ جُاع ما بٗض الحضازت (ووعي بها الخٗضصًت الش٣اُٞت وحٗضص أهماٍ الحُاة ) ٖلى التربُت و
اإلاىهج اإلاضعسخي الحضًض٦،ما بُيذ الضعاؾت  ٠ُ٦أزغث َظٍ الغإٍت الجضًضة في أؾـ اإلاىهج وٖىانغٍ .بدُض بغػث أَضاٝ
جدىٍلُت ه٣ضًت ظضًضة للمىهج ،جسخل ًٖ ٠ألاَضا ٝالخ٣غٍغٍت للمىهج الحضاسي ،وحٛحر صوع اإلاٗلم مً ها٢ل للمٗلىماث
ومهضع لها الى ميهئ لبِئت الخٗلم ومِؿغ له ،وجدى ٫صوع الُالب مً مخل ٤الى مىخج وناو٘ للمٗغٞت .مما ٚحر َغٍ٣ت الخضعَـ
ًء
مً َغٍ٣ت مباقغة جخمدىع خى ٫اإلاٗلم الى َغٍ٣ت الحىاع والاؾخ٨كا ٝالظي ً٩ىن ُٞه للُالب الضوع ألاؾاؽ،مداوال ٞهم
ًء
ًء
ما خىله زم ٞهم هٟؿه .أًًا اػصاص الاَخمام بالضوع الاظخماعي في نى٘ اإلاٗغٞت ،مما أُٖى الح٣ُ٣ت بٗضا وؿبُا ،وٗٞل صوع
الُالب في بىائها .وزلهذ الضعاؾت الى أن الخىظه ما بٗض الحضاسي ٢ضم عإٍت ظضًضة جسال ٠الغإٍت الحضازُت في الىٓغ
ًء
للمىهج أزغث ٖلى ٧ل ٖملُاث بىاا اإلاىهج ،وأُٖذ مؿاخت واؾٗت للخٗضصًت والخىىٕ ال٨ٟغي والش٣افي ،بضال مً اإلاُٗاعٍت
وأخاصًت البٗض.
الٍلماث اإلاكخاخُت  :ما بٗض الحضازت ،االتربُت ،الخىىٕ الش٣افي.

مهذمت :
ًخمحز الخُاب الش٣افي ،في ْل ما حكهضٍ اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة مً جدضًاث وجدىالث في َظا الؼمً اإلاخٛحر ،بؤهه زُاب
اق٩اليٞ :مً ظهتَ ،ىا ٥الاجهُاعاث الؿُاؾُت وؤلاًضًىلىظُت التي أنابذ الٗضًض مً ألا٩ٞاع والىٓم واإلاكاعَ٘ .ومً ظهت
زاهُتَ ،ىا ٥الُٟغاث اإلاٗغُٞت التي قهضتها الٟلؿٟت وٖلىم ؤلاوؿان ،والتي أؾٟغث ًٖ اهبشا٢ ١غاااث ظضًضة للحضازت
وقٗاعاتها خى ٫الٗ٣ل والحغٍت والخ٣ضم .ومً ظهت زالشتَ ،ىا ٥الشىعاث الٗلمُت والخ٣ىُت واإلاٗلىماجُت التي هضزل مٗها في
َىع خًاعي ظضًض .ولٗل أخض أَم مالمذ أػمت الخُاب الش٣افي اإلاٗانغ ج٨مً في مداولت الخٗغٖ ٝلى ٖىانغ وم٩ىهاث
ز٣اٞت الٗىإلات/ز٣اٞت ما بٗض الحضازت وأصواتها الىُُْٟت ،و٦ظل ٪ما جىُىي ٖلُه مً ً٢اًا :الش٣اٞت الىَىُت ،والهىٍت
الحًاعٍت ،والخهىنُت ال٣ىمُت ،وحٗضص الش٣اٞاث ،والٗىهغٍت ،وألا٢لُاث ،والهجغة .واػاا ٧ل طلً ،٪بضو أهه مً الًغوعي
أن ٌٗمل اإلاغا ٖلى اٖاصة نُاٚت وجغجِب أ٩ٞاعٍ ،بما ًم٨ىه مً ٞهم وحصخُو َظٍ الخدىالث الٗمُ٣ت بضاًت.
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ولٗل مىب٘ ججضص ؤلاق٩ا ٫الش٣افي الُىم عاظ٘ الى جهاصم خ٣ُ٣خحن باعػجحن :أوالَما ،الالتزام الجماعي بم٣خًُاث ال٩ىهُت
َ
الىاججت ًٖ مؿاع ج َى ُّخض البكغٍت وا٢تران مهاتغ أبىائها ،مً زال ٫الشىعة الاجهالُت والاهضعاط في الا٢خهاص الٗالمي.
وزاهُتهما ،ؤلا٢غاع الىٓغي واإلاُٗاعي بد ٤الش٣اٞاث في الازخال ٝوالخماًؼ وجمازلها مً خُض الُ٣مت واإلاكغوُٖت .والىا ٘٢أن
م٨مً ؤلاق٩اٖ ٫اتض الى نٗىبت نُاٚت جؤلُُٟت لهاجحن الح٣ُ٣خحن.
ومما ًؼٍض ألامغ حُٗ٣ضا أن الش٣اٞت ال٩ىهُت ،التي وظضث في زىعة الاجهاالث مغج٨ؼا وٞغنت لالهدكاع الهاتل ،جخىٖ ٠٢ىض
بٌٗ الغمىػ وؤلاقاعاث التي ًمٞ ً٨همها والخٗغٖ ٝلحها في ٧ل م٩ان ،مهما حٗضصث الش٣اٞاث اإلادلُت وجىىٖذ.
وَظٍ الضعاؾت ؾى ٝجخٗغى الججاٍ ٞلؿٟي ٧ان له أزغ في مىاح قتى مً الحُاة ،وَى الاججاٍ ما بٗض الحضاسي ،وؾىٝ
ج٣خهغ ٖلى ٖغى مجمل ألنىَ ٫ظا الاججاٍ ،وبُان ؤزش جلَ ألاـىُ غلى الػىاـش ألاظاظُت للتربُت ،وؾى ٝج٨خٟي
بالىن ٠صون الضزى ٫في مىا٢كت جل ٪ألانى ٫أو ما جبٗها مً آزاع.

مذخل مكاهُمي :
-1ؤخادي الشهاقت ً : Monoculturelم ً٨أن هلمـ ويُٗت الش٣اٞت ألاخاصًت ٖىضما ج٩ىن َىا ٥ز٣اٞت مٟغويت ،بدُض أجها جلؼم
باالهخ٣ا ٫مً همىطط ز٣افي مٗحن الى همىطط آزغ مٛاًغ٦،ما ًم ً٨مالخٓت طلٖ ٪ىضما جدل ز٣اٞت ما مدل ز٣اٞت أزغي
جاعٍسُا ،وألامشلت مخىٞغة ال ؾُما ببٌٗ الضو ٫الكغُ٢ت خُض ؾب ٤للش٣اٞت اإلااع٦ؿُت أن أػاخذ الش٣اٞت اإلاؿُدُت وخلذ
مدلها٦ ،ما ؾب ٤أن خضر أًًا م٘ ٚؼو أمغٍ٩ا الالجُيُت مً لضن اإلاؿخىَىحن ؤلاؾبان.
ٕ  -مخػذد الشهاقاث Poly-pluri ou multiculturel

:

وٗجي بالخٗضصًت في الش٣اٞاث أو مخٗضص الش٣اٞاث أو الخٗضص الش٣افي جل ٪الىيُٗت التي جخٗاٌل اػااَا الىماطط الش٣اُٞت في
ًء
هٟـ الًٟاا ،بدُض ال ًبٗض أن هجض أهٟؿىا في الجهاًت في مىاظهت "مشايض مىػضلت " ز٣اُٞا ،وهلمـ َظٍ الىيُٗت في الٛالب
بالضو ٫اإلاؿخٗمغة خُض ً٣ىم اإلاؿخٗمغ بٟغى ز٣اٞخه مخجاَال الش٣اٞاث اإلادلُت ،التي جىٛلٖ ٤لى هٟؿها ،مً ظغاا طل،٪
مً أظل م٣اومت الش٣اٞت الٛاػٍت.
ٖ  -الخمشلُت (الاظدُػابُت) : Assimilationnisme
"وحٗجي الخُاع ال٨ٟغي والٗملي الظي ً ٠٣في مىاظهت اإلاكا٧ل اإلاخىلضة ًٖ الخٗضصًت الش٣اُٞت الاظخماُٖت ،اهُال٢ا مً مى٠٢
مٗحن ،لترظُذ ٟ٦ت الخُاع الخمشلي أو الاؾدُٗابي ٖلى ٟ٦ت الش٣اٞاث ألازغي ،أما مً ظهت أزغيٞ ،بن الخٗاعى بحن الش٣اٞاث
449
اإلاغج٨ؼ ٖلى مٟهىم الازخالً ٝبضو بمشابت خاظؼ مىٛلٖ ٤لى هٟؿه ببخ٩ام و٦ؤهه ٖلى َامل الخاعٍش".
ٗ – اهذماط : Intégration
ًء
زهىنا) أن حٗضص الضالالث ،التي ًدملها وٍ٨دؿحها َظا اإلاهُلح ،جغجبِ
ل٣ض أ٦ض ٖضًض مً الباخشحن (بشٍىى وقاظٌحز
باإلا٩اهت الاظخماُٖت التي ًدخلها الٟاٖل الاظخماعي الظي ًخسظَا مغظُٗت له.

ٜٗٗغاستون مياالري ",التعددية الثقافية والتربية في القرن الحادي والعشرين ",ترمجة :زلمد بن الشيخ,صٕ.
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والاهضماط َى بمشابت الؿحروعة التي ج٨مً في الغٚبت في جؼوٍض الصخو الٛغٍب ًٖ الش٣اٞت ،التي َى مضٖى الى الِٗل في
٦ىٟها ،بالٗىانغ ألاؾاؾُت (اإلاٗاع ٝواإلاىا ٠٢وَغ ١الخ٨ٟحر ،)..التي مً قؤجها أن ججٗله ًبضو بمشابت شخو "ؾىي
 ،"Normalمً مىُل٢ ٤ىاٖض الؿلى ،٥والٗاصاث في اإلاجخم٘ اإلاًُ ٠واإلاؿخ٣بل.
وٍجضع بىا أن وكحر في َظا الهضص الى الضاللخحن اللخحن ًم ً٨أن ًدملهما مهُلح اهضماط :ألاولى ٢ض ج٩ىن ؾلبُت ،باٖخباع أن
الصخو اإلاٗجي ً٩ىن زايٗا ٧لُت الى الش٣اٞت اإلاٟغويت ٖلُه الى خض ما ،أما الضاللت الشاهُتٞ ،ىجض أن الصخو اإلاٗجي ًبضي
٧امل الاؾخجابت لالهضماط ،وَؿهم بالخالي بك٩ل َىعي في اهضماظه الصخصخي.
 -5مكهىم ما بػذ الحذازت :
ان مٟهىم ما بٗض الحضازت ًٟهم مً زال ٫جدلُالث أههاع َظٍ الىٓغٍت،خُض ًغوا أن اإلاغخلت اإلاٗانغة التي حكهضَا
اإلاجخمٗاث الحضًشت جخه ٠بمغخلت ما بٗض الحضازت،وزانت أن َظٍ اإلاغخلت الحالُت جخمحز بؤٖلى صعظاث الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي
والهىاعي في اإلاجخم٘ الظي وِٗل ُٞه وؾاٖضث ٖلى اهخاط واٖاصة اهخاط وحٛحر ظمُ٘ اإلآاَغ الحُاجُت التي ًُلٖ ٤لحها
مجخمؼ مابػذ الحذازت الجذًذ جل ٪اإلاغخلت التي جدخاط الى ال٨شحر مً الخدلُالث خى ٫ما جم اهخاظه ؾىاا مً الىاخُت
الخاعٍسُت أوالؿىؾُىز٣اُٞت والظي هخج ًٖ اؾخسضام الخ٨ىىلىظُا الحضًشت اإلاخمشلت في الحاؾباث ؤلال٨تروهُت ووؾاتل
الاجها ٫وؤلاٖالم وألاق٩ا ٫الحضًشت مً اإلاٗغٞت ،والخٛحراث التي خضزذ ٖلى البىاااث الاظخماُٖت والش٣اُٞت والا٢خهاصًت
ٞجمُٗها ق٩لذ ما بٗض الحضازت.
ان جدلُل أو مٟهىم مابٗض الحضازت في مجا ٫الىٓغٍت الؿىؾُىلىظُت ٌٗض صوعا أؾاؾا في حكُ٨ل الىٓغٍت الش٣اُٞت
والجمالُت خُض جىظض جدلُالث أزغي جمحز بحن الحضازت وما بٗض الحضازت في مجا ٫الٟىىن وآلاصاب  ،وٍ٣ى ٫هاسفي مً اإلائ٦ض
أن الجمُ٘ ًسخلُٞ ٠ما ً٣هض باللٟٓت مابٗض الحضازت ماٖضا اخخما ٫أن ً٩ىن اإلا٣هىص بها ٧ىجها ججؿُضا لغص ٗٞل يض
الحضازت أو اهؼٍاح ٖجها وَاإلاا اؾخٛلٖ ٤لُىا مٗجى الحضازت والخبـٞ،بن عص الٟٗل َظا واإلاٗغو ٝباؾم ما بٗض الحضازت ًٓل
450
َى آلازغ مؿخٛل٣ا وبُُٟ٨ت مًاٖٟت .

الخػذدًت الشهاقُت :
في الٗاصة ،اهىا هخدضر ًٖ الىيُٗت الخشاُٟ٢ت( ،بحن الشهاقاث ٖ )Interculturelleىضما ًخٗل ٤ألامغ بدضور جضازل وجال١
للىماطط الش٣اُٞت.وهي ْاَغة هلمؿها في الٗضًض مً الضو ،٫ؾىاا ٧ان طل ٪الخضازل ٞحها ًخم ًٖ ٢هض أم ال ،ولٗل أخؿً
مشاً ٫م ً٨اًغاصٍ باإلاىاؾبتَ ،ى اإلاغجبِ بٟٗل الشهاقت ألامشٌٍُت وجإزحرها في الشهاقت ألاوسوبُت ،زم وفي هٟـ الؿُا ،١ألم
ْ
ً٣ىلىا في اإلااضخي ال٣ضًم ،ان الٛىل َىا مً ؾ٩ان ٞغوؿا َم الظًً ؾاَمىا في اخُاا الحًاعة الغوماهُت؟
أما ًٖ اإلاؤػ ١الشاوي الظي ًم ً٨أن جىٗ٢ىا في قغا٦ه مشل َظٍ اإلاهُلحاثٞ :حرجبِ بالىاُٗ٢ت اللُٟٓت والىاُٗ٢ت اإلالمىؾت.
واطا ٧اهذ الخٗضصًت الش٣اُٞت بمشابت وا ٘٢مٗتر ٝبه مً لضن الجمُ٘ٞ ،بن الؿئا ٫الظي ًجب َغخه ًخٗل ٤بما حٗىُه َظٍ
الٗباعة بالًبِ ،جبٗا لؤلم٨ىت وألاػمىت اإلاسخلٟت؟ طل ٪ألن ْاَغة الخٗضصًت الش٣اُٞت جب٣ى ْاَغة ٖامت ،ل٨جها ال ج٩ىن
مخُاب٣ت صاتما م٘ هٟؿها مً مىٓىع الؼمان واإلا٩ان .ومً َىا جبرػ الهٗىباث ختى ال ه٣ى ،٫اؾخدالت جمغٍغ بٌٗ الحلى٫

http://socio.montadarabi.com/t3536-topic 450
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(البُضاٚىظُت ٖلى الخهىم) ،اللهم في خالت اجساط ٖضص ٦بحر مً الاخخُاَاث (مً ٢بُل ما ً٣ىم به بٌٗ اإلاخٗاوهحن الظًً
ٌٗملىن ظاَضًً لخبرًغ بٌٗ أوظه الخ٨ىىلىظُا وَغ ١الٗمل أو الخ٨ٟحر في صو ٫جسخل ٠ز٣اٞتها ٦شحرا ًٖ ز٣اٞتهم الخانت).
بن الخػذدًت الشهاقُت برن بما ؤن جٌىن:
 حٗضصًت صازل صولت حكمل ٖضصا مً ؤلازيُاث واإلاىاَ ٤خؿب جاعٍسها. حٗضصًت ٢اتمت الى ظاهب ،أو م٘ وظىص ،ز٣اٞت عاجحت وما ٢ض ًيخج ًٖ طل ٪مً مكا٧ل طاث الاعجباٍ باأل٢لُاث الش٣اُٞت.ًء
 حٗضصًت ز٣اُٞت مٟغويت هدُجت لٓغو ٝؾُاؾُت زانت :هجغة ظماُٖت مشال. حٗضصًت ز٣اُٞت هدُجت ألويإ ؾُاؾُت مُٗىت :الظئىن ؾُاؾُىن مشال. حٗضصًت ز٣اُٞت هاججت ًٖ مخُلباث ا٢خهاصًت (خالت الُض الٗاملت اإلاهاظغة مً أظل ٦ؿب ل٣مت الِٗل بضولت أزغي). حٗضصًت ز٣اُٞت هدُجت الزخُاع شخصخي (ؾُاخت مشال أو اؾخ٣غاع في مىاَ ٤ظضًضة). حٗضصًت ز٣اُٞت في وًَ أنلي ،م٘ وظىص أ٢لُت ٢ىٍت ظضا ،مشل ما َى ألامغ باليؿبت لئلؾالم بٟغوؿا،خُض أنبذ بمشابتالضًً الشاوي بهظا البلض .
ًء
وَ٨ظا ًم ً٨أن وؿخمغ في ؾغص أوظه الٟغ ١بحن الىا ٘٢الح٣ُ٣ي والىا ٘٢اإلائؾؿاحي ،اهُال٢ا مً خاالث ٖضة صوٟ٦ ٫غوؿا
والىالًاث اإلاخدضة واهجلترا التي حٗخبر صوال مخٗضصة الازيُاث الى أبٗض خض ،وطلٖ ٪لى مؿخىي الترُ٦باث الؿ٩اهُت ،ولِـ ٖلى
مؿخىي الخدضًضاث اإلائؾؿاجُت (مشا :٫الكٗب الٟغوسخي).
ومً البضًهي أال ًؤحي جدلُل مسخل ٠ألاويإ ،ومسخل ٠الحلى ٫اإلاخبٗت إلاٗالجت الهٗىباث والهغاٖاث الىاججت ًٖ
الخٗضصًت الش٣اُٞتٖ ،لى هٟـ الىمِ والك٩ل وفي ظمُ٘ الحاالث ،ألن خالت الخٗضصًت الش٣اُٞت الباؾُ٨ت ببؾباهُا ٖلى ؾبُل
اإلاشا ،٫ال جدمل هٟـ الٗىانغ التي جخمحز بها الخٗضصًت الش٣اُٞت ال٩اَاالهُت ؤلاؾباهُت ٦ما أن الخٗضصًت الش٣اُٞت البروَىهُت
 Bretonneالٟغوؿُت ال جخمحز بىٟـ الحضة والٗضواهُت التي احؿمذ بها الخٗضصًت الش٣اُٞت الُىٚؿالُٞت (بحن اإلاؿُدُحن
واإلاؿلمحن).
أما الىىٕ الشالض مً الهٗىباثُٞ ،خٗل ٤بدكٗب اإلامحزاث اإلادضصة الخانت ب٩ل ز٣اٞت ٖلى خضةٞ .ىدً وبهٟت مؿخمغة،
ٖىضما هخدضر ًٖ ز٣اٞت ما ،اهما وٗجي في ٚالب ألاخُان ،لٛخىا ،وبًٗا مً ج٣الُضَا (٧اللباؽ واإلاُبش والخٛظًتٚ ،)..حر أهىا
٦شحرا ما هيسخى بؤن (الش٣اٞت) هي هدُجت لؿحروعة جاعٍسُت مضًضة ْلذ جيسج ُٞما بحن ألاٞغاص والبِئت اإلادُُت بهم (الجٛغاُٞت
والاظخماُٖت والخ٣ىُت والا٢خهاصًت) ،مجمىٖت مً الغوابِ ال٩املت واإلاهُ٩لت التي جخىلى جدضًض الهىعة الٗامت لخل ٪الش٣اٞت.
٦ما أهه ل٩ل ز٣اٞت ظظوعَا اإلامخضة في اإلااضخي .ول٩ل ز٣اٞت خُىٍتها الخانت بها ،ومكاعَٗها اإلاؿخ٣بلُت وٖال٢اتها م٘ اإلادُِ
وأًًا م٘ ألاٞغاص آلازغًٍ… وآلازغًٍ والىا ٘٢أن أي ز٣اٞت ال ًم ً٨أن جىظض اال ٖبر /ومً زال ٫أوظه الخٗبحر وؤلاٖالن ٖجها
مً لضن ألاٞغاص ،الظًً ًٖ وعي أو بٛحر وعيٌِٗ ،كىن جل ٪الش٣اٞت وٍىمىجها وَٗغبىن ٖجها ،مً زال ٫ؾلى٧اتهم ومىاٟ٢هم
ؾىاا ٧اهذ ٞغصًت أو ظماُٖت .وفي َظا الهضص ٚالبا ما هجض الٟىاهحن واإلابضٖحن ًخىلىن الُ٣ام بضوع اإلاٗبرًً ًٖ مؿخ٣بل
جل ٪الش٣اٞت مً زال ٫ما ًيخجىهه ٖبر أٖمالهم اإلاخىىٖت (ألاصبُت والدكُ٨لُت واإلاىؾُُ٣ت والؿِىماتُت) بدُض ًغؾمىن
الخُىٍ ال٨بري للىاُٗ٢ت اإلاؿخ٣بلُت التي حٗ٨ـ الخهاتو الجضًضة التي مً اإلاخى ٘٢أن جخمحز بها جل ٪الش٣اٞت .بٗباعة
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أزغي أهىا مً زالَ ٫غح الهٗىباث واإلاآػ ،١هيخ٣ل بؿغٖت مً الاَخمام بمىيىٕ الش٣اٞاث الى اإلاكا٧ل الؿُاؾت اإلاغجبُت
به (باٖخباع أن الٗامل الؿُاسخي ًمشل أخض الٗىامل ألاؾاؽ في ٧ل ز٣اٞت ز٣اٞت)٦ ،ما أن ألامشلت ًٖ الىا ٘٢الحالي لً حٗىػها
٢هض اصعاظها بهظٍ اإلاىاؾبت ،واهُال٢ا مما ٌٗغٞه الٗالم خىلىا ،مً مٓاَغ جخٗل ٤بٗىصة الغوح الى الىَىُاث التي جخمدىع
خى ٫ز٣اٞاث طاث ظظوع صًيُت أو جاعٍسُت أو ازيُت ،وال ًسٟى ٖلُىا لؤلؾ ٠ُ٦ ٠أن بٌٗ ألاخؼاب الؿُاؾُت حٗخمض في
ج٣بل الخٗامل م٘ اإلاىخمحن الى الش٣اٞاث ألازغي اإلاٛاًغة ،أو ع ٌٞالخٗامل مٗهمٖ ،لى ٖامل الازخال ٝالش٣افي وحؿخسضمه
بالخالي ٦ؤخض اإلاداوع ألاؾاؾُت في بغامجها الؿُاؾُت ،ومً َىا ٞلً هخٗغى هدً لهظا الجاهب مً اإلاؿؤلت.

الخػذدًت الشهاقُت "ما بػذ الحذازت" والخػلُم :
بالغٚم مً الى٣ض ال٨شحر الظي وظهخه الخُاعاث ما بٗض الحضازُت للحضازت في مجا ٫الخٗلُم ،اال أجها لم جُغح ٞلؿٟت جغبىٍت
قاملت الى آلانٞ .451ؤزغ ما بٗض الحضازت ٖلى الخٗلُم ٦بحر وان ٧ان ٚحر واضح اإلاٗالم.452
اهخ٣ضث ما بٗض الحضازت مبالٛت الحضازت في ج٣ضًغ الٗ٣ل وجمجُضٍ٦ ،ما اهخ٣ضث التر٦حز ٖلى الٗلم واإلاىاص الٗلمُت واإلاىهج
الٗلمي .وأه٨غث أن ً٩ىن َىا ٥خ٣ُ٣ت مُل٣ه ٢اتمت زاعط الظًَ ،وق٨٨ذ في أن ً٩ىن الٗ٣ل ٢اصعا ٖلى الح٨م اإلاىيىعي.
واهما الٗ٣ل ًبجي الح٣ُ٣ت ،وال ً٨دكٟها٦ ،ما ج٣ى ٫الحضازت ،والٗ٣ل هٟؿه جبيُه الش٣اٞت الؿاتضة في اإلاجخم٘.
َظٍ الىٓغة الى الح٣ُ٣ت اوٗ٨ؿذ ٖلى الىٓغ الى اإلاٗغٞتٞ ،اإلاٗغٞت في اإلاىٓىع اإلاابٗض خضاسي جبجى في ؾُا ١ز٣افي ،ومهمت
الخضعَـ الى٣ضي  critical pedagogyهي أن ججٗل الُالب ًخٟدهىن الُ٣م والٟغيُاث وآلاًضًىلىظُاث واإلاهالح اإلاىٗ٨ؿت في
اإلاٗغٞت ،لُ٣ىمىا ببهخاط اإلاٗغٞت بضال مً ب٣ائهم مؿخ٣بلحن ٚحر ها٢ضًً.453وَظا ًخم ُٞما ٌؿمُه التربىي الى٣ضي بىٞ ٫غٍغي
بتربُت ازاعة ألاؾئلت ،م٣ابل ما أؾماٍ جغبُت ؤلاًضإ  ،454banking educationالتي حٗخمض ٖلى جغخُل اإلاٗلىماث.
الىٓغة ما بٗض الحضازُت أزغث ٖلى ٖىانغ الٗملُت التربىٍت ٧اٞت .اإلاٗلم ،واإلاىهج ،وَغ ١الخضعَـ واإلاخٗلم.
اإلاػلم :
مهمت اإلاٗلم لِؿذ  -بل ولِـ مً خ٣ه  -أن ً٣ىم بى٣ل الح٣ات٦ ٤ما ًغاَا َى الى طًَ اإلاخٗلم ،بل ٌؿاٖضٍ في بىاا خ٣ات٣ه
الخانت التي ٌك٩لها مجخمٗه وز٣اٞخه.
اإلاخػلم :
ًجب ٖلى اإلاخٗلم ًجب أن ًخٗلم أن ال ٌٗخمض ٖلى اإلاىيىُٖت.455و٢ض ٧ان إلاا بٗض الحضازت أزغ ٖلى َبُٗت الٗال٢ت بحن اإلاخٗلم
واإلاٗلمٞ ،دُض لم ٌٗض ًىٓغ للمٗلم ٖلى أهه الخبحر الظي ًؼوص اإلاخٗلم باإلاٗلىماث ،ناع َىا ٥جغ٦حز ٖلى الخٟاٖل الٟغصي
بحن اإلاخٗلم و"اإلاٗلم" والاؾخ٨كا ٝاإلاكتر.456٥

451

Philosophy of Education: An encyclopedia. 1996, p. 403
. Doll, W. (1993). A Post-Modern Perspectives on Curriculum. New York: teachers College Press. p. 3.
453
. Leistyana, p. (1999). Presence of Mind: Education and the politics of deception. Westview Press.
454
. Freire, P. (1999). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.
455
Philosophy of Education: An encyclopedia. 1996, p. 403
456
. Doll, W. p. 4.
452
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اإلاىهج :
في الىٓغة ما بٗض الحضازُت ًجب أن ًخ ٠ُ٨اإلاىهج م٘ الُالب ،بدُض ًدىاؾب اإلادخىي واإلاهاعاث م٘ الُالب وخاظاتهم.
ٞهض ٝاإلاىهج أن ً٩ىن جدىٍلُا  ،Transformativeبدُض ًم ً٨اإلاخٗلم أن ًخٟدو وٍضع ٥الٗالم مً خىله أوال زم ًٟهم هٟؿه
بك٩ل أ٦بر .ولظا ٞاألوكُت الخٗلمُت لِؿذ مسُُا لها مؿب٣ا ،اهما جخ٣غع بىاا ٖلى عٚباث الُالب وٖلى الُغات ٤التي ًخم
بها الٟهم في أطَان الُالبٞ .اإلاىهج في الىٓغة ما بٗض الحضازُت حهخم بالُغٍ٣ت التي ًبجي بها الُالب اإلاٗغٞت مً مىٓىعاث
مسخلٟت ،بؤؾالُب حٗلمُت مخىىٖت وط٧اااث مخٗضصة ،ال حٗخمض ٖ ِ٣ٞلى الظ٧اا الخ٣لُضي الغٍاضخي اإلاىُ٣ي.457
وٍبخٗض اإلاىهج ما بٗض الحضاسي ًٖ الىٓغة الحضازُت للمىهج التي جىدى اإلاىحى الترايمي في ج٣ضًم اإلادخىي ،الى اإلاىهج
الخدىٍلي ،الظي ٌؿعى إلخضار جدىٍل في ٞهم اإلاخٗلم إلاا خىله ومً زم ٞهمه لىٟؿهُٞ .458جب أن ال ًدخىي اإلاىهج ٖلى
خ٣اتً ٤غاص ه٣لها الى اإلاخٗلم ،وال بض أن ًدخىي ٖلى ال٣لُل مً الخجغٍض والخىٓحر ،وبضال مً طلً ٪غ٦ؼ ٖلى الاَخماماث
الٟغصًت للُالب وٖلى الخُبُ٣اث الٗملُت.459
ومً اإلاٗلىم أن مً ألاقُاا ألاؾاؾُت التي ً٣ضمها اإلاىهج هي َبُٗت اإلاىظىصاث أو الح٣اتٗٞ ،٤لى الىٓغة مابٗض الحضازُت
ًجب أن ًئنل في أطَان الُالب أهه لِـ َىا ٥خ٣ات ٤زاعط الظًَ ،وأن الح٣ات ٤جبجى ًٖ َغٍ ٤اللٛت وصازل
الش٣اٞت.ولظا ٞلِـ َىا ٥خ٣ات ٤مُل٣ت ،بل هي خ٣ات ٤وؿبُت.
واإلاىهج ما بٗض الحضاسي ال ًغ ٌٞالُٛبُاث أو ً٣لل مً ُ٢متها ٦ما جٟٗل الحضازت ،بل ٌٗتر ٝبها وعبما ٌصجٗها ،ل ً٨لِـ
ٖلى أجها خ ،٤أو خ٣ات ٤مُل٣ت ،بل ٖلى أجها ز٣اٞت ق٩لتها مىٓىمت اظخماُٖت زانت .وٍجب أن ال جخٗضي اَاع جل٪
اإلاىٓىمت.
ٞمىٟ٢هم مً الضًً ًسخل ًٖ ٠مى ٠٢الحضازتٟٞ .ي خحن أن الحضازت جىٓغ الى الضًً ٖلى أهه أمغ ٚحر ٖلمي ،خُض أهه ٢اتم
ٖلى اٞتراى وظىص ٧اتىاث ُٚبُت (مُخاٞحزًُ٣ت) ال جضزل جدذ ما ًم ً٨الخد ٤٣مىه بالحىاؽ واصزاله جدذ هُا ١الخجغبت.
وشم الخذسَغ :
ال جمضها أصبُاث ما بٗض الحضازت بؤمشلت مدضصة ًم ً٨أن ج٩ىن م٩ىهاث لىٓغٍت جضعَـ مخماؾ٨ت ،جغبِ بحن الىٓغٍت
والخُبُ .٤بل ًغي بٌٗ الباخشحن أن الخضعَـ مً اإلاىٓىع مابٗض الحضاسي ًدخاط الى اٖخ٣اص بؤن الخٗلم ًدضر في وؾِ ما
ٌكبه الٟىضخى أو الالهٓام  ،chaosخُض ًدخاط اإلاٗلم أن ًخهىع وٍىٓم أويإ الخٗلم ٖلى ق٩ل جُاع ٚحر مىخٓم وٚحر مئ٢ذ
مً الا٦دكاٞاث والخىاً٢اث واٖاصة الا٦دكا ٝواإلاؿاالت .وَٗؼو بٌٗ الباخشحن طل ٪الى أن ما بٗض الحضازت ال جغ٦ؼ ٦شحرا
ٖلى اًجاص الحلى ٫ب٣ضع ما جغ٦ؼ ٖلى البدض ًٖ الخُٗ٣ض والاخخماالث الحايغة في اإلاك٩لت.460

457

. Caine, R. & Cane, G. (1997). Education on the Edge of Possibility. Alexandria (VA): ASCD.
. Denig, S. (Postmodernism and its effect on the teaching of values in public schools. (1999). Paper presented at
the annual meeting of the American Educational research Association. Montreal. Quebec. Eric: ED 436497.
459
. Armstrong, D. et al. (2001). Teaching Today: An Introduction to education. Upper Saddle: Merrill Printice Hall.
P. 347.
460
Haushildt, P & Wesson, L. (1999). When postmodernism thinking becomes pedagogical practice. In Teaching
Education. 10,2,123-129.
458
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وٍغي بٌٗ الباخشحن أن بدىر اإلاىهج مً وظهت الىٓغ ما بٗض الحضازُت لِـ لها جُبُ٣اث مباقغة في اإلاىاص الضعاؾُت أو
اإلاماعؾاث اإلاضعؾُت ،وَٗلل َظا بؤن ما بٗض الحضازت حؿاَم ،بضال مً طل ،٪في انالح اإلاضعؾت ببٖاصة جهىع وٞهم الًُ٣ت
مً أؾاؾها وجم٨حن التربىٍحن مً جدضي ال٣ىاٖاث واإلاؿلماث واؾدكغا ٝؤلام٩اهاث البضًلت للخُٛحر ،والخُبُ٣اث الهُٟت
اإلاباقغة جٓهغ مً زال ٫الؿُا٢اث الخانت ،بضال مً ٞغى مباصة ٖامت.461
وٍئ٦ض بٌٗ الباخشحن أن ؤلاعبا ٥واًجاص ٖضم ؾ٩ىن وجىُٓم الظاث هي زهاتو َغ ١الخضعَـ ما بٗض الحضازُت ،اط
وظىص ٢ضع ٧ا ٝمً الازخال ٫وٖضم الؿ٩ىن ً٣ىص الى حُٛحر هٓام ال٣ىاٖاث واإلاؿلماث.462
ٞالخهىع ما بٗض الحضاسي للخٗلم مبجي ٖلى الاٖخ٣اص بؤن ٧ل ٞغص ًهى٘ اإلاٗجى مً مهاصع مسخلٟت ،بضال مً اؾخ٣بالها ظاَؼة
مً زبحر.463ولظلٞ ٪هىا ٥جغ٦حز جام في َغ ١الخضعَـ ٖلى الحىاع والاؾخ٨كا ،ٝم٘ الخ٣لُل مً صوع اإلاٗلم بىنٟه مهضعا
للمٗلىماث .وبِىما اهخهجذ بٌٗ الاججاَاث التي ال جيخمي الى جُاع ما بٗض الحضازت مىهج الاؾ٨دكاٞ ،ٝبن ما بٗض الحضازت
جيخهج َظا ألاؾلىب ال ٖلى أهه ؾبُل ال٦دكا ٝالح٣ُ٣ت بل ٖلى أهه ظىاب مئ٢ذ الى خحن ًخم ا٦دكاٚ ٝحرٍ.464
هظشٍت الخػلم :
جدؿ ٤الغإي ما بٗض الحضازُت للخٗلم م٘ الىٓغة البىاتُت التي جغي أن اإلاخٗلم ًبجي اإلاٗغٞت في طَىه.465جبيذ ما بٗض الحضازت -
بصخيا مً الخُغ ٝأخُاها  -الىٓغة البىاتُت الاظخماُٖت للخٗلم ( )social constructivismالتي ج٣ى ٫ان اإلاخٗلم ً٣ىم ببىاا اإلاٗغٞت
صازل طَىه ،وَظا البىاا ًخم في ؾُا ١اظخماعي لِـ له نٟت ؤلاَال.١
وبالغٚم مً جبجي ما بٗض الحضازت للىٓغٍت البىاتُت الاظخماُٖت والخؤُ٦ض ٖلى ظاهبها الٟلؿٟيٞ ،بن بٌٗ الباخشحن ًئ٦ض ٖلى
َظٍ الىٓغٍت اهما هي هٓغٍت حٗلم ولِؿذ هٓغٍت في الخضعَـ ،466مما ٢اص الى ازخال٦ ٝبحر -وعبما ؾىا ٞهم -في جُبُ٣اث جل٪
الىٓغٍت في اله ٠الضعاسخي.467
البىاثُت : Constructivism
حٗىص أنىَ ٫ظٍ الىٓغٍت الى ا٩ٞاع ٦شحر مً التربىٍحن وٖلماا الىٟـ ،مً أقهغَم :ظىن دًىي وبُاظُه وقاًجىحعٍي
وبشوهش.
وٍغي بشوهش أن ٞغيُت البىاتُت ألاؾاؾُت هي أن اإلاٗغٞت اهما ج٩ىن نىابا أو زُؤ مً اإلاىٓىع الظي هىٓغ لها مً زالله.
وَظا الح٨م مهما اظتهضها في الخد ٤٣مىه ال ًهل الى صعظت الح٣ُ٣ت اإلاُل٣ت أو الخُؤ اإلاُلٞ .٤ؤًٞل ما ًم ً٨أن هدهل
ٖلُه ،اطنَ ،ى أن هضع ٥مىٓىعها ومىٓىع آلازغًٍ ٖىضما هد٨م بالهىاب أو بالخُؤ.468
461

& . Slattery, P. (2000). Postmodernism as a challenge to dominant representations of curriculum. In Jeffrey Glanz
Linda Behar-Horeensein (Ed). Paradigm debate in curriculum and supervision. Westport: Bergin & Garvey.
462
Haushildt, P & Wesson 2,123-129.
463
. Caine, R. & Cane, G.
464
.Haushildt, P & Wesson, 10,2,123-129.
465
. Armstrong, D. et al. P. 347.
466
. Reagan, T. (1999). Constructivist epistemology and second/ foreign language pedagogy. Foreign language
Annal, 32, No 4. See also: Good, T. & Brophy, J. (2000). Looking in classrooms.
467
. Good, T. & Brophy, J. (2000). Looking in classrooms. P. 452. New York: Longman.
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٦ؿبذ البىاتُت مؼٍضا مً الاَخمام في الؿىىاث ألازحرةٞ .هي هٓغٍت ًٖ اإلاٗغٞت والخٗلم ،اطا ج٣ضم جهىعا ًٖ اإلاٗغٞت وًٖ
الُغٍ٣ت التي ًدضر بها الٗلم .وهي جغي أن اإلاٗغٞت مئ٢خه (ٚحر صاتمت) هامُت ،وٚحر مىيىُٖت وجبجى صازلُا وجخؤزغ بالش٣اٞت
واإلاجخم٘.
في خحن جغي اإلاضعؾت الؿلىُ٦ت أن اإلاٗغٞت لها وظىص خ٣ُ٣ي مىٟهل ًٖ اإلاخٗلم وأن مهمت اإلاٗلم ه٣ل َظٍ الح٣ات ٤الى طًَ
اإلاخٗلم ،جغي البىاتُت أن ؤلاوؿان ًبجي ٧ل اإلاٗاع ٝصازل طَىه ،ولِـ َىا ٥شخيا مىٟهل ًٖ اإلاخٗلمٞ .الخٗلم ًدضر ٖىضما
ً٣ىم اإلاخٗلم ببىاا آلُاث الخٗلم الخانت به باإلياٞت الى وسخخه الخانت مً اإلاٗاع ،ٝمخؤزغا في طل ٪بسبراجه ومهاعاجه
وزلُٟخه الاظخماُٖت.
جغي الىٓغٍت البىاتُت أن اإلاخٗلم ًبجي بىٟؿه ٞهمه الخام ًٖ الٗالم مً خىله بضال مً أزظ َظا الٟهم ًٖ آلازغًٍ.
ٞالبىاتُت جً٘ اإلاخٗلم في مغ٦ؼ ٖملُت الخٗلم.
جداو ٫الاؾتراجُجُاث البىاتُت أن جٟؿغ وحٗالج الى٣و الظي في الىٓغٍت الؿلىُ٦ت وهٓغٍت مٗالجت اإلاٗلىماثُٞ .داو٫
البىاتُىن لٟذ هٓغ اإلاخٗلمحن لغإٍت الٗال٢ت بحن ما ًضعؾىهه وبحن خُاتهم الُىمُت وحؿهُل اؾخسضام اإلاهاعاث التي ؾب٤
حٗلمها لخٗلم مهاعاث ومٗاع ٝظضًضة.
الًُ٣ت ألاؾاؾُت في البىاتُت هي أن اإلاٗغٞت جبجى وال جى٣ل ،وأن اإلاخٗلم ًبجي اإلاٗغٞت في طَىه .وَظا ما ٌؿمى بالبىاتُت
اإلاٗغُٞت .وَىاٞ ٥غٕ آزغ ٌؿمى البىاتُت الاظخماُٖت ًئ٦ض ٖلى صوع اإلاجخم٘ وجٟاٖل الٟغص مٗه ٖلى ج٩ىًٍ َظٍ اإلاٗغٞت" .
ٞالبىاتُت اإلاٗغُٞت جخٟدو الُغٍ٣ت التي ًبجي بها الٟغص ٞهمه لؤلقُاا مً خىله مً زالٖ ٫ملُت خل اإلاك٨الث .وفي اإلا٣ابل
جغ٦ؼ البىاتُت الاظخماُٖت ٖلى أزغ الؿُا ١الاظخماعي ٖلى بىاا اإلاٗغٞت" .469وَظا ما ظٗل الخىظهاث ما بٗض الحضازُت جدبجى َظٍ
الىٓغٍت.
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
الػاإلاي الجذًذ:
ظل الىظام
 اللؿت والخػلُم في
حٗض ًُ٢ت ازخُاع لٛت الخٗلُم مً الً٣اًا اإلاهمت وألاؾاؾُت في أي مكغوٕ حهض ٝالى جُىٍغ الخٗلُمٞ ،اللٛت هي ال٣ىاة
التي جى٣ل ٖبرَا الٗلىم واإلاٗاع ٝالى اإلاخٗلمحن ،وهي ألاصاة التي ٌٗبر بها اإلاخٗلمىن ًٖ ٞهمهم وجٟاٖلهم م٘ ما ًخٗلمىهه ،وهي
الىؾُلت التي ً٣اؽ بها مضي الىجاح الظي ًد٣٣ىهه في اؾدُٗاب اإلاىاص اإلاسخلٟت وٞهم ص٢ات٣ها وجُبُ٣اتها اإلاخىىٖت.
ًء
م٣هىعا ٖلى ألابٗاص التربىٍت والخٗلُمُت واللٛىٍت،
وَىاٖ ٥ىامل ٦شحرة جسً٘ لها ٖملُت ازخُاع لٛت الخٗلُمٞ ،لِـ ألامغ
بل جخضزل في مشل َظٍ الًُ٣ت ٖىامل أزغي مً زاعط اللٛت ،وهي طاث جؤزحر ٢ىي وؾلُت َاُٚت ،بدُض ًهبذ ألامغ ٦ؤهه
زاي٘ لها وخضَا في الجهاًت ،وال ً٩ىن للٛت وما جخمخ٘ به مً م٩اهت وزهىنُت أي جؤزحر ًظ٦غ في م٣ابلها .ولٗل في َظا اقاعة
ًء
ًء
قضًضا في بيُت اإلاجخم٘ الظي هي لؿاهه ،ومخٟاٖلت
اهضماظا
واضحت الى أن اللٛت ال جىٟهل ًٖ م٣ىماث ب٣ائهاٞ ،هي مىضمجت
ب٣ىة م٘ ألاويإ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي ًدُاَاٞ .لِـ َىا ٥ق٦ – ٪ما ًهغح ظىن بدواسدص -أن أ٢ىي

. Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Cambridge: Harvard University Press.
Supervision from Six theoretical frameworks.
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الٗىامل التي ج ٠٣وعاا يٗ ٠اللٛت َى ٖضم ٟ٦ااة أَلها ويٟٗهم في م٣ابل آلازغ الظي ًخمخ٘ ب٣ىة ا٢خهاصًت وج٣ىُت
470
ٖالُت.
ًء
أخُاها مً ًىاصون بالحٟاّ ٖلى اللٛت ألام ،ويغوعة الخمؿ ٪بها؛ ٞاللٛت لِؿذ
ان َظا الاعجباٍ – عٚم ويىخهً -خجاَله
ًء
مؿخ٣لت ًٖ الىا ،٘٢وال ًم ً٨الٟهل بُجها وبحن ٖىامل أزغي جئزغ ًء
ٖمُ٣ا في حٗؼٍؼ م٩اهتها ووظىصَا أو في ايٗاٞها
جؤزحرا

ًء
مباقغا بالخ ٠ُ٨الٗملي (البراٚماحي) للمخُلباث الجضًضة ا٫حي ًٟغيها الىا ٘٢الا٢خهاصي
وجىدُتها .اجها جخهل اجهاال
471
والؿُاسخي اإلاخٛحر.
اإلالٌُت للػالناث ّ
ّ
الذ ّ
ّ
ولُت في لىضن َظٍ اإلاؿؤلت؛ ٣ٞض ط٦غث أن الىاؽ ٢ض ٌٛحرون لٛتهم ،وٍخٗلمىن
اإلااظعت
و٢ض بُيذ
ُي َ َ َّد
لٛت أزغي اطا صٖذ الًغوعة الى طل" ٪وٖلى الغٚم مً أن اللٛت الجضًضة ؾدخٗلم ٖلى أجها لٛت مؿاٖضة أو زاهُتٞ ،بن
ًء
مخىامُا في ٧ل اإلاجاالث".472
ألاظُا ٫اإلاخالخ٣ت ؾخمُل الى اؾخٗمالها اؾخٗماال
ل٣ض أقاع ٦شحر مً الضاعؾحن الى الٗال٢ت الىزُ٣ت بحن اللٛت والا٢خهاص أو ال٣ىة بمٟهىمها ألا٦ثر قمىال ،ومضي جؤزحر الشاهُت
ًء
في ألاولى ًء
أخُاها الى صعظاث ٢هىي مً ؤلايٗا ٝوالتهمِل؛ ٣ٞض ط٦غ دوسًٍ أن "الىالا للٛت ًب٣ى ما صامذ
جؤزحرا ٢ض ًهل
الٓغو ٝالا٢خهاصًت والاظخماُٖت جمشل ٖىامل مؿاٖضة لها ،ول ً٨اطا أزبدذ لٛت أزغي أجها جملُ٢ ٪مت أٖٓمٞ ،بن جدىال
الى اللٛت الشاهُت ؾِبضأ".
ٞاإلزالم للٛت – ٦ما ًغي ٦شحرون -مخجظع في أعيُت ا٢خهاصًت ٢ىٍت أ٦ثر مما َى مغجبِ بؤبٗاص خًاعٍت أو جغازُت مؿخ٣لت.
ًء
ان ؤلاقاعاث الؿاب٣ت الى ٢ىة الٗال٢ت بحن اللٛت والٓغو ٝالا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاظخماُٖت للمخ٩لمحن بها جؼصاص عؾىزا
ًء
وزباجا في َظا الٗهغ؛ ٞم٘ اٞغاػاث الٗىإلات والىٓام الا٢خهاصي الجضًض ،والشىعة اإلاٗلىماجُت والاهٟجاع اإلاٗغفي اإلادؿاعٕ في
ًء
مٓهغا ؾغَ٘ الخؤزغ مً مٓاَغ الحُاة في ٦شحر مً اإلاجخمٗاثٚ ،حر ٢اصع ٖلى الهمىص أو
مسخل ٠خ٣ى ٫الٗلم أضحذ اللٛاث
ُّ
الشباث في وظه الٗمل٣ت اللٛىٍت للٛاث ال٣ىٍت ،وبسانت اللٛت ؤلاهجلحزًت؛ ٣ٞض ٖال الا٢خهاص ٖلى ٧ل اإلآاَغ ألازغي في خُاة
الىاؽ ،وأنبدذ ٦شحر مً الُ٣م ج٣اؽ بمُ٣اؽ الغبذ والخؿاعة ،وجدى ٫الىٓغ الى اللٛت ،في ٦شحر مً أظؼاا الٗالم مً أجها
ٖالمت أؾاؾُت للهىٍت الىَىُت الى الىٓغ الحها ٖلى أجها ؾلٗت حؿىٍُ٣ت مىٟهلت ًٖ الهىٍت ،بل ان الهىٍت هٟؿها أنبدذ
473
حؿى ،١في نىعة مىخجاث جغازُت ٧الغ٢و واإلاىؾُ٣ى والحغ ٝالُضوٍت مىٟهلت ًء
جماما ًٖ اللٛت.
ّ
ولٗل الخػلُم َى أ٦ثر اإلاجاالث التي ًٓهغ ٞحها جؤزغ اللٛت بما ً٨خى ٠خُاة اإلاجخم٘ مً ج٣لباث ؾُاؾُت وا٢خهاصًت
واظخماُٖت ظضًضة ،ولظل ٪هغي مخسظي ال٣غاع في ٦شحر مً الضو ٫ميؿا٢حن وعاا اٖخماص اللٛت ؤلاهجلحزًت لٛت للخٗلُم ،ال
ألؾباب جغبىٍت أو حٗلُمُت زالهتٞ ،لِـ الجاهب التربىي للخٗلُم باللٛت ألام َى الظي ًدضص ال٣غاع ،بل الجىاهب الؿُاؾُت
474
والا٢خهاصًت هي التي جً ِٛب٣ىة وجمشل ٖىامل مئزغة خحن ً٩ىن الحضًض ًٖ اللٛت والخٗلُم.

470 John Edwards, language, society and identity, basil Blackwell, Oxford- New York, P50.
471
John Edwards,P 292.
472 Royal Institute of International Affairs, Nationalism, London: Frank Cass, 1963,P 287.
473
Monica Heller, Globalization, The new economy and The coomodification of language and identity, Journal of
Sociolinguistics 7/4 ,2003,P474.
474
Barbara Trudell, Local community perspectives and language of education in sub-Saharan Africa communities,
International Journal of Educational Development 27, 2007,P533.
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ًء
ًء
ُٖٓما في َظا الٗهغ٣ٞ ،ض حٛحرث أَضا ٝالخٗلُم ًٖ الٗهىع الؿاب٣ت ،وأنبذ
ٞالخٗلُم وال٣ىة مغجبُان اعجباَا
ًء
مهضعا مً مهاصع صٖم ال٣ىة الؿُاؾُت والا٢خهاصًت للضو ،٫اهه مخؤزغ ب٣ىة بالخىظه الٗالمي الجضًض هدى الىمى
الخٗلُم
475
الا٢خهاصي ،وٍىٓغ الُه ٖلى أهه وؾُلت لخد ٤ُ٣اإلاهالح الا٢خهاصًت والاظخماُٖت.
جهضً٤
ولظلْ ٪هغ ما ٌٗغ ٝآلان بانخفاد اإلاػشقت ،وَظا ٌكحر اقاعة مباقغة الى قضة الاعجباٍ بحن اإلاٗغٞت والا٢خهاص في
ٍن
إلاا ؾب ٤أن أقغها الُه ٖلى لؿان بٌٗ الباخشحن .وَ٨ظا ًهبذ أي َغٍ ٤الى ال٣ىة أو الؿلُت أو الخىاٞـ م٘ ال٣ىي
الٗٓمى له ألاولىٍت في الازخُاع ،وان ٧ان طل٢ ٪ض ًئصي الى تهمِل اللٛت ألام أو ازغاظها مً ؾُا٢اث مهمت ًّ
ظضا ٧الخٗلُم أو
اإلاٗامالث الغؾمُت اإلاسخلٟت .ان اللٛت التي جد ٤٣ال٣ىة أو الىنى ٫الى مهاصع ال٣ىة ً٣ضعَا ناوٗى ال٣غاع و٦شحر مً أٞغاص
ًء
ًء
ُٖٓما ،وَظا ًئصي بضوعٍ الى زُ٢ ٌٟمت اللٛت ألام في الخٗلُم وٚحرٍ مً اإلاجاالث الحُىٍت ،ألجها لم حٗض
ج٣ضًغا
اإلاجخم٘
مغجبُت بال٣ىة والؿلُت والىٟىط ،ولِؿذ طاث ٢ضعة ٖلى الخىاٞـ م٘ اللٛاث طاث الاهدكاع الىاؾ٘ في مجاالث الٗلم
476
واإلاٗغٞت والا٢خهاص والؿُاؾت والاجها.٫
حكحر بٌٗ الضعاؾاث في مجا ٫اللٛت والخٗلُم الى أن وظهت هٓغ الىاؽ اإلائزغًٍ ًء
ًء
مباقغا في الخٗلُم حٗض مً أ٢ىي
جؤزحرا
الٗىامل اإلائزغة في ازخُاع لٛت الخٗلُم؛ ٞاإلاٗلمىن ،وأولُاا ألامىع ،و٢اصة اإلاجخم٘ ،ومضًغو اإلاضاعؽ ،واإلاخٗلمىن أهٟؿهم٧ ،ل
َئالا ًئزغون ب٣ىة في عؾم ؾُاؾاث الخٗلُم .وبدؿب اؾخجابتهم لخاعٍسهم وجغاثهم ،وجٟاٖلهم م٘ الؿُا ١الا٢خهاصي
َ َ
والاظخماعي الظي ًَ ْد َُ ْىهه ُيًِّ ٩ىهىن عإٍتهم الخانت خىَ ٫بُٗت الخٗلُم ومسغظاجه اإلاخىٗ٢ت ،وخى ٫وي٘ اللٛت ألام ،واإلاى٘٢
477
الظي حؿخد٣ه في الؿُا ١الخٗلُمي ٧امال.
واطا أعصها أن هدهغ الىٓغ في ٖاإلاىا الٗغبي ٞبن ما ًدضر ُٞه بكؤن حُٛحر ؾُاؾاث الخٗلُم ،والؿعي الحشِض هدى
الحهىٖ ٫لى الاٖخماص ألا٧اصًمي مً اإلائؾؿاث الخٗلُمُت الٗاإلاُت في الىالًاث اإلاخدضة ٖلى وظه الخهىم ،والاهخ٣ا٫
بالخٗلُم الى هٓام الخصخهت ،وٞخذ ألابىاب للجامٗاث ألاظىبُت الخانت ،وحُٛحر مىاهج الخٗلُم في اإلاضاعؽ والجامٗاث،
478
وجؤُ٦ض أَمُت اللٛت ؤلاهجلحزًت ٌكحر بىيىح الى أن ٖاإلاىا الٗغبي لِـ بمىؤي ًٖ جؤزحر الٗىإلات والىٓام الا٢خهاصي الجضًض.
ّ
بًجابُاث ،جخمشل في جُىٍغ َغ١
وٖلى الغٚم مً أن َظا الخدى ٫ال٨بحر في ؾُاؾاث الخٗلُم في الىًَ الٗغبي ال ًسلى مً
الخٗلُم ،وجدضًض وؾاتله ،والاؾخٗاهت بمهاصع الخٗلم اإلاخىىٖت التي جخهضعَا اإلاهاصع ؤلال٨تروهُت والكب٨ت الٗاإلاُت ،اال أن
ّ
العلبُت ال جسٟى ٖلى أخض ،زانت ُٞما ًخهل باإلادآٞت ٖلى ُي
الهىٍت و اللٛت الٗغبُت والخماؾ ٪الاظخماعي وج٣ضًغ
آزاسه
اظٗا واضحاًء
الخهىنُت الخاعٍسُت والترازُت للمىُ٣ت والخمؿ ٪بالُ٣م والخ٣الُض ؤلاؾالمُت٣ٞ ،ض بضأث َظٍ الُ٣م جتراظ٘ جغ ًء
في الؿُا٢اث الخٗلُمُت اإلاسخلٟت ،عٚم بٌٗ الجهىص التي جداو ٫أن جد ٟٔلها م٩اهتها وجماؾ٨ها .ل٣ض هخج ٖما ٌؿمى بػىإلات
ّ
الخػلُم في اإلاجخمػاث الػشبُت ،وٚحرَا مً اإلاجخمٗاث الىامُت" ،اوسحاب خًاعي" للٗىانغ الجىَغٍت التي حك٩ل َىٍت
اإلاخٗلمحن وزهىنُتهم الخاعٍسُت وال٣ىمُت وؤلاوؿاهُت .وأنبذ اإلاخٗلمىن أهٟؿهم ال ٌكٗغون بؤَمُت َظٍ الٗىانغ وصوعَا
في حكُ٨ل شخهُاتهم ومؿخ٣بلهمٞ .الٗىإلات بمُُٗاتها الخانت وج٣ىُاتها ال٣اصعة ٖلى الىنى ٫الى ٧ل اإلاخٗلمحن مً قتى
475 .Levinson, B.A, Holland, D.C, The cultural production of the educated person: an introduction. In: The cultural
production of the educated person: an introduction: Critical Ethnographic of Schooling and Local Practice, State
University of New York, Albany, 1996,P16.
476 Barbara Trudell,P544.
477
Barbara Trudell,P552.
478 Abdel Bagi Abdel Ghani Babiker, Higher Education, Globalization and Quality Assurance in the Arab
State,P112.
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ألاظىاؽ وألاٖماع ُيج َ
ه ِّضع للكباب جهىعاث مٛغٍت و٢ىٍت الخؤزحر للحُاة الجُضة وألاقُاا الجُضة مً مىٓىعَا الخام ،م٩ىهت
ًء
أخُاها قٗىع بالحغمان والى٣و
بيُت جهىعٍت ظضًضة إلاا ًجب أن ًُمذ الُه الكباب بغٚبت ٢ىٍت وجى ١قضًضً ،هاخبها
ّ
لٗضم امخال ٥م٣ىماث الحُاة الجُضة التي جٟغيها الٗىإلات ٖلى الٗالم ،ان الٗىإلات جخجه بالٗالم هدى ما ٌؿمى بالخجاوغ
ّ
الش ّ
هافي الظي جخالشخى ُٞه الٟغو٢اث والخهىنُاث الش٣اُٞت للكٗىب ،وجُػى ُٞه نىعة وخُضة للش٣اٞت جهضعَا الىالًاث
479
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ل٩ل الكٗىب.
ٞبطا أعصها أن هدهغ ال٨الم في اللٛت ألامٞ ،بجها في ٦شحر مً أهٓمت الخٗلُم -اؾخجابت إلاخُلباث الىٓام الٗالمي الجضًض
واٞغاػاث الٗىإلات والاهٟجاع اإلاٗلىماحي -جتراظ٘ جغ ًء
ًّ
مؿخمغا ،وجهبذ في ٦شحر مً ألاخُان اللٛت الشاهُت ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ
اظٗا
الخهغٍداث الغؾمُت بًغوعة اإلادآٞت ٖلى اللٛت ألام وج٣ضًغَا ،وال ً٣خهغ ألامغ ٖلى الجاهب الغؾمي أو الؿُاسخي
للمؿؤلت ،بل اجها آزظة في التراظ٘ ٖىض الىاؽ ٖامت ،وفي َظا اقاعة واضحت الى ما ؾب ٤أن ط٦غهاٍ مً اعجباٍ اللٛت بم٣ىماث
ال٣ىة في اإلاجخم٘ ،وٖلى عأؾها الا٢خهاص والخ٣ضم الٗلمي والخ٣جي.
وٍبضو أن الجهىى باللٛت ألام في ٦شحر مً اإلاجخمٗاث الىامُت٧ ،الضو ٫الٗغبُت مشالٌ ،ة
ٖمل ًخُلب بظ ٫الجهىص الُٗٓمت،
واؾدشماع ال٨شحر مً ألامىا ،٫وزُت ٖمل حؿخٛغً ١ء
ػمىا َىٍال ،واعاصة ٢ىٍت ،وعٚبت خُ٣ُ٣ت ناص٢ت في زضمت اللٛت ألام،
ًء
وا٢خىاٖا بؤَمُتها وصوعَا الٟاٖل في الجهىى باإلاجخم٘ وؤلاؾهام في جُىٍغٍ وجمُ٨ىه .وَظا أمغ حؿدش٣له ٦شحر مً الح٩ىماث
واإلائؾؿاث الغؾمُت خحن ج٣اعهه بمؿؤلت ازخُاع اللٛت ؤلاهجلحزًت لٛت للخٗلُم ،اط ان طلٌٟٗ ٪حها مً مخُلباث ماصًت ٦شحرة،
ُي َ
٢ض ال جغاَا حؿخد ٤أن ج ْبظ ٫في قؤن ًبضو لها ٚحر مىُ٣ي أو ٚحر مًمىن الىخاتج ،وهي التي جِ٣ـ الكئون ٧لها آلان
ًء
زايٗا إلا٣اًِـ بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ اإلادآٞت ٖلى
بمُ٣اؽ الغبذ والخؿاعة اإلااصًحن٣ٞ .ض أنبذ ازخُاع لٛت الخٗلُم الُىم
ُي
الهىٍت والترار ،وج٣ضًغ اللٛت ألام ،والخمؿ ٪بالُ٣م الخانت باإلاجخم٘ ،وأزظ ًىدى هدى الاؾخجابت للمخٛحراث الٗاإلاُت
وا٣٫ضم الخ٣جي ،واإلااصة
اإلاخىالضة اإلادؿاعٖت التي اعجبُذ باللٛت ؤلاهجلحزًت ،وظٗلتها اإلاهضع ألاو ٫مً مهاصع اإلاٗغٞت والٗلىم ج
ألاؾاؾُت التي جيخج بها مىاص الخٗلُم ٖلى ازخال ٝمجاالتها ومؿخىٍاتها .وأنبذ ًىٓغ الحها ٖلى أجها لٛت الىسبت ،ولٛت ال٣ىة،
480
ولٛت الىٟىط ،في خحن ًىٓغ الى ٦شحر مً اللٛاث الُىم ٖلى أجها جٟخ٣غ الى اإلاىيىُٖت والٗلمُت وال٣بى ٫الٗالمي.
خاجمت :
في يىا ما جم ٖغيه مً أ٩ٞاع ًٖ ٨ٞغ وخغ٦ت ما بٗض الحضازت ًخطح لىا ما ًلي:
ٔ -أن ما بٗض الحضازت اججاٍ ٨ٞغي ،وكؤ في ألانل وفي ٦شحر مً ظىاهبه عصة ٗٞل لـ "الحضازت" وَى ًًم زلُُا مً الخُاعاث،
ًجمٗها ع ٌٞألاؾـ التي ٢امذ ٖلحها الحضازت أو ٖلى ألا٢ل ًجٗلها مدل ق. ٪
ٕ -أن خغ٦ت ما بٗض الحضازت ٢ض الحٗىِىا ٦شحرا فى الٗالم الٗغبى ٖلى اٖخباع اهىا لم هىسغٍ فى بٗض فى ٖم ٤الحضازت.
ًء
ًء
ًء
ٖ -أن ٨ٞغ مابٗض الحضازت الظي ًخم التروٍج له الُىم في الؿاخت الٗغبُت ال ًمشل اججاَا ٨ٞغٍا عنِىا وميسجما ًءً ،والًسغط
في ٚالب ألاخُان ًٖ جغظمت واؾخيؿار م٣ىالث وانُالخاث وهٓغٍاث مخضاولت مىظ ٖ٣ىص في الش٣اٞت الٛغبُت الؿاتضة
ًء
وزهىنا الٟغوؿُت مجهاٞ ،هى أ٩ٞاع بغػث في ؾُا٢اث وأعيُاث مٛاًغة ًٖ واٗ٢ىا الٗغبى.
479

Suarez-Orozco, Marcello M (editor), Globalization: Culture and Education in the New Millennium,
University of California Press, 2004,P19.
480
Barbara Trudell,P554.
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اع مخىازغة الًىظض بُجها وخضة ًٖىٍت٩ٞواهما هي أ، ت واضحت ومترابُت ًٖ التربُتٟلؿٞ ت ما بٗض الحضازت٦ضم خغ٣ لم ج-ٗ
 الخٗلُم الخضعَـ واإلاماعؾاث١ وم٘ جهىعاتها ًٖ َغ،  التربىٍت م٘ هٓغتها الى الُبُٗت الاوؿاهُتٝحها هٓغتها لؤلَضاٞ ٤جدؿ
.الخٗلُمُت
ًء
 واهما هي، انغة ٖلحهم٢ غو جُاع ما بٗض الحضازت ًٖ التربُت واإلاٗلم لِؿذ ظضًضة أو٨ٟاع التي َغخها م٩ٞشحرا مً ألا٦  أن-ٙ
.ت٣ت واإلاغبحن فى ٖهىع ؾابٟالؾٟ بٌٗ ال٫ا مً زال٣اع جم َغخا مؿب٩ٞأ
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الحىاس واخترام آلاخش
الباخض خمضة غبذ الشخمً غمِؾ (ظىسٍا)

الخهعُم:
اإلا٣ضمت
اإلابدض ألاو :٫حٗغٍ ٠الحىاع ومهُلحاجه
اإلابدض الشاوي  :الخُغ ٝوالحىاع
اإلابدض الشالض :ز٣اٞت الحىاع في ػمً الٗىإلات
اإلابدض الغاب٘  :الحىاع وبىاا الحًاعاث
الخاجمت
اإلاغاظ٘

مهذمت
بؿم هللا ال٣اتل في مد٨م ججزًله ٢":ض ؾم٘ هللا ٢ى ٫التي ججاصل ٪في ػوظها وحكخ٩ي الى هللا وهللا ٌؿم٘ جداوع٦ما ان هللا
481
ؾمُ٘ بهحر "
ونلى هللا ٖلى هبِىا مدمض الظي زاَبه هللا ب٣ىله ال٨غٍم " ٞبما عخمت مً هللا لىذ لهم ولى ٦ىذ ٓٞا ٚلُٔ ال٣لب الهًٟىا
482
مً خىلٞ ٪اٖٖ ٠جهم واؾخٟٛغ لهم وقاوعَم في ألامغ ٞبطا ٖؼمذ ٞخى٧ل ٖلى هللا ان هللا ًدب اإلاخى٧لحن "
وعضخي هللا ًٖ الحؿً البهغي الظي ٢ا ٫مٗل٣ا ٖلى َظٍ آلاًت ال٨غٍمت ٢ :ض ٖلم هللا أن ما بغؾىله خاظت الحهم ول ً٨أعاص
أن ً٣خضي به مً بٗضٍ "
والحىاع يغوعة  ,ألهه مً الُبُعي الازخالٖ ٝىض البكغ و٦ظل ٪اإلاؿلمىن ألجهم بكغ ول ً٨ال ماو٘ مً الازخال ٝبكغٍ
اخترام آلازغ وخ٣ه وٖضم مهاصعة عأي
 481481اٌّغبدٌخ ا٠٢خ 1
 482اي ػّشاْ ا٠٢خ 159
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والحىاع يغوعة لجم٘ الكمل وجىخُض اله ٠واجهاا اإلاكا٧ل التي امخضث مىظ مئاث الؿىحن ونى٘ لها ظمهىع حٗهب
ل٨ٟغة ال ٌٗلم مضي نض٢ها أو ٦ظبها ؾىي اهه ٢ا٦ ٫ظل ٪آباثي ٧اهىا ًجاصلىن صون ٖلم باإلاؿالت وصون البدض في أؾاؽ
اإلاك٩لت َظا اطا ٧ان َىا ٥باألؾاؽ مك٩لت
وأظمل ما ٢غأث ًٖ يغوعة الحىاع " الصخيا الىخُض الظي ًجم٘ ظمُ٘ الىاؽ َى الازخال" ٝ

483

اق٩الُت البدض :ج٨مً اق٩الُت البدض أن الحىاع يغوعة ٢هىي وأُ٦ضة في ٖالم جخالَم ُٞه أمىاط ال٣ىة وٞغى الهُمىت
وصٖىاث للهغإ ألاممي والٗغا ٥الٗغقي واإلاظَبي .
ٞالحىاع َى ألاصاة ألاؾمى ل٩ل قٗىب الٗالم ختى هًمً مؿخ٣بلىا
أَمُت البدض:جيب٘ أَمُت البدض مً زال ٫وظىص الٗضًض مً الجهاث التي جىاصي بالً٣اا ٖلى آلازغ
مدكضصة أًضلىظُا أو صًيُا أو ٖغُ٢ا أو مظَبُا .

وْهىع ظماٖاث

ٞالحىاع ًٟخذ آٞا ١الخٗاون بضال مً الحغوب و ألازىة بضال مً ال٣خل والخضمحر
اإلابدض ألاوُ :حػشٍل الحىاس ومفىلحاجه
ًء
ٌٗخبر الحىاع واإلاىاْغة والجض ٫واإلا٩ابغة ألٟاّ لها مٗان ومضلىالث ال بض مً الى٢ىٖ ٝلحها لبُاجها لٛت وانُالخا والٗال٢ت
بُجها .
ًا
ًا
ؤوال  :الحىاس لؿت واـىالخا :
ٔ -الحىاس لؿت  :وعص في ال٣امىؽ اإلادُِ  " :اإلاداوعة  ...والحىاع مغاظٗت الىُ ، ٤وجداوعوا جغاظٗىا ال٨الم بُجهم" (484وفي
مسخاع الصحاح  " :الحىاع اإلاجاوبت  ،والخداوع الخجاوب"  485وفي الخبُان ً " :داوعٍ ًساَبه ٣ً ،ا ٫جداوع الغظالن اطا عص ٧ل
486
مجهما ٖلى ناخبه  ،واإلاداوعة  :الخُاب مً ازىحن ٞما ٞى"١
ًا
ٕ -الحىاس اـىالخا َ" :ى اإلاغاظٗت في ال٨الم ومىه الخداوع  ،وَى يغب مً ألاصب الغ ُ٘ٞوأؾلىب مً أؾالُبه"
وَظا ٌٗجي أن الحىاع َى مغاظٗت في ال٨الم ول ً٨بُغٍ٣ت مئصبت وبؤلٟاّ خؿىت ٞحها هىٕ مً الىص والحب .487
ًا
ًا
زاهُا  :اإلاىاظشة لؿت واـىالخا :
َّد
ٔ -اإلاىاظشة لؿت " :وعص في لؿان الٗغب " :الخىاْغ  :التراوى في ألامغ  ،وهٓحر ٥الظي ًغاوي ٪وجىاْغٍ  ،وهاْغٍ مً اإلاىاْغة ،
ًء
والىٓحر اإلاشل  ،وٞالن هٓحر ، ٥أي مشل ٪واإلاىاْغة أن جىاْغ أزا ٥في أمغ اطا هٓغجما ُٞه مٗا  ٠ُ٦جؤجُاهه.488
 483د ع ْٛغشا ٞاٌشعبي ِٓ اٌّش٠خ ٚإٌغبء ِٓ اٌض٘شح
-

ٗٗ8

القاموس المحيط لمفيروز أبادي  ، 5/2مادة الحور  ،طبعة سنة  398ىـ 978-م  ،دار الفكر  ،بيروت .

 - 2مختار الصحاح  ،محمد الرازي  ،ص  ، 6مادة حور  ،دار الكتب العممية  ،بيروت .
٘ٗ8

- 3

التعريفات لمجرجاني  ،ص  ، 232ط الثالثة سنة  408ىـ 988-م  ،دار الكتب العممية بيروت .

مناىج الجدل لأللمعي  ،ص 25

 487أدب انحىار محمذ حسه بخيج
-

ٗ88

ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة  ،عبد الرحمن الميداني  ،ص  ، 28ط 2سنة  40ىـ 98 -م  ،دار القمم  ،بيروت .
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ًا
ًء
ٕ -اإلاىاظشة اـىالخا ٖ :غٞها الجغظاوي ب٣ىله  " :هي الىٓغ بالبهحرة مً الجاهبحن  ،في اليؿبت بحن الكِئحن اْهاعا
للهىاب"ٓٔ) .
وٖغٞها ألاإلاعي ب٣ىله  " :هي جغصص ال٨الم بحن شخهحن ً٣هض ٧ل واخض مجهما جصحُذ ٢ىله وابُا٢ ٫ى ٫ناخبه م٘ عٚبت ٧ل
مجهما في ْهىع الح. )ٔٔ( "٤
وٖغٞها اإلاُضاوي ب٣ىله  " :هي اإلاداوعة بحن ٞغٍ٣حن خى ٫مىيىٕ ٧ل مجهما وظهت هٓغ ُٞه جسال ٠وظهت هٓغ الٟغٍ ٤آلازغ ،
ٞهى ًداو ٫ازباث وظهت هٓغٍ  ،وابُا ٫وظهت هٓغ زهمه  ،م٘ عٚبخه الهاص٢ت بٓهىع الح ٤والاٖترا ٝبه لضي ْهىعٍ".489
وٍخ ٤ٟؤلامام أبى ػَغة م٘ ٚحرٍ في بُان أن اإلاىاْغة اإلا٣هىص مجها الىنى ٫الى الهىاب ب٣ىلـه  " :اإلاىاْغة ً٩ىن الٛغى مجها
490
الىنى ٫الى الهىاب في اإلاىيىٕ الظي ازخلٟذ أهٓاع اإلاخىا٢كحن ُٞه".
وَ٨ظا ًدبحن أن اإلاىاْغة مداوعة مً أظل الىنى ٫الى الهىاب  ،ولهظا ٧ان الاقتراٍ ٞحها الخ٣اعب بحن اإلاخىاْغًٍ في الٗلم
والٟهم .
ًا
ًا
زالشا  :الجذُ لؿت واـىالخا :
ٔ -الجذُ لؿت َ" :ى اللضص في الخهىمت وال٣ضعة ٖلحها  ،وعظل َظضَ ْ ٫
ومجضا : ٫قضًض الجض٣ً ، ٫ا ٫ظاصلذ الغظل
ومجضِّ ٫
ِّ ِّ
ًء
ٞجضلخه ظضال  :أي ٚلبخه  ،وعظل ظض ٫اطا ٧ان أ٢ىي في الخهام وظاصلـه أي زانمه  ،والاؾم (الجض )٫وَى قضة
491
الخهىمت  ،والجض ٫م٣ابلت الحجت بالحجت  ،واإلاجاصلت  :اإلاىاْغة واإلاسانمت"
ًا
ٕ -الجـذُ اـىالخـا ٖ :غٞه الجغظاوي ب٣ىله  " :ص ٘ٞاإلاغا زهمه ًٖ اٞؿاص ٢ىله بحجت أو قبهت  ،أو ً٣هض به جصحُذ
492
٦المه  ،وَى الخهىمت في الح٣ُ٣ت"
ٞالجضَ ٫ى خىاع ٦المي ًخٟهم ُٞه ٧ل َغ ٝمً الٟغٍ٣حن اإلاخداوعًٍ وظهت هٓغ الُغ ٝآلازغ  ،وَٗغى ُٞه ٧ل َغ ٝمجهما
أصلخه التي عجحذ لضًه  ،واؾخمؿا٦ه بىظهت هٓغٍ  ،زم ًؤزظ بدبهغ الح٣ُ٣ت مً زال ٫الاهخ٣اصاث التي ًىظهها الُغٝ
آلازغ ٖلى أصلخه  ،أو مً زال ٫ألاصلت التي ًىحر له بها بٌٗ الى٣اٍ التي ٧اهذ ٚامًت ٖلُه.493
ًا
ًا
سابػا  :اإلاٍابشة لؿت واـىالخا :
ًء
ًء
ٔ -اإلاٍابشة لؿت  :وعص في اإلاعجم الىؾُِ ٧ " :ابغ ٌة
ٞالن ٞالها َ :اوله بال٨بر و٢ا ٫أها أ٦بر مى ، ٪وٞالها ٖلى خ٣ه  :ظاخضٍ
وٚالبه ٖلُه وفي الخبر أو الحٖ : ٤اهض ُٞه"
وفي لؿان الٗغب ٞ" :الن خُت الىاصي وخُت ألاعى اطا ٧ان جهاًت الضَاا والخبض والٗ٣ل ٣ً ...ا ٫طلٖ ٪لى الظي ٌؿخد ٤ما ال
ًء
ًمل ٪م٩ابغة وْلما".

 490تاريخ الجدل  ،محمد أبو زىرة  ،ص  ، 5دار الفكر العربي

 491ربس٠خ اٌغذي
 492رؼش٠فبد اٌغشعبٟٔ

 493المدخل إلى عمم الدعوة  ،د .محمد أبو الفتح البيانوني  ،ص  ، 264ط الثالثة سنة  4 5ىـ 995-م  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت
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ًا
ٕ -اإلاٍابشة اـىالخا ٖ :غٞها الجغظاوي ب٣ىله " :هي اإلاىاػٖت في اإلاؿؤلت الٗلمُت ال إلْهاع الهىاب  ،بل إللؼام الخهم  ،وُ٢ل
 :اإلا٩ابغة هي مضاٗٞت الح ٤بٗض الٗلم به"
وٖغٞها أبى ػَغة ب٣ىلـه  " :واإلا٩ابـغة ال ً٨ـىن الٛغى مجهـا الـؼام الخهم وال الىنى ٫للح ، ٤بل اظخُاػ اإلاجلـ  ،والكهغة أو
ًء
ٞاإلا٩ابغة هي اإلاٗاهضة واإلاسالٟت مً أظل الٓهىع
مُل ٤اللجاظت  ،أو ٚحر طل ٪مً ألاٚغاى التي ال حٛجي في الحٞ ٤خُال"
والكضة  ،والٛغى مجها الؼام الخهم باٖخماص أؾلىب اإلاٛالُت  ،ألهه ال ً٣هض اإلا٩ابغ الىنى ٫الى الح ٤والهىاب .
ولظلٞ ٪اإلا٩ابغة جسخل ًٖ ٠اإلاداوعة واإلاىاْغة والجض ٫اإلادمىص  ،ول ً٨م٘ الخ٣اعب بحن الحىاع واإلاىاْغة والجض ٫اإلادمىص اال
أهه بُجها جٟاوث في جغجِب و٢ىٖها خُض جبضأ الًُ٣ت اإلاُغوخت أو الازخال ٝبالحىاع زم ًدبٗه اإلاىاْغة زم الجض ٫اإلادمىص ،
ًء
وعبما ًمخض الى الجض ٫اإلاظمىم خُض ًض ٘ٞاإلاجاص ٫الخٗهب لغأًه وان ٧ان ْاَغا مسالٟخه للح ، ٤ول٨ىه جؤزظٍ الٗؼة باإلزم
عٚم ويىح ألاصلت وَىا ًخدى ٫الجض ٫الى م٩ابغة .
واٖخبر الٗضًض مً الٗلماا والباخشحن أن الحىاع واإلاىاْغة والجض ٫واإلاىا٢كت واإلاباخشت ٢غٍبت مً بًٗها  ،بل َىا ٥مً ال
ًٟغ ١بُجها  ،بل ٌٗخبرَا شخيا واخض ٧اإلمام الجىٍجي خُض ً٣ى " : ٫ال ٞغ ١بحن اإلاىاْغة والجضا ٫واإلاجاصلت  ،والجض ٫في ٖغٝ
الٗلماا باألنى ٫والٟغوٕ  ،وان ٞغ ١بحن الجض ٫واإلاىاْغة ٖلى َغٍ٣ت اللٛت  ،وطل ٪أن الجض ٫في اللٛت مكخ ٤مً ٚحر ما
اقخ ٤مىه الىٓغ"
ًء
وأما ؤلامام أبى ػَغة ٣ٞا" : ٫جضوع ٖلى ألالؿً ٖباعة اإلاىاْغة والجض ٫واإلا٩ابغة  ،وأخُاها جُل ٤اخضاَا في مىي٘ ألازغي  ،وفي
ًء
ًء
الح ٤أن بُجها ازخالٞا واضحا في الانُالح"
و٢ا ٫الض٦خىع ػاَغ ألاإلاعي  " :و٢ض قاٖذ بحن الىاؽ ألٟاّ ان لم ج ً٨واخضة في اإلاٟهىم ٞهي ٢غٍبت بًٗها مً بٌٗ
٧اإلاىاْغة واإلاداوعة واإلاىا٢كت و اإلاباخشت ألجها جغظ٘ في جهاًت أمغَا الى َغٍ ٤البُان والخبُحن التي أوصٖها هللا في بجي ؤلاوؿان
ًء
ظبلت وَبٗا  ،و٢ض جىظض بُجها ٞغو ١بِىتها ٢ىاٖض الجض ٫وأصب البدض واإلاىاْغة"
و٢ا ٫صٖ .شمان خؿً َ" :ىا ٥ألٟاّ مغاصٞت في مٗاهحها للجض ٫واإلاىاْغة  ،مً طل ٪اإلاداظت  ،اإلاداوعة  ،اإلاىا٢كت  ،اإلاباخشت ،
ولٗل َظا َى ألاصح وَى اإلاٗخمض في َظا البدض و٦الَما ٢ض ٌؿخٗمل في الح ٤والباَل  ،وطل ٪بدؿب ٢هض ٧ل مً
اإلاخجاصلحن واإلاخىاْغًٍ  ،وما ًضلُان به مً جج".494
ٞهظٍ ألا٢ىا ٫جض ٫بىيىح ٖلى الخ٣اعب الىاضح بحن ألٟاّ الحىاع واإلاىاْغة والجض ٫وان وظض بُجها بٌٗ الٟغو ١التي جخطح
وجٓهغ ٖىض الخٗامل م٘ َظٍ ألالٟاّ .
اإلابدض الشاوي :الخىشف والحىاس
ج٨غٍم هللا لئلوؿان :مً الشابذ ًُ٣ىا أن هللا ًٞل ؤلاوؿان ٖلى ٦شحر مً اإلاسلى٢اث  ,بل ًٞله ختى ٖلى اإلاالت٨ت والضلُل
ٖلى طل٢ ٪ىله ؾبداهه حٗالى "اط ٢ا ٫عب ٪للمالت٨ت أوي زال ٤مً بكغا مً َحن ٞ,بطا ؾىٍخه وهٟسذ ُٞه مً عوحي ٗ٣ٞىا
495
له ؾاظضًً "
 494منيج الجدل والمناظرة  ،د .عثمان حسن . 767/2
 495عٛسح ؿ ا٠٢خ 2- 1
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ومدل الخ٨غٍم أن هللا ؾبداهه وحٗالى لم ًض ٘ٞؤلاوؿان الى جىُٟظ أخ٩امه و٢غاعاجه ٢ؿغا ًٖ َغٍ ٤الٛغٍؼة آلالُت قان
ؾاتغ اإلاسلى٢اث التي جسً٘ لىٓام هللا الظي أ٢ام خُاتها ٖلُه ًٖ َغٍ ٤ؾلُان الٛغٍؼة
بل محز هللا حٗالى ؤلاوؿان بالٗ٣ل لُمحز بحن الخحر والكغ زم مخٗه بال٣ضعة ٖلى ازخُاع ما ٌكاا وم٨ىه مً اجساط ٢غاعٍ َب٤
َ
عٚبخه الظاجُت صون ٢ؿغ زاعجي ً٣ٟضٍ الازخُاع .
وج٩لُ ٠هللا ؾبداهه وحٗالى لئلوؿان ًؤحي مً زال٫
ؤلاٖالم الظي َى هدُجت لخىظُه الخُاب مً هللا لئلوؿان ًٖ َغٍ ٤الغؾل وألاهبُاا الظًً ابخٗثهم هللا الُىا ٦ببغاَُم
ومىسخى وِٖسخى مدمض وؾاتغ ألاهبُاا ٖلحهم الهالة والؿالم
لىال الخُاب ؤلالهي الظي جىظه الُىا ًٖ َغٍ٣هم إلاا جد ٤٣لضي ؤلاوؿان الٗلم بؤهه م٩ل ٠ولىال الٗلم الظي َى زمغة
ؤلاٖالم إلاا اؾخَّ ٤د
أي مىظب مً مىظباث الخ٩لُ. ٠
وهضع ٥أن الاهُ٣اص ألمغ هللا ال ًخد ٤٣اال مً زال ٫جىاٞغ الغٚبت الظاجُت لضي ؤلاوؿان في الامخشا ٫والٗمل بم٣خطخى َظٍ
الغٚبت ولظل ٪ال ًؤحي َظا الاهُ٣اص اال ممً ٖلم أوال بالخ٩لُ ٠ؤلالهي اإلاخجه الُه .
ان الخ٩لُ ٠الظي قغ ٝهللا ٖباصٍ ال ًم ً٨أن ًخد ٤٣اال خُض جىظض خغٍت الخهغ ٝالتي ًمل٨ها ؤلاوؿان وان َظٍ الحغٍت
التي هي اإلاىار الظي ال بض مىه لخد ٤ُ٣الخ٩لُ. ٠
496

٢ا ٫حٗالى " :اها زل٣ىا ؤلاوؿان مً هُٟه أمكاط هبخلُه ٞجٗلىاٍ ؾمُٗا بهحرا  ,اها َضًىاٍ الؿبُل اما قا٦غا واما ٟ٦ىعا "

ان ؤلاوؿان م٩ل ٠مً ٢بل هللا بمهمت في َظٍ الحُاة وان الخ٩لُ ٠ال ًخد ٤٣اال في مىار الحغٍت ٣ٞض ٧ان ال بض لٗىهغ
الحغٍت أن ًهاخب َظا الخ٩لُ ٠وأن ؤلاصعا ٥لهظٍ الح٣ُ٣ت طو أَمُت ٦بري
ًء
وطل ٪ألجهم لى خملىا ٢ؿغا ٖلى الالتزام بالخ٩الُ ٠ؤلالهُت وؾُ٣ىا الحها صون ازخُاع مجهم لؿ ِ٣مٗجى الاؾخجابت الظاجُت في
ٖملهم وإلاا اؾخد٣ىا ٖلى ما ٢ض ؾُ٣ىا الُه ٢ؿغا أي مشىبت وأظغا .
وأن ؤلاًمان ال ٌؿخ٣غ ٢ىاٖت في الٗ٣ل والىٟـ اال مً زال ٫الحغٍت الخامت التي ًمل٨ها ؤلاوؿان مً زال ٫ال٣ضعة ٖلى اجساط
ال٣غاع وال ًجخم٘ َظا ؤلاًمان م٘ الٗى ٠أو ؤلا٦غاٍ أو ؤلاعَاب.
وأن ؤلاعَاب الضًجي البض له مً ظظوع ًىبش ٤مً زاللها ومً أَمها:
 ٖضم اَخمام ال٣اتمحن ٖلى قئون اإلاجخمٗاث في الٗالم الٗغبي بكئون الضًً وجغَ ٥ظٍ اإلاهمت في اٚلب ألاخُان الىوػاعة ألاو٢ا ٝوهي في الٛالب طاث نالخُاث مدضوصة وج٣لُضًت وٚحر طاث ٟ٦ااة ٖلمُت لخىاظه اإلاخٛحراث الؿغَٗت
التي ٌكهضَا الٗالم ومما ًىلض زُبت أمل ممً ا٢خىٗىا ب٨ٟغة ا٢امت مجخم٘ اؾالمي في بالصَم وَكٗغون أجهم في ٚغبت
٢اجلت  ,وٍخسُل الحهم أن ال٣اتمحن ٖلى الكئون الضًيُت َم الٗ٣بت في ا٢امت اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي وان مٟخاح ٖىصة
ؤلاؾالم الى اإلاجخم٘ َى الُ٣ام بىظه َئالا والً٣اا ٖلحهم وٍٓهغ ال٨ٟغ الاؾخ٣هاثي وٖضم الاٖترا ٝباآلزغ الن في
هٓغَم َم الظًً ٌُٗ٣ىن ُ٢ام مجخم٘ اؾالمي .

 496عٛسح االٔغبْ ا٠٢خ 3-2
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ان الجهل بد٣ات ٤ؤلاؾالم ًخمشل في أ٦ثر الظًً اوُٟٗىا الى ؤلاؾالم وجدمؿىا للٗمل ٖلى بؿِ ؾلُاهه وٍخمخٗىن بٗاَٟت
صًيُت مخؤججت وان الٗاَٟت وان لم جىًبِ ب٩ىا بذ الٗلم جدىلذ الى ٖانٟت مهل٨ت أٞؿضث باؾم الضًً بضال مً
497
ؤلانالح و٦غٍ الىاؽ بالضًً بضال مً أن ً٣غبهم الُه وٍدبىجهم
وال هيسخى أًًا الخُِ الٛغبُت اإلاغؾىمت مً ػمً بُٗض جغمي الى م٣اومت ما ٌؿمُه ألاٖالم الٛغبي بالخُغ الح٣ُ٣ي ال٣اصم
مً ؤلاؾالم وَؿاٖضٍ ٖلى جىُٟظ مسُُاجه بٌٗ الجهلت الظًً ال ٌٗلمىن خ٣ُ٣ت الضًً وأن ؤلاؾالم أو ٫ما يمً خغٍت
الُٗ٣ضة للمسالٟحن٢,ا ٫ؾبداهه وحٗالى " ال ا٦غاٍ في الضًً"
ًيبػي ٖلى ال٣اتمحن ٖلى الٗمل ؤلاؾالمي في البالص الٗغبُت زهىنا وؤلاؾالمُت ٖمىما بظ ٫الجهض والاَخمام أ٦بر وجًاٖ٠
اَخمامها الجاص بخىُٖت الكباب واٖضاص ازخهانحن ٖلى ٢ضع ٖا ٫مً اإلاٗغٞت
بًىابِ ٖلمُت مٗخضلت ؾلُمت وهي بظل ٪جمخو ٢ضعا ٦بحرا مً ٖىامل الدكىج في هٟىؽ الكباب الظًً ًجخاخهم ٖاَٟت
الاهبٗار ؤلاؾالمي وحٛلُب الٗ٣ل ٖلى الٗمل اإلاؿلح .
ان جغ ٥الضًً الؿماوي وقؤهه وماعؾه أَلت مماعؾت خ٣ُ٣ت صون وظىص مً ًًُٖ ٤لحهم لً حهضي اال الى الحب ولً ًمض
بحن الىاؽ اال ظؿىع الخٗاون وأن اإلاك٩لت لِؿذ في ظىَغ الضًً ول٨جها جخمشل في الُغٍ ٤الًُ ٤اإلآلم الظي ًلجا
اإلاخضًىىن الى الؿحر ُٞه .
ًجب الٗمل ٖلى أن ً٩ىن الباٖض الضًجي َى اإلاؿُُغ بضال مً ؾُُغة جُاعاث مسخلٟت ومخىاً٢ت .
وٍيبػي الخُُ٣ض الٗىاَ ٠ؤلاؾالمُت ٧لما اَخاظذ في هٟىؽ أصحابها بُ٣ىص الًىابِ الٗلمُت التي وظض ؤلاؾالم ٖلى
أؾاؾها لُٗلم أصحاب َظٍ الٗىاَ ٠أن ؤلاؾالم َى جل ٪ال٣ىاٖت التي حؿغي الى ٖ٣ىلهم بمدٌ الحغٍت والازخُاع
والبض مً جىاٞغ ؤلازالم هلل ؾبداهه وحٗالى في الٗمل والىصح ؤلاؾالمي
وٍجب ٖلى ا لضو ٫الٛغبُت ان جً ٠٨ضَا ًٖ الخالٖب ما بحن ألاق٣اا وان ال حٗ٨غ نٟى اإلاُاٍ الهاُٞت
ول ً٨أوى ًخم َظا والههُىهُت الٗاإلاُت جخد٨م بىانُت الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت وجخدٌم باالنخفاد وجيؽب الحشوب
اإلابدض الشالض  :زهاقت الحىاس في صمً الػىإلات
ؤلاوؿان أي اوؿان ٞغصا أم ظماٖت ال ًم٨ىه الِٗل زاعط بُئخه أًا ٧ان الؼمان واإلا٩ان ولظلٞ ٪هى مغجبِ بالٗالم
ومخٛحراجه اإلادؿاعٖت ٞؤي مشٖ ٠٣اف في ٖؼلت اهتهذ به َظٍ الٗؼلت الى العجؼ ًٖ مخابٗت جُىعاث خُاجه وو ٘٢في الخلل
والجهل وأنبذ ٖاظؼا ًٖ جُىٍغ مجخمٗه.
ان الحُاة جٟغى ٖلى الكٗىب ٖملُت الخىانل ُٞما بُجها وَظا الخىانل ًجغي بؤق٩ا ٫مسخلٟت ٖلى الهُٗض الؿُاسخي
والش٣افي وؤلاٖالمي
والش٣اٞت جٖ ٘٣لى عأؽ ألاولىٍاث باليؿبت لٛالبُت الكٗىب.

ِ 49ؾىالد ف ٟطش٠ك إٌٛٙك ِغّٛػخ ِٓ اٌجبؽض ٓ١داس اٌفىش  َ2002ثزقشف
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و٢ض اهٟخذ الٗغب ٖلى ز٣اٞت آلازغ مىظ ال٣ضًم ووانلها وخاوعَا صون أن ًهاب بٗ٣ض ٨ٞغٍت أو اظخماُٖت أو صًيُت ٣ٞض
خاوع الٗ٣ل الٗغبي الش٣اٞاث ال٣ضًمت ٧الهىضًت والٟاعؾُت واؾخٟاص مجها واؾخىٖب ٞلؿٟتها صون أن ًهاب بالخىٝ
والغٖب والخُغٖ ٝلى الغٚم مً أجها اوكٛلذ أخُاها باإلاٟاَُم اإلااصًت واإلاجغصة والؾُما جل ٪التي اعجبُذ بالظاث ؤلالهُت
498
والغوح والىٟـ وجُغٞذ في مٗاملتها الى خض اه٩اع الىظىص ؤلالهي
ان جؤنُل ز٣اٞت الحىاع م٘ آلازغ جسل ٤خالت مً الخىا ٤ٞبحن الظاث وألازغ لخد ٤ُ٣اإلاىا ٘ٞالخانت والٗامت لؤلَغاٝ
اإلاخداوعة وان لم جبل ٜمغجبت الخُاب ٤أو الاهضماط ولٗل َظا ًيصخئ بُجهما أظؼاا ٚحر ٢لُلت مً ٖملُت الدؿامذ ومً بٗضَا
الخٗاون والخٟاٖل بضال مً الهغإ وال٨غاَُت واطا ٧ان مجخمٗىا ؤلاؾالمي ٌٗاوي الُىم مً اػصًاص آلازاع الىاظمت ًٖ
خاالث ال٣هغ والٗىٚ ٠حر اإلاكغوٕ هدُجت الؾخسضام ال٣ىي اإلاٗاصًت ال٣ىة اإلاٟغَت ماصًا ومٗىىٍا ٞان َظا اإلاجخم٘ أخىط
ما ً٩ىن لخىُْ ٠ز٣اٞت الحىاع إلاىاٗٞه ومهالحه.
ًء
ًء
ًء
ًء
زم ان الحىاع ٌؿدىض الى وُْٟت وَض ٝمدضوصًً بىنٟه ًضوع ٖلى مىيىٖاث اما زلُ٣ا واظخماُٖا ،ز٣اُٞا وؾُاؾُا،
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
ْ
ا٢خهاصًا وج٣ىُا ،أصبُا وٞىُا ،صًيُا وٞلؿُٟا ،زم ٌؿخمض م٩ىهاجه مً َبُٗخه وماصجهَ ،و ٤ٞمٗاًحرٍ التي جبٗضٍ ًٖ مجغص
ًء
الحىاع للحىاع ٦ما ًدضر في ٖالم الُىم لضي بٌٗ الضو ٫التي ج٣بل بالحىاع لئلحهام والخًلُل ...بِىما جىىي قِئا آزغ...
ٞدُىما ًهمم ٧ل َغٖ ٝلى أن ٌٛلب عأًه ٖلى آلازغ ٞبهه ً ٘٣في مىاً٢ت نغٍدت إلاٗاًحر الحىاع الٗ٣الوي اإلاىيىعي؛ وَى
ما ههى هللا ٖىه في ٢ىله ( :اصٕ الى ؾبُل عب ٪بالح٨مت واإلاىٖٓت الحؿىت ،وظاصلهم بالتي هي أخؿً)ٞ .499الحىاع وَ ٤ٞظا
ًء
ًء
ًء
الخهىع ًيخج حٗاوها اًجابُا ُٞما َى مخٖ ٤ٟلُه؛ واال ٗٞلى ٧ل َغ ٝأن ٌٗظع آلازغ ُٞما ازخلٟا ُٞه ...وأال ًجٗالٍ ؾببا
للبًٛاا والصحىاا والٟغ٢ت والا٢خخا ٫ومً زم ان ٢هىع الخهىع ،أو الجهل بالحىاع و٢ىاٖضٍ ًئصي الى خالت مً ال٨غاَُت،
والح٣ض ...واؾدشاعة الكغ وجؤظُجه بالٗى ،٠والهغإ اإلااصي واإلاٗىىي ،أي ان طلً ٪ئصي في أيٗ ٠الحاالث الى ال٣ابلُت
والغيا ب٩ل ما ًٟغيه آلازغ ، ،وُٞه ما ُٞه وٖلُه ما ٖلُه .ولٗل طلٌٗ ٪جي أن الهغإ صلُل ٖلى اهُ٣إ الحىاع بحن َظا
ِّ
الُغ ٝوطا٥؛ وَى اهُ٣إ ًئصي الى اق٩الُاث ٦بري ،أولهاٖ :ضم الاٖترا ٝباآلزغ أو الؿ٣ىٍ في ال٣ابلُت والغيا ب٩ل ما
ً٣ضمه آلازغ مً عإي وأ٩ٞاع.
وزاهحها :اوٗضام الخ٩اٞئ والخىاػن بحن اإلاخداوعًٍ؛ ما ٌصخي بالهىي والٗهبُت ،زم باالؾخسٟا ٝبه والاٖخضاا ٖلُه ،الؾخٛالله،
أو حسخحرٍ إلاىاٗٞه الخانت.
جكشك زهاقت الػىإلات جدضًاث ٦بري ٖلى الكٗىب وألامم والضو ،٫ألجها جغٍض أن جٟغى أوؿا٢ها ،مؿخُٟضة مً ٧ىجها مغ٦ؼ
الىٓام الٗالمي الجضًض .ومغج٨ؼ ؤلاهخاط ب٩ل أق٩اله اإلااصًت واإلاٗىىٍت ،ومجها ألاق٩ا ٫الش٣اُٞت وال٨ٟغٍت والٗلمُت وألاصبُت
والى٣ضًت ،والؿُاؾُت والاظخماُٖت ،ومؿخمضة ٢ىتها ـ ٦ظل ٪ـ مً امخال٦ها إلاغا٦ؼ ؤلاٖالم ،والبدىر ال٣ىٍت والًٟاتُاث،
والخ٣ىُاث وال٣ىة الٗؿ٨غٍت...
ًء
وال ِّمغاا لضًىا في أجها خ٣٣ذ قِئا مً طل ٪مىظ الغب٘ ألازحر مً ال٣غن الٗكغًٍ بال٣ىة اإلااصًت واإلاٗىىٍت ،التي ؾاعث ٖلى
َغٍٞ ٤غى أوؿا٢ها وججلُاتها ...لخبرػ في الٗكغ ألازحر مىه َُمىت ال٣ىة ألامغٍُ٨ت وخضَا ،ما ظٗل الٗىإلات ج٣ابل ألامغ٦ت
وتهضص الهىٍت الش٣اُٞت للضو ٫والكٗىب ،بمشل ما تهضص الضولت الىَىُت إلاا جمل٨ه مً أصواث ٞاٖلت ٧اإلاٗلىماجُت وؤلاٖالم
498
499

أفبٌخ اٌؾٛاس ػٕذ اٌؼشة ا ِغٍخ اٌفىش اٌغ١بع ٟاٌؼذد34
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والخ٣ىُاث والا٢خهاص والبى ٪الضولي ،ومىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت ،واإلاىٓماث ٚحر الح٩ىمُت؛ وقب٨ت ٦بحرة مً الٗال٢اث
ًء
الضولُتًٞ ،ال ًٖ هٓغٍاث قتى في الش٣اٞت والؿُاؾت ٧الضًم٣غاَُت والح٣ى ١اإلاضهُت والحغٍاث الٗامت .لهظا ٢اٖ ٫الم
ًء
الاظخمإ اإلاٗغو( ٝأهُىوي ظُض وـ)« :ان ْهىع هٓم الٗىإلات أو ٖاإلاُت ٌٗجي أن الٗالم الظي وِٗل ُٞه مسخل ٠جماما ٖما
500
ؾب٣ه مً اإلاغاخل والٗهىع»
ًء
ًء
ُي
مخىىٖا ٖلى ٧ل اإلاجاالث ُّ
واله ُيٗض في الش٣اٞت والؿُاؾت والاظخمإ والا٢خهاص والٗلم وما ًئ٦ض أجها
ٞ .الٗىإلات ج ْدضر حُٛحرا
حُٗض حكُ٨ل الىعي ؤلاوؿاوي مً ظضًض في اَاع ألاهٓمت التي جخبىاَا واإلاىٓىماث التي جدؿاعٕ في ج٣ضًمها.
وَظا ًٟغى ٖلى ألامت الٗغبُت أن ججىض َا٢اتها و٢ضعاتها لخ٣لُو الٟىاع ١بُجها وبحن الضو ٫وألامم ،وأن ج٨ك ٠مؿاوة
ًء
مٟاَُم الهغإ أًا ٧اهذ وظىَها وٞلؿٟتها ،وأن جشبذ زُؤ مً ًخبىاَا ٦ما عأًىاٍ في ٞلؿٟت الباخض ألامغٍ٩ي (نمىتُل
َىدىٛخىن) لٟلؿٟت (نضام الحًاعاث).
وهي ٞلؿٟت قاٖذ في الٗ٣ضًً ألازحرًً مً ال٣غن الٗكغًٍ خحن جبىاَا ٖضص مً الؿاؾت الٛغبُحن وٖلى عأؾهم ٢اصة
اإلادآٞحن الجضص في البِذ ألابٌُ ابان اصاعة بىف الابً...
ان ز٣اٞت الٗىإلات جخٟغٕ وجدكاب ٪وجخضازل بمٟاَُم ٦شحرة ٧الهُمىت والاؾخٛال ٫والاؾخٗماع الظي جغوظه بٌٗ الضواتغ
الٛغبُت بحجت الاخخىاا ومداوعة آلازغ ،أو بحجت الىاُٗ٢ت الؿُاؾُت وؤلاٖالمُت ،والخ٣ىُت والٗؿ٨غٍت ...ولٗل َظٍ الىاُٗ٢ت
جٟغى طاتها إلاا جيخجه مً ٖال٢اث مخٛحرة في يىا ال٣ىة التي ًمل٨ها َغ ٝصون َغ ،ٝما ٌٗجي ججاوػ مٟهىم اإلاهالح اإلاكتر٦ت
والح٣ى ١في الش٣اٞت وٚحرَا.
بل ًهل ألامغ الى اإلاـ بم٣ىماث الؿُاصة الىَىُت واجساط ال٣غاع الؿُاصي بحجت اإلاغوهت وال٣بى ٫باألمغ الىاخض...
ًء
وبهظا ٧له ٞبن َىا ٥حٗاعيا ًهل الى مغجبت الخدضي ألا٦بر بحن الحًاعة الٗغبُت ب٩ل أبٗاصَا الؼماهُت واإلا٩اهُت وبحن
الحًاعة الٛغبُت بىنٟها اه٣لبذ الى خًاعة َُمىت هدُجت جهىعاث أصحابها ,أي ان الحًاعة الٛغبُت لم حٗض جدؿم
بمهُلح الحًاعة التي جغج٣ي باألبٗاص الخلُ٣ت للبكغٍت ٖلى الغٚم مً الاعج٣اا في مغجبت اإلاضهُت.
وَىا ً٨مً الهضام بحن الحًاعة الٗغبُت وز٣اٞتها وبحن ز٣اٞت الٗىإلات التي ق٩لذ اإلاضهُت ألازحرة للٛغب أؾاؾها الًٗىي.
ًء
اطا :الٗىإلات ـ ٦ما جٓهغ الُىم ـ جىْ٧ ٠ل ما لضحها مً ٢ىة ماصًت هاٖمت ،و٢ىة مٗغُٞت وٖلمُت ،و٢ىة ج٣ىُت ٞاتًت ،و٢ضعة
ٖؿ٨غٍت ٞات٣ت ،ولٟغى ز٣اٞتها ،وعإٍتها ٖلى آلازغ ,ما ًشبذ أن َىا ٥جدضًاث ٦شحرة ٖلى ز٣اٞخىا ،وز٣اٞاث الكٗىب،
واإلاجخمٗاث ،والضو ,٫وهي حصخي بؤن ز٣اٞت الٗىإلات ال تهضص َ ِ٣ٞظٍ الش٣اٞاث؛ واهما تهضص وظىص ُ٦ان الضو ٫وألامم ،ألجها
ججزٕ ٖجها زهاتهها الش٣اُٞت وججٗلها جابٗت لش٣اٞت مغ٦ؼٍت واخضة ج٣ىصَا اصاعة واخضة
وخحن هسو ز٣اٞت الحىاع والخدضًاث التي جىاظه الش٣اٞت الٗغبُت ٖامت والهىٍت زانت في مىاظهت الٗىإلات ٞبهىا ُّ
همض هٓغها الى
ًء
الترار ؤلاوؿاوي الظي ُّ
ًء
وُٖاا بحن الكغ ١والٛغب،
ٌٗض نٟىة ججغبت ألامم ٖلى مضي ٢غون ٖضة ,وهي ججغبت جخجؿض جٟاٖال
ًء
هظ٦غ بؤهىا قهضها في ال٣غن
جٟاٖال ًخمحز بجما ٫الخهىع الظي ً٨ك ٠عوح ؤلاوؿاهُت اإلاخٗالُت ٖلى الغطاتل ,وفي َظا اإلا٣ام ِّ
ًء
الٗكغًٍ أق٩اال مً ججلُاث الٗىإلات اإلاٗانغة التي أل٣ذ بٓاللها ٖلى الٗالم بؤؾلىب ٖٟىي أو ٢ؿغي في ٧ل مُاصًً الحُاة
 500اٌؾٛٙد اٌؾضبسٌ ٞالِخ اٌٛعظ ف ٟػقش اٌؼٌّٛخ د ػجذ اٌؼض٠ض ثشغٛس ٚصاسح األٚلبف ٚاٌؾئ ْٚاالعالِ١خ اٌى٠ٛذ َ200
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والش٣اٞت وألاصب وال ًٟوالٗلم  ,وٍم٨ىىا أن وكحر الى ما ج٣ىم به ز٣اٞت الٗىإلات مً زلِ مضعوؽ في بٌٗ اإلاٟاَُم
واإلاهُلحاث.
ان احؿإ الٟجىة الغ٢مُت بحن الٗغب والٛغب ٖامت و أمغٍ٩ا زهىنا ًٟغى جدضًا ٦بحرا ٖلى الٗغب إلاىا٦بت الخُىع
الٗالمي ٞاجدضي الخ٣جي لم ٌٗض م٣خهغا ٖلى الٟجىة الغ٢مُت واهما ٚضا جدضًا ًىظع بخضمحر بيُت ألامت في مايحها وخايغَا
ٞشىعة اإلاٗلىماث التي جدضثها الخ٣ىُاث الحضًشت ال جخىٖ ٠٢ىض ال٣ضعة ٖلى الاجها ٫بحن البكغ واهما جمخض الى زلخلت ٧ل ما
َى ؾاتض في مجخم٘ ما ,وزانت خحن ًمخض جؤزحر البرامج ؤلاٖالمُت وما جبشه الًٟاتُاث الى ٧ل ما ٌؿدكٗغ اإلاغا بالحاظت
الُه مهما ٧ان ؾاطظا ٧ ,اإلااصة ؤلاٖالهُت والترٞحهُت .
ٞش٣اٞت الٗىإلات بؤطعٖها الخ٣ىُت الجباعة أخضزذ ٞجىة ع٢مُت بحن صو ٫الكما ٫وصو ٫الجىىب وؾٗذ الى تهمِل الش٣اٞاث
وان لم حؿخُ٘ اؾدئهالها ,مؿخُٟضة مً الجظب الىٟسخي إلاا جٟغيه أهماٍ الؿلى ٥التي جدضثها ز٣اٞت الٗىإلات .
ان ز٣اٞت الٗىإلات أنبدذ جٟغى ٖلى الكٗىب لٛتها وز٣اٞتها وأ٩ٞاعَا وأصواتها وججٗلها قٗىبا مؿتهل٨ت ل٩ل ما جيخجه
الضواتغ الٛغبُت وحٗمل ٖلى ا٢ىاٖها بالش٣اٞت الاؾتهالُ٦ت ب٩ل اق٩الها وججلُاتها ٞهي ز٣اٞت أًضلىظُت جدبجى مكغوٖا
501
ا٢خهاصًا وز٣اُٞا واظخماُٖا وؾُاؾُا وٞلؿُٟا ٌؿعى الى الهُمىت ٖلى م٣ضعاث الضو ٫والكٗىب
وَظا ٧له ًٟغى ٖلُىا جدضًاث ظمت جيكا مً َبُٗت الخىٖ ٝلى الهىٍت وزهاتو ز٣اٞخىا
ومً الضٖىاث اإلالحت للحٟاّ ٖلى ز٣اٞخىا بالغٚم مً عجؼ أصواث الش٣اٞت الىَىُت للُ٣ام بهظا الضوع.
وأًا ٧اهذ الخدضًاث نٗبت ٞبهىا ال هغٍض ان هً٘ الش٣اٞت الٗغبُت في مىاظهت ز٣اٞت الٗىإلات بىنٟها ز٣اٞخحن مخهاعٖخحن ,
واهما هغٍض جد ٤ُ٣الىعي ب٩ل مجهما وَبُٗت ووُْٟت الش٣اٞخحن مً اظل ان ال جخالشخى الش٣اٞت الٗغبُت أمام ٚؼو ز٣اٞت
الٗىإلات .
اإلابدض الشابؼ :معاهمت الحىاس في بىاء الحماسة ؤلاوعاهُت الحىاس وبىاء الحماساث
ظااث م٣ىلت "نغإ الحًاعاث" ٣ٞامذ الضهُا ولم جٗ٣ض ،و٧ان انغاع الىسب الش٣اُٞت والؿُاؾُت ٖىضها ٖلى ٢لب اإلا٣ىلت
الى "خىاع الحًاعاث"ٟٞ .ي الهغإ وٗغ ٝأن مىاػًٍ ال٣ىي ج٣ىص باججاٍ واخض َى أن وسح ٤وهضمغ ،أما الحىاع ٞهى ٌؿمذ
ًء
لىا بؤن ه٩ىن َغٞا.
وبظل ٪وؿترًذ مً ٖىاا الجهض والٗمل وحٗبئت ؤلاعاصة لىهى٘ ألامت وهىخض ال٣ضعاث وهًاٖ ٠ؤلاهخاط ,ولى بجي اإلاىٖ ٠٢لى
صعاؾاث مخؤهُت لؤلهثروبىلىظُا ( ٖلم أنل ؤلاوؿان) وٖلم الاظخمإ والخاعٍش ألصع٦ىا أن نغإ الحًاعاث وخىاعَا وظهان
لٗملت واخضة ،وأن الحًاعاث ال جخهاعٕ وال جخداوع ،بل الىاؽ َم الظًً ًخهاعٖىن وٍخداوعون ألؾباب ؾُاؾُت
وا٢خهاصًت ،وأن مىاٟ٢هم ال جيب٘ مً مُُٗاتهم الحًاعٍت والش٣اُٞت ب٣ضع ما جيب٘ مً عإاَم للمؿخ٣بل ،ومً ألاَضا ٝالتي
ًء
ًء
ًدضصوجها ألهٟؿهم وإلاجخمٗاتهم .وألصع٦ىا أًًا أن الحًاعاث لِؿذ ٦خال ٌٗمل ٧ل مجها و٦ؤهه آلُت مىخٓمت ،بل ٞحها مً
الخىاً٢اث الضازلُت ما ًٟى ١عبما الخىاً٢اث بحن خًاعة وأزغي ،وٍخىاَؤ بٌٗ أبىاا خًاعة ما م٘ آزغًٍ يض بجي ٢ىمه.
وألصع٦ىا ٦ما ٖبر بغوصًل (اإلائعر الٟغوسخي الُٗٓم).
ٔ 501ؾٓ ٚاٌؼٌّٛخ فىشا ِٚقطٍؾب  .رٛص١ك اٌزبس٠خ اٌزؤع١غ. ٟدِؼٓ إٌمش ٞدِؾك َ2008
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أن م٣ىلت الحًاعاث ال جئصي الى الٟهم اال اطا أزظث ٖلى اإلاضي الُىٍل (واإلاضي الُىٍل َىا َى ال٣غون ال ٖكغاث الؿىحن)،
هىٕ مً الٗىهغٍت الجضًضة لى اؾدىضها
وأن ازًاٖها للٗىامل والغإي واإلاىا ٠٢الؿُاؾُت اإلاباقغة ال ًئصي اال الى الى٢ىٕ في ٍن
الى جاعٍسىا الؾخيخجىا مً صعاؾت ٦خب الجٛغاُٞا والغخالث (ابً بُىَت ،ابً ظبحر ،ابً ًٞالن ،ؤلاصعَسخي ،وٚحرَم ،)..أن
ًء
ًء
خًاعجىا الٗغبُت ؤلاؾالمُت لم جٟترى آزغ مٛاًغا أو مًاصا.
ٞما الحضًض ًٖ آلازغ والحىاع مٗه اال هىٕ مً الدكاَغ الش٣افي الظي ٢اصها الُه أهها ٝاإلاشٟ٣حن ومسُُى الؿُاؾت .ان
ًء
خًاعجىا الٗغبُت ـ ؤلاؾالمُت لم حكُض ظضاعا بُجها وبحن البرابغة ٦ما ٗٞل الهِىُىن و٦ما ٗٞل الُىهان ،وطل ٪ألجها لم جٟترى
أن آلازغًٍ بغابغة ،وألجها لم جٟترى أن اإلاجاالث الحًاعٍت ألازغي " آزغ" مٛاًغ لهاٞ .دًاعجىا ٖلى مضي الخاعٍش مؼٍج
ًء
م٣ىالث ويٗها
خًاعاث أزغي ،وَظا َى ؾغ ٖٓمتها .و٢ض جسلُىا خايغا ًٖ ٖٓمت َظا الترُ٦ب الش٣افي لىيؿا ١وعاا
ٍن
صاعؾىن ٚغبُىن ًٖ الظاجُت واإلاٛاًغة والخٟغص والخهىنُت ،وَئالا لِؿىا بُٗضًً ًٖ مغا٦ؼ البدض الاؾتراجُجي في بالصَم,
ووٗ٢ىا في الٟش مغة أزغي.
أما الظًً ًم ً٨أن ً٣ىلىا اهىا في جاعٍسىا ٢ض ٢ؿمىا الٗالم الى صاعًٍ" :صاع الحغب" و"صاع الؿلم"٦ ،ما وعص ٖىض ال٣ٟهاا و٦ما
ٖبرث ًٖ طل٦ ٪خب الؿحر (الٟؼاعي ،أبى ًىؾ ،٠الكِباوي وٚحرَم)ٞ ،الجىاب َى أن َئالا ال٣ٟهاا أهٟؿهم ٧اهىا في الى٢ذ
صوع مخىؾُت أو ملُٛت ،مشل صاع الٗهض وصاع اإلاىاصٖت ،ألجهم ٧اهىا ًغ٦ؼون
هٟؿه ٌؿٗىن الى الدؿىٍت بحن الضاعًٍ ًٖ َغٍٍ ٤ن
ًء
ٖلى الٗال٢اث الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت ،ولم ًغوا في ألامغ ٞغو٢ا خًاعٍت أو ز٣اُٞت .وَم ٧اهىا ٌٗلمىن ما ال وٗلمه هدً ،وَى
ًء
ًء
ًء
أن الهغإ بحن الحًاعاث خحن ًىظض ،ال ً٩ىن نغاٖا خًاعٍا أو ز٣اُٞا اال للخبرًغ ألاًضًىلىجي ،لخبرًغ أٗٞا ٫ؾُاؾُت
وؾُاؾاث ٖؿ٨غٍت ومىاٞؿاث ا٢خهاصًت حؿخسضم الحًاعاث مُُت .
ل٣ض بجى أؾالٞىا (اطا صح الخٗبحر) خًاعة مٟخىخت ٖلى الٗالم ال اهٟهام بُجها وبحن أصحاب الضًاهاث أو الش٣اٞاث ألازغي،
وال ظضعان بُجها وبحن "البرابغة" ،وال اؾخٗالا ٖلى مً ًسالٟىجها في الضًً وهمِ الِٗل ،بىىا خًاعة لئلوؿان ٞدىلها
اإلاٗانغون خًاعة للمؿلمحن بخؤزحر مً م٣ىالث ًٖ الهغإ والحىاع بحن ألاصًان والش٣اٞاث ناصعة ًٖ مغا٦ؼ صعاؾاث
502
اؾتراجُجُت ٚغبُت.
ان آلازغ ٧امً ُٞىا بد٨م ج٩ىًٍ أمخىا الخاعٍذي ،وَظا ألامغ ًدُذ لىا ام٩اهُاث ٦بري للخدغع ،لخجضًض مكغوٕ جاعٍذي لؤلمت،
ًء
مكغوٕ ال ًم ً٨اال أن ً٩ىن ٖاإلاُا .وَظٍ ألامت ما ٖغٞذ في جاعٍسها اإلاٛؼي واإلاٗجى لظاتها اال ٖىضما ٧ان لضحها مكغوٕ ٧ىوي
مجاله الٗالم ،ال بمٗجى الٟخذ والٛلبت ،بل بمٗجى َؾٗت ألا ٤ٞوال٣ضعة ٖلى الاؾدُٗاب والخجاوػ ،اؾدُٗاب الش٣اٞاث اإلادلُت
ًء
وججاوػ الظاث في ؾبُل الٗاإلاُت .و٢ض ٧ان اإلاىالي في الٗهىع ؤلاؾالمُت ألاولى" آزغ" ٧امىا في ألامت ،و٧ان صمجهم في ظؿم ألامت
ًء
ًء
حٗبحرا ًٖ ٧ىهُت اإلاكغوٕ ،وما ٧ان الخُاع بحن اؾخئشاع الٗغب بالؿلُت مً هاخُت أو صمج اإلاىالي مً هاخُت أزغي زُاعا ٚحر
وإ ،بل ظاا ألامغ خهُلت نغإ ٨ٞغي َىٍل صام زالٖ ٫هض ألامىٍحن وأصي الى ؤلاَاخت بهم.
ٍن
ٌؿخسضم الٛغبُىن م٣ىلت نغإ أو خىاع الحًاعاث ألٚغاى ؾُاؾُتٞ ،هم ًخٗاَىن بالهغإ بىظهُه الش٣افي والؿُاسخي في
ًء
مٗا ..أما ٖىضها ٞبن الخٗاَي ً٣خهغ ٖلى الىظه الش٣افي ،اط لم َ
ًدب ٤مً الؿُاؾت ٚحر أقالئها م٘ جؼاًض يٗ ٠ألامت
آن
وجغاظ٘ وعي هسبها الؿُاؾُت والش٣اُٞت.
502502

ِغٍخ االعزٙبد اٌؼذداْ اٌضبٔٚ ٟاٌخّغٚ ْٛاٌضبٌش ٚاٌخّغَ2002-2001 ْٛ
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وعبما وظب الخمُحز بحن الهغإ (أو الحىاع) الحًاعي ٖلى اإلاضي الُىٍل وٖلى اإلاضي ال٣هحرٗٞ .لى اإلاضي الُىٍل جخىانل
الحًاعاث وجخٟاٖل ،بل اجها طاتها جخ٩ىن وجخُىع بٟٗل الخىانل في ما بُجها .واطا ٧ان ٖلماا الخاعٍش وآلازاع وجاعٍش الٗلىم
والا٦دكاٞاث ال ًؼالىن ًدىا٢كىن خى ٫حكابه الحًاعاث في أ٩ٞاعَا الضًيُت وفي مىجؼاتها الٗلمُت والخ٣ىُت ،وَل خهل
واخض لها) أو أن جُىعَا في مىاَ ٤وخًاعاث مسخلٟت ظاا
ألامغ باالهخ٣ا ٫مً م٩ان الى آزغ (ما ٌؿخضعي الاٖترا ٝبؤنل ٍن
ًء
مؿخ٣ال بًٗه ًٖ بٌٗ (ما ٌؿخضعي الاٖترا ٝبخٗضص ألانى)٫
أما ٖلى اإلاضي ال٣هحر ٞبن الٛالب ٖلى جىانل الحًاعاث َى الهغإ ،طل ٪ألن الٛالب خُىظاَ ٥ى ؤلاعاصة ،اعاصة الح٩ام
واإلاٛامغًٍ واإلاهاظغًٍ الظًً حٗجي الغمىػ الحًاعٍت ومٟاَُمها باليؿبت الحهم أ٢ل ب٨شحر مما ٌٗىُه جدٞ ٤ُ٣ىاتض مباقغة أو
م٩اؾب ًد٣٣ىجها ٖلى خؿاب الٛحر.
ًء
بل َم ًطحىن أخُاها بُ٣مهم الحًاعٍت وألازالُ٢ت ،وختى بالغمىػ الضًيُت ،مً أظل اإلاهالح اإلاباقغة.
ٌٗجي َظا ال٨الم أن الُاب٘ الٛالب ٖلى اإلاضي الُىٍل َى الحًاعي ،وٖلى اإلاضي ال٣هحر َى الؿُاسخي ،ل٨ىه ال ًلػي ام٩اهُت
خضور خىاع خًاعي أو صًجي ب٣غاع ؾُاسخيٞ ،هىا ٥خغ٧اث ؾلمُت ًؼصاص اهدكاعَا ٖلى مضي الٗالم ،وهي حؿخد ٤الخ٣ضًغ
والدصجُ٘ .ل ً٨ما ًسصخى مىه َى أن جخدى ٫الحًاعاث وألاصًان ٖلى أًضي َئالا وٚحرَم الى ظىاَغ زابخت ،أو أن ًؼٖم
َئالا ألهٟؿهم الح ٤بخمشُل مجخمٗاتهم ألجهم ًسخهغون الحًاعاث وألاصًان التي ًمشلىجها في بٌٗ الجىاَغ الشابخت،
ًء
ًء
٩ُٞىن طلٖ ٪ات٣ا في وظه جُىع البدض اإلاىيىعي الٗلمي بض ٫أن ً٩ىن صاٗٞا له .ومً ًجل في اإلا٨خباث أو ً٣غأ الصح٠
ًء
واإلاجالث ٦شحرا ما ٌكاَض ٖىاوًٍ ٦خب وم٣االث ج٣ى" ٫ؤلاؾالم ٦ظا و٦ظا "..أو "ً٣ى ٫ؤلاؾالم ٦ظا و٦ظا "..والحهُهت أن
ؤلاؾالم ٛ٦حرٍ مً ألاصًان أو اإلاجاالث ـ الحًاعاث ًدىىٕ وٍخٗضص بدُض ٌؿخدُل خهغٍ في م٣ىالث أو ظىاَغ مهما ٧ان
ٖضصَا ،وأن اإلاؿلمحن ال ؤلاؾالم َم مً ً٣ىلىن ٦ظا و٦ظا..
وأن ؤلاؾالم ال ً٣ى٦ ٫ظا و٦ظا اال إلاٗحن ولِـ ٖلى ؾبُل الٗمىم.
والبدض في قؤن اإلاؿلمحن ًًُغها الى البدض الخاعٍذي والاظخماعي والى اٖخماص اإلاىهج الٗلمي والى الاٖترا ٝبالخٗضص والخىىٕ في
اَاع اإلاجا ٫الحًاعي الضًجي هٟؿه..
أما البدض في قؤن ؤلاؾالم صون اإلاؿلمحن ٞهى ً٣ىص الى مهاصعة ؤلاؾالم إلاهلحت م٣ىالث في طًَ البٌٗ ،والى ازخهاعٍ في
مٟاَُم ٌٗخبرَا أصحابها مٗبرة ًٖ ظىَغٍ ،بِىما هي ال حٗبر اال ًٖ عٚباث مٗخى٣حها ،ومتى ظىدذ َظٍ اإلاٟاَُم الى الخُغٝ
ًء
الؿُاسخي ًدضر الخمُحز بحن ؤلاؾالم واإلاؿلمحن ،وعبما ظاا اإلاؿلمىن ٚحر مُاب٣حن للهىعة اإلاغؾىمت ؾلٟا ًٖ ؤلاؾالم
ُٞى٨غون ٖلى ؤلاؾالم .
ًء
وَظا ما خضر ٗٞال ٖلى ًض البٌٗ الظًً ٢الىا بىظىص ؤلاؾالم وأه٨غوا وظىص اإلاؿلمحن (ٖلى اٖخباع أجهم في ٖهغ ظاَلُت).
اهىا بداظت الى أ٩ٞاع ظضًضة والى ابخضإ مٟاَُم جدُذ لىا الٗمل ٦جؼا مً َظا الٗالم الظي ًيبػي أن وكاعُٞ ٥ه مكاع٦ت
ٗٞالت٧ ،ي ال هب٣ى اإلاىيىٕ اإلاىٟٗل بم٣ىالث َغوخاث مً ال تهمهم مهلحت َظٍ ألامت.
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الخىـُاث والىخاثج
 الحىاع ْاَغة اوؿاهُت ال ًسلى مجها مجخم٘ مً اإلاجخمٗاث ٞؿمت الىاؽ الازخال ٠ُ٨ٞ ٝؾدؿخُ٣م الحُاة مً ٚحر خىاعًىاػن بحن خغٍتهم ومخُلباتهم...
الحىاع َى الُغٍ٣ت اإلاشلى والُغٍ ٤الؿلُم الظي جيخهجه الىٟىؽ التي جغٍض بىاا مجخم٘ مخىاػن و خُاة ؾىٍت.
 الحىاع أصاة ٗٞالت إلْهاع الح ٤وجبيُه وص ٘ٞالكبه والك٩ى ٥والباَل . ًجب أن ُيًيخهج الحىاع وؾُلت لؤلمغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ ٞال ًى٨غ اإلاى٨غ بمى٨غ مشله ,ول ً٨بالحىاع والحىاع.ِ٣ٞ
ُي
 للحىاع آصاب ال بض مً أن ًخٗغٖ ٝلحها اإلاداوع ٢بل الحىاع زم ًلتزم بها ,واال ٣ٞض الحىاع ٞاٖلُخه ولم جٓهغ هخاتجه اإلاغظىة. اإلاداوع الىاجح َى الظي ال ٌٗخمض الجضًت واإلا٣هض ألاؾمى والىُت الؿلُمت باججاٍ آلازغ ٞ ,ال ٌسخغ وال ً٣لل مً قؤنآلازغ أبضا.
اإلاغاظ٘ واإلاهاصع
اؾم اإلاغظ٘

صاع اليكغ

اإلائل٠

ع٢م الُبٗت

ال٣غان ال٨غٍم
مك٨الث في َغٍ ٤الجهىى

مجمىٖت مً الباخشحن

صاع ال٨ٟغ صمك٤

ٕٕٓٓم
الُبٗت ألاولى

الغظا ٫مً اإلاغٍش واليؿاا مً الؼَغة

ظىن ٚغاي

م٨خبت ظغٍغ

ٕٓٓ7م
الُبٗت الشاهُت

ال٣امىؽ اإلادُِ

مجض الضًً مدمض بً ٌٗ٣ىب الٟحروػ صاع ال٨ٟغ بحروث

ٔ998م
الُب٘ الشاهُت

آباصي
مسخاع الصحاح

مدمض الغاػي

٦خاب الخٗغٍٟاث

بً

ٖلي

م٨خبت الكغو ١الضولُت
مدمض

ٕٗٓٓم
الُبٗت الغابٗت

الؿُض صاع ال٨خب الٗغبُت بحروث ٔ998م

الكغٍ ٠الجغظاوي
مىاهج الجض ٫في ال٣غان ال٨غٍم

.ػاَغ بً ٖىاى ألاإلاعي

يىابِ اإلاٗغٞت وأنى٫

ٖبض الغخمً بً ظؿً خبى٨ت اإلاُضاوي صاع ال٣لم صمك٤

داس م٨خبت الهال٫

بحروثٔ98م
ٕٕٓٓم
الُبٗت الؿاصؾت

الاؾخضال ٫واإلاىاْغة
جاعٍش الجض٫

ص.مدمض أبى ػَغة

صاع ال٨ٟغ الٗغبي ال٣اَغة

مىهج الجض ٫واإلاىاْغة

 ،صٖ .شمان خؿً

عؾالت ص٦خىعاٍ

مجلت ال٨ٟغ الؿُاسخي

الٗضص الؿاصؽ ٖكغ

اجداص ٦خاب الٗغب صمك ٕٕٓٓ ٤م

مجلت ال٨ٟغ الؿُاسخي

الٗضص الحاصي والٗكغون

اجداص ٦خاب الٗغب صمكٕٓٓٔ ٤م
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الخىىع الشهافي وظهىد الخىمُت اإلاعخذامت في اإلاجخمؼ الػشبي
الذيخىس مدمذ ؤخمذ الذوماوي  /ؤظخار غلم الاظخماع اإلاؽاسى ً -لُت آلاداب الخمغ  -ظامػت اإلاشنب – لُبُا

مهذمت
مؽٍلت البدض
ؤهذاف البدض .
بًجابُاث الخىىع الشهافي.
ظلبُاث الخىىع الشهافي.
ؤهمُت الخىىع الشهافي فى حػضٍض الهُم ؤلاوعاهُت.
حػشٍل الخىمُت اإلاعخذامت .
ؤهم الخدذًاث التي جىاظه الخىمُت اإلاعخذامت فى اإلاجخمؼ الػشبي .
الخىىع الشهافي خاقض للخىمُت اإلاعخذامت
الخىىع الشهافي مً ؤظل الحىاس والخىمُت .
الخىىع الشهافي سمض ألاخترام اإلاخبادُ.
الخىىع الشهافي والخػلُم ما ؤظل الخىمُت .
الخىـُاث.
اإلاشاظؼ .

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

241

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015

مهذمت:
الخىىٕ الش٣افي َى اإلادغ ٥الغتِسخى للخىمُت اإلاؿخضامت لؤلٞغاص والجماٖاث ااإلادلُت،خُض ٌك٩ل الخىىٕ الش٣افي ٢ىة مدغ٦ت
للخىمُت لِـ ٖلى مؿخىي الىمى الا٢خهاصي ٞدؿب،بل أًًا ٧ىؾُلت لِٗل خُاة ٦غٍمت وٖاَُٟت ومٗىىٍت وعوخُت أ٦ثر
ًء
اخخماال،وَٗخبر الخىىٕ الش٣افي محزة يغوعٍت للحض مً ال٣ٟغ وجد ٤ُ٣الخىمُت ،فى الى٢ذ ُٖىه ٌؿاَم ال٣بى ٫بالخىىٕ الش٣افي
وؤلا٢غاع به ٖبر الاٖالم وج٨ىىلىظُا المٖلىماث وآلاجهاالث بك٩ل زام في زل ٤الحىاع بحن الحًاعاث والش٣اٞاث وفي بلىٙ
الاخترام والخٟاَم اإلاخباص. ٫
ٕٕٓٓم والحىاع
وحٗؼػ الخىىٕ الش٣افي والترار اإلاكتر ٥للبكغٍت فى الاٖالن الٗالمي للُىوؿ٩ى اإلاخٗل ٤بالخىىٕ الش٣افي في الٗام
الىاجج ٖىه ،خُض أن الخىىٕ الش٣افي ً٣ىم ٖلى اإلاؿاواة ال٩املت واخترام ؤلازخال ٝبُجها والىٓغ الي َظا الازخال ٝبىنٟه
ًء
مهضعا الًدى ٫صون الخٟاٖل وجباص ٫الخبراث ،ومً زم الحٟاّ ٖلى الٗال٢ت الحىاعٍت بحن اإلادلي والٗالمي ٖلى الىُا١
الخام والٗام.
مؽٍلت البدض:
ًء
الخىىٕ الش٣افي ٌكحر ٖمىماالى ؤلازخالٞاث ال٣اتمت بحن اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت في ألاهماٍ الش٣اُٞت الؿاتضة ٞحها وٍخجلي َظا
الخىىٕ في أنالت وحٗضص الهىٍاث اإلامحزة للمجمىٖاث واإلاجخمٗاث ،مشل يغوعة الخىىٕ البُىلىجي باليؿبت لل٩اتىاث الحُت
.وبهظا ٞبن الخىىٕ الش٣افي َى الترار اإلاكتر ٥لئلوؿاهُت وٍيبػي الاٖترا ٝبه والخؤُ٦ض ٖلُه لهالح أظُا ٫الحايغ واإلاؿخ٣بل ،
اال أن الخاعٍش ٢ض أْهغ أن الىاػخحن الجضص أومجىٖاث ألا٢لُت الًىٓغ الحهم ٖلى ٧ل خا ٫مً ػاوٍت اًجابُت ٞ،الحغوب
والجزاٖاث في ٧ل صو ٫الٗالم آلان جضوع عخاَا بؿبب ٖضم اإلا٣ضعة ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ َظا الخىىٕ الش٣افي ومىا٦بخه عٚم أهه مً
أ٢ضم الٓىاَغ الش٣اُٞت ٖلى ؤلاَال.١
ؤهذاف البدض:
ٔ -الخٗغٖ ٝلى الخىىٕ الش٣افي في صازل اإلاجخم٘ والحاٖ ٔٞلى َظا الخىىٕ وحٗؼٍؼٍ وجُىٍغٍ .
ٕ-الخٗغٖ ٝلى الخىىٕ الش٣افي وصوع الخىمُت اإلاؿخضامت في اإلاجخم٘.
َ
ٌٖٗ-خبر الخىىٕ الش٣افي خاٞؼا ٖلى أخترام الهىٍت الش٣اُٞت والخ٣الُض وألاصًان ،وَىفي الى٢ذ هٟؿه ٖامل ظىَغي في جُىٍغ
اإلاجخم٘ ،وٖىهغ َام في الخىمُت اإلاؿخضامت .
ٗ -جىُٖت اإلاجخم٘ وجىُٓماجه خى ٫أٚغاى الخىىٕ الش٣افي وٗٞالُاجه في الخىمُت اإلاؿخضامت .
ؤًجابُاث الخىىع الشهافي
ٔ -الخٗغٖ ٝلى الش٣اٞاث ألازغي في اإلاجخم٘ ٖ،اصاجه،ج٣الُضٍ ُ٢،مه
ٕ-الاٖترا ٝبكغُٖت الش٣اٞاث ألازغي فى اإلاجخم٘ بؤجها مغ٦ب َام وظؼا الًخجؼأ مً اإلاجخم٘ والحىاع ٌُٗي اإلاجمىٖاث
الخٗغٖ ٝلى خ٣ى٢ها.
ٖ-الاخترام اإلاخباص ٫بحن الش٣اٞاث ،وجُىع الى٣ض الظاحي للٟغص والش٣اٞت في اإلاجخم٘.
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ٗ -اُٖاا ٞغنت لخد ٤ُ٣الحغٍاث واإلاؿاواة بحن الش٣اٞاث اإلاسخلٟت مشل ؾً ال٣ىاهُحن مشل ٢:اهىن اخترام الاوؿان وخغٍخه
،و٢اهىن خغٍت الدكُٛل واإلاهىت .
ظلبُاث الخىىع الشهافي:
ًٔ-ئصي الي ج ٪٨ٟاإلاجخم٘ ووخضجه ووؿُجه ؤلاظخماعي.
ًٕ-ئصي الي ٖضم اؾخ٣غاع اظخماعي وٞىضخى اظخماُٖت وطل ٪ألهه الجىظض ٢ىاهُحن مىخضة ل٩ل الش٣اٞاث بؿبب ؤلازخال ٝفي
الُ٣م والٗاصاث .
ٖ٢ -ض حؿاٖض في اوٛال ١الش٣اٞت ٖلى هٟؿها وج٩ىًٍ اَاع زام بها ًٖ ؤلاَاع اإلاكتر( ٥الضولت)ُٞيخج ٖضة صو ٫في الضولت
الىاخضة .
ٗ٢ -ض ًئصي الي نغإ ٖىُ ٠بحن الش٣اٞاث ٖىض اإلاداولت لخل٢ ٤ىاهُحن مىخضة وصؾخىع مىخض للضولت والؿُاصة ٞحها ،وَظا
عبما ٢ض ًئصي الى خغب أَلُت .
ؤهمُت الخىىع الشهافي في حػضٍض الهُم الاوعاهُت :
ان الُبُٗت الخؤنُلُت للخىىٕ الش٣افي حٗؼػ الُ٣م الاوؿاهُت اإلاكتر٦ت اإلاؿخمضة مً اإلاباصيا
اإلاؿخىخاة مً الش٣اٞاث والحًاعاث اإلاخٗا٢بت واإلاؿدىضة في ٖهغها َظا الي ال٣ىاهُحن الضولُت ،مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة الي
ؤلاٖالن الضؾخىعي لح٣ى ١ؤلاوؿان ومً ٢غاعاث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في قؤن الحىاع بحن الش٣اٞاث والخدال ٠بحن
الحًاعاث الي اجٟاُ٢ت الُىوؿ٩ى لحماًت جىىٕ أق٩ا ٫الخٗبحر الش٣افي الي ؤلاٖالن ألاؾالمي خى ٫الخىىٕ الش٣افي ،ومً طل٪
م٣خًُاث ؤلا٢غاعبالخىىٕ الش٣افي والخٗاون مً أظل خماًخه مً ألازُاع التي تهضصٍ ومجها زُغ الٗىإلات ال٩اسحت للهىٍاث
واإلااخُت للخهىنُاث ،وَى ما ًئصي الي حٗؼٍؼ الُ٣م ؤلاوؿاؾُت اإلاكتر٦ت و هى اعر اوؿاوي و٢اؾم مكتر ٥بحن ظمُ٘
الكٗىب وألامم.
ان حٗؼٍؼ الخىىٕ الش٣افي واإلادآٞت ٖلُه وخماًخه مً اإلاساَغ اإلاهضصة له،وهى ٦شحرة في َظا الٗهغ مً قؤن طل٧ ٪له ان
ًىٞغ ألاؾباب لخ٣ىٍت وقاتج الخٗاون الضولي مً زال ٫الحىاع والخ٣اعب بحن الش٣اٞاث الظي ًيخهي الي الخدال ٠الحًاعاث مً
أظل بىاا مؿخ٣بل آمً ومؼصَغ لئلوؿاهُت التي جخسبِ الُىم في مخاَاث ٖالم ٚحر أمً وٚحر ٖاص. ٫
ًء
ان الخىىٕ الش٣افي َى مهضع مً مهاصع ازغاا الش٣اٞاث وحٗؼٍؼ ٢ضعاتها واُٖائها أبٗاصا اوؿاهُت ،وبضون أصوي قٞ ٪بن الحىاع
الش٣افي بحن الضو ٫والكٗىب َى بضًل ًٖ وؾاتل الٗىالخُغٞ،ٝلِـ َىا ٥وظه م٣اعهت بحن خىاع الؿالح وخىاع الٗ٣ى.٫
َ
ًء
ان الخىىٕ الش٣افي ًمشل جغازا مكتر٧ا للبكغٍت ،وَى مهضع لالبخ٩اع وججضص ألا٩ٞاعفى اإلاجخمٗاث٦ ،ما ًدُذ ؤلاهٟخاح ٖلى
آلازغًٍ وٍىٞغ ٞغنت زمُىت لخد ٤ُ٣الؿالم والخىمُت اإلاؿخضامت .
الخىمُت اإلاعخذامت واهمُتها في اإلاجخمؼ :
ان الخىمُت اإلاؿخضامت حكمل جد ٤ُ٣الخدى ٫الؿغَ٘ في ال٣اٖضة الخ٨ىىلىظُت للحًاعة الهىاُٖت ،وان َىا ٥خاظت الي
ج٨ىىلىظُا ظضًضة ج٩ىن أهٓ ٠وأٟ٦ؤ وأ٢ضع ٖلى اه٣اط اإلاىاعص الُبُُٗت ختي ًدؿجي لىا الحض مً الخلىر واإلاؿاٖضة ٖلى
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جد ٤ُ٣اؾخ٣غاع اإلاىار واؾدُٗاب الىمى في ٖضص الؿ٩ان وفي اليكاٍ الا٢خهاصي .ان الخىمُت في البلضان ال٣ٟحرة حٗجي ج٨غَـ
اإلاىاعص الُبُُٗت ألٚغاى الخدؿحن اإلاؿخمغ في مؿخىٍاث اإلاِٗكت  ،وَٗخبر الخدؿً الؿغَ٘ ًُ٣٦ت أزالُ٢ت أمغ خاؾم
أل٦ثر مًٕٓ%مً الٗالم في الى٢ذ الحالي ،وجد ٤ُ٣الخس ٠ُٟمً ٖبا ال٣ٟغ اإلاُل ، ٤وَىا ٥عوابِ وزُ٣ت بحن ال٣ٟغ
وجضَىع البِئت والىمى الؿغَ٘ للؿ٩ان
الخىمُت اإلاؿخضامت حٗجي ؤلاخخُاظاث ألاؾاؾُت وجدؿً الغٞاٍ الاظخماعي وخماًت الخىىٕ الش٣افي والاؾدشماعي في عأؽ اإلاا٫
البكغي بخضعٍب اإلاغبحن الٗاملحن في ُ٢إ الغٖاًت الصحُت وٚحرَم مً اإلاخسههحن الظًً جضٖى الحهم الحاظت وأؾخمغاع
الخىمُت،خُض ًدخاط جدَ ٤ُ٣ض ٝالخىمُت اإلاؿخضامت الى اخغاػ ج٣ضم متزامً في أعبٗت أبٗاص ٖلى ألا٢ل ؤلا٢خهاصًت والبكغٍت
والبِئت والخ٨ىىلىظُت وَىا ٥اعجباٍ وزُ ٤لهظٍ ألابٗاص اإلاسخلٟت وؤلاظغاااث التي جخسظمً قؤجها حٗؼٍؼ ألاَضا ٝفي بًٗها
آلازغ مً زال ٫الاؾدشماع الطخم في عأؽ اإلاا ٫البكغي والؾُما بحن ال٣ٟغاا ،وطل ٪لخضُٖم الجهىص الغامُت الي ؤلا٢ال ٫مً
ال٣ٟغاا و ؤلاؾغإ في جدضًض ٖضص الؿ٩ان و جًُ ٤الٟىعا ١الا٢خهاصًت و الحُلىلت صون مؼٍض مً الخضَىع لؤلعاضخي واإلاىاعص
والي الؿماح بالخىمُت الٗاظلت واؾخسضام مؼٍض مً الخ٨ىىلىظُا الىاظٗت في ظمُ٘ البلضان.
ؤهم الخدذًاث التى جىاظه الػالم في مجاُ الخىمُت :
وٍخمشل الخدضًاث التى جىاظه الخىمُت في آلاحي :
ٔ-الاوٗ٩اؾاث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والبُئُت والجزاٖاث والحغوب ،وعجؼ اإلاجخم٘ الضولي ًٖ مٗالجت أؾباب َظٍ
الجزاٖاث ٖلى أؾاؽ الٗضالت .
ٕ-جؼاًض خضة ال٣ٟغ والجىٕ وتهضًض ألامً الٛظاثي في الٗضًض مً الضو ٫واهدكاع ألامُت واعجٟإ ٖضص الؿ٩ان والبُالت وجضوي
ألاظىع واهسٟاى مؿخىي اإلاِٗكت.
ٖ -اؾخمغاع اإلاٗضالث الؿ٩اهُت اإلاغجٟٗت والخىؾ٘ الحًغي والهجغة مً ألاعٍا ٝالي اإلاىاَ ٤الحًغٍت.
الخىىع الشهافي وخاقض الخىمُت :
ًخ٩ىن الٗالم الظي وِٗل ُٞه مً أمم وقٗىب مسخلٟت ألاٖغا ١وألاظىاؽ وجخ٩لم لٛاث مخىىٖت ومخٗضصة ولها ُ٢م ومشل
َ
َ
ٖلُا جخىخض خىلها َظٍ ألامم والكٗىب ولها اعزا مكتر٧ا ًيبػي خماًخه والضٞإ ٖىه
وأن ظهىص البلضان جخجه الُىم هدى زل ٤جىمُت مؿخضامت جًمً لجمُ٘ الكٗىب خُاة آمىت في ظى مً ألازىة وؤلاوسجام مً
زال ٫اؾخٛال ٫وجىظُه الخىىٕ الش٣افي لهالح ظهىص الخىمُت ومداعبت ال٣ٟغ وألاوبئت التي ججخاح مىاَٖ ٤ضًضة في الٗالم .
ان الخىىٕ الش٣افي صازل اإلاجخم٘ الىاخض ًم ً٨أن ٌؿخٛل ٦داٞؼ للخىمُت وألاؾخ٣غاع اطا ما ٦غؾذ الجهىص الح٩ىمُت وٚحر
َ
َ
الح٩ىمُت في الخىىٕ الش٣افي لهالح جىمُت وجُىٍغ البالص ا٢خهاصًا واظخماُٖا ،وطل ٪مً زال ٫الٗمل ٖلى مداعبت ألامُت
والخهضي للبئؽ الاظخماعي و٦ما ٌُٗ ٤الخ٣ضم في َظٍ اإلاجخمٗاث.
الخىىع الشهافي مً ؤظل الحىاس والخىمُت :
ان الِٗل اإلاكتر ٥والخٗاون وؤلاوسجام مً ألا ؾاؾُاث التي ٢ام ٖلحها الاظمإ البكغي مىظ أمض بُٗض والتي آ٢خًذ ْغوٝ
الٗمل وجُىَ٘ الُبُٗت لهالح الاوؿان مً حٗاون الجمُ٘ ب ٌٛالىٓغ ًٖ ازخال ٝألاٖغا ٝوألاصًان والش٣اٞاث ،ول٪
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َ
ًء
ونىاللب٣اا َظا الخآدي ٢اتما بحن الاوؿان وأزُه الاوؿان وجظوٍب الٟىاع، ١و٢ض ٖملذ الضو ٫واإلاجخمٗاث واإلاىٓماث
َ
الضولُت اإلاخسههت مجها(الُىوؿ٩ى )ٖلى وي٘ بغامج لخؤُ٦ض الخىىٕ الش٣افي وظٗله خاٞؼا للخىمُت مً زال ٫الحىاع والٗمل
اإلاكتر ٥بحن َظٍ اإلاجخمٗاث .
الػىإلات والهىٍت الشهاقُت والخىمُت :
ان الخُىع الخىمىي الؿغَ٘ والخدضي ألابغػ الظي ًىاظه صو ٫الٗالم وزانت الٗالم الٗغبي الٗىإلات ٖلى أؾاؽ أجها أصاة
ًء
للهُمىت وؾُُغة ال٣ىي ٖلى الًُٗٚ ، ٠حر أن ْاَغة الٗىإلات مً مىٓىع الكمىلُت ال٩ىهُت باجذ هٓاال للمجخمٗاث الىَىُت
وال٣ىمُت وفي م٣ىماتها الش٣اُٞت ألاؾاؾُت مً خُض ال٨ٟغ والٟلؿٟت وآلاصاب والٟىىن والخاعٍش والٗاصاث والخ٣الُض ختى
أهماٍ الِٗل ٞ ،لِـ ؤلاه٨ماف وؤلاهُىاا ٖلى الظاث َى الى٢اًت مً َظا الىخل واهه باألم٩ان أن جخٗامل م٘ الٗىإلات ٖلى
أجها جُىع َاتل في الخ٣ىُاث ووؾاتل اإلاٗغٞت ،وأن َظا الخُىع لِـ مىظه يض َظٍ الكٗىب  ،واهما َى لهالحهم اطا
اؾخسضم الاؾخسضام الؿلُم ،والظي ًم٨جهم مً الحٟاّ ٖلى َىٍتهم الش٣اُٞت في ْل حٗاَى اًجابي م٘ الٗالم واإلاؿخجضاث
الضولُت في َظا اإلاجا ٫لخؤُ٦ض الخىمُت وجُٟٗلها في َظٍ اإلاجخمٗاث والاؾخٟاصة مجها في ٧ل اإلاجاالث .
الخىىع الشهافي سمض ؤلاخترام اإلاخبادُ:
أنبذ بم٣ضوع الكٗىب الاؾخٟاصة مً الازخال ٝالش٣افي وؤلاؾهام بٗملها في اإلادآٞت ٖلُه لؤلظُا ٫ال٣اصمت ٞ،جمُ٘
الش٣اٞاث ز٣اٞاث زال٢ت وصًىامُُ٨ت م٘ أن ٧ل مجها ٞغٍضة في هىٖها ،وٚحر ٢ابلت لالؾدبضا. ٫
َ
ان الخىىٕ الش٣افي الٗالمي ًيبػي أن ٌك٩ل صاٗٞا هدى حٗؼٍؼ الاخترام والا ٖترا ٝلؤلزغ إلاا لضًه مً زهىنُاث وج٣الُض
َ
َ
وممحزاث أط لم ٌٗض مم٨ىا وال م٣بىال الخُغ ٝوالتزمذ وا٢هاا آلازغفي ٖالم ال٩ىهُت الىاخضة ٖ،الم ًخجه للخ٣اعب والخىخض
واعؾاا ٢ىاٖض زابخت للخالقي والخباصٖ ٫لى أؾـ مخِىت مً الاخترام اإلاخباص ٫بحن أٞغاص َظٍ اإلاجخمٗاث
الخىىع الشهافي والخػلُم مً ؤظل الخىمُت اإلاعخذامت :
الخىىٕ الش٣افي َى اإلادغ ٥الغتِسخي للخىمُت اإلاؿخضامت لؤلٞغاص واإلاجخمٗاث اإلادلُت البلضان ،ولهظا ٞبن وي٘ مىهج ٖالمي ٗٞا٫
للخىمُت اإلاؿخضامت ً،خُلب جىاو ٫ظىاهب أخترام الخىىٕ الش٣افي في الٗالم آلان وفي اإلاؿخ٣بل واخترامه .
وللخىىٕ الش٣افي جؤزحر ٢ىي ٖلى الخٗلُم مً أظل الخىمُت اإلاؿخضامت وطل ٪في الى٣اٍ آلاجُت:
ٔ-الخٗلُم مً أظل الخىمُت اإلاؿخضامت في مجمىٖه بدُض ً٩ىن طا نلت ٖلى الهُٗض اإلادلي ومىاؾبا مً الىاخُت الش٣اُٞت.
ٕ-الش٣اٞت جئزغ ٖلى ما ًسخاعٍ الجُل الحالي لخٗلُم الجُل اإلا٣بل بما في طل ٪اإلاٗاع ٝالتي جدٓي بالخ٣ضًغ واإلاهاعاث
وألازالُ٢اث واللٛاث ،ووظهاث الىٓغ الٗاإلاُت .
َ
ٖ-الخٗلُم مً أظل الخىمُت اإلاؿخضامت ًخُلب الخٟاَم ُٞما بحن الش٣اٞاث اطا ٧ان للىاؽ أن ٌِٗكىا مٗا في ؾالم وأن
ٌؿمدىا لؤلزالُ٢اث ُٞما بحن اإلاجىٖاث الش٣اُٞت والٗغُ٢ت وأن ً٣بلىا بها.
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الخىـُاث :
ٔ-الاَخمام بضوع الُ٣إ الخام في حٗؼٍؼ الخىىٕ الش٣افي وحصجُ٘ َظا الضوع والٗمل ٖلى تهئُتمجاالث الحىاع بحن الُ٣إ
الٗام والخام .
ٕ -اقغا٧ ٥ل ُ٢اٖاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٖلى هدى وزُ ٤في عؾم ؾُاؾاث ز٣اُٞت جغمي الى خماًت وحٗؼٍؼ الخىىٕ الش٣افي .
اإلاشاظؼ :
ٕٓٓ7م.
ٖٔ-بضهللا ظمٗان الٛامضي،الخىمُت اإلاؿخضامت ،ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص،الغٍايالؿٗىصًت
ٕٓٓٙم.
ٕ-مىٓمت اإلائجمغ الاؾالمي،اإلائجمغ الظي ٖ٣ض في ظضة في الٟترةٖٔ/ٕٔ/ٔ٘-
ٔ999م.
ٖ-الُىوؿ٩ى ،مً أظل أجٟاُ٢ت الؿالم،مُبىٖاث الُىوؿ٩ى باعَـ
ٗ٧-الٟغث بتروؾىػان ،الؿُاؾت واإلاجخم٘ في الٗالم الشالض،جغظمت ٖ،بضهللا ظمٗان ،مُاب٘ ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص الغٍاى،
ٕٕٓٓم.
الؿٗىصًت،
ٕٓٓ9م
٘ -الخ٣غٍغ الٗام للُىوؿ٩ى ،ألاؾدشماع في الخٗضصًت الش٣اُٞت والحىاع بحن الش٣اٞاث  ،الٟهل(ٖ)
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الشهاقت والخىىع الشهافي خعب همىرط ظحرث هىقعدُذ في اإلاىظماث دساظت مُذاهُت
إلاذاسى الػاملحن في ماظعت الترنُت الػهاسٍت "ماسٍىا يىمباوي" غىابت
الجزائر-ألاظخارة مىحرة ظلُماوي جامعة باجي مختار عنابة
ملخق
بل٢ ًها م٦ؿدُض الغباعي ألابٗاصو مضي اصعاٞت الخىُٓمُت خؿب همىطط َىٞا٣٘ أبٗاص الش٢ واٝكا٨ذ الضعاؾت الى اؾخَٞض
. بمضًىت ٖىابت للضعاؾت:ىمباوي٧ اعٍت ماعٍىا٣ُٗت ال٢خهاصًت الجؼاتغي خُض ازترها مئؾؿت "التر٢الٗاملحن في اإلائؾؿت الا
9ٓ ٖضصَاٜ الضعاؾت جم الاٖخماص ٖلى الاؾخبُان خُض وػٖذ ٖلى ُٖىت اخهاتُت ٖكىاتُت بلٝ أَضا٤ُ٣وفي ؾبُل جد
ٓ اؾخبُاهاث وزً٘ للخدلُل9 جم اؾدبٗاص. مً الُٗىت% ٙ٘.ٙ9 وؿبت٫ اؾخبُان أي ما ٌٗاص8ٙ  جمذ اؾخٗاصة،غصاٞ
.ٔ9م٢ عSPSS  الغػمت الاخهاتُت للٗلىم الاظخماُٖت٫ ٖىلجذ البُاهاث باؾخٗما، % ٘ٙ.ٕٓ
 أي ما وؿبخه77ؤلاخهاثي
ت الخىُٓمُتٞا٣ مخىؾِ ألبٗاص الش٥اصَا أن اإلائؾؿت مدل الضعاؾت ٖلى اصعاٟ الضعاؾت الى هخاتج م٫جم الخىنل مً زال
تٞا٣اصَا يغوعة اًالا اإلائؾؿاث ألاَمُت اإلاىاؾبت إلاىيىٕ زٟ وجًمىذ الضعاؾت جىنُاث م.ؿدُضٞخؿب همىطط َى
.١ىة ومحزة جمحزَا ًٖ مشُالتها في الؿى٢ ؿب اإلاىٓمت٨ ألجها ج،ُٗل ٖىانغَاُٟت وجٞا٣اإلاىٓمت وألابٗاص الش
Résumé
Cette étude visait à explorer la réalité des dimensions de la culture organisationnelle d’après le modèle de Hofstede ,
et plus perçu par les employés d'une organisation algérienne économique. Alors nous avons opté Fondation
"el’entreprise Immobilier Marina compagnie" ville de Annaba. Pour étudier en vue d'atteindre les objectifs de
l'étude étaient de s'appuyer sur le questionnaire a été distribué à un échantillon statistiquement aléatoire. Numérotés
de 90 membres, a été restauré, 86 questionnaire qui est équivalent à la proportion de 65,69 % de l’échantillon. ont
été exclus 09 questionnaires et ont subi une analyse statistique qui représentait 77 de pourcentage 56,20 % , les
données ont été traitées en utilisant le logiciel statistique sciences socialesSPSS version 19 .
A été atteint par les résultats de l'étude à l'effet que l'institution à l'étude , sur portée moyenne des dimensions de la
culture organisationnelle par modèle Hofstede . L'étude a inclus des recommandations que les institutions doivent
donner de l'importance à la question de la culture approprié de l'organisation et de l'activation d’éléments, ils ont
gagné l'organisation du pouvoir et fonction qui le distinguent de ses rivaux.

247

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015

ؤوال :ؤلاواس الػام للذساظت
 اإلاهذمت :
جمخل ٪الش٣اٞت ٓ٦اَغة اوؿاهُت واظخماُٖت مٗ٣ضة الخهاتو ،وألابٗاص والىْات ٠صوعا خُىٍا في خُاة اإلاىٓمتٞ ،هي جمشل
اخضي زهاتو اإلاىٓمت ،وٖىانغَا ،وم٩ىن لغأؾما ٫الش٣افي ،والاظخماعي ،وال٨ٟغي ،والبكغي واإلاٗغفي .وهي مدضصا
أؾاؾُا لؿلى ٥اصاعتها ،ومضًغحها ،والٗاملحن ٞحها واإلاخٗاملحن مٗها في ألامضًً البُٗض وال٣غٍب .اجها اإلاغآة الٗا٦ؿت إلاسخل٠
نىع اإلاىٓمت وأوكُتها الٓاَغة وٚحر الٓاَغة ،وهي ج٨ؿب اإلاىٓمت َىٍتها ،ووٖحها ،وٞلؿٟتها ،وُ٢مها ،وجىظهاتها ،واصاعتها،
ووؿُجها ،وٖملُاتها وهخاتجها اإلالمىؾت وٚحر اإلالمىؾت .اجها اخضي الجضاعاث الجىَغٍت واإلاىار الظي ًهيا اخخًان ُٞىت
اإلاىٓمت ،وط٧ائها ،وٖب٣غٍتها ،وجٟى٢ها ،وجمحزَا .وهي الًٟاا الظي جلض في عخمه زُاعاث ،اؾتراجُجُاث ،وزُِ ،وَُا٧ل
اإلاىٓمت ،وأؾلىب ُ٢اصتها ،وخى٦متها ،وقٟاُٞتها ،وهجاخها ،وب٣ائها ،وجدؿحن اإلاؿخمغ لٗملُاتها ،وجُٟ٨ها ،وج٩املها،
واهضماظها ،وجدىلها واعج٣ااَاٞ .هي هٓم خُت جًٟي ٖلى اإلاىٓمت َاب٘ الحغُ٦ت ،واإلاغوهت وال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ الخُغ
والخدضي بلٛت ال٣اتض اإلالهم ال٩اعاػماحي الخ٨ٟحر البراٚماحي الخهغ .ٝوهي جسل ٤عوخُت ٞغٍ ٤الٗمل وعوح الٗمل الجماعي
مٗؼػة ؤلاعاصة والالتزام صاٖمت الىالا مؿاَمت في بىاا اإلاىار ألازالقي الُ٣مي اإلاىظه لؿلى ٥الٗاملحن هدى ألاصاا اإلاخمحز ظىصة،
و٧لٟت ،وجىُ٢خا ،ومىٗ٢ا وُ٢مت .وهي وٖاا ًدخىي أؾغاع اإلاىٓمت وما ٌٗلً مً هخاتج أٖمالهاٞ .ال ُ٢مت لىجاح اإلاىٓمت وجمحزَا
صون خىايً ز٣اُٞت جغسخ مباصة الٗمل ،وج٣الُضٍ ،وَ٣ىؾه ،وعمىػٍ ،وقٗاتغٍ .ختى أنبدذ اإلاىٓماث جدباعي ب٣ىة
ز٣اٞتها و٢ضعتها ٖلى اؾدشماع أنىلها الش٣اُٞت لخُٗٓم ٖىاتض أصاا اإلاىٓمت ؤلاصاعٍت ،واإلاىٓمُت ،واإلاالُت ،والا٢خهاصًت،
وؤلابضاُٖت الابخ٩اعٍت ،واإلاٗغُٞت والش٣اُٞت الاظخماُٖت ،وٍخجلى صوع ز٣اٞت اإلاىٓمت في مؼط مسخل ٠الش٣اٞاث ،وزهاتهها
وأبٗاصَا جدذ مٓلت ٞؿُٟؿاا الش٣اٞت ،وَظا ٌٗجي اٖخماص ٞلؿٟت الخىىَ٘ ،والخ٩امل ،والخ ٠ُ٨والتر٦حز في اصاعة ز٣اٞت
اإلاىٓمت وَى ما ً٣ىص الى جد ٤ُ٣الىجاح والخمحز اإلاخمى ٘٢واإلاخد.٤٣
ٞم٘ جؼاًض الخُىعاث الحانلت في بِئت ألاٖما ٫اإلادلُت والضولُت أنبذ الخجاوب بُغ ١ظضًضة لؼاما ٖلى اإلاىٓماث ،وأنبذ
مٗها الخىىٕ ًلٗب صوعا أ٦ثر خؿما وأَمُت في أما ً٦الٗمل م٘ جؼاًض جباًً الش٣اٞاث وجىىٖها وحٗضصَا ،مما ظٗل اإلاى٠٢
أمام اصاعاث اإلاىٓماث ًبضو أمغا لِـ ؾهال ان لم ً ً٨في ٚاًت الخُٗ٣ض .وفي َظا الهضص حٗض صعاؾت ظحرث َىٞؿدُض Geert
 Hofstedبد ٤مً أَم الضعاؾاث التي ؾٗذ هدى وي٘ اَاع مخ٩امل لخدضًض ألابٗاص أو الٗىانغ الش٣اُٞت التي ًدخمل أن
ًدباًً ألاٞغاص بكؤجها٣ٞ .ض جبجى اإلاىٓىع الضولي لضعاؾت ز٣اٞت اإلاىٓماث ،خُض ج ٘٣مؿاَمخه يمً جُاع ٨ٞغي ْهغث بىاصعٍ
في الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الٗكغًٍ ،وأزظ مضاٍ في ٖ٣ض الشماهِىاث وماػا ٫الاَخمام ٢اتما ختى بىا٦حر ال٣غن الىاخض
والٗكغًٍٞ ،ىمىطظه ًيخمي الى اإلاضزل الش٣افي في صعاؾت اإلاىٓمت وجدلُلها واصاعتها وما ًيخج ٖجها مً ٖملُاث وؾلى ٥وهخاتج
٦ما ًم ً٨جهيُٟه يمً مٓلت اصاعة الخىىٕ ومجها الخىىٕ الش٣افي.
 بؼٍالُت الذساظت :
ٌٗض الخىىٕ أو جباًً ٖىانغ الٗمل في ز٣اٞاتها مً أَم اإلاخٛحراث التي ًجب أزظَا في الاٖخباع ٖىض الخٗامل م٘ اإلاىاعص
البكغٍتٞ ،مهمت اإلاؼط بحن الٗىانغ الش٣اُٞت اإلاخىىٖت في بىج٣ت اهههاع واخضة وجد ٤ُ٣الخىاٚم بُجها ،مً أق ٤اإلاهام التي
جبرػ أمام جل ٪ؤلاصاعاث في ْل الىمى اإلاُغص لبِئت ألاٖما ٫زانت في ْل جؤزحر ْغو ٝالٗىإلات .وَظٍ ألازحرة ماػالذ مىيىٖا
ٌؿُل ال٨شحر مً الحبر خُض امخض جؤزحرَا لِكمل ظمُ٘ اإلاىٓماثٞ ،الٗىإلات أخضزذ والػالذ جدضر حٛحراث ؾغَٗت وٖمُ٣ت
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ٖلى بِئت ألاٖما .٫مما أل٣ذ بؤٖباا اياُٞت ٖلى اإلاىٓماث واصاعتها والتي ًخىظب ٖلحها الخؤ٢لم م٘ جل ٪اإلاخٛحراث لخًمً
ب٣ااَا واؾخمغاعٍتها .ومً بحن َظٍ الٗىامل ًلٗب الٗامل الش٣افي صوعا مخىامُا بدُض أنبذ ًئزغ ٖلى اإلاىٓمت وٖلى أٞغاصَا
وٖلى وظه الخهىم مخسظي ال٣غاعاث ٞحها ،أي ٖلى ز٣اٞتها  .وَظٍ ألازحرة التي الػالذ ٖملُت بىاا هماطظها ُ٢ض الخ٩ىًٍ
ال٨ٟغي والٟدو الىٓغي والازخباع الٗملي الخُبُ٣ي
ٖلى يىا ما ؾب ٤ط٦غٍ ًم ً٨أن هشحر اق٩الُت مً زال ٫الدؿاإ ٫الغتِسخي الظي مٟاصٍ ٧اآلحي:
ما معخىي بدساى الػاملحن ألبػاد الشهاقت الخىظُمُت خعب الىمىرط الشباعي لجحرث هىقعدُذ في اإلااظعت مدل
الذساظت؟
 ؤهذاف الذساظت:
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت وبك٩ل أؾاسخي الى ا٦دكا ٝأبٗاص الش٣اٞت الخىُٓمُت ومضي اصعا ٥الٗاملحن في اإلائؾؿت مدل الضعاؾت
لخل ٪ألابٗاص خؿب الىمىطط الغباعي ألانلي الظي ويٗه َىٞؿدُض  .وفي اَاع الهض ٝألاؾاسخي للضعاؾت ؾىداو ٫الىنى٫
الى ما ًلي:
ٔ-جىيُذ أَمُت الش٣اٞت الخىُٓمُت في اإلاىٓمت.
ٕٖ-غى أبٗاص الٗىانغ الش٣اُٞت خؿب همىطط َىٞؿدُض.
ٖ-ج٣ضًم بٌٗ الخىنُاث واإلا٣ترخاث في يىا هخاتج الضعاؾت.
 أَمُت الضعاؾت:
ج٨مً أَمُت الضعاؾت مً أَمُت الش٣اٞت الخىُٓمُت هٟؿها اط أجها اإلادغ ٥الضازلي وألاؾاسخي لُا٢اث الٗاملحن ،ومً أَمُت
الً٣اًا اإلاغجبُت بالخىىٕ وإلاا له مً ؾماث الخمُحز.
ٖلُه واخضة مً أخض ظىاهب أَمُت الضعاؾت مىيىٕ الش٣اٞت الخىُٓمُت باٖخباعٍ مىيىٖا خُىٍا ًخٗل ٤بالؿماث الغتِؿُت
التي جمحز اإلاىٓمت ًٖ ٚحرَا ،اط حؿهم َظٍ الؿماث في وي٘ أَغ اجساط ال٣غاع واإلاؿاٖضة في الخيبئ باالؾخجاباث الؿلىُ٦ت
اإلاخىٗ٢ت مً ألاٞغاص.
٦ما ج٨دؿب الضعاؾت أخض أَمُتها مً أَمُت الخىىٕ الش٣افي الظي ًم ً٨أن ًىٞغ م٩اؾب للمئؾؿت ،بضاا مً جدؿحن
اهخاظُت الٗاملحن وونىال الى ع ٘ٞمؿخىٍاث ألاصاا ٩٦ل مً زالٖ ٫ضؾت الخىىٕ الظي ًم ً٨أن ًجٗلها أ٦ثر هجاخا في ْل
الخٛحراث اإلاٗانغة.
زاهُا  :مىهجُت الذساظت
 مىهج البدض الػلمي اإلاعخخذم في الذساظت :جم الاٖخماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي الظي ًخًمً اؾخسضام
ألاؾلىب اإلاُضاوي في ظم٘ البُاهاث بىاؾُت الاؾخبُان وجدلُلها اخهاتُا باؾخسضام الغػمت الاخهاتُت للٗلىم الاظخماُٖت
 ، spssاياٞت الى اإلاسح اإلا٨خبي وطل ٪لالؾخٟاصة مً ال٨خب والضوعٍاث الٗلمُت لبىاا ؤلاَاع الىٓغي والبدض البِبلُىٚغافي
بىاؾُت الحاؾىب ًٖ الضعاؾاث الؿاب٣ت.
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 مجخمؼ الذساظتً :خ٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ٧اٞت الٗاملحن في اإلائؾؿت مدل الضعاؾت "مئؾؿت
الترُ٢ت الٗ٣اعٍت ماعٍىا ٧ىمباوي" بمضًىت ٖىابت اإلاسخهت في أقٛا ٫البىاا في مسخل ٠مغاخله والتي ًبلٖ ٜضص ٖمالها
ٖٖٔ7امل وجم ازخُاع الٗىُت ٖكىاتُا ٦ما َى مىضح في الجضو ٫ع٢مٔٓ
الجضو ٫ع٢مٔٓ
الاؾخبُاهاث اإلاىػٖت في اإلائؾؿت مدل الضعاؾت
الاؾدباهاث اإلاىػٖت
ٖضص الٗما٫

الاؾدباهاث اإلاؿترظٗت

ال٨لي
الٗضص
ٖٔ7

الاؾدباهاث الخايٗت

ٓ9

الاؾدباهاث اإلاؿدبٗضة

اليؿبت
% ٙ٘.ٙ9

للخدلُل
الٗضص

8ٙ

9

77

اليؿبت
ٕٓ% ٘ٙ.

 وظُلت ظمؼ البُاهاث :بٗض الاَالٕ ٖلى مجمىٖت مً الضعاؾاث الؿاب٣ت والىخاتج اإلاخىنل الحها واإلا٣اًِـ
اإلاؿخسضمت ،اهُال٢ا مً طل٢ ٪امذ الباخشت باالٖخماص ٖلى الاؾخبُان ٧ىؾُلت ل٨ك ٠مؿخىي اصعا ٥الٗاملحن في اإلائؾؿت
مدل الضعاؾت ألبٗاص الش٣اٞت الخىُٓمُت التي خضصَا َىٞؿدُض.
خُض نممذ اظاباث الٗباعاث ٖلى أؾاؽ مُ٣اؽ لُ٨غث  likertالخماسخي الظي ًخًمً زمؿت صعظاث ٦ما ًلي  :مىا٤ٞ
،]ٕ.99
جماما ٘ ،مىا ،ٗ ٤ٞمداًض ٖٚ ،حر مىاٚ ،ٕ ٤ٞحر مىا ٤ٞجماما ٔ .خُض هٟترى مخىؾِ الحؿابي يُٗ ٠مً [ٓ-
 ،]ٖ.99ومغج ٟ٘بحن [ٗ]٘-
ومخىؾِ مابحن [ٖ-
ًخؤل ٠الاؾخبُان مً ٔ7ؾئا ٫مىػٖت ٖلى الىدى الخالي:
الٗباعاث مًٔ ٗ-وجخٗل ٤ببٗض جٟاوث الؿلُت
الٗباعاث مً٘ 8-وجخٗل ٤ببٗض ججىب الٛمىى
الٗباعاث مً ٕٔ-9وجخٗل ٤ببٗض الٟغصًت م٣ابل الجماُٖت
الٗباعاث مًٖٔ ٔٗ-وجخٗل ٤ببٗض الظ٧ىعٍت م٣ابل ألاهشىٍت
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زالشا :ؤلاواس الىظشي للذساظت
 مكهىم الشهاقت الخىظُمُت :
حٗضصث اإلاٟاَُم التي جىاولذ مىيىٕ الش٣اٞت الخىُٓمُت ،وجىىٖذ ألاؾالُب التي حٗاَى مٗها اإلاهخمىن في َظا اإلاجا .٫لً٨
َىا ٥اظمإ ٖلى أَمُت وبىاا ز٣اٞت مىٓمُت ٢ىٍت وَظا ما ْهغ مً زال ٫ألاصبُاث وألابدار والضعاؾاث في َظا الح٣لٔ.
وٖىض البدض ًٖ مٟهىم الش٣اٞت الخىُٓمُت وؿخٗغى بٌٗ الخٗاعٍ ٠التي ظااث ٖلى لؿان الباخشحن ٧اآلحيٕ:
٘ ٔ98بؤجها مجمىٖت اإلاٗخ٣ضاث والاٞتراياث واإلاٗاًحر الؿلىُ٦ت الىاظمت ًٖ جٟاٖالث ألاٞغاص التي جٓهغ في
ٖغٞها E.Schein
ظماٖاث الٗمل ،والُ٣م الؿاتضة والٟلؿٟت التي جىظه اإلاىٓمت واإلاىار صازل اإلاىٓمتٖ.
ونٟها ٧ل مً  Joh.N Newtom & Keith Davisبمجمىٖت ألاقُاا التي جدك٩ل مً الُٗ٣ضة والٟلؿٟت والُ٣م واإلاٗخ٣ضاث
والخىٗ٢اث وَغ ١الخ٨ٟحر والتي حٗض ٦ضلُل لؤلٞغاص في اإلاىٓمت ًيخج مً زاللها مٗاًحر جئزغ بك٩ل ٦بحر ٖلى ؾلىُ٦اث ألاٞغاص
واإلاجمىٖاث صازل اإلاىٓمتٗ.
اٞترى  Morice Thèventبؤن الش٣اٞت الخىُٓمُت هي ٧ل ما ًىخض اإلاىٓمت في مماعؾاتها و٦ظل٧ ٪ل ما ًمحزَا ًٖ آلازغًٍ٘.
اٖخبر  ٔ98ٕPeters & Weltemanز٣اٞت اإلاىٓمت ُ٣٦م مكتر٦ت جخًمً مٗخ٣ضاث أؾاؾُت حؿاٖض اصاعة اإلاىٓمت في البدض ًٖ
الخمحز.ٙ
 ٔ98ٙفي مٗجى آزغ للش٣اٞت الخىُٓمُت بؤجها طل ٪الىمىطط مً الاٞتراياث ألاؾاؾُت التي حُٗي الجماٖت
ٖغE.Schein ٝ
ال٣ضعة ٖلى الابخ٩اع والا٦دكا ٝوالخُىع مً زال ٫حٗلم ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ مك٨الث الخ ٠ُ٨الخاعجي والخ٩امل الضازلي،
وحؿخُُ٘ ٦ظل ٪الٗمل بىجاح مبجي ٖلى الش٣ت والخٗامل م٘ ألاًٖاا الجضص بُغٍ٣ت صحُدت باإلصعا ٥والخ٨ٟحر والكٗىع
بٗال٢ت مباقغة م٘ جل ٪اإلاكا٧ل.7
ومً أبؿِ الخٗاعٍَ ٠ى الخٗغٍ ٠الظي َغخه َىٞؿدُض خُض ٖغٞهابـ "البرمجت الجماُٖت للظًَ التي جمحز أًٖاا مىٓمت
8
مُٗىت ًٖ ٚحرَا"
مما ج٣ضم واياٞت الى ما َغح وٍُغح في ألاصبُاث الخىُٓمُت ًم ً٨ال٣ى ٫أن الش٣اٞت الخىُٓمُت هي اَاع ًد٨م وٍىظه وٍٟؿغ
ؾلى ٥ألاٞغاص صازل اإلاىٓمت ،مً زال ٫مجمىٖت مً الُ٣م واإلاٗخ٣ضاث والاٞتراياث وألاٖغا ٝواإلاٗاًحر اإلاكتر٦ت جغبِ ما
بحن أًٖاا اإلاىٓمت.
 وظاثل الشهاقت الخىظُمُت :
ًم ً٨جهيُ ٠وْات ٠للش٣اٞت الخىُٓمُت الى وُْٟخحن أؾاؾِخحن َما :
ٔ-اخضار الخ٩امل واليؿ ٤الضازلي :اط حؿهم الش٣اٞت في جؤؾِـ هٓام الٗمل الجماعي وَغ ١الاجها ٫وبُان الؿلى ٥اإلا٣بى٫
وٚحر اإلا٣بى٦ ٫ما حؿاَم في جىيُذ الغإٍت لؤلٞغاص اإلاىٓمت.9
ٕ-الخ ٠ُ٨الخاعجي م٘ البِئت :اط حؿاٖض الش٣اٞت الخىُٓمُت ٖلى ونى ٫اإلاىٓمت الى جد ٤ُ٣أَضاٞها مً زال ٫آلُاث الخٗامل
م٘ البِئت الخاعظُت ٧الٗمالا ،والخجاوب م٘ اخخُاظاتهم وجىٗ٢اتهم واإلاىاٞؿحن َغ ١الخٗامل مٗهمٓٔ.
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 ؤهمُت الشهاقت الخىظُمُت:
جؤحي أَمُت الش٣اٞت الخىُٓمُت مً ٧ىجها ٢ىة زُٟت طاث جؤزحر مخٗضص الجىاهب في أوكُت اإلاىٓماث وٖملُاتها وبضوعٍ في
ٞاٖلُت اإلاىٓمت ومؿخىٍاث أصائها ،اط جىامى الخ٨ٟحر ب٣ىة الش٣اٞت الخىُٓمُت في الخؤزحر ٖلى الؿلى ٥الخىُٓمي بىنٟها مكٛل
ال٣ضعاث الخىُٓمُت ال٩امىت٣ٞ ،ض أقاع الٗضًض مً الباخشحن أن ز٣اٞت اإلاىٓمت ال٣ىٍت ًم ً٨أن ج٩ىن مهضع للمحزة
الخىاٞؿُت .وُٞما ًلي ًمٖ ً٨غى ألاؾباب التي أصث الى الاَخمام بالش٣اٞت الخىُٓمُتٔٔ :
ٔ-حٗؼٍؼ الخ٩امل الضازلي بحن أٞغاص اإلاىٓمت مً زال ٫ج٩ىًٍ أهٓمت اجهاٗٞ ٫الت ومٟخىخت بٗضة اججاَاث والٗمل مٗا
بٟاٖلُتٕٔ.
ٕ-حؿهُل الالتزام الجماعي مً زال ٫تهُئت ُ٢م ومباصة وج٣الُض مكتر٦ت للٗمل والؿلى ٥الخىُٓمي البىاا في اَاع البيُت
الخىُٓمُت ومسخل ٠مؿخىٍاتهأٖ.
ٖ-اعقاص ألاٞغاص وألاوكُت في اإلاىٓمت وجىظحههم لتر٦حز ال٨ٟغ والجهىص هدى جد ٤ُ٣أَضا ٝاإلاىٓمت وعؾالتهاٗٔ.
ٗ٢-هىع أهماٍ الخٗلم والٗمل ٖلى مىا٦بت الخُىع والدؿاعٕ وج٣ىٍم ألاصاا والٗمل ٖلى جشمحن ٖىانغ ؤلابضإ لضي أٞغاص
اإلاىٓمت٘ٔ.
٘-جد ٤ُ٣الخ ٠ُ٨بحن الٗاملحن في اإلاىٓمت والبِئت الخاعظُت طاث الهلت.ٔٙ
 همىرط الشهاقت الخىظُمُت خعب هىقعدُذ
جضوع ٨ٞغة همىطط َىٞؿدُض خى ٫البدض واؾخمغاعٍت البدض ًٖ ون ٠أ٦ثر قمىلُت وواُٗ٢ت ألبٗاص الش٣اٞت حصخُها
وجدضًضا إلاؿخىي اصعا ٥اإلاضًغًٍ الٗاملحن بالكغ٧اث الضولُت واإلاىخمحن لضو ٫مسخلٟت .ٔ7خُض ًغي أن ز٣اٞت اإلاىٓمت هي جمشُل
لش٣اٞت اإلاجخم٘ الظي جخىاظض ُٞه اإلاىٓمت ،وٍغي أًًا أن ز٣اٞت اإلاجخم٘ جئزغ ٖلى ؾلى ٥اإلاىٓماث ،بالخالي َىا ٥زهاتو
للش٣اٞت حؿىص وجمحز اإلاىٓماث والتي جغجبِ بسهاتو مجخمٗاتها .و٢ض جم الىنى ٫الى الخهاتو بٗض اؾخ٣هاا اججاَاث
ٖضص ٔٔٙأل ٠مىْ ٠لكغ٦ت  IBMالٗاإلاُت ،و٢ض ازخاع َىٞؿدُض جىىَ٘ الُٗىت ٖلى ٖضص مً الٟغوٕ الخابٗت للكغ٦ت فئٗ
صولت لبُان أزغ اإلاجخم٘ ٖلى ج٩ىًٍ وحكُ٨ل الش٣اٞت الخىُٓمُت للكغ٦ت ٩٦ل.
ٔ8

وُٞما ًلي ٖغى ألابٗاص و٣ٞا إلاا َغخه َىٞؿدُض:
-1الخكاوث بخىصَؼ الهىة:

ٌك٩ل َظا البٗض أخض ألابٗاص الش٣اُٞت التي خُٓذ باَخمام الٗضًض مً الباخشحن ،خُض ً٣هض به صعظت اخترام اإلاىعص
البكغي للهغمُت والغجب في اإلاىٓماث ٔ9الى خُض ٌٗ٨ـ ٨ٞغة ج٣بل ٞجىة ال٣ىة والىٟىط ،والتي جِ٣ـ مضي حؿلُم أو ج٣بل
أًٖاا مجخم٘ ما لخىػَ٘ ٚحر مدؿاوي لل٣ىة بحن أٞغاصٍٕٓ .بمٗجى آزغ ٌٗجي مضي ٢بى ٫ألاٞغاص الازخالٞاث في ال٣ىة واإلاجزلت
ُٞما بُجهم أي مضي اؾخٗضاص أٞغاص اإلاجخم٘ ومئؾؿاجه لخ٣اؾم ال٣ىة بك٩ل مخ٩افئ أو مسخل ٠ػٍاصة بتر٦حز ال٣ىة
ٕٔ
واهسٟايا.
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والش٣اٞت الخىُٓمُت التي جمل ٪صعظت ٖالُت مً بٗض ال٣ىة ًسً٘ أٞغاصَا للؿلُىٍت والدؿلؿلُت وفي َظا الؿُاٞ ١هي جملي
ٖلى ألاٞغاص ألا٢ل ٢ىة في مىٓمت ما ال٣بى ٫بىيٗهم٦ ،ما ًخى ٘٢مجهم الخًىٕ الى الؿلُاث التي ًخمخ٘ بها ٖضص مً أصحاب
ٕٕ
اإلاغا٦ؼ الٗلُا وٍسكىن مً الخٗبحر ًٖ ٖضم الاجٟا ١مٗهم.
-2ججىب الؿمىك ؤو اإلاخاوشة وظشوف غذم الخإيذ
ٌكحر َظا البٗض الى مضي قٗىع ألاٞغاصٖٕ ومئؾؿاتهمٕٗ بٗضم الاعجُاح للمىا ٠٢الٛامًت أو اإلاساَغة وٖضم الخؤ٦ض والىٟىع
مجهإ٘ ،وججىب وابخٗاص وجٟاصي الخٗامل م٘ الخُغ والخٛحر .وٖضم الخؤ٦ض ً٣ابله مضي جىٞغ ٢ضعة الخٗامل م٘ مىاٚ ٠٢امًت
ومدضوصًت ٢ضعة الخيبئ بؤخضار اإلاؿخ٣بل ،بمٗجى البدض ًٖ الاؾخ٣غاع وألامان والخؤُ٦ض ٖلى اٖخماص ٢ىاٖض ٖمل عؾمُت
ٕٙ
و٢ىاهحن وأهٓمت بضعظت أٖلى.
الش٣اٞت الخىُٓمُت التي ً٩ىن بها الٛمىى مغجٟٗا حؿعى الى جسًُٟه ًٖ َغٍ ٤ال٣ىاهحن وؤلاظغاااث الهاعمت وَظا بضوعٍ
٢ض ًئصي أن جدبجى اإلاىٓماث هٓام ُ٢م مىظهت هدى الخد٨م والخىظُه وبىاا جىُٓمي مُ٩اهُ٩ي ظامض .أما اإلاىٓماث التي جؤحي في
مغجبت مخضهُت مً خُض ججىب الٛمىىٞ ،بن ألاٞغاص ٌكٗغون بٗضم الاعجُاح مً الىٓام الظي ًغ٦ؼ ٖلى الؿُاؾاث الهاعمت
وٍغٚب ألاٞغاص في الحهىٖ ٫لى الخم٨حن واإلاغوهت في اجساط ال٣غاعاث بؤهٟؿهمٞ ،اإلاىٓماث في جل ٪الحالت ٖلى ألاعجح أن جدبجى
ٕ7
َُا٧ل جىُٓمُت مغهت ولضحها ٞغم أ٦بر لخىُٟظ بغامج للخم٨حن.
-3الكشدًت مهابل الجماغُت
حكحر الى  ٕ8مضي خاظت وجؤُ٦ض اإلاجخم٘ ومئؾؿاجه ٖلى خغٍت ألاٞغاص واؾخ٣اللُتهم م٣اعهت بالغٚبت والاؾخٗضاص للٗمل
الجماعي ،ٕ9خُض ٌٗ٨ـ الخىظه هدى الٟغصًت جغ٦ؼ اَخماماث أٞغاص مجخم٘ ما خى ٫طواتها وٖاتالتها وأ٢غبائها وطوي الهلت
ال٣ىٍت بها ،وحٗ٨ـ الٟغصًت َُٟا مخضعظا في الٛالب مً ألاهاهُت وخب الظاث .أما الجماُٖت ٞخُٗي الجماٖت وآلازغًٍ مغجبت
ٖٓ
أٖلى ٖلى خؿاب ألاها وطوي ال٣غبى.
الش٣اٞت الخىُٓمُت التي جمخل ٪صعظت ٖالُت مً الٟغصًت جئ٦ض ٖلى الاهجاػ الصخصخي والابخ٩اع والاؾخ٣اللُت واإلاٛامغة ،وفي
َظا الكؤن ًىٓم الٗمل وٍخم الخد٨م ُٞه باالٖخماص ٖلى الٟغصًت والغقاصة الا٢خهاصًت اإلاٟتريت واإلاهلحت الصخهُت ،أما
الش٣اٞت الخىُٓمُت الجماٖت ج٣ىم ٖال٢اث الٗمل ٖلى أؾاؽ أزالقي وأن الش٣ت هي اإلاخُلب ألاؾاسخي للخٗاون الىاجح ،وبظل٪
ٌكٗغ ألاٞغاص بىىٕ مً الالتزام ججاٍ الجماٖت وبخدمل اإلاؿئولُت ججاَها خُض ٌؿخمضون الؿٗاصة والغيا مً اهجاػاث
الجماٖتٖٔ ،ومً زم مؿاَمت ألاٞغاص والجماٖاث في جد ٤ُ٣الىجاح والاعج٣اا للمؿئولُت الاظخماُٖتٕٖ.
-4الزيىسٍت مهابل ألاهشىٍت
ٌكحر الى مضي جىٞغ ٞغم الخٗامل بٗضالت م٘ اليؿاا والغظا ٫وأن ج٩ىن زهاتو الظ٧ىعة وألاهىزت طاث أَمُت ومغٚىبت،
و٦ظل ٪الغٚبت ببهاَت ألاصواع وألاٖما ٫الىُُْٟت وما ًخهل بهما مً ٢ضعاث وٖىامل ظظب وجىاٞؿُت ج٩ىن واضحت ومِؿغة
ٖٖ
ل٩لحهما ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة.
ان الش٣اٞت الخىُٓمُت التي جدبجى مٟهىم الظ٧ىعٍت جدؿم أو جئ٦ض أو حكحر الى جًُٟل أو مُل وجىظه مجخم٘ ما هدى
الاؾخسضام الًٗلي وال٣ىة الجؿضًت لحُاػة الثروة ٖلى ٧اٞت اإلاُاصًً الحُاجُت ألازغيٖٗ (اإلاجخم٘ الظي ٌسجل أع٢اما ٖالُت
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في الظ٧ىعة ًدؿم بالُُٗ٣ت والحؼم والخىاٞؿُت).أما الش٣اٞت ألاهشىٍت مجخم٘ ًمُل الى جًُٟل الٗال٢اث الاظخماُٖت
ٖ٘
اإلادؿامدت واإلاىصة واللُىهت والخالَ ٠بحن الىاؽ م٘ يغوعة التر٦حز والاَخمام بجىصة الحُاة ؤلاوؿاهُت طاتها.
سابػا :جدلُل الىخاثج ومىانؽتها:
 غشك الىخاثج :
ًبحن الجضو ٫ع٢مٕٓ ٖغى وجىيُذ الىخاتج التي جم الخىنل الحها مً زال ٫خؿاب الىؾِ الحؿابي والاهدغا ٝاإلاُٗاعي
وطل ٪باؾخسضام الغػمت الاخهاتُت للٗلىم الاظخماُٖت ٦ spssما َى مبحن في الجضو ٫أؾٟله :
الجضوٕٓ٫
الىؾِ الحؿابي والاهدغا ٝاإلاُٗاعي خؿب اظاباث ُٖىت الضعاؾت
الغ١

الٗباعة

م

01

جدُذ ؤلاداسة الكشؿ الٍاقُت للػمل ببذاء آسائهم

الىظي

الاهدشاف

مخىظي

مخىظي

الحعابي

اإلاػُاسي

الىظي

الاهدشاف

الحعابي

اإلاػُاسي

1.64

1.06

خىُ ألامىس الخاـت بإغمالهم
الخكاوث في العلىت

02

جهىم بداسة اإلاىظمت بدشجُؼ غمالها غلى جدمل

2.43

1.42

اإلاعاولُت الشخفُت
2.19
03

جهىم ؤلاداسة بخكىٍن ظلىاث ًاقُت هجاص

2.96

0.83

1.40

اإلاهام الىظُكُت
04

جهىم بداسة اإلاىظمت بالدؽاوس مؼ غمالها في اجخار 1.75

0.92

الهشاساث
05

جىقش ؤلاداسة اإلاشوهت اإلاىاظبت للخفشف خُاُ

2.21

1.39

ججىب الؿمىك

مهام ًل قشد
06

ٌعخىُؼ اإلاذًش ؤن ٌؿحر خىت غمله بعشغت

3.46

1.13

3.05

0.58

خعب اإلاىانل
07

ًملَ اإلاذًش ظشغت الاظخجابت غىذ الاهخهاُ مً

3.32

1.30
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مىنل آلخش
08

ًفمم اإلاذًش بشامج غمل مبخٌشة

3.21

1.22

09

ًكمل اإلاذًش الػمل في ظماغت ؤيثر مً الػمل

3.18

1.21

اإلاىكشد
الجماغُت مهابل الكشدًت

10

ًىظه اإلاذًش ألاقشاد للػمل بؽٍل ظماغاث

3.18

1.49

مخمامىت
3.22
11

ًامً اإلاذًش بإن الىجاح ًٌىن مً خالُ ظهذ

3.97

0.86

0.95

جبزله الجماغت
12

ًخخلى ألاقشاد غً مفالحهم الخاـت إلاعاغذة

2.75

1.32

بػمهم البػن
13

وػخهذ ؤن بداسة اإلاىظمت جىقش لىا ؤلاخعاط

3

1.51

والؽػىس باألمً والاظخهشاس
14

جكمل ؤلاداسة ؤن ًدخل الشظل اإلاعخىٍاث الػلُا

2.61

1.37

الزيىسٍت مهابل ألاهشىٍت

ؤيثر مً اإلاشؤة
15

ًملَ الشظل اختراقُت مهىُت ظشَػت ؤيثر مً

3.50

0.88

3.1

1.2

اإلاشؤة
16

ًجذ الشظل خلىُ بىشٍهت مىىهُت للمؽاًل

3.50

1.17

التي جىاظه اإلاىظمت غلى غٌغ اإلاشؤة
17

ألاداء هى اإلاػُاس الحهُهي لخهىٍم ألاداء

3.04

1.2

 جدلُل ومىانؽت الىخاثج :
مً زال ٫الىخاتج اإلابحن أٖالٍ ًم ً٨أن هخىنل الى الىخاتج الخالُت:

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

255

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015









ًخطح أن اإلائؾؿت مدل الضعاؾت لضحها مؿخىي اصعا ٥ال بؤؽ به ألبٗاص الش٣اٞت الخىُٓمُت خؿب اَاع همىطط
ٖ٘ ٓ.وَى ًضٖ ٫لى مؿخىي مصخو
ٔ ٕ.9وباهدغا ٝمُٗاعي ٢ضعٍ
َىٞؿدُض خُض بل ٜمجمىٕ مخىؾِ الاظاباث
مخىؾِ
 ٕ.ٔ9وهي صعظت مخىؾُت ،وَى ما
جدهلذ ال٣ٟغاث اإلاخٗل٣ت ببٗض الخٟاوث في الؿلُت ٖلى مخىؾِ خؿابي ُ٢مخه
ًٟؿغ أن الٗاملحن في مدل الضعاؾت ًضع٧ىن مضي وظىص ٞغو٢اث في الؿلُاث اإلامىىخت لؤلٞغاص و٣ٞا لىْاتٟهم
خاػث ال٣ٟغاث الخابٗت لبٗض ججىب الٛمىى ٖلى مخىؾِ خؿابي ٢ضع بـ٘ٓ ٖ.واهدغا ٝمُٗاعي
 ٓ.٘8وهي صعظت
مغجٟٗت ،وجضٖ ٫لى مضي الخى ٝمً اإلاجهى ٫والخٛحراث التي ٢ض جُغأ في الىا ٘٢الٗملي ،وَظا ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى
عوح ؤلابضإ والابخ٩اع والى٢ى ٝفي صاتغة الجمىص والىمُُت
ٕٕ ٖ.وَى البٗض ألاٖلى خؿب اظاباث الٗاملحن في اإلائؾؿت
جئ٦ض الىدُجت اإلاغجٟٗت للىؾِ الحؿابي التي ٢ضعث بـ
مدل الضعاؾت ،وهي هدُجت جٟؿغ اإلاُل لغوح الٗمل الجماعي والابخٗاص ًٖ الٗمل اإلاىٟغص
اججهذ آعاا الٗاملحن الى اُٖاا اإلاىانب الُ٣اصًت للغظل وجغاٍ مىاؾبا أ٦ثر مً اإلاغأة ،خُض جغظمذ هدُجت آعائهم
بمخىؾِ خؿابي جمشلذ ُ٢مخه بـٔ ٖ.وهي صعظت مغجٟٗت حٗ٨ـ َظٍ الىدُجت الىٓغة الخ٣لُضًت للمجخمٗاث التي
حؿىصَا الش٣اٞت الغظىلُت وزانت اإلاجخمٗاث التي حؿىصَا الش٣اٞت الٗغبُت

 الاظخيخاظاث والخىـُاث :
*الاظخيخاظاث
جضوي ٖضم اإلاؿاواة في الخىػَ٘ الؿلُت وال٣ىة بحن أًٖاا اإلاىٓمت وَظا ًجٗل الُغٍ ٤مخاح أمام الجمُ٘أوضحذ هخاتج الضعاؾت أن بِئت اإلائؾؿت ال جدؿم بدب اإلاساَغة ومىاظهت الخدضًاث وال حؿاٖض ٖلى زل ٤عوح ؤلابضإوَظا ما ًجٗل اإلائؾؿت ٖال٣ت في صاتغة الجمىص
وظىص ٖال٢ت ٢ىٍت جغبِ أًٖاا اإلاىٓمت وجضٖم عوح الٟغٍ ٤والخٗاون والٗمل الجماعي وجىظُه ؾلى ٥ألاٞغاص بما ًسضمالجماٖت
اإلاُل الىاضح هدى الخمُحز بحن الجيؿحن واإلاُل أوضح هدى صٖم ؾُُغة الغظا٫*الخىـُاث:
ز ٌٟمؿخىٍاث الؿلُت ومداولت حٗضًل الىٓغة أن ٧ل ألاٞغاص لضحهم هٟـ الح٣ى ١ومداولت ؾُاصتها ب ٌٛالىٓغ ًٖالىُْٟت أو اإلاىهب ختى ٌكغ الٟغص باإلا٩اهت و٣ٞا ألصاا أو الاهجاػ الظاحي والظي ًجٗله مخمحزا ًٖ آلازغًٍ وٍجٗله ٢اصعا ٖلى
الترقي والحهىٖ ٫لى م٩اهت أًٞل
يغوعة الٗمل ٖلى ػٍاصة الىعي وؤلاصعا ٥إلاٟهىم الش٣اٞت الخىُٓمُت وأبٗاصَا وأَمُتها وصوعَا الحغط في حصجُ٘ عوح ؤلابضإوالابخ٩اع
اًالا الٗاملحن وصاُٗٞتهم والاَخمام بمكاع٦تهم في اجساط ال٣غاعاث وحصجُٗهم ٖلى اإلاباصعة الٟغصًت وجىلُض ألا٩ٞاع الابخ٩اعٍتوالدكاع ٥في جُبُ٣ها.
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: التهمِؾ
 صعاؾت مُضاهُت الججاَاث الٗاملحن في،ُت في أصاا الٗاملحنٞا٣ُم الش٣اث اإلادخملت للٞ جؤزحر الازخال:نالح الضًً الهُتي-ٔ
.ٕٗ م، ٕٓٓ٘
،ٔ الٗضص،ٔ اإلاجلض،٫ اإلاجلت ألاعصهُت في اصاعة ألاٖما،مضًىت الحؿحن بً ٖبض هللا الشاوي الهىاُٖت
ٕٕ9 م،ٕٓٓ9
، ٖمان،ٍٔ ، صاع الحامض،٫ الخىُٓمي في مىٓماث ألاٖما٥ الؿلى:قىقي هاجي ظىاص/ص.أ-ٕ
3-lise chrétien, Isabelle Létournean : la culture organisationnelle et les préocupations des parents travailleurs consernants le
soutien de l’employeur en matière de consiliation travail-famille, revue multtidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le
travail (REMEST), 2010, vol 05, N01, P71
 صعاؾت،خاصًت الجؼاتغٍت٢ُحر في اإلائؾؿت الاٛت الخىُٓمُت في اصاعة الخٞا٣ صوع الش:لحؿً َضاع/ػًٍ الضًً بغوف وأ/ص-ٗ
 ظامٗت مدمض زًُغ،خهاصًت واصاعٍت٢ أبدار ا، بالٗلمتENAMC بت٢ُاؽ واإلاغا٣مُضاهُت باإلائؾؿت الىَىُت ألظهؼة ال
٘٘ م،ٕٓٓ7
 ظىان،ٓٔ الٗضص،غة٨بؿ
5-Armand Dayan : manuel de gestion, ellipe édition marketing, SA , vol01, 1999, p113
6-John wo’neil, Laura L.Bevuvais, Richard W.Scholl : the use of organizational culture and structure to guide strategic
behavior, an information processing perspective, the journal of behavioral and applied management, winter, spring, vol 02,
2001, p136
7-Michel Baradel, Olivier Meier: manageor, les meilleurs pratique du management, Dunod, Paris, 2006,p 121
8-Md zabid abdul rachid, murali sambasivan, azmawani abdul rahman : the influence of organizatioal culture on attitudes
toward organizational change , leadership &organization developement journal, V25, N 02 , 2004, P 184.
9-Stephen Robbins, Timothy Judge, Philipe GABILLIET : comportements organisationels, 12 eme édition, person education,
France, pp 592-593
10-Michel Barabel, Olivier Meier : manageor ,les meilleurs pratique du management, dunod, pars, 2006 , pp 127-129
ت الٗامت٦ُت في الكغ٣ُ صعاؾت جُب، ISO 14001 ت الخىُٓمُت في جبجي هٓام ؤلاصاعة البُئُتٟ٢ جؤزحر الشا:زمِـ هانغ/ص-ٔٔ
،8 الٗضص،ٗ اإلاجلض،خهاص٢لُت ؤلاصاعة والا٧ ، مجلت ظامٗت ألاهباع للٗلىم الاجهاصًت وؤلاصاعٍت،٪ُلهىاٖت الؼظاط والؿحرام
ٕٔ٘ م،ٕٕٓٔ
ٕٓٔ م،ٕٓٓٗ
،ٍٔ ، صاع اإلاؿحرة،حرٛ اصاعة ظضًضة في ٖالم مخ، ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت:أ ٖبض الٗؼٍؼ نالح ظبخىع/ص-ٕٔ
9ٗ م، ٖمان،ٕٕٓٓ
، صاع الُاػوعي، ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت:الب ًاؾحنٚ ؾٗض/ص-ٖٔ
 م،ٕٓٓ8
،ىضعٍت٨ الاؾ، الضاع الجامُٗت،ؿُتٞي اإلاحزة الخىا٣ُ٣ مضزل لخد،  اإلاىاعص البكغٍت:غ٨ى مدمىص أبى بُٟمه/ص-ٔٗ
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٘ٔ-بىخىُت ٢ىي :ز٣اٞت اإلائؾؿت ٦مضزل اؾاسخي للخىمُت الكاملت :صعاؾت في َبُٗت الٗال٢ت بحن اإلادضصاث الش٣اُٞت وٟ٦ااة
ٖٕٓٓ،مٖ7
ألاصاا ،مجلت الباخض،ظامٗت وع٢لتٖ ،ضصٕٓ،
 -ٔٙص/زمِـ هانغ ،مغظ٘ ؾاب ،٤مٕ٘ٔ
 ،ٕٓٓ9ألاعصن ،مٗ.ٙ
-ٔ7أ.صٖ/باؽ وٗمت الخٟاجي :ز٣اٞت اإلاىٓمت ،صاع الُاػوعي،
-ٔ8ص/أمل مهُٟى ٖهٟىعُ٢ :م ومٗخ٣ضاث ألاٞغاص وأزغَا ٖلى ٞاٖلُت الخُىٍغ الخىُٓمي ،ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت
 ،ٕٓٓ8م مٕ٘.ٖ٘-
للخىمُت ؤلاصاعٍت ،ال٣اَغة،
-ٔ9أظىاصي ًىؾ :٠اصاعة اإلاىاعص البكغٍت وُ٢مها الخىُٓمُت في اإلائؾؿت الهىاُٖت الجؼاتغٍت – همىطط َىٞؿدُض الغباعي
ٖٕٔٓ ،م م.-ٔٗٙ
ألابٗاص للش٣اٞت اَاع جدلُل ،-مجلت الٗلىم الاوؿاهُت ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة ،الٗضصٖٓ ،ٖٔ-ماي
ٕ٘ٓٓ،
ٕٓ-أ.صٖ/بض الىانغ مدمض خمىصة :اصاعة الخىىٕ الش٣افي في اإلاىاعص البكغٍت ،اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت ،ال٣اَغة،
م.ٖٔ7
ٕٔ -أ.صٖ/باؽ وٗمت الخٟاجي :مغظ٘ ؾاب ،٤مٗ.ٙ
.ٔٗ7
ٕٕ-أ /ظىاصي ًىؾ :٠مغٕ ؾاب ،٤م م-ٔٗٙ
ٖٕ -أ.صٖ/بض الىانغ مدمض خمىصة :مغظ٘ ؾاب ،٤م.ٖٔ7
ٕٗ -أ.صٖ/باؽ وٗمت الخٟاجي :مغظ٘ ؾاب ،٤م٘.ٙ
ٕ٘ -أ.صٖ/بض الىانغ مدمض خمىصة :مغظ٘ ؾاب ،٤م.ٖٔ7
 -ٕٙأ.صٖ/باؽ وٗمت الخٟاجي :مغظ٘ ؾاب ،٤م٘.ٙ
-ٕ7أ/ظىاصي ًىؾ :٠مغظ٘ ؾاب ،٤م.ٔٗ7
-ٕ8مً اياٞت الباخشت
 -ٕ9أ.صٖ/باؽ وٗمت الخٟاجي :مغظ٘ ؾاب ،٤م٘.ٙ
ٕ٘ٔ.
ٕ٘ٓٓ ،م مٖٕٔ-
ٖٓ -ص/هجم ٖبىص هجم :أزالُ٢اث ؤلاصاعة ومؿئولُت ألاٖما ٫في قغ٧اث ألاٖما ،٫صاع الىعا ،١ألاعصن،
ٖٔ -أ/ظىاصي ًىؾ :٠مغظ٘ ؾاب ،٤م.ٔٗ7
ٕٖ -أ.صٖ/باؽ وٗمت الخٟاجي :مغظ٘ ؾاب ،٤م٘.ٙ
.ٔٗ8
ٖٖ -أ/ظىاصي ًىؾ :٠مغظ٘ ؾاب ،٤م م-ٔٗ7
ٖٗ -أ.صٖ/بض الىانغ مدمض خمىصة :مغظ٘ ؾاب ،٤م.ٖٔ8
ٖ٘ -ص/هجم ٖبىص هجم :مغظ٘ ؾاب ،٤مٖٕٔ.
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الخىىع الشهافي يإلُت ظذًذة لخكػُل معاس الخىمُت اإلاعخذامت
. نعم الػلىم العُاظُت ظامػت الحاط لخمش باجىت، ألاظخارة هفحرة ـالحي

:اإلالخق
،٘ جىمُت اإلاجخم٤ُ٣ُت جدُٟ٨حراث ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث خُض جم الاَخمام بٛان الخدىالث الٗاإلاُت أهخجذ الٗضًض مً الخ
حز ٖلى َامل٦ان التر٧ ي البضاًاثٟٞ ،حر ألاويإ واإلاخُلباث الٗهغٍتُٛمخا ومضلىلها ب٢ ذ الخىمُت جُىع في َبُٗتٞاط ٖغ
 وَظا ما أصي، للخىمُت جم الخىظه هدى جىمُت ؤلاوؿاهُتٝغص واٖخباعٍ َى وؾُلت وَضٟ في خحن في ْل جىامي ؤلاَخمام بال،الغبذ
اثٞ ومً ظهت ْهىع ازخال، مً مغخلت الى أزغي٠ التي جسخل٫ب الاظُا٢اّ ٖلى َظٍ الخىمُت في ْل حٗاُٟت الحُٟ٦ الى َغح
اٖلُٟمُت إلٖاصة جىُٓم اإلاجخم٘ وَظا ما ٌٗؼػ مً ج٢ بحر التي حٗبر ًٖ أصاة٦ افي٣اث التي أهخجذ جىىٕ زٞا٣في الغإي والش
ل اإلاؿخىٍاث ختي٧ ُٗل الخىمُت فيٟ الهىضؾت ؤلاظخماُٖت جئؾـ لخ٫اث اإلاجخم٘ واٖخباعَا الُت ظضًض اًجابُت في مجاٞا٣ز
:الخالي٧ الُت صعاؾدىا٩ ولهظا جُغح اق،٫ ؤلاؾخضامت بحن ألاظُا٤ُ٣ً جد٨ًخم ًم
بلى ؤي مذي ًمًٌ جدهُو الخىمُت في بػذها اإلاعخذام في ظل الخىىع الشهافي اإلاجخمعي؟

Abstract :
The global transformations produced many changes at all levels where attention was how to
achieve the development of society, as it is known development in the evolution of the nature of
the value and significance without modern conditions and requirements, in the beginning the
focus was on profit margins, while in light of the growing concern for the individual and
regarded as a means and goal of development is the trend towards humanitarian development,
and this has led to ask how to keep this development under generational succession, which vary
from one stage to another, hand differences displayed on the visions and cultures that produced
great cultural diversity which reflects the ad valorem tool for the reorganization of society and
this is what enhances the interaction of the cultures of the community and consider the
mechanism of a new positive in the field of social engineering established to activate the
development at all levels until you can achieve sustainability between the generations, but this
raises the problem of our study are as follows:
To what extent can achieve sustainable development in the then under community cultural
diversity?
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مهذمت:
ان الخدىالث الٗاإلاُت التي ٖغٞها الٗالم ناخبذ مٗها الٗضًض مً الخٛحراث مؿذ مجاالث مسخلٟت ،وٖملذ ٖلى ه٣ل
الٗضًض مً ألاَغ واإلاٟاَُم مً الجاهب الخ٣لُضي هدى جؤؾِـ همىطط ظضًض في ٧ل اإلاُاصًً ؾىاا مً الىاخُت ؤلا٢خهاصًت
والؿُاؾُت وؤلاظخماُٖت ،وَظا ما جدمله مباصة الح٨م في ْل اهدكاع الٗىإلات والحى٦مت وجدى ٫في مٟهىم ألامً مً ألامً
الهلب الى ألامً ؤلاوؿاوي ،وحُٛحر في َبُٗت التهضًضاث ،في م٣ابل ؤلاَخمام بدىمُت البكغ ٖلى اٖخباعَم َى الثروة الح٣ُ٣ت
ل٩ل ٖملُت جىمىٍت ومداولت اؾخضامتها ،في ْل وظىص جىىٕ ز٣افي جخمحز به مجمىٖاث مسخلٟت إلاداولت مؿاًغة َظا الخىىٕ لخل٤
جىمُت مجخمُٗت مخ٩املت.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞبن َظٍ اإلاضازلت ؾى ٝجغ٦ؼ ٖلى اإلاداوع الخالُت:
 .Iؤلاواس اإلاكاهمي للخىىع الشهافي والخىمُت اإلاعخذامت.
 - 1مٟهىم الخىىٕ الش٣افي.
 - 2حٗغٍ ٠الخىمُت اإلاؿخضامت.
 .IIالػالنت الخكاغلُت بحن الخىىع الشهافي والخىمُت اإلاعخذامت.
 - 1صوع الخىىٕ الش٣افي في جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت في بٗضَا ؤلاظخماعي وؤلا٢خهاصي.
 - 2الخىىٕ الش٣افي لخد ٤ُ٣الخىػان البئي وجد ٤ُ٣ؤلاؾخضامت.
 .IIIجهُم مذي قػالُت الخىىع الشهافي يإلُت لخكػُل الخىمُت اإلاعخذامت.
 - 1الُغح ؤلاًجابي الظي ًئ٦ض ٖلى صوع الخىىٕ الش٣افي في جد ٤ُ٣الخىمُت.
 - 2الُغح الؿلبي الظي ًغي الخىىٕ الش٣افي ٦مٗغ٢ل أمام جُٟٗل الخىمُت.
الخاجمت.

 .Iؤلاواس اإلاكاهمي للخىىع الشهافي والخىمُت اإلاعخذامت.
 - 1مكهىم الخىىع الشهافي.
ان الخىىٕ الش٣افي أو ؤلازخال ٝالش٣افي َى خ٣ُ٣ت واُٗ٢ت حٗغٞها ٧ل اإلاجخمٗاث ،وَظا بؿب ؤلازخال ٝبحن البكغ في
الهىٍاث واإلاهالحٞ ،الخىىٕ مىظىص في ألاظىاؽ البكغٍت وفي ألاهماٍ الش٣اُٞت وؤلاظخماُٖت ،وفي ألا٩ٞاع والهىٍاث واإلاهالح،
ٞالخىىٕ الش٣افي لِـ ْاَغة ظضًض بل هي ْاَغة مىظ ال٣ضًم في الحُاة ؤلاوؿاهُت وٍى٣ؿم الخىىٕ الش٣افي الى ٢ؿمحن ألاو٫
الخىىٕ ،والشاوي الش٣اٞت.
حػشٍل الشهاقت  :Cultureل٣ض حٗضصث حٗغٍٟاث الش٣اٞت لضي مجمىٖت مً الباخشحن واإلا٨ٟغًٍ وجسخل ٠ببزخال ٝالؼمان
واإلا٩ان وهجض مً بحن الخٗغٍ ٠اإلا٣ضمت.
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٣ٞض ٖغ ٝالش٣اٞت ب .جاًلىع  B .Taylorفي ٦خابه الش٣اٞت البضاتُت ٖPrimitive Cultureلى أجها :طل ٪ال٩ل اإلاغ٦ب مً اإلاٗاعٝ
والٗ٣اتض وال ًٟوألازال ١وال٣اهىن وألاٖغا ٝو٧ل ما ا٦دؿبه ؤلاوؿان باٖخباعٍ ًٖىا في اإلاجخم٘٦ ،ما ٖغٞها ٧ىٍيسخي
عاًذ  Ouincy Wrightبؤجها :الىمى الترا٦مي للخ٣ىُاث والٗاصاث واإلاٗخ٣ضاث لكٗب مً الكٗىبٌِٗ ،ل في خالت ؤلاجها٫
503
اإلاؿخمغ بحن أٞغاصٍ ،وٍيخ٣ل َظا الىمى الترا٦مي الى الجُل الىاشخئ ًٖ َغٍ ٤آلاباا وٖبر الٗملُاث التربىٍت.
في خحن ٖغٞها قاًً  Scheinبؤجها :مجمىٕ ال٣ىاٖاث التي َىعَا قٗب أو ظماٖت ٖبر الخاعٍش للخم٨حن مً الخٗامل ُٞما
بُجها وم٘ مدُُها ،أي جدضًض ما ًجب وما ال ًجب ٗٞاله ،وهي بمشابت ٢ىاهحن ٚحر م٨خىبت ًخم جىاعثها مً ظُل آلزغ ،وَىا٥
مً ٌٗغ ٝالش٣اٞت بؤجها طل ٪ال٩ل اإلاٗ٣ض الظي ًخًمً اإلاٗغٞت واإلاٗخ٣ض ،وال ًٟوالخل ،٤والٗاصاث الاظخماُٖت وأًت ام٩اهُاث
504
اظخماُٖت أزغي بل وَاب٘ ا٦دؿابها ؤلاوؿان ًٗ٦ى في مجخمٗه.
٦ما حٗغٖ ٝلى أجها مجمل الؿلى ٥الاظخماعي اإلا٨دؿب واإلاخٗلم الظي ًخم جى٣له مً ظُل ألزغ ،وزمت َىا ٥مً ٌٗغٞها أجها
مجمىٖت الٗلىم والٟىىن واإلاٗاع ٝالىٓغٍت التي جئل ٠ال٨ٟغ الكامل لئلوؿان ٞخ٨ؿبه أؾباب الغقي والخ٣ضم والىعيٞ ،هي
اليؿُج ال٨لي مً ألا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث والٗاصاث والخ٣الُض والاججاَاث والُ٣م وأهماٍ الخ٨ٟحر والٗمل وٚحرَا مً
الؿلىُ٦اث ،وٖلُه ًم ً٨جدضًض م٩ىهاث الش٣اٞت في ق٣حن ألاوً ٫مشل اإلا٩ىهاث اإلاٗىىٍت وحكمل الُٗ٣ضة وألازال ١وألاٖغاٝ
والُ٣م واللٛت وحك٩ل ظىَغ الش٣اٞت ،في خحن حكمل اإلا٩ىهاث اإلااصًت ٧ل ما أبضٖه ؤلاوؿان مً أصواث ومٗضاث ووؾاتل
505
حُٗىه ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ البِئت وَظا الجاهب ًب٣ي جاب٘ للجاهب اإلاٗىىي.
وبالخالي ًم ً٨ال٣ى ٫أن الش٣اٞت مٟهىم مغجبِ بمٗاًحر للؿلى ٥والخهغ ٝمٗتر ٝبها وم٣بىلت مً ٚالبُت ألاٞغاص في مجخم٘
ما مد٩ىمت بمىٓىمت مٗ٣ضة مً الُ٣م اإلااصًت واإلاٗىىٍت في اإلاُاصًً اإلاسخلٟت.
ؤما مكهىم الخىىع الشهافي٣ُٞ :هض به حٗضص ألاق٩ا ٫التي حٗبر بها الجماٖاث واإلاجخمٗاث ًٖ ز٣اٞاتها ،وَى ٌٗ٨ـ
ؤلازخالٞاث الىاظمت ًٖ الخُاعاث الٟغصًت ٞ ،الخىىٕ الش٣افي ًدمل ٨ٞغة الخٗاٌل بحن أ٦ثر مً مٓهغ ز٣افي صازل هٟـ
الىؾِ اإلاجخمعي وٖىضما ً٩ىن لضي اإلاجخمٗاث وظىص لخٗبحراث ز٣اُٞت مخىىٖتٞ ،بن طلً ٪ىٗ٨ـ في ْهىع صًىامُذ
مجخمُٗت مسخلٟت بحن جل ٪الُ٨اهاث الش٣اُٞت ،وم٘ طلٞ ٪بن الخىىٕ الش٣افي أنبذ ًدمل ُ٢مت مجخمُٗت وهي ُ٢مت جىظحهُت
506
مً قؤجها أن جىٞغ هىٖا مً زاعَت الُغٍ ٤للخىُٓم ؤلاظخماعي والش٣افي واإلائؾسخي للمجخمٗاجىا اإلاٗانغة.
ٞهىا ٥جؤنُل لهظا الخىىٕ في ظمُ٘ ألاصًان لى أزظها ؤلاؾالم ٞىجض ال٣غآن ال٨غٍم الى َظٍ الٓاَغة ٞىجض مهضا٢ا ل٣ىله
حٗالى( ًا أحها الىاؽ اها زل٣ى٨م مً ط٦غ وأهثى وظٗلىا٦م قٗىبا و٢باتل لخٗاعٞىا ان أ٦غم٨م ٖىض هللا أج٣ا٦م ان هللا ٖلُم
زبحر) ٞالخىىٕ البكغي في الهىعة واللؿان وال٨ٟغ والٗملٞ ،الخىىٕ الش٣افي َى الترار اإلاكتر ٥لئلوؿاهُت وٍيبػي ؤلاٖتراٝ
به والخؤُ٦ض ٖلُه لهالح أظُا ٫الحايغ واإلاؿخ٣بل ،وَىا ٥الٗضًض مً اإلاهُلحاث اإلاكابهت بمٟهىم الخىىٕ الش٣افي مجها
الخٗضصًت الش٣اُٞت الخهىنُت الش٣اُٞت والهىٍت الش٣افي ٞبضون جىىٕ ز٣افي ًخٗظع وظىص زهىنُاث ز٣اُٞت أو َىٍاث
 -503ييشرة علي زلمد أمني ",اليات احلكم الرشيد يف إدارة التنوع الثقايف دراسة حتليلية مقارنة" ,مذكرة ماجستري ,جامعة السلمانية ,ٕٖٓٔ ,صٖ٘.
ٗٓ٘ -عثمان حسن عثمان ",تحول ثقافة المؤسسة في ظل العولمة" ,رللة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ,العدد الثامن ,ٕٓٓٛ ,ص .ٙٚ

٘ٓ٘ -عماد عبد اهلل الشريفني ",العولمة الثقافية من منظور تربوي إسالمي ",دراسات علوم الشريعة والقانون ,اجمللد  ,ٕٚالعدد الثاين.ٗٗٓ ,ٕٓٔٓ ,
 -٘ٓٙسناء منيغر ",التنوع الثقايف من منظور األمن اجملتمعي" ,مذكرة ماجستري ,جامعة سطيف ,قسم احلقوق ,ٕٓٔٗ ,ص .ٚ
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ز٣اُٞت ،و٢ض وكؤ مهُلح الخىىٕ الش٣افي في ؾُا ١جاعٍذي ز٣افي احؿم بدىامي حٗغٌٍ ال٨شحر مً الش٣اٞاث البكغٍت للتراظ٘
507
وؤلايمدال.٫
و٢ض أقاع الٗضًض مً اإلاىٓماث مً زال ٫بٌٗ اإلائجمغاث الى ٢ضؾُت واخترام الخىىٕ الش٣افي وَظا ما هجضٍ مً زال٫
ٕٔٓٓ في باعَـ زال ٫صوعجه الحاصًت والشالزحن خُض أ٦ض ٖلى أن
اٖالن الُىوؿ٩ى في مئجمغٍ الٗام الظي اوٗ٣ض فيٕ هىٞمبر
زغوة الٗالم الح٣ُ٣ت هي جىىٖه في الحىاع وان الحىاع بحن الش٣اٞاث َى أًٞل يمان الؿالم وجً٘ الخىىٕ الش٣افي في مهاٝ
الترار اإلاكتر ٥لئلوؿاهُت وجغي بًغوعة الضٞإ ٖىه واظبا أزالُ٢ا ملؼما ال ًىٟهل ًٖ اخترام ٦غامت ؤلاوؿان وَظا بىنٟه
الخىىٕ الش٣افي ٖملُت جُىعٍت ومجهال لل٣ضعة ٖلى الخٗبحر وؤلابضإ والخجضص٦ ،ما ًخُل٘ الى جد ٤ُ٣اإلاؼٍض مً الخًامً ال٣اتم
508
ٖلى ؤلاٖترا ٝبالخىىٕ الش٣افي وٖلى الىعي بىخضة الجيـ البكغي وجىمُت اإلاباصالث بحن الش٣اٞاث.
وبالخالي ٌٗض الخىىٕ الش٣افي مهضعا لخ٣ضًم الحلى ٫لٗضًض مً اإلاكا٧ل اإلاٗانغة وجىٞحر مؿاعاث بضًلت إلًجاص اظاباث
إلاساو ٝخايغ ومؿخ٣بل اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ٩٦ل ،وطل ٪مً زال ٫جىٞحر مجمىٖت واؾٗت مً الخبراث والخجاعب اإلاكتر٦ت
بحن الٗضًض مً الش٣اٞاث مما ًىلض أ٩ٞاع ظضًض ٢اصعة ٖلى جُىٍغ اإلاجخم٘ ومىاظهت الخدضًاث اإلاُغوخت في ظمُ٘ اإلاجاالث.
حػشٍل الخىمُت اإلاعخذامت :Sustainable Development
ان الخىمُت ٖملُت مغخلُت ٖغٞذ مجمىٖت مً اإلاغاخل لخُىعَا خُض ا٢ترن ْهىعَا في البضاًت بٗالم ؤلا٢خهاص اإلاغجبِ
بالىمى ؤلا٢خهاصي والؼٍاصة في مؿخىي الضزل ،زم اهخ٣ل مٟهىم الخىمُت الى خ٣ل الؿُاؾت تهخم بخُىٍغ البلضان ججاٍ
الضًم٣غاَُت ،و٦ظل ٪الخىمُت ؤلاظخماُٖت التي تهض ٝجُىٍغ الخٟاٖالث اإلاجخمُٗت الى جم الىنى ٫الى جىمُت اوؿاهُت التي حٗبر
الٟغص َى َض ٝووؾُلت في ان واخض للخىمُت ،و٧ل َظٍ الخدىالث التي ٖغٞتها الخىمُت جم الخ٨ٟحر في اًجاص الُت ًخم مً زاللها
الحٟاّ ٖلحها ومداولت اؾخٛاللها ًٖ َغ ١جد ٤ُ٣الٗضالت بحن ألاظُا ٫وَظا ما َغح في ٨ٞغة الخىمُت اإلاؿخضامت.
مىظ بضاًت زماهِىاث ال٣غن اإلااضخي بضأ الٗالم ًصحى ٖلى اًجاص ٞلؿٟت ظضًضة في الخٛلب ٖلى اإلاكا٧ل الخىمُت التي تهمل
الجىاهب البُئُتَ ،ظا ما جمسٌ ٖىه ْهىع مٟهىم ظضًض للخىمُت ٖغ ٝببؾم الخىمُت اإلاؿخضًمت و٧ان َظا اإلاٟهىم ٢ض جبلىع
ألو ٫مغة في ج٣غٍغ اللجىت الٗاإلاُت للبُئُت والخىمُت والظي ًدمل ٖىىان مؿخ٣بلىا اإلاكتر Oue Common Future ٥ووكغ أو٫
 ٔ987و٢ض ٖغٞها ٖلى أجها جل ٪الخىمُت التي جلبي خاظاث الحايغ صون اإلاؿاومت ٖلى ٢ضعة ألاظُا ٫اإلا٣بلت في جلبُت
مغة ٖام
خاظُاتهم٦ ،ما ٖغٞها ٢امىؽ وبِؿتر ٖ Websterلى أجها جلل ٪الخىمُت التي حؿخسضم اإلاىاعص الُبُُٗت صون أن حؿمذ
ببؾخجزاٞها أو جضمحرَا ظؼتُا أو ٧لُا.
وبالخالي ًم ً٨ال٣ى ٫أن الخىمُت اإلاؿخضًمت حؿعي الى جدؿحن هىُٖت خُاة ؤلاوؿان ،ول ً٨لِـ ٖلى خؿاب البُئُت وَظا
ٕٔ99
مً زال ٫ؤلاؾخسضام الٗ٣الوي ولهظا أنبدذ ٨ٞغة ؤلاؾخضامت ميكغة في الٗضًض مً صو ٫الٗالم مىظ ٢مت ألاعى ٖام

 -٘ٓٚييشرة علي زلمد أمني ,مرجع سبق ذكره ,ص ٗ٘.
 -٘ٓٛإعالن اليونسكو العادلي بشأن التنوع الثقايف ,باريس ,ٕٓٓٔ ,ادلادةٔ.
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َظا ما ؾمذ ببوكاع مٟاَُم ظضًضة مشل ز٣اٞت ؤلاؾخضامت  Sustainable Cultuerوٞلؿٟت ؤلاؾخضامت Communitieir
509
Sustainableوٚحرَا مً اإلاهُلحاث.
ول٣ض ٖغٞذ مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت ٖضة حٗاعٍ ٠مً َغ ٝالٗضًض مً اإلا٨ٟغًٍ والباخشحن والهُئاث الضولُت٣ٞ ،ض ولُم
عول٨ؼَاوؽ  W.Ruckelshausأجها جل ٪الٗملُت التي ج٣غ بًغوعة جد ٤ُ٣همى ا٢خهاصي ًخالام م٘ ٢ضعاث البِئت ،وطل ٪مً
مىُل ٤أن الخىمُت ؤلا٢خهاصًت واإلادآٞت ٖلى البِئت َما ٖملُاث مخ٩املت ولِؿذ مخىاً٢ت٦ ،ما ٖغٞها أؾامت الخىلي بؤجها
جل ٪التي جلبي اخخُاظاث الحايغ صون ؤلازال ٫ب٣ضعاث ألاظُا ٫ال٣اصمت ٖلى جلبُت اخخاظاتها ،اجها ٖملُت حٛحر خُض ًجغي
510
اؾخٛال ٫اإلاىاعص وجىظه ؤلاؾدشماعاث ،بدىاؾٌٗ ٤ؼػ ؤلام٩اهاث الحايغة واإلاؿخ٣بلُت في جلبُت اخخُاظاث البكغ وجُلٗاتهم.
في خحن ٖغٞتها اللجىت الٗاإلاُت للبُئُت والخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى أجها " :الخىمُت التي جىفي خاظاث الجُل الحالي صون ؤلايغاع
ب٣ضعة ألاظُا ٫ال٣اصمت ٖلى الىٞاا ببخخُاظاتها"٦ ،ما ٖغٞتها لجىت بغوهخالهض ٖلى أجها ":الخىمُت التي جلبي خاظاث الجُل
الحايغ صون حٗغى للخُغ اخخُاظاث أظُا ٫اإلاؿخ٣بل" ،و٢ض ا٦دؿب حٗغٍَُ ٠ئت بغوهخالهض للخىمُت اإلاؿخضامت قهغة
صولُت في الىؾِ ؤلا٢خهاصي مىظ بضاًت ْهىع اإلاٟهىم خُض ْهغث في ج٣غٍغ جلل ٪الهُئت اإلاٗغو ٝبٗىىان "مؿخ٣بلىا
اإلاكتر ٔ987"٥وَى أجهاٖ ":ملُت الخؤُ٦ض أن ٢ضعاجىا لخلبُت اخخُاظاجىا في الحايغ ال ًئزغ ؾلبا في ٢ضعاث أظُا٫
511
اخخُاظاتهم".
هجض مً زال٧ ٫ل الخٗاعٍ ٠اإلا٣ضم إلاٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت جخمدىع خى ٫هُ٣خحن عتِؿِخحن وَما:
الىهىت ألاولى :اصاعة ٢اٖضة اإلاىاعص الُبُُٗت ونُاهتها وجىظُه الخٛحراث الخ٨ىىلىظُت واإلائؾؿُت بُغٍ٣ت جًمً جلبُت
ؤلاخخُاظاث البكغٍت لؤلظُا ٫الحالُت واإلا٣بلت بهىعة مؿخمغةٞ ،هي جىمُت مؿخضامت جداٖ ٔٞلى ألاعاضخي واإلاُاٍ واإلاىاعص
الىعازُت الحُىاهُت والىباجُت ،ال جدضر جضَىع في البُئُت ومالتمت مً الىاخُت الخ٨ىىلىظُت وؾلُمت مً الىاخُت ؤلا٢خهاصًت،
وم٣بىلت مً الىاخُت ؤلاظخماُٖت.
 الىهىت الشاهُت :اؾخسضام مىاعص اإلاجخم٘ ونُاهتها وحٗؼٍؼَا ختي ًم ً٨اإلادآٞت ٖلى الٗملُاث ؤلاً٩ىلىظُت التي حٗخمض
ٖلحها الحُاة ،وختي ًم ً٨الجهىى بىىُٖت الحُاة الكاملت ألان وفي اإلاؿخ٣بل.
وو٧ ٤ٞل الخٗاعٍ ٠اإلا٣ضمت للخىمُت اإلاؿخضامت هجض أجها مؿخمضة مً مباصئها الشالزت وهي الخ٣ضم ؤلا٢خهاصي والٗضالت
ؤلاظخماُٖت وخماًت البُئُت ،وفي َظا ؤلاَاع ٌٗبر اإلا٨ٟغ  ًٖ Hans Jonassالخىمُت اإلاؿخضامت في ٦خابه مبضأ اإلاؿئولُت خُض
512
ًضمج اإلاٟاَُم الشالزت للخىمُت مً زال ٫الك٩ل الخالي.
 -ٜ٘ٓنور الدين زمام ,القوى السياسية و التنمية :دراسة في علم االجتماع السياسي ,اجلزائر :ديوان ادلطبوعات اجلامعية ,ٕٓٓٚ ,ص ٖ.ٜٔ
 -510عثمان زلمد غنيم ,ماجدة أبو زنط ,التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ,عمان :دار صفاء ,ٕٓٓٙ ,ص ٕ٘.

ٔٔ٘ -حدة فروحات ",استراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر ",رللة

الباحث ,العدد السابع ,ٕٓٔٓ ,ص ٕ٘ٔ.
 -512عمار عماري" ,إشكالية التنمية ادلستدامة وأبعادىا " ,ورقة عمل يف ادللتقى الدويل حول  :التنمية ادلستدامة والكفاءة اإلستخدامية وادلوارد ادلتاحة,
سطيف ,ٕٓٓٛ ,ص ٘.
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إجتماعي

إقتصادي

التنمية المستدامة

بيئي

وجغي ٢مت ألاعى لجىَيؿبىع ٙأن الخىمُت اإلاؿخضامت جغج٨ؼ ٖلى زالر أؾـ وَما الغ٦حزة ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت والبُئُت
٦ما اَخمذ بالخىىٕ الش٣افي ٦ؤخض م٩ىهاث الخىمُت اإلاؿخضامت ،ولهظا هجض ان للخىمُت اإلاؿخضامت زالر أبٗاص:
البػذ ؤلانخفايً :خٗل ٤البٗض ؤلا٢خهاصي اإلاؿخضام بخىٞحر الؿل٘ والخضماث إلقبإ خاظاث ؤلاوؿاهُت ،وجد ٤ُ٣الغٞاٍ
بك٩ل مؿخمغ صون أن ًئصي طل ٪الى ؤلايغاع بالبُئُت الُبُُٗت ،وَظا ًٟغى حُٛحر أهماٍ ؤلاهخاط وؤلاؾتهال ٥للحض مً َضع
اإلاىاعص الُبُُٗت.
البػذ ؤلاظخماعي :ؤلاؾخضامت في بٗضٍ ؤلاظخماعي حٗجي الٗضالت في جىػَ٘ الثروة بحن أٞغاص اإلاجخم٘ واًها ٫الخضماث الًغوعٍت
٧الصحت والخٗلُم والؿ ً٨الى الٟئاث ال٣ٟحرة مً اإلاجخم٘ ،والً٣اا ٖلى الٟىاع ١ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت واإلاؿاواة في
الىىٕ ؤلاظخماعي واجاخت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت.
البػذ البُئي :جٟغى الخىمُت اإلاؿخضامت في بٗضَا البُئي يغوعة اإلادآٞت ٖلى ٢اٖضة زابخت مً اإلاىاعص الُبُُٗت ببجبإ أهماٍ
513
اهخاط واؾخٛال ٫للمىاعص الُبُُٗت بك٩ل ٖ٣الوي.
 .IIالػالنت الخكاغلُت بحن الخىىع الشهافي والخىمُت اإلاعخذامت.
 - 1الخىىع الشهافي يبػذ لخدهُو الخىمُت اإلاعخذامت في بػذها ؤلاظخماغُت وؤلانخفادي.
ل٣ض أ٢غ اٖالن الُىوؿ٩ى الٗالمي في ماصجه الشالشت بؤن الخىىٕ الش٣افي بىنٟه ٖامال مً ٖىامل الخىمُت ألن الخىىٕ الش٣افي
ًىؾ٘ هُا ١الخُاعاث اإلاخاخت ل٩ل ٞغص ٞهى أخض مهاصع الخىمُت ال بمٗجي الىمى ؤلا٢خهاصي ٞدؿب ،واهما مً خُض أًًا
514
بلى ٙخُاة ٨ٞغٍت وٖاَُٟت وأزالُ٢ت مغيُت.
وبالخالي حٗض الش٣اٞت ع٦حزة مً ع٧اتؼ الخىمُت وَى ما ٌؿخجب أن جدترم هماطط الخىمُت زهىنُت وَىٍت اإلاجخمٗاث وأن
جدترم ز٣اٞت ألاٞغاص وأن ًخٗضي الخم٨حن الح٣ىقي لِكمل ٧ل الٟئاث الهكت وٍمخض الى ألا٢لُاث واإلاهاظغًٍ والكٗىب
ألانلُت ،ألن الخىمُت جخم بالىاؽ ومً أظلهم وَى ما ً٣خطخي يغوعة اقغا٦هم في نى٘ ال٣غاعاث ومسخل ٠ومسخل٠
ٕٖ ٔ98لى الضوع اإلاغ٦ؼي الظي جلٗبه
اإلاؿاعاث التي تهم خُاتهم ،و٢ض أ٦ض اٖالن م٨ؿُ٩ى بكؤن الؿُاؾاث الش٣اُٞت لٗام

ٖٔ٘ -عبد اجلليل ىويدي" ,العالقة التفاعلية بين السياحة البيئية والتنم ية المستدامة " ,رللة الدراسات والبحوث اإلجتماعية  ,العدد التاسع,ٕٓٔٗ ,
ص.ٕٜٔ
ٗٔ٘ -إعالن اليونسكو العادلي بشأن التنوع الثقايف ,مرجع سبق ذكره ,ادلادة ٖ.
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الش٣اٞت في جد ٤ُ٣الخىمُت واٖخباع أن الخىمُت بضون ز٣اٞت ٧الجؿض بضون عوح ،وأن مٟهىم الخىمُت ًجب أن ًمخض الى
515
جد ٤ُ٣الغٞاٍ الش٣افي الظي الًخد ٤٣اال بىظىص بغامج جىمىٍت جًمً اؾخمغاعٍخه وصًمىمخه.
وَٗخبر الح ٤في الخىمُت الش٣اُٞت لئلوؿان أخض الح٣ى ١التي جمشل عأؽ اإلاا ٫اظخماعي ًم ً٨جدىٍله الى َا٢ت اؾدشماعٍت
ٖالُت ؤلاهخاظُت جئصي الى جُىٍغ اإلاٗغٞت واإلاهاعاث ،بل جمض َظٍ الُا٢ت الى أبٗض مً طل ٪خُض ًيخ ٟ٘بها في مجاالث الٗمل
مً زال ٫جىٞحر ٞغم ؤلابضإ والاؾخمإ باخترام الظاث والخهىنُت ل٩ل مجخم٘ ،وَظا ما ًئصي الى يمان خ٣ى١
ؤلاوؿان ،ومضزل الخترام الجاهب ؤلاوؿاوي جم ً٨الىاؽ مً جىؾ٘ هُا ١زُاعاتهم ومماعؾت مىاَبهم وَمىخاتهم٦ ،ما أهه
ال ًم ً٨الحضًض ًٖ الاؾخ٣غاع الؿلمي للحُاة اال في ْل ا٢غاع خ٣ُ٣ي بد٧ ٤ل اوؿان أن ٌٗبر ًٖ م٩ىهاث ز٣اٞخه ٖبر
وكغ ُ٢م الضًم٣غاَُت والدكاعُ٦ت في ْل ؤلاٖترا ٝبالخٗضص والخىىٕ الش٣افي الًامً للجى الؿلمي والخٗاٌل اإلاكتر٦ت
516
لخُٟٗل مؿحرة الخىمُت في بٗضَا ؤلاوؿاوي والكامل.
٦ما حؿاَم الش٣اٞت في جد ٤ُ٣البٗض ؤلا٢خهاصًت مً زال ٫حٗؼٍؼ ألاوكُت والبرامج التي حٗمل ٖلى زلٞ ٤غم الٗمل ،مما
ًىٗ٨ـ اًجابُا ٖلى اإلاكغوٖاث وػٍاصة اإلاىاعص ؤلاهخاظُت التي جؼٍض مً ٞغم الخىمُت وَظا ما اؾخُٗذ الٗضًض مً الضو٫
التي جغاعي البٗض الش٣افي ومً بُجها اإلاٛغب ومضًىت ظىَاوؿبحرط طاث البٗض الش٣افي التي أصث الى الخ٣لُل مً مٗضالث ال٣ٟغ
والبُالت واهسٟاى في مٗض ٫آلاٞاث ؤلاظخماُٖت ،م٩اٞدت الخمحز والً٣اا ٖلى الالمؿاواة ؤلا٢خهاصًت التي جئصي الى
ؤلاؾدبٗاص وؤلا٢هاا الش٣افي ،جد ٤ُ٣الِٗل اإلاكتر ٥في ْل ؤلازخالٞاث والخباًىاث الىُٟٗت مً زال ٫الخىػَ٘ واٖاصة
517
الخىػَ٘ الٗاص ٫للمىاعص وجد ٤ُ٣الؿلم ؤلاظخماعي والخٗاٌل بحن مسخل ٠الش٣اٞاث.
٦ما البض مً جُٟٗل الىؾاتل التي حٗمل ٖلى جىمُت ز٣اٞت اإلاجخم٘ بحن ألاظُا ،٫زانت ز٣اٞت خب الٗمل واًجاصٍ
وؤلاؾخٛال ٫ألامشل للمىاعص ،والبٗض ًٖ اإلآهغٍت والك٩لُت ،وجد ٤ُ٣ز٣اٞت الىٟاط للجىَغ ،وطل ٪ببٖخباع الخىمُت الش٣اُٞت
قغَا أؾاؾُا للخىمُت الكاملت ،وَظا الىىٕ مً الخىمُت الش٣اُٞت ال ًخم مً زال ٫ؤلاَخمام بملُ٨ت الخ٨ٟحر وزانت ٖىض
الكباب الظي ًمشل أؾاؽ البىاا الحًاعي في أي مجخم٘ وهؤزظ الخجغبت الىاجحت وهي ؾىٛاٞىعة في مجا ٫الخٗلُم الىا٢ض،
518
ج٩ىًٍ الٟغص ٖلى ؤلابضإ وؤلابخ٩اع واؾخٛال ٫الش٣اٞت في مجا ٫الخىمىي.
 - 2الخىىع الشهافي لخدهُو الخىصان البئي وجدهُو ؤلاظخذامت.
َىاٖ ٥ال٢ت جباص ٫وزُ٣ت بحن الخىىٕ الش٣افي والبُىلىجي واٖخباعَم جغازا مكتر٧ا لئلوؿاهُت ًجب ؤلاٖترا ٝبهٞ ،اإلوؿان
ٌؿعى الى اقبإ خاظُاجه مً زال ٫اؾخٛال ٫اإلاىاص الُبُٗتٞ ،الخىىٕ الش٣افي ٢ض ْهغ بالتزامً م٘ ْهىع الحغ٧اث البُئُت
وَظا ما أصي الى ْهىع ٨ٞغة البُىز٣افي الظي ٌٗجي جل ٪الىؾُلت لبىاا أق٩ا ٫جدؿِؿُت جغبِ ؤلاوؿان ببِئخه الُبُُٗت،
وَى هدُجت خخمُت لٗال٢ت الترابِ الىزُ ٤بحن الخىىٕ الحُىي والخىىٕ الش٣افي ،وألن ب٣اا ؤلاوؿان مغجبِ ببؾخضامت ق٨لي
٘ٔ٘ -حبيبة زراري ",احلق يف التنوع الثقايف" ,مذكرة ماجستري ,جامعة سطيف ,قسم احلقوق,ٕٓٔٗ,ص ٘.ٛ

 -٘ٔٙيوسف ىرمية ,التنوع الثقايف والتنمية ادلنشودة ,مت تصفح ادلوقع يوم ٔ.ٕٓٔ٘/ٓ٘/
=.http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=93588&r
٘ٔٚ
 فرانسيسكو دي أدليدا ,ادلناطق احمللية والثقافية  :حيث اذلوية واإلبداع تولد الثروة ,مت تصفح ادلوقع يوم ٘ٓ.ٕٓٔ٘/ٓ٘/http://diversity1983.blogspot.com/2014/06/blog-post.html?m

 -٘ٔٛنصر الدين لبال ",دور احلوكمة احمللية يف إرساء ادلدن ادلستدامة" ,مذكرة ماجستري ,جامعة ورقلة ,قسم العلوم السياسية ,ٕٕٓٔ ,ص .ٗٚ
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الخىىٕ وَظا ما صعي الُه اٖالن ألالُٟت ألاممي الى اخترام الُبُٗت وجغقُض اؾخسضام اإلاىاعص الُبُُٗت والى يغوعة اًجاص
َغ ١اؾتهالُ٦ت بضًلتٞ ،الخىمُت في ج٩امل أبٗاصَا ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت والبُئُت جخُلب اَاع أزالقي لُهبذ الخىىٕ
519
الش٣افي يامىا لئلؾخضامت.
وبالخالي تهض ٝالش٣اُٞت البُئُت الى جُىٍغ الىعي البُئي وزل ٤اإلاٗغٞت البُئُت ألاؾاؾُت بُٛت بلىعة ؾلى ٥بُئي اًجابي وصاتم
وَى بمشابت الكغٍ ألاؾاسخي ٧ي ٌؿخُُ٘ ٧ل شخو أن ًئصي صوعٍ بك٩ل ٗٞا ٫في خماًت البُئُت وبالخالي اإلاؿاَمت في
الحٟاّ ٖلى الصحت الٗامت بالى٢اًت الاخخُاَُت يض ألازُاع البُئُت ٖلى يىا وظهاث الىٓغ ؤلاً٩ىلىظُت وؤلا٢خهاصًت
وؤلاظخماُٖت لًمان مؿخ٣بل أمً مً اإلاكا٧ل البُئُت وٍم ً٨اًجاص مجمىٖت مً أَضا ٝالش٣اٞت البُئُت مجها:
 جد ٤ُ٣الحماًت والخُىٍغ اإلاؿخضام للىٓام الُبُعي والىباحي والحُىاوي و٧اٞت ألاهٓمت ؤلاً٩ىلىظُت مً أظل ؤلاؾخ٣غاع
اإلاىٓم الُبُعي ،و٦ظل ٪لحماًت الخىىٕ الحُىي الكامل.
 خماًت اإلاهاصع الُبُُٗت ٧التربت واإلااا والهىاا واإلاىار والتي حٗخبر ٦جؼا عتِسخي مً الىٓام البُئي ،و٦ؤؾاؽ للخىاظض
ؤلاوؿاوي.
 الٗمل ٖلى خ ٟٔوجغؾُش وجىؾُ٘ ًٞاااث خغة وطل ٪لخضمت أظُا ٫مؿخ٣بلُت وأًًا بهض ٝالحٟاّ ٖلى الخىىٕ البُئي.
520
 الى٢اًت الاخخُاَُت مً اإلاكا٧ل البُئُت اإلاؿخ٣بلُت والتي ٢ض ً٩ىن مً اإلام ً٨جضاع٦ها.
ٞالخىىٕ الش٣افي ٌٗخبر ٖامال أؾاؾا مً الٗىامل الخىمُت والٟهم اإلاخباص ٫والخٗاٌل الؿلمي والؿحر هدى الخ٣ضم
الا٢خهاصي والاظخماعي وجصحُذ الخباًىاث والازخالالث الحانلت في الىٓام الضولي الحالي ،واخترام البُئُت وخماًتها ومداعبت
ال٣ٟغ والغ ٘ٞمً مؿخىي الىمى وؤلاهخاط وجىَُض الضًم٣غاَُت والخىؾُ٘ مً اإلاكاع٦ت في ٧ل الُ٣اٖاث ؤلا٢خهاصًت
521
وؤلاظخماُٖت وؤلاصاعٍت.
 .IIIجهُم مذي قػالُت الخىىع الشهافي يإلُت لخكػُل الخىمُت اإلاعخذامت.
 - 1الىشح ؤلاًجابي الزي ًايذ غلى دوس الخىىع الشهافي في جدهُو الخىمُت.
ان الش٣اٞت بمٗىاَا الىاؾ٘ حٗض أخض ألابٗاص ألاؾاؾُت في ٖملُت الخىمُت وبالخالي َىاٖ ٥ال٢ت ظضلُت بحن الخىمُت الش٣اُٞت
والخىمُت ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت ،وختي اإلاؿخضامت ٩ٞل مجهما ًئزغ في ألازغ وٍخؤزغ به وٖلُه هجض أن الش٣اٞت أو الخىىٕ
الش٣افي له صوع اًجابي في جُٟٗل ؾبل الخىمُت في ٖضة ظىاهب مجها:
ٌٗ ض الخىىٕ الش٣افي مهضعا إلزغاا الش٣اٞت البكغٍت ٞالش٣اٞاث ألاٞغاص ًثرحها الخىانل م٘ الش٣اٞاث الٟغصًت اإلاٛاًغة لها.
ً ىُىي الخىىٕ الش٣افي في خض طاجه ٖلى شخيا مً الُ٣م الجمالُت في زلٖ ٤الم مخىىٕ وٚجي في الغأي وألا٩ٞاعٞ ،الخىىٕ
الش٣افي َى أخض اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت للحغٍت ؤلاوؿاهُت وأخض قغوَها لٟهم الحُاة ؤلاوؿاهُت وجىُٓمها.

-ٜ٘ٔ
 -520أعمر عزوي ,أمحد لعمى ",الثقافة البيئية بعد اسرتاتيجي حلماية البيئية" ,مت تصفح ادلوقع يوم.ٕٓٔ٘/ٓ٘/ٖٓ :
.http://www.diwanalarab.com/spip.php?article
حبيبة زراري ,مرجع سبق ذكره ,ص .ٛٚ

 -521اإلعالن اإلسالمي حول التنوع الثقايف ,ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم الثقافية ,اجلزائر ,ٕٓٓٗ ,ص ٘ .مت تصفح ادلوقع يوم ٗٓ. ٕٓٔ٘/ٓ٘/
.https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4230042/thqafa3.pdf
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ً سل ٤الخىىٕ الش٣افي مىازا حكترُٞ ٥ه الش٣اٞاث اإلاسخلٟت بدىاع ٌٗىص بالىٖ ٟ٘لحها للجمُ٘ اط حٗمل الازخالٞاث الٟىُت
وألاصبُت وألازالُ٢ت وٚحرَا مً الٗاصاث ٖلى جباص ٫مجمىٖت مً الخبراث والخجاعب ُٞما بُجهم وأًًا ٖلى زل ٤أ٩ٞاع
522
ظضًضة.
 الخىىٕ الش٣افي أؾاؽ خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان وجُبُ ٤الضًم٣غاَُت ٞبضون ؤلا٢غاع بالخىىٕ الش٣افي ال ًم ً٨ؤلا٢غاع بىظىص
يماهاث لٗؼة ٦غامت ؤلاوؿان وخماًت خ٣ى٢ه ألازغي٦ ،ما أهه بضون الدؿلُم بالح٣ى ١الش٣اُٞت والخىىٕ الش٣افي ًهٗب ٖمل
اإلاجخمٗاث الضًم٣غاَُت بُغٍ٣ت صحُدت ٞؤي اهتها٧اث جُا ٫الح٣ى ١الش٣اُٞت هي ٖباعة ًٖ خ٣ى ١وخغٍاث ،ومؿئولُاث
لصخو وحٗض ٖات ٤أمام اخترام ظمُ٘ الح٣ى ١ؤلاوؿاهُت ألجها ج٣ىى مباقغة ؾالمت الصخو في اإلاجا ٫ألاؾاسخي لىظىصٍ
وَى الهىٍت.
ٌٗ خبر الخىىٕ الش٣افي مهضعا إلاىاظهت اإلاكا٧ل اإلاٗانغة مً زال ٫ج٣ضًم بٌٗ الحلى ٫وجىٞحر مؿاعاث بضًلت إلًجاص خلى٫
523

إلاساو ٝاإلاكا٧ل الحايغة ومؿخ٣بل اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ٩٦ل.
 - 2الىشح العلبي الزي ًشي الخىىع الشهافي يمػشنل ؤمام جكػُل الخىمُت.
بالغٚم مً الضوع الٟٗالت للخىىٕ الش٣افي في زل ٤وجُىٍغ ظمُ٘ اإلاجاالث وَظا مً زال ٫الخباص ٫الش٣افي والىعي الظي
ٌؿاَم في خماًت الح٣ى ١وخ٦ ٟٔغامت ؤلاوؿان وجلبُت ٧ل مخُلباجه في الحايغ واإلاؿخ٣بل جدذ قٗاع جىٞحر خاظُاث
ألاظُا ٫الحايغ صون اإلاؿاؽ لحاظاث ألاظُا ٫اإلا٣بلت يمً الخىمُت اإلاؿخضامت ب٩ل ابٗاصَا ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت
والبُئُت ،اال أهه ًب٣ي الخىىٕ الش٣افي ًمتز بمجمىٖت مً الخهاتو التي حٗض أخض الٗىات ٤أمام جد ٤ُ٣الخىمُت ومجها:
 ان ازخال ٝالش٣اٞاث ٌٗغ٢ل الخىانل بحن اإلاجخمٗاثٞ ،بطا ٧ان مشال ؤلازخال ٝفي الٗىهغ اللٛىي بحن الش٣اٞاث ٦شحرا ما
ً٩ىن مهضع الهٗىبت في الخىانل٦ ،ما أن ؤلازخال ٝفي الٗ٣اتض أو الٗاصاث ً٩ىن ٖامل مشبُا صون التزواط بحن أٞغاص
524
اإلاجمىٖاث الش٣اُٞت وَظا ماًئصي الى ػٍاصة الهىة بحن الش٣اٞاث.
 الخٗضص الش٣افي ًئصي الى ج ٪ُ٨ٟاإلاجخم٘ واهدكاع الهغاٖاث خُض جؤ٦ض الٗضًض مً الضعاؾاث ٖلى الش٣اٞت والحًاعة
طاث الخهىنُت الضًيُت جلٗب الباعػ والحل٣ت ألاز٣ل في الهغاٖاث اإلاٗانغة.
٦ ما ٌٗخبر الخىىٕ الش٣افي ٦ؿبب مً أؾباب الاهدغا ٝاإلاجخمعي ولهظا البض مً عًٞه وٖضم الاٖترا ٝبه ألهه ًُ٘٣
ألاوانغ التي ججم٘ أٞغاص اإلاجخم٘ وفي َظا الؿُاً ١ئ٦ض اخض الباخشحن صًلي أن البالص التي ج٣غ بالخىىٕ الش٣افي جسخاع بالوعي
الخٟغ٢ت الاظخماُٖت بل ٦ؤلُت جىلض الاوك٣ا ١بحن م٩ىهاث اإلاجخم٘.
 الٛؼو الش٣افي خُض ًالخٔ َُمىت ألاوكُت الش٣اُٞت ألاظىبُت ٦ما وهىٖا ،في م٣ابل أوكُت مدلُت مدضوصة وَظا ما ًٟؿغ
ُٚاب مكغوٕ ز٣افي وَجي في مىاظهت ٞخذ ألابىاب للش٣اٞاث الىاٞضة وَظا ما ًئصي الى خالت مً ؤلاخباٍ.
ٞ كل الٗضًض مً اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت هدُجت جىىٕ وازخال ٝالش٣اٞاث.

525

 -522ييشرة علي زلمد أمني ,مرجع سبق ذكره ,ص ٘٘.
ٖٕ٘ -سناء منيغر ,مرجع سبق ذكره ,صٓ٘.
 -524ييشرة علي زلمد أمني ,مرجع سبق ذكره ,ص ٘٘.
 -525صادق عبشة ,صورة األقليات ادلسلمة والتعدد الثقايف يف بريطانيا ,رابطة العامل اإلسالمي ,تونس,ٕٕٓٔ,ص ٖٔ.
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الخاجمت:
مما ؾبً ٤م ً٨أن هسلو بؤن ْاَغة الخىىٕ الش٣افي لِـ ظضًضة واهما ٖغٞتها الٗضًض مً صو ٫الٗالم مىظ أػمىت بُٗضة،
و٢ض أ٢غث الٗضًض مً ؤلاجٟاُ٢اث وؤلاٖالهاث ٖلى يغوعة ؤلا٢غاع بها ببٖخباعَا أخض مئقغاث خغٍت وخماًت ال٨غامت
ؤلاوؿاهُت وَظا ما ٌٗؼػ مً زضمت ؤلاوؿان ،وَظا ما أ٢غٍ اٖالن الُىوؿ٩ى الٗالمي بؤن الخىىٕ الش٣افي بىنٟه ٖامال مً
ٖىامل الخىمُت ألن الخىىٕ الش٣افي ًىؾ٘ هُا ١الخُاعاث اإلاخاخت ل٩ل ٞغص ٞهى أخض مهاصع الخىمُت في مسخل ٠أبٗاصَا
ؤلاظخماُٖت مً زالٞ ٫خذ اإلاجا ٫للحىاع والخٗاٌل الؿلمي ،و٦ظا في اإلاجا ٫ؤلا٢خهاصي مً ٞخذ ألابىاب للخٗامل م٘
ألاؾىا ١الخاعظُت وع ٘ٞمؿخىي ؤلاهخاح ،وفي اإلاؿخىي البُئي مً زال ٫ؤلاؾخٛال ٫ألامشل لثرواث الُبُٗت وفي اَاع َظا
الخ٩امل ًم ً٨جىٞحر الحاظاث ل٩ل ألاظُا ٫الحايغ واإلاؿخ٣بل صون جمحز ،وَظا ما ًم ً٨أن جد٣ُ٣ه في الٗضًض مً صو٫
الٗالم التي جغاعي الخىىٕ الش٣افي في اَاعٍ ؤلاًجابي وألاؾخٟاصة مىه لخد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت ب٩ل أبٗاصَا.
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الػىإلات واوػٍاظاتها غلى الخىمُت اإلاعخذامت للذوُ الىامُت
ألاظخارة صوٍتي ظاسة ظامػت الؽارلي بً ظذًذ – الىاسف -الجضاثش

اإلالخق:
ل٣ض صإ نِذ ل ٟٔالٗىإلات بالغٚم مً ٚمىى َضا اإلاهُلح في أصَان الىاؽ ،بؿبب أهه لِـ مهُلح لٛىٍا ٢امىؾُا
ٌؿهل جٟؿحرٍ وقغح مضلىالجه اللٛىٍت اإلاخهلت بهٞ .هضا الل ٟٔله مٟهىم قمىلي ًظَب ٖمُ٣ا و في ظمُ٘ الاججاَاث لىن٠
خغ٦ت الخُٛحر اإلاخىانلت ٣ٞ,ض اههبذ ظمُ٘ الخٗغٍٟاث في التر٦حز الىاضح ٖلى البٗض الا٢خهاصي ،و َضا بؿبب ٖال٢تها
الىَُضة باال٢خهاص والغأؾمالُت ،وَضا ما أصي الى اعجباٍ الخىمُت بالٗىإلات و مضي جؤزحرَا ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت و٦ضا ٖلى
ز٣اٞت ألاٞغاص .زانت مً الش٣اٞاث الٛغبُت .
ٞالضو ٫الٗغبُت حٗاوي مً مك٩لت خاصة ٖل ا٢خهاصَا و جىمُتها .
لضا خاولىا في َظٍ الىع٢ت البدشُت الخٗغٖ ٝلى اوٗ٩اؾاث الٗىإلات ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت .
الٍلماث اإلاكخاخُت :الٗىإلات ،الخىمُت ،الخىمُت اإلاؿخضامت.

و جىذسط اإلاذاخلت جدذ هذه الػىاـش :
مهذمت
 -1مكهىم الػىإلات .
 -2مجاالث الػىإلات.
 -3مكهىم الخىمُت .
 -4مكهىم الخىمُت اإلاعخذامت.
 – 5مبادت الخىمُت اإلاعخذامت.
 -6اوػٍاظاث الػىإلات غلى انخفادًاث الذوُ الػشبُت .
 -7آلازاس الاًجابُت والعلبُت غلى جىمُت الذوُ الىامُت .
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مهذمت:
الٗىإلات بحن ْاَغ مدمىص و م٣هض مظمىم ٞ،هي حٗبر ًٖ اهضماط م٩ىهاث ألامم الؿُاؾُت و الش٣اُٞت و الا٢خهاصًت ،جدذ
ُٚاا همىطجي ٖلمي جخد٨م ُٞه ال٣ىي اإلاؿُُغة إلاا لها مً ٢ىة وهٟىط ٖلمي وج٨ىىلىجي و اٖالمي و ٖؿ٨غي ....التي ٚؼث به
ٖ٣ى ٫البكغ في ظمُ٘ أهداا الٗالم ،و أزغث في الكٗىب مً خُض جضعي أو ال جضعي ،و ظٗلتها أؾحرة إلاا جُغخه و حؿى٢ه مً
مىخجاث ز٣اُٞت و ا٢خهاصًت .
ٞالخُىع الهاتل و الخ٣ضم الهىاعي أوظض ًٞاا واؾٗا للضو ٫ألاوعوبُت الى البدض ًٖ ألاؾىا ١الخاعظُت أو ًٖ مً ًغوط لها
 ،والبدض ًٖ مىهج ًٟغى هٟؿه و بالخالي ٧اهذ " الػىإلات ".
ي ٠الى ٧ل َضا الخُىعاث و ما ناخبها مً زغوة في ج٨ىىلىظُا الاجهاالث و الال٨تروهُاث والخىظحهاث الا٢خهاصًت و
البدض في ٢اعة أؾُا و اٞغٍُ٣ا ًٖ الاؾدشماع و الُض الٗاملت الغزُهت ،خُض ؾُ٣ذ الحضوص التي ٧اهذ حك٩ل ظضاعا مىُٗا
،و اهضزغث الُ٣ىص ؤلاصاعٍت ختى ونلىا الى م٣ىلت أن الٗالم أنبذ نشٍت ـؿحرة .
ٞغٚم الحضازت اليؿبُت ل٨ٟغة الخىمُت اإلاؿخضامت اال أجها أنبدذ بٗضا َاما في اؾتراجُجُت الخىمُتٞ ،ال ًٟ٨ي أن ج٣اؽ
الخىمُت ببىض الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ٦ما ٧ان الحا ٫الي و٢ذ ٢غٍب ،ول ً٨ال بض أن ًًا ٝلها ون ٠آزغ وَى أن ج٩ىن مخ٣ٟت
م٘ م٣خًُاث الاؾخضامت.
والخىمُت اإلاؿخضامت ج٣خطخي أن ً٩ىن الىمى الا٢خهاصي في الى٢ذ الحايغ مخ٣ٟا م٘ مهلحت ألاظُا ٫ال٣اصمت ولِـ ٖلى
خؿابها ،وبخٗبحر آزغ ال ًجىػ أن ًئصي الىمى في الى٢ذ الحايغ الى ؤلايغاع بمهالح ألاظُا ٫اإلا٣بلت ،و٢ض ٧ان الضا ٘ٞالى
ْهىع طل ٪اإلاٟهىم الخىمىي اإلاخُىع ،الى ما هخج ًٖ أهٓمت ؤلاهخاط وهماطط الاؾتهال ٥اإلاخبٗت مً ايغاع واضح باإلاىاعص الىاصعة
والخىىٕ البُىلىجي والش٣افي ،اإلا٣بلت.
بُهىع الٗىإلات وػٍاصة خاالث اإلاىاٞؿت بحن اإلاىٓماث وجىىٕ ؤلاهخاط الٗالمي  ،باإلياٞت الى ْهىع مبضأ اصاعة الجىصة الكاملت
وٞغى ؾُاؾت ٦ؿب عيا الؼبىن ٦مبضأ ٌؿاٖض ٖلى صًمىمت ب٣اا اإلاىٓمت في ٖملها واهدكاعَا .
وهدُجت لخل ٪الخٛحراث الٗاإلاُت وؤلا٢لُمُت جدى ٫الاٖخباع ؤلاصاعة مً ٧ىجها مجغص اصاعة تهخم بكئون الٗاملحن وٖال٢اتهم
ومهالحهم وجىُٓم ٖملهم م٘ اإلاىٓماث  ،الى أزظَا بىٓغ الاٖخباع ٖلى أجها وُْٟت اؾتراجُجُت ب٩ل مٗىاَا ألجها جخٗامل م٘
مىعص خُىي وٗٞا ٫باليؿبت للمىٓماث  ،والظي ؾُئصي الى هجاح الاؾدشماع في بُ٣ت اإلاىاعص ألازغي لى جم اؾدشماعٍ بالك٩ل
اإلاُلىب .
لضا خاولىا في َاجه الىع٢ت البدشُت الخٗغٖ ٝلي الدؿاإ ٫الخالي :
اإلاعخذامت؟

ما مذي اوػٍاظاث و جإزحراث الػىإلات في الخىمُت

 -1مكهىم الػىإلات :
الٗىإلات لٛىٍا هي ظٗل الصخئ ٖاإلاُا أي جىخُضٍ ُٞما بحن الكٗىب و ألامم .
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 الٗىإلات مٟهىم صإ في الٗ٣ض ألازحر ٢هض التروٍج لٓاَغة ا٢خهاص الؿى ١الحغ،بٗض اجهُاع الىٓم الاقتراُ٦ت في
526
أوعوبا الكغُ٢ت و الاجداص الؿىُٞتي لِكغٕ الٗالم طي الُ٣ب الىاخض .
 الٗىإلات في مٓهغَا ألاؾاسخي هي ج٨خل ا٢خهاصي لل٣ىي الٗٓمى لالؾخئشاع بثرواث الٗالم ،مىاصٍ ألاولُت ،و أؾىا٢ه
ٖلى خؿاب الكٗىب ال٣ٟحرة ،و اخخىاا اإلاغ٦ؼ لؤلَغا ٝالتي خاولذ ال٩ٟا ٥مىه في الخمؿُيُاث و الؿخِىُاث ابان
خغ٦ت الخدغٍغ الىَجي ٞ،ؤعاص اإلاغ٦ؼ وعازتها مً ظضًض جدذ أخض أق٩ا ٫الهُمىت و هي الٗىإلات ،و ٦ؤجها لم جسغط مً
527
الاؾخٗماع اال ٧ي حٗىص الُه مً ظضًض .
 الٗىإلات هي الٓاَغة التي وكهضَا في بضاًت ٖىإلات ؤلاهخاط و الغأؾما ٫ؤلاهخاجي و ٢ىي ؤلاهخاط الغأؾمالُت  ،و بالخالي
ٖال٢اث الغأؾمالُت و وكغَا في ٧ل م٩ان مىاؾب و مالتم زاعط مجخمٗاث اإلاغ٦ؼ ألانلي
أي أن ْاَغة الٗىإلات التي وِٗكها هي َلُٗت صاتغة ؤلاهخاط الغأؾمالي – الى َضا الحض أو الى طل – ٪الى ؤلاَغا ٝبٗض
528
خهغَا َىاَ ٫ظٍ اإلاضة ٧لُا في مجخمٗاث اإلاغ٦ؼ و صوله.
 الٗىإلات هي الحغ٦ت اليكُت و الحغة و اإلادؿاعٖت للمباصالث الٗاإلاُت اإلاالُت و الخجاعٍت ،و هي الٛاا الحضوص و الحىاظؼ
الدكغَُٗت و الجمغ وُ٦ت و زالٞها اما خغ٦ت جى٣ل الؿل٘ و عإوؽ ألامىا،٫و ًمشل جُىع ألاهثرهض بما في طل ٪الخجاعة ٖبر
529
" الكب٨ت الٗاإلاُت "ْاَغة ظضًضة مً ْىاَغ ٖىإلات الا٢خهاص .
 - 2مجاالث الػىإلات :
ان الٗىإلات لم ج٨خٟي باإلاجاالث التي مً قؤجها أن حٗىص بالخحر ٖلى قٗىبها  ِ٣ٞمشل الا٢خهاص و الخجاعة بل حٗضث طل ٪الى
ظىاهب أزغي ٧الؿُاؾت والش٣اٞت و بالخالي اإلاؿاؽ بش٣اٞت وَىٍت الكٗىب و ٚحرَا  ،هٓغا لًٗ ٠الضو ٫الىامُت في الخهضي
لهضٍ الخؤزحراث و خماًت َىٍتها و ا٢خهاصَا و جىمُتها .و مً مجاالتها :
 الػىإلات العُاظُت :خلى ٫الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث الٗمال٢ت مدل الضو ٫و ج٣غع م٩اجها.
 الػىإلات الخهىُت  :وهي ٖىإلات الاجهاالث و زانت ؾُُغة قب٨ت الاهثرهض،و َضا ما ًضزل خًاعاث الٗالم جدذ ٨ٞغة
خًاعة واخضة .
 الػىإلات الانخفادًت :حٗخمض ٖلى ا٢خهاص الؿى ١و اإلاىاٞؿت الحغة وجمجُض الُ٣إ الخام .
 - 3ما الخىمُت ؟
جىُىي الخىمُت في أبل ٜنىعَا ٖلى اخضار هىٕ مً الخُٛحر في اإلاجخم٘ الظي جخىظه الُه  ،و بالُب٘ ٞهظا الخُٛحر مً
اإلام ً٨أن ً٩ىن ماصًا ٌؿعى الى ع ٘ٞاإلاؿخىي الا٢خهاصي و الخ٨ىىلىجي لظاث اإلاجخم٘  ،و ٢ض ً٩ىن مٗىىٍا ٌؿتهض ٝحُٛحر
530
اججاَاث الىاؽ و ج٣الُضَم و مُىلهم.
ٞاألمغ ًخٗل ٤اطن بٗملُاث َاصٞت مدضوصة في الؼمان و اإلا٩ان جغاًَ ٖلى الخُٛحر ؤلاًجابي َبٗا  ،ان الخىمُت في مسخل٠
أق٩الها و جهىعاتها حؿتهض ٝأبٗاصا مٟخىخت ٖلى ما َى لىظِؿدُ٩ي أو ما َى مٗىىي ج٣ىص زخاما هدى حُٛحر الؿُاؾاث و
اإلاماعؾاث واإلاىا. ٠٢
526

ؽغٓ خٕف ٚ ٟعالي اٌؼظُ ِ :ب اٌؼٌّٛخ ؟اٌطجؼخ اال، ٌٝٚدِؾك،داس اٌفىش ،1999،ؿ. 11،
52
اٌّشعغ اٌغبثك،ؿ . 22 ،
528
ثٓ ٔبفش ػ١غ: ٝأؼىبعبد اٌؼٌّٛخ ػٍ ٝاألِٓ اٌغذائ ٟف ٟاٌذٚي اٌؼشة٠خ ِ،غٍخ اٌؼٍ َٛاالٔغبٔ١خ،اٌؼذد ،22د٠غّجش، 2004،ؿ. 3 ،
529
ِؾّذ د٠بة  :ػٌّٛخ االلزقبد ِ،غٍخ اٌؼشث، ٟاٌؼذد ٕ٠، 494ب٠ش ، 2000ؿ. 39،
عبد الرحيم العطري "،مفهوم التنمية " ،مدونات مكتوب (مدونة هشام عميري) ،نقال عن موقعhttp://hicham-a.maktoobblog.com :
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ل ً٨حٗغٍ ٠الخىمُت ًٓل مغجبُا صوما بالخلُٟت الٗلمُت و الاؾتراجُجُاث الىٓغٍت ٗٞ ،لماا الا٢خهاص مشال ٌٗغٞىجها بؤجها
الؼٍاصة الؿغَٗت في مؿخىي ؤلاهخاط الا٢خهاصي ٖبر الغ ٘ٞمً مئقغاث الىاجج الضازلي الخام  ،في خحن ًلح ٖلماا الاظخمإ
ٖلى أجها حُٛحر اظخماعي ٌؿتهض ٝاإلاماعؾاث و اإلاىا ٠٢بك٩ل أؾاؽ  ،و َظا ما ٌؿحر ٖلى صعبه اإلاخسههىن في التربُت
الؿ٩اهُت  .اهه ال ًىظض حٗغٍ ٠مىخض للخىمُت  ،اجها جغجبِ بالخهيُ٘ في ٦شحر مً الضو ، ٫و جغمؼ الى جد ٤ُ٣الاؾخ٣ال ٫في
أزغي  ،بل ًظَب الؿاؾت مشال ونٟها بٗملُت جمضًً جخًمً ا٢امت اإلائؾؿاث الاظخماُٖت و الؿُاؾُت  ،بِىما ًمُل آ٫
531
الا٢خهاص الى مٗاصلت الخىمُت بالىمى الا٢خهاصي.
و َظا الازخال ٝالظي ًبهم مٟهىم الخىمُت َى الظي ؾُض ٘ٞبٗضتظ الى ٖملُه اؾخضماط مٟاَُمي جلح ٖلى أن الخىمُت هي
٧ل مخضازل و ميسجم  ،و أهه ج٩ىن هاظٗت و ٗٞالت ٖىضما جخىظه في حٗاَحها م٘ ألاؾئلت اإلاجخمُٗت الى ٧ل الٟٗالُاث اإلاٗبرة
ًٖ ؤلاوؿان و اإلاجخم٘ ٖ ،بر مسخل ٠الىىاحي الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت و الاظخماُٖت و الش٣اُٞت والبُئُت ....طل ٪أن
الا٢خهاع ٖلى البٗض الا٢خهاصي في حٗغٍ ٠الخىمُت ًٓل ٢انغا ًٖ ج٣ضًم اإلاٗجى اإلادخمل للخىمُت  ،و لهظا ٞالخىمُت لً ج٩ىن
ٚحر جدؿحن لكغوٍ الحُاة بخُٛحرَا في الاججاٍ الظي ً٨غؽ الغٞاٍ اإلاجخمعي  .و ل٩ي هل٣ي مؼٍضا مً الًىا ٖلى الخىمُت
ؾىداو ٫في مؿخىي آزغ الا٢تراب أ٦ثر مً مٟهىمي الخىمُت اإلاؿخضامت و الخىمُت اإلادلُت .
 - 4مكهىم الخىمُت اإلاعخذامت
لُاإلاا عبِ مٟهىم الخىمُت بالىمى الا٢خهاصي ،بل ختى أجها في مٟهىمها الًُ٧ ٤اهذ جخمازل الى خض ٦بحر بمٟهىم الىمى
الا٢خهاصي.532
وم٘ نضوع ج٣اعٍغ بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماثي ،لم ٌٗض مٟهىم الخىمُت م٣خهغا ٖ ِ٣ٞلى الىمى الا٢خهاصي ،بل حٗضاٍ
للخؤُ٦ض ٖلى يغوعة جدؿحن ْغو ٝوهىُٖت الحُاة اإلااصًت واإلاٗىىٍت والحغٍاث الؿُاؾُت وباقي الجىاهب طاث الٗال٢ت بالحُاة
ؤلاوؿاهُت .وَ٨ظا بغػث ه٣لت اياُٞت في الخٗغٍ ٠بمٟهىم الخىمُت ،ببياٞت البٗض الؼمجي لها مً مىُل ٤وظىب جىٞغ الٗضالت
في اؾخٟاصة ألاظُا ٫ال٣اصمت مً ٖىاتض الخىمُت ،وبظل ٪أنبدذ الخىمُت اإلاؿخضامت  .ل٣ض جم الخُغ ١ألو ٫مغة بك٩ل عؾمي
الى مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت ؾىت  1987مً زال ٫ج٣غٍغ "مؿخ٣بلىا اإلاكتر "٥الظي أٖضجه اللجىت الٗاإلاُت للبِئت والخىمُت
جدذ اؾم ج٣غٍغ) (Brandt landالظي ٖغٞتها بؤجها "جلبُت اخخُاظاث الجُل الحالي صون اإلاؿاؽ باخخُاظاث ألاظُا٫
ال٣اصمت".533
و هي" مجمىٖت مً الؿُاؾاث وألاوكُت اإلاىظهت هدى اإلاؿخ٣بل ". 534
ٞالخىمُت اإلاؿخضامت لِؿذ ه٣لت واخضة ،ول٨جها ٖملُت مؿخمغة ومُغصة جم ً٨ظمُ٘ أٞغاص اإلاجخم٘ مً جىؾُ٘ هُا٢ ١ضعاَم
الى أ٢صخى خض مم ً٨وجىُْٟها بما ًٟ٨ل جد ٤ُ٣مدهلت ًججي زماعَا الجُل الحايغ ٦ما جججي زماعَا ألاظُا ٫ال٣اصمت. 535
ٔ 531فظ اٌّٛلغ

ٗ أسامة عبد الرمحن ,تنمية التخلف وإدارة التنمية ,الطبعة األوىل ,مركز دراسات الوحدة العربية ,بريوت  , 1997ص٘ٔ.
533

Gélinier., O, Simon., F-X., Billard., J-P, Muler., J-L, Développement durable: Pour une entreprise
compétitive et responsable, éd:ESF, 3ème éd, Paris 2005, p.21.

Gélinier., O, Simon., F-X., Billard., J-P, Muler., J-L, (2005), Ibid, p.19.
ٖ٘٘ أسامة عبد الرمحن)  ,( 1997ادلرجع السابق ,ص. 16
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ٕ ،ٔ99والظي اَخم بك٩ل عؾمي بهظا اإلاىيىٕ مً
وَٗض ج٣غٍغ ) (Brandt landأؾاؽ ٖمل مئجمغ عٍى ( البراػٍل) أٞغٍل ؾىت
زال ٫اإلاهاص٢ت ٖلى " ظضو ٫أٖما ٫ال٣غنٕٔ" الظي أؾـ مً الىاخُت الىٓغٍت إلاٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت التي جؤزظ بٗحن
الاٖخباع الجاهب البُئي ،ؤلاوؿاوي والخىمىي وجؤُ٦ض نلت الخ٩اٞل ال٣اتمت بحن خماًت البِئت وؤلانالح البُئي مً ظهت وبحن
الخىمُت والً٣اا ٖلى ال٣ٟغ مً ظهت أزغي.
ٖ ٔ99الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت ٖلى أجها وكاٍ
الخىمُت اإلاؿخضامت ٖغٞها ؤلاجداص ألاوعوبي للبِئت واإلاخجزَاث ال٣ىمُت ؾىت
ًداٖ ٔٞلى البِئت وٍد ٤٣الخ٩امل الا٢خهاصي والاظخماعي وٍغج٣ي بالبِئت اإلاٗماعٍت٦ ،ما حٗغٖ ٝلى أجها الخىمُت التي ج٣ابل
وحكب٘ اخخُاظاث اإلاجخمٗاث الًُٟت الحالُت ويمان اؾخٟاصة ألاظُا ٫اإلاؿخ٣بلُت٦ ،ما أجها الخىمُت التي جضًغ اإلاىاعص بؤؾلىب
ًد ٤٣الٟىاتض الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والجمالُت م٘ ؤلاب٣اا ٖلى الىخضة الش٣اُٞت و اؾخمغاعاًت الٗملُاث ؤلاً٩ىلىظُت والخىىٕ
536
البُىلىجي وم٣ىماث الحُاة ألاؾاؾُت.
 وبالخالي ًم ً٨ال٣ى ٫أن الخىمُت اإلاؿخضامت هي جىمُت حؿخجُب إلاسخل ٠عٚباث وخاظُاث ؤلاوؿان م٘ اإلادآٞت ٖلى
البِئت وصون عًَ مؿخ٣بل ألاظُا ٫ال٣اصمتٞ .هظا اإلاٟهىم طو زالزت أبٗاص أؾاؾُت:
 بٗض الخىمُت الا٢خهاصًت؛ بٗض الحٟاّ ٖلى البِئت والاؾخٛال ٫الٗ٣الوي للمىاعص الُبُُٗت بٗض الخىمُت الاظخماُٖت التي تهض ٝالى جدؿحن خُاة البكغ.537

ومً زالَ ٫ظٍ الخٗاعًٍ ٠م ً٨اؾخسالم أَم الٗىانغ اإلا٩ىهت للخىمُت اإلاؿخضامت وهي:
 الٗىهغ الاظخماعي ( جد ٤ُ٣جىمُت اظخماُٖت بحن مسخلٞ ٠ئاث اإلاجخم٘ )؛
 الٗىهغ الا٢خهاصي ( جد ٤ُ٣الىمى الا٢خهاصي ،والخىػَ٘ الٗاص ٫والثروة )؛
 الٗىهغ البُئي ( اإلادآٞت ٖلى البِئت وخماًتها )؛
 الٗىهغ الش٣افي ( اخترام الخىىٕ الش٣افي في اإلاجخم٘ )؛
 الٗىهغ اإلا٩اوي ( جد ٤ُ٣جىاػن بحن اإلاضن وألاعٍا ٝوالتهُئت الٗمغاهُت...الخ).

وبالىٓغ الى َظٍ الجىاهب هجض أن َىا ٥مدىع آزغ أؾاسخي للخىمُت اإلاؿخضامت وَى البٗض اإلائؾسخيٞ ،بضون مئؾؿاث
٢اصعة ٖلى جُبُ ٤اؾتراجُجُاث ومسُُاث الخىمُت اإلاؿخضامت ،لً حؿخُُ٘ الضو ٫واإلاجخمٗاث اإلاطخي في جىمُت مؿخضامت
ٖبر بغامج مؿخضًمت ًُب٣ها أٞغاص ومئؾؿاث.
وٖلى الغٚم مً أن للمئؾؿاث صوع مدىعي في جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت ،اال أن وظىص آلُاث ٢اهىهُت ٗٞالت ٦جؼا مً
الجهاػ الغ٢ابي أمغ يغوعي الؾخضامت الخىمُت٣ٞ ،ىاهحن الاؾدشماع والخىمُت الاظخماُٖت و٢ىاهحن الٗمل والٗما ٫وما بحن
ٖ٘ٙ

د .محمد إبراىيم عراقي و فاروق عبد النبي عطا اهلل

 :التنمية السياحية المستدامة في جميورية مصر العربية

" دراسة تقويمية بالتطبيق عمى

محافظة اإلسكندرية " المعيد العالي لمسياحة والفنادق والحاسب اآللي – السيوف اإلسكندرية ،ص4.

537

Siaka coulibaly, participation citoyenne et bonne gouvernance et développement durable : les
conditions de la durabilité sociale des actions de développement, séminaire sur le développement
durable en pays francophone, Ouaga dougou, Afrique le 24 / 11 / 2003.
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البِئت وأهٓمتها ًجب أن جخ٩امل في عإٍت ٢اهىهُت جم ً٨عظل ال٣اهىن ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث مً يبِ الٗملُت الخىمىٍت وصٗٞها
لؤلمام ب٣ىاهحن ٖهغٍت جئ٦ض الىهج الكمىلي للخىمُت .وَظا الضوع ًخُلب وظىص مئؾؿاث ٢اهىهُت مضع٦ت ألَمُت َظٍ الخىمُت
ومئَلت ب٩ىاصعَا لخُبُ ٤ال٣ىاهحن وجُٟٗلها لًمان الىنى ٫الى الهض ٝاإلايكىص٦ .ظلً ٪مشل جُبُ ٤ظملت ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت
538
بالخىمُت اإلاؿخضامت ع٦حزة اإلادآٞت ٖلى جدَ ٤ُ٣ظٍ الخىمُت التي جخه ٠باإلاضي البُٗض.
ٞالخىمُت اإلاؿخضامت اطن مٟهىم واؾ٘ ٌكمل ٧ل مُاصًً ؤلانالح الؿُاسخي والا٢خهاصي والاظخماعي ،وتهض ٝبالخهىم
الى جد ٤ُ٣خُاة الغٞاَُت ألظُا ٫الحايغ ويمان الحُاة ال٨غٍمت لؤلظُا ٫ال٣اصمت م٘ خماًت البِئت واؾخٛال ٫اإلاىاعص
الُبُُٗت ٌك٩ل ٖ٣الوي.
 -5مبادت الخىمُت اإلاعخذامت:
539

الخىمُت اإلاؿخضامت ج٣ىم ٖلى اإلاباصة الخالُت:

 مبذؤ الخمامً :ال ًم ً٨جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت اال بخٗبئت وحٗاون ٧ل ألاَغا ٝمً مىاَىحن ،مئؾؿاث ،ظماٖاث
مدلُت ،زبراا ،وٚحرَم .و٦ظلٖ ٪لى مؿخىي اإلائؾؿت الىاخضة ،ال ًم ً٨جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت اال بخًاٞغ ظهىص ٧ل
أٞغاصَا مً اصاعة ،اَاعاث وٖما ٫بؿُاا في ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث.
 مبذؤ اإلاؽاسيت :بما أن الخلىر ٚحر مُ٣ض بدضوص ظٛغاُٞتٞ ،بن الخىمُت اإلاؿخضامت جخُلب البدض في الحلى ٫وجُبُ٣اتها
ٖلى مؿخىي ٖالمي ولِـ مدلي .ل٣ض ناص٢ذ الضو ٫واإلاىٓماث ٚحر الح٩ىمُت اإلاكاع٦ت في ٢مت عٍى صًجاهحرو ٖلى ما
ٌؿمى ب ـ" ظضو ٫أٖما ٫ال٣غن" والظي مً جىنُاجه أن ًدكاع ٥ظمُ٘ ألاٞغاص ٖلى مؿخىي الجماٖاث اإلادلُت في مغاخل
اٖضاص وجبجي مسُُاث الٗمل.
 مبذؤ الىناًتً :جب أن ج٩ىن الحلى ٫التي ًخبىاَا بغهامج الخىمُت اإلاؿخضامت حؿمذ بدماًت البِئت ،جدؿحن مؿخىي الحُاة
وجُبَُ ٤غ ١اهخاط صاتمت.
ان اإلاكاعَ٘ التي ج٩ىن ٞحها اإلاساَغ ٦شحرة ظضا في واخضة مً الجىاهب الشالزت التي جم ج٣ضًمها ًجب صعاؾتها مً ظضًض،
جُىٍغَا أو اَمالها .صون الى٢ىٗ٦ ٝات ٤أمام الخُىعاث الٗلمُت والخ٨ىىلىظُت ألهه مً الهٗب اًجاص َغٍ٣ت لخُُ٣م الخُغ
الىاجج ًٖ آلازاع الؿلبُت التي ًدضثها مىخىط مبخ٨غ أو َغٍ٣ت ظضًضة لئلهخاط.
 – 6اوػٍاظاث الػىإلات غلى انخفادًاث الذوُ الػشبُت :
٢ؿم الباخشىن الاوٗ٩اؾاث ٖلى الضو ٫الىامُت الى ٞغٍ٣حن
الكشٍو ألاوُ :
ًغي أن الٗىإلات أن الٗىإلات قغ باليؿبت ال٢خهاصًاث البلضان اإلاخسلٟت ،و قغ أًًا ٖلى الٟئت الٗاملت في الضو ٫اإلاخ٣ضمت
ألجها ؾخئزغ أًًا ٖلى امخُاػاتها ،و مؿخىي أظىعَا و قغوٍ ٖملها ،و خ٣ى٢ها اإلا٨دؿبت ظمُٗا.
0

 ٖ٘ٛعبريالنعيمات ,التنمية ادلستدامة ,على ادلوقع https://www.ammonnews.net/arabicDemo/article.php
 ٖٜ٘أوحليسان إسناد دالل ,زلاربة الفساد وتفعيل االتصال الناجع ,آليات جتسيد احلكم الراشد حنو حتقيق التنمية ادلستدامة ,ادللتقى الوطين
تطبيق احلكم الرشيد بادلؤسسات االقتصادية الوطنية ,كلية االقتصاد ,جامعة سكيكدة اجلزائر ٖ -ٕ ,ديسمرب .ٕٓٓٚ
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ًئٍض َضا الُغح الٟئاث اإلاٗاعيت للٗىإلات التي ٢امذ بمٓاَغاث في الٗضًض مً البلضان اإلاخ٣ضمت .
الكشٍو الشاوي :
ًغي أن الٗىإلات ٞغنت ٦بحرة للجهىى با٢خهاصًاث البلضان اإلاخسلٟت و البلضان الهىاُٖت ٖلى الؿىاا في اإلاضي الُىٍل ،و
مً عواص َضا الُغح زبراا نىضو ١الى٣ض الضولي و البى ٪الضولي.
 -7آلازاس الاًجابُت و العلُبت للػىإلات غلى جىمُت الذوُ الىامُت :
ٚحر أن الىٓغة اإلاخٟدهت و اإلاىيىُٖت جبحن أن للٗىإلات ظىاهب اًجابُت و أزغي ؾلبُت ٖلى ا٢خهاصًاث البلضان اإلاخسلٟت
،واصا أخؿيذ َضٍ الضو ٫الازخُاع و أٖضث الٗضة ٦ما ًيبػي ٞببم٩اجها حُٗٓم و حٛلُب ٟ٦ت الجىاهب و آلازاع الاًجابُت ٖلى
الجىاهب الؿلبُت للٗىإلات.
للٗىإلات ؾلبُاث ٦شحرة ٦ما اجها ال جسلىا مً اًجابُاث َؼٍلت ظضا .
 آلازاس الاًجابُت :
للٗىإلات أزاعا ٖمُ٣ت ٖلى البلضان الىامُت ٞ،هي جسلٞ ٤غنا ظضًضة َامت :
 ا٢امت أؾىا ١للخجاعة و اًجاص مجمىٖت ٦بحرة مً الؿل٘ الخجاعٍت . الىنى ٫الى ؾىٖ ١المي مىخض و مٟخىح بضون خىاظؼ ظمغُ٦ت أو ٖغاُ٢ل . الىنى ٫بالٗالم الى ٦خلت مخىخضة ؾىاا مً خُض اإلاهالح و اإلاىا ٘ٞاإلاكتر٦ت و الجماُٖت ،أو مً خُض أَمُتجد ٤ُ٣ألامً الجماعي و ًخًمً طل ٪الً٣اا ٖلى بئع الجزاٖاث و مهاصع الخىجغاث.
 الىنى ٫الى ق٩ل مً أق٩ا ٫الخجاوـ الٗالمي ؾىاا بخ٣لُل الٟىاع ١في مؿخىي اإلاِٗكت. جض٣ٞا ث أ٦بر مً عإوؽ ألامىا ٫الخانت الى الضازل. ام٩اهُت الحهىٖ ٫لى الخ٨ىىلىظُا.و٢ض أصي ُ٢ام اٖضاص متزاًضة مً البلضان الىامُت ببظغاا انالخاث مخجهت الى الخاعط مما ظٗلها ٞاٖلت و مؿخُٟضة في
هٟـ الى٢ذ مً الٗىإلات ،اط أن َضٍ ؤلانالخاث حؿهم في الٗىإلات ،و جىؾ٘ في هٟـ الى٢ذ الٟغم أمام البلضان الىامُت
للمكاع٦ت في مىاٗٞها .
و هدُجت لخٗؼٍؼ ؤلاهخاظُت و جىٞحر بِئت أ٦ثر مىاجاة للهاصعاث و الاؾدشماع ألاظىبي،أنبدذ ؤلانالخاث اإلاىظهت للخاعط
541
ٖىهغا عتِؿُا في الخدؿِىاث التي أظغٍذ ٖلى ألاٞا ١الا٢خهاصًت للبلضان الىامُت .
 آلازاس العلبُت :
ال٨شحر مً الى٣اص و اإلا٨ٟغًٍ مٟهىم الٗىإلات باٖخباعَا ْاَغة حٗمل ٖلي تهمِل الكٗىب و اطاللها و ججٗلها وسخت
ممؿىزت مما لضحها مً عنُض ز٣افي و م٣ىماث خًاعٍت
ومً ؾلبُاث الٗىإلات هجض مجها :
 سح ٤الهىٍت و الصخهُت الىَىُت واإلادلُت و نهغَا في ازغي ٖاإلاُت ٚغبُت ال مغظُٗت لها و بالخاليالخسلي ًٖ الاهخماا و الىالا لؤلنى.٫
ض١ب لش٠ؾ:ٟاٌؼٌّٛخ فشؿ عذ٠ذح  ٚرؾذ٠بد فؼجخ "ِغٍخ اٌزّ ٚ ً٠ٛاٌزّٕ١خ،اٌّغٍذ  33اٌؼذد ،األٚيِ،بسط، 1996،ؿ9
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 سح ٤اإلاهالح و اإلاىا ٘ٞالىَىُت جدذ جؤزحراث ا٢خهاصًت و عإوؽ أمىا ٫الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث . اؾدباخت الخام الىَجي و جدىٍله الى ُ٦ان يُٗٚ ٠حر مخماؾ ٪زانت اطا ٧ان َضا الخام ال ًمل٪ال٣ضعة ٖلى الخُىع و الشباث في وظهت الخُاعاث الجاعٞت للٗىإلات.
 ٞغى وناًت أظىبُت باٖخباع أن الٗىإلات مهضعَا أظىبي و باٖخباع أن َضا ألازحر أ٦ثر ج٣ضما و هٟىطا .ً خُلب ٖلى الضو ٫الىامُت فى الؿى ١الٗاإلاُت اهتهاط ججاعة خغة و هٓام اؾدشماعي خغ ،و َ٨ظا جؼصاص اإلاىاٞؿت
542
الخجاعٍت ٖىٟا .
خاجمت :
الٗىإلات وظه مً أوظه الُٛاا الظي ًىحي في ْاَغٍ بالخ٣اعب اإلادمىص ،و ل٨ىه في ظىَغٍ ًدمل بضوع الؿُُغة للىنى٫
الى أخاصًت الُ٣ب جخد٨م في الٗالم و ٤ٞمٗاًحر ا٢خهاصًت و اظخماُٖت وؾُاؾُت.
ٞاإلاؿخ٣بل الا٢خهاصي للضو ٫الىامُت لً ًجهٌ ٖلى مجغص اهخ٣اصاث الضو ٫ألاًٖاا للىٓام الٗالمي وهٓام الخجاعة مخٗضص
ألاَغا ،ٝولً ًخم الً٣اا ٖلى ال٣ٟغ في الضو ٫الىامُت ب َ
ه ِّب اللٗىاث ٖلى ؾلى ٥عأؽ اإلاا ٫الٗالمي ،ولً ً٨جب أن جغ٦ؼ
ِّ
الضو ٫الىامُت وهي حؿعى الى ظٗل الٗىإلات أ٦ثر ٖضالت ٖلى أن ً٩ىن لضحها عإٍتها الخانت وزُُها واؾتراجُجُتها الا٢خهاصًت
الخانت التي جيب٘ مً وا ٘٢اخخُاظاتها ل٩ي جبجي ا٢خهاصًاتها ًّ
طاجُا ،وفي هٟـ الى٢ذ ال جىٗؼ ًٖ ٫الىٓام الٗالمي ،وطل٪
باالؾخٟاصة مً مؼاًا َظا الىٓام وحٗضًل أوياٖها بما ًؼٍض مً ٞاتضتها مً اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت الضولُت ،وٍدُذ لها أن
جداٖ ٔٞلى ٢ضعاتها ومىاعصَا الا٢خهاصًت وٍدا ٔٞلها ٖلى َىٍتها الش٣اُٞت.
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الخىىع الشهافي يػامل لخلو المؿي الىكسخي غىذ الكشد في بِشت الػمل
ألاظخارة سا هُت هادف ظامػت باجي مخخاس -غىابت(/الجضاثش).

ملخق:
مما القُٞ ٪ه أن الش٣اٞت جخسظ أق٩اال مخىىٖت ٖبر الؼمان واإلا٩ان ،وَظا الخىىٕ ًخجلى في أنالت الهىٍاث اإلامحزة
للمجمىٖاث واإلاجخمٗاث واإلاىٓماث التي جخؤل ٠مجها ؤلاوؿاهُت ،و٦ظا في حٗضصَا وجٟاٖلها .وٍتزاًض جىىٕ َظٍ اإلاجخمٗاث ًىما
بٗض ًىم ،مما ٌؿخضعي الخٟاٖل اإلايسجم والغٚبت في الِٗل اإلاكتر ٥بحن ألاٞغاص واإلاجمىٖاث طاث الهىٍاث الش٣اُٞت اإلاخٗضصة
واإلاخىىٖت ،وبالغظىٕ الى اٖالن الُىوؿ٩ى الٗالمي بكؤن الخىىٕ الش٣افي هجضٍ ٌكحر الى أن الخٗضصًت الش٣اُٞت هي الغص
الؿُاسخي ٖلى وا ٘٢الخىىٕ الش٣افي ،وخُض أن الخٗضصًت الش٣اُٞت ال ًمٞ ً٨هلها ًٖ وظىص اَاع صًمى٢غاَي ٞبجها جِؿغ
ًء
اإلاباصالث الش٣اُٞت واػصَاع ال٣ضعاث ؤلابضاُٖت التي حٛظي الحُاة الٗامت ،واطا ٧اهذ الح٣ى ١الش٣اُٞت ظؼاا ال ًخجؼأ مً
خ٣ى ١ؤلاوؿان التي هي خ٣ىٖ ١اإلاُت ومخ٩اٞلت ٞان مً خ٧ ٤ل شخو أن ًخمخ٘ بال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ هٟؿه وؤلابضإ في
ًء
ًء
ًء
٧ل اإلاجاالث٦ ،ما أن له الح ٤في حٗلُم وجضعٍب ظُضًً ًدترمان َىٍخه الش٣اُٞت اختراما ٧امالًٞ ،ال ًٖ الح ٤في مماعؾت
ج٣الُضٍ وأٖغاٞه الش٣اُٞت الخانت واإلامحزة وطل ٪مً زال ٫جىمُت وجدؿحن الؿبل الُٟ٨لت بخد ٤ُ٣طل ٪واإلاخمشلت في جُىٍغ
مهاعاث و٢ضعاث الٟغص بما ًخماشخى وُ٢م جل ٪الش٣اٞاث وزانت صازل مىٓماث الٗمل التي ال ج٩اص جسلى مً الش٣اٞاث الٟغُٖت
ًء
والتي ٦شحرا مً ألاخُان ؾخئزغ ال مدا ٫بك٩ل أو بآزغ في ؾلى٧اجه وُ٢مه ،وان لم ه٣ل في َىٍخه الصخهُت مما ٌؿبب له
الٗضًض مً الًٛىٍ الىٟؿُت والهغاٖاث الضازلُت طاث الخؤزحر الؿلبي ٖلى خالخه الصحُت والاظخماُٖت وألاصاتُت...
َظا ما ؾىداو ٫حؿلُِ الًىا ٖلُه مً زالَ ٫ظٍ ألاوعا ١البدشُت وطل ٪مً زال:٫
 الخُغ ١الى ماَُت الش٣اٞت الخىُٓمُت للمجخم٘ واإلاىٓمت. الخباًً بحن الش٣اٞاث ؤلاوؿاهُت( الخىىٕ الش٣افي) وصوعٍ في زل ٤الً ِٛالىٟسخي في خُاة الٟغص صازل اإلاىٓمت. مداولت الى٢ىٖ ٝلى ما اطا ٧اهذ اصاعة الخٗضص الش٣افي أصاة اصاعٍت أم اؾخجابت جىُٓمُت للمؿخجضاث اإلاؿخدضزت الخُغ ١ألَم الٗىات ٤التي ج٨مً في جد ٤ُ٣ؾبل الاجها ٫الٟٗا ٫في يىا الش٣اٞاث اإلاسخلٟت.ومً أظل ؤلاظابت ًٖ َظٍ الدؿاإالث جم الاهُال ١مً ٌة
ٞغيُت أؾاؾُت مٟاصَا:
ًء
ًء
أن الخىىٕ الش٣افي صازل أًت مىٓمت ٧اهذ(زانت أو ٖامت) ًم٨جها أن ج٩ىن ٖامال أؾاؾُا في زل ٤الًٛىٍ الىٟؿُت لضي
الٟغص الٗامل مما ٌُٗ ٤مً جد ٤ُ٣عجلت الخىمُت ٖلى مؿخىي الٟغص واإلاىٓمت.
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مهذمت
ًء
جىاظه اإلاىٓماث في الى٢ذ الحضًض يٛىَا زاعظُت واإلاخمشلت في ظملت الخٛحراث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت
ًء
والش٣اُٞت ،ويٛىَا صازلُت مغصَا الخىلُٟت الىُُْٟت الىاظمت ًٖ الخلُٟاث الش٣اُٞت اإلاخٗضصة اإلاخىاظضة يمجها،
ٞمؿئولُاتها ال٨بري في مدُُها الخاعجي ًلؼم ٖلحها اًالا اَخمام متزاًض لبيُتها الضازلُت بُٛت جىُٟظ التزاماتها واًجاص مٗاصلت
مخىاػهت جم٨جها مً اؾدُٗاب ٧ل الخلُٟاث الش٣اُٞت م٘ زل ٤همىطط بىاثي مخ٩امل ً٣ىصَا هدى جد ٤ُ٣أَضاٞها الخىُٓمُت
مً أظل الخٗامل بٗ٣الهُت م٘ مسخل ٠جدضًاث الٗهغ .وٖلى ازغ طل ٪أنبذ الؿئا ٫اإلاُغوح صازل اإلاىٓماث َى ُُٟ٦ت
الخٗامل م٘ الخىىٕ الش٣افي اإلاتزاًض ألاَمُت ٦مىٓىع لخىٞحر ٞغم مخ٩اٞئت للجمُ٘٦ ،ما أهه ٌؿاٖض في جد ٤ُ٣ؾمٗت ظُضة
ًء
ًء
للمىٓمت في مدُُها اإلادلي والضولي٦ ،ما ٢ض ً٩ىن لظل ٪الخٗضص الش٣افي جؤزحر ؾلبي ٖلى ألاَضا ٝالخىُٓمُت وٖامال أؾاؾُا
في زل ٤نغاٖاث صازلُت ويٛىَاث هٟؿُت لضي اإلاىعص البكغي مما ٌُٖٗ ٤ملُت الخىمُت وَٗغ٢ل مً اؾخمغاعٍت وهمى
اإلاىٓمت.
الهذف مً الذساظت:
) الى٢ىٖ ٝلى ماَُت الش٣اٞت الخىُٓمُت.
 )2جىيُذ الٗال٢ت بحن الش٣اٞت الٗامت في اإلاجخم٘ والش٣اٞت الخىُٓمُت في اإلائؾؿاث.
 )3صوع الخىىٕ الش٣افي وجًاعب الُ٣م في زل ٤الهغاٖاث والًٛىٍ الىٟؿُت صازل مىٓماث الٗمل.

ًا
ؤوال /مكهىم الشهاقت الخىظُمُت
ًء
٢بل الخىى في ماَُت الش٣اٞت الخىُٓمُت ًجب أوال جدضًض اإلاٗجى الٗام للش٣اٞت.
ؤ -مكهىم الشهاقت
 ًغي ( مهُٟى ٖكىي)( ،)543أن الش٣اٞت ٖباعة ًٖ مجمىٕ الؿماث الغوخُت واإلااصًت وال٨ٟغٍت والٗاَُٟت التي جمحز مجخمٗابُٗىه أو ٞئت اظخماُٖت بُٗجها.
 حكخمل الش٣اٞت ٖلى الٟىىن وآلاصاب وَغات ٤الحُاة ٦ما حكمل الح٣ى ١ألاؾاؾُت لئلوؿان وهٓم الُ٣م والخ٣الُضواإلاٗخ٣ضاث...
 وظىص ز٣اٞاث أؾاؾُت و ز٣اٞاث ٞغُٖت زانت بٟئت أو ٞئاث يمً مئؾؿت ما أو مجخم٘ ما. يغوعة الاٖترا ٝبالخىىٕ الش٣افي في اإلائؾؿت الىاخضة واإلاجخم٘ الىاخض. -543مصطفى عشوي ،أبعاد الثقافة وأثرىا في السموك اإلنتاجي ،جامعة الممك فيد لمبترول والمعادن  ،لظيران-المممكة العربية السعودية،
ص .04
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 ٖضم الاوؿُا ١وعاا مٟهىم ٖىإلات الش٣اٞت مما ً٣لل مً خ ٤الش٣اٞاث ألازغي في الىظىص والىمى والاعج٣اا.ب -مكهىم الشهاقت الخىظُمُت
ان مٟهىم الش٣اٞت في اإلاىٓمت َى مٟهىم أحى مً ٖلم الاهتروبىلىظُا أو ٖلم ؤلاوؿان الظي ًدمل مٗه ال٨شحر مً اإلاٗاعٝ
واإلاٗخ٣ضاث والُ٣م والٟىىن والٗاصاث والخ٣الُض وألاٖغا ٝالتي جىاعثها مً ظُل لجُل.
وٍ٣ىٖ ٫لي الؿلمي في حٗغٍ ٠الش٣اٞت أجها" مغ٦ب ًدخىي ٖلى اإلاٗغٞت ،وال ،ًٟوألازالُ٢اث ،والٗاصاث ،والُ٣م ،والخ٣الُض
ًء
اإلاسخلٟت التي ً٨دؿبها ؤلاوؿان باٖخباعٍ ًٖىا في اإلاجخم٘ ،أي أن الش٣اٞت هي أي شخيا ًخٗلمه وَكاعُٞ ٥ه أًٖاا اإلاجخم٘
بهٟت ٖامت .وان ز٣اٞت اإلاىٓمت حٗبر في ٦شحر مً ألاخُان ًٖ َىٍتها الصخهُت(.)544
ٕ٦ ( )ٔ98ما ط٦غ في ( الٛاهم،
ل٣ض اٖخمض اإلائجمغ الٗالمي بكؤن الؿُاؾاث الش٣اُٞت ،والظي ٖ٣ض في مضًىت اإلا٨ؿُ( ٪
ًء
ٕ٘ٓٓ ،م ،)8ٙحٗغٍٟا للش٣اٞت مئصاٍ أن " الش٣اٞت ٖباعة ًٖ ظمإ الؿماث الغوخُت واإلااصًت وال٨ٟغٍت والٗاَُٟت التي جمحز
ًء
مجخمٗا بُٗىه أو ٞئت اظخماُٖت بُٗجها .وهي حكمل الٟىىن وآلاصاب وَغات ٤الحُاة ٦ما حكمل الح٣ى ١ألاؾاؾُت لئلوؿان
وهٓم الُ٣م والخ٣الُض واإلاٗخ٣ضاث والٟىىن وآلاصاب.)545("...
وٍدبحن مً َظا الخٗغٍ ٠الٗام أن للش٣اٞت ظىاهب ماصًت وعوخُت ،وأجها ٢ض ج٩ىن ز٣اٞت أؾاؾُت وز٣اٞت ٞغُٖت زانت بٟئت
أو ٞئاث يمً مجخم٘ ما ،مما ٌٗجي الاٖترا ٝبالخىىٕ الش٣افي في اإلاجخم٘ الىاخض٦ ،ما ٌٗجي َظا ٖضم الاوؿُا ١وعاا مٟهىم
ٖىإلات الش٣اٞت مما ٌٛمِ خ ٤الش٣اٞاث ألازغي في الىظىص والىمى والاعج٣اا.
ومهما ًٞ ،ً٨بن َظا الخٗغًٍ ٠خماشخى م٘ مجمىٕ الخٗاعٍ ٠التي ٢ضمها ٖلماا الاظخمإ واإلا٨ٟغون لهظا اإلاٟهىم ٦ما ًدبحن مً
الخٗاعٍ ٠الخالُت:
 حػشٍل هىقعدُذ:ٖغَ ٝىٞؿدُض ؾىتٓ ٔ98الش٣اٞت بؤجها " :الخهاتو والُ٣م اإلاكتر٦ت التي جمحز مجمىٖت مً ألاٞغاص ًٖ اإلاجمىٖاث
ألازغي"(.)546
)2002
 حػشٍل مالَ ابً هبي(:مىهىُ مً مفىكى غؽىي،خاو ٫ابً هبي في ٦خابه "مك٩لت الش٣اٞت" أن ً٣ضم حٗغٍٟا إلاٟهىم "الش٣اٞت" حٗغٍٟا أنُال لم ًخؤزغ بالخٗاعٍ ٠الؿاتضة ٖىض
الٗلماا الاظخماُٖحن وألاهثروبىلىظُحن الٛغبُحن؛ ٞؤوعص أنل ال٩لمت في اللٛت الٗغبُت وأنل ال٩لمت في اللٛت الالجُيُت زم
اهخ٣ل الى جدضًض ٖىانغ الش٣اٞت وجدضًض ج٩امل وجٟاٖل َظٍ الٗىانغ والى جدضًض صوع ألازال ١في جغُ٦ب ٖىانغ الش٣اٞت.

 -544زاىد محمد ديري ،السموك التنظيمي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان ،20 0 ،ص .3 2

 -545محمد حسن غانم ،مجدي محمد ،اضطرابات الشخصية الشائعة لدى عينات غير اكمينيكية من المجتمع المصري( ،بدون دار نشر)،

 ،2005ص .86
Hofstede Grett: Cultures, Consequences of International Differences in Work Related Values, Beverly
Hills, California: 1980.
546
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وبٗض جدضًض مٟهىم الش٣اٞت مً الىاخُت اللٛىٍت ،اهخ٣ل ابً هبي الى جدضًضٍ مً الىاخُت الىٟؿُت والاظخماُٖت مٗغٞا بظل٪
الش٣اٞت بؤجها" :مجمىٖت مً الهٟاث الخلُ٣ت والُ٣م الاظخماُٖت التي ًل٣جها الٟغص مىظ والصجه ٦غأؾما ٫أولي في الىؾِ الظي
ولض ُٞه .والش٣اٞت ٖلى َظا ،هي اإلادُِ الظي ٌك٩ل الٟغص ُٞه َباٖه وشخهِخه"(.)547
و٢ض أ٢ام ابً هبي ٖال٢ت وزُ٣ت بحن الش٣اٞت والؿلى ٥مئ٦ضا أن " :الؿلى ٥الاظخماعي للٟغص زاي٘ ألقُاا أٖم مً اإلاٗغٞت
وأوز ٤نلت بالصخهُت مجها بجم٘ اإلاٗلىماث وَظٍ هي الش٣اٞت")548(.
و ٖلُهٞ ،بن الش٣اٞت ٦ما أ٦ض ابً هبي ٖلى طل ٪مغاعا ٖباعة ًٖ هٓغٍت في الؿلى ٥أ٦ثر مً أن ج٩ىن هٓغٍت في اإلاٗغٞت(.)549
ًء
واإلا٣هىص بهظا أن الش٣اٞت لِؿذ ٖلما بل هي بِئت ووؾِ ومدُِ طو بٗض عوحي ٢بل ٧ل شخيا بدُض جخ٩ىن في َظا اإلادُِ
ًء
ظمُ٘ زهاتو اإلاجخم٘ اإلاخدًغ ،وجدك٩ل ُٞه ٧ل ظؼتُاجه و٣ٞا للٛاًت التي عؾمها اإلاجخم٘ لىٟؿه .وفي َظا ؤلاَاع أو
اإلادُِ ًخدغ ٥ؤلاوؿان بٟٗالُت لُٛظي مجغي الحًاعة(.)550
ومً زال ٫ما ؾب ٤حٗخبر الش٣اٞت -أي ز٣اٞت -الىىاة الحُت للصخهُت الٟغصًت والجماُٖت ،ومً جم هي أصاة لخد ٤ُ٣الهىٍت
ال٣ىمُت ألي أمت  ،والهىٍت الخىُٓمُت ألًت مىٓمت.
ًء
اطن ٞالٗال٢ت وزُ٣ت ظضا بحن مشلض اإلاجخم٘ ،الش٣اٞت ،الصخهُت ،باٖخباع أن اإلاجخم٘ َى الجماٖت اإلاىٓمت مً ألاٞغاص
بِىما الش٣اٞت هي مجمىٖت مً الاؾخجاباث اإلا٨دؿبت التي ًخمحز بها أٞغاص َظا اإلاجخم٘ ،أما الصخهُت ٞهي الخىُٓم
الؿُ٩ىلىجي للٟغص ًٖى اإلاجخم٘٨ٞ ،ما ً٣ى ( ٫عال ٠لىخىن) أهه لِـ زمت ق ٪في أن الش٣اٞت مؿئولت ًٖ الجؼا ألا٦بر في
مدخىي أي شخهُت.)551(...
ًء
دوس الشهاقت في الخىظُم :ان صوع الش٣اٞت في ٧ل ما ًسو الخىُٓم َى ظىَغ ٖمل وقغُٖت وظىص الخىُٓم أنال ول٣ض جدضر
ًٖ طل Robbins ٪بؤن أَمُت الش٣اٞت في الخىُٓم جخطح مً زال ٫ماًلي.)552(:
 جغؾُم الحضوص بحن الخىُٓم وؾىاٍ. جىخُض َىٍت ألاًٖاا. حؿهُل الاهخماا والىالا للخىُٓم( م٣ابل الىالا للظاث .)ِ٣ٞ حٗؼٍؼ الشباث والخماؾ ٪الخىُٓمي. أصاة ع٢ابُت وجىظحهُت للمىا ٠٢والؿلى.٥ًء
 ومً طل ٪أًًا أجها جس ٠ٟمً الٛمىى وجىضح الغإٍت للمهمت وألاَضا ٝألًٖاا الخىُٓم.-547ابن نبي ،شروط النيضة ،ترجمة عبد الصبور شاىين ،دار الفكر ،دمشق ، 996 ،ص.83

 -المرجع نفسو ،ص.83

-549مالك بن نبي  ،مرجع سابق ،ص.82
-550المرجع نفسو ،ص.85

 -55بدر محمد األنصاري ،مقدمة لدراسة الشخصية ،الناشر ،ذات السالسل لمطباعة والنشر ،ط  ،2الكويت ،20 2 ،ص .75

 -552محمد الصيرفي ،التطوير التنظيمي ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2007 ،ص .200
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ل ً٨و٦ما ُيً٣ا ٫ؤلاوؿان ابً بُئخه ،ولظل٢ ٪ض ًخؤزغ الٟغص ببٌٗ اإلاخٛحراث البُئُت وزانت مجها جل ٪التي ظغٞتها بىاصع
الٗىإلات في ْل الخٛحراث الغاَىت ٖلى اإلاجخمٗاث ٖامت وفي بِئاث الٗمل زانت وجضازل بٌٗ الُ٣م واإلاٗخ٣ضاث التي أزغث
بك٩ل أو بؤزغ ٖلى الهىٍت الصخهُت للٟغص صازل بِئت ٖمله مما زل ٤له الٗضًض مً الهغاٖاث والايُغاباث ٖلى مؿخىي
خُاجه الصخهُت والاظخماُٖت واإلاهىُت وختى ألاصاتُت.
وَظا ما ٌٗغ ٝبالخىىٕ الش٣افي.
ٞماإلا٣هىص بالخىىٕ الش٣افي صازل مىٓمت الٗمل؟
ًا
زاهُا /الخىىع الشهافي)553(:
ل٣ض ػزغ اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي اإلاٗانغ في جباًً واضح في اَاع الش٣اٞاث الؿاتضة مً ظهت وبحن مٗالم الخُىع الظي ٌكهضٍ
ًء
اإلاجخم٘ ٖامت ومىٓماث الٗمل زانت خالُا بخٟاٖل الحًاعاث ؤلاوؿاهُت وزلٖ ٤ال٢اث ٞغصًت وظماُٖت ًلٗب بها الازخالٝ
ًء
ًء
الش٣افي والحًاعي صوعا ٗٞاال ؾُما أن الٗىإلات Globalisationواهههاع الُ٣ىص والحضوص الٟانلت بحن الش٣اٞاث ظٗلذ مً
الٟغص والجماٖت واإلاىٓمت جخٗامل م٘ خًاعاث وز٣اٞاث مسخلٟت .أو ما ًُلٖ ٤لحها بالشهاقت الكشغُت (مًاصة للش٣اٞت
ألانلُت)ٞ ،الٟغص صازل في بِئت ٖمله ٌٗمل في اَاع ز٣اٞت طاث ٨ٞغة مخجاوؿت ( هٟـ الُ٣م واإلاٗاًحر واللىاتذ.)...
-1مكهىم الخػذد(الخىىع) الشهافي:
ًء
ل٣ض ازخل ٠اإلاىٓغون والضاعؾىن في جدضًض حٗغٍ ٠أو يبِ حٗغٍ ٠اظغاثي للخٗضص الش٣افي ٦بٗض اصاعي هٓغا الزخالٝ
جىظهاتهم في الىٓغ الخٗضص الش٣افي ٦محزة اًجابُت أو ؾلبُت ،وٖلى ازغٍ ؾىداو ٫ط٦غ بٌٗ الخٗاعٍُٞ ٠ماًلي:
٣ٞض ٖغ ٝؾٟاع  Sphereالخٗضص الش٣افي بؤهه" مجمىٖت مً الخهاتو التي جمحز ٧ل ٞغص ًٖ ٚحرٍ ٖلى ؾبُل اإلاشا :٫الٗمغ،
الخىظهاث الجيؿُت ألانل ،الُاتٟت الضًيُت والُب٣ت الاظخماُٖت... ،الخ ،.أما لُضن عوػػهغ ٣ٞ Liden Rosenerض ٖغ ٝالخٗضص
ًء
الش٣افي :بؤهه ما ًمحز مجمىٖت أٞغاص ًٖ ٚحرَا اٖخباعا لجملت مً ألابٗاص ألاولُت والشاهىٍت والتي لها جؤزحر مباقغ ٖلى َىٍاتهم
مشل :الىىٕ الاظخماعي ،الٗغ ،١ال٣ضعاث الٗ٣لُت والجؿضًت ،والخىظه الجيسخي ،أما ألابٗاص الشاهىٍت ٞدكمل الخلُٟت
الخٗلُمُت ،اإلاى ٘٢الجٛغافي ،الضًً ،اللٛت والخبراث الٗملُت والخىُٓمُت( ،)554في خحن ٖغٞه ٧ى٦ـ " Coxبؤهه الخمشُل في هٓام
اظخماعي واخض لؤلٞغاص مً طوي الاهخماااث اإلاسخلٟت( ،)555أما َُب ٞ Tayebحري أن جىىٕ ال٣ىي الٗاملت ٌكحر الى الخلُٟاث
اإلاسخلٟت للمىْٟحن مً خُض الىىٕ الاظخماعي ،الٗغ ،١الؿً ،اإلا٩اهت الاظخماُٖت ،ال٣ضعة الجؿضًت ،الٗ٣لُت والخىظه
الجيسخي٦ ،ما ًم ً٨أن ًًم الخٗغٍ ٠ظملت اإلاهاعاث الٟغصًت واإلائَالث الٗلمُت والخبرة الٗملُت ،وبالخالي ٞالخٗضص الش٣افي
ٌؿخسضم ٖىض اظخمإ أٞغاص مً مسخل ٠الخلُٟاث والهٟاث في م٩ان الٗمل(.)556

553
التعدد الثقافي والتنوع الثقافي كمرادفين.
*مالحظة :في ىذه الدراسة سيتم استخدام كل من ّ
554
-Caleb Rosado, « what Do We mean ; by Managing Diversity » ; Work force Diversity, Hyderable
India ICAFAI UNIVERSITY; vol 3; 1996; pp 34-36.
555
;Cox ; Taylor, Cultural Diversity : Theory Research and Practice; Sanfrancisco; berrtkohler;Publishers
1993; p 11.
556
- Barbara Masur ;” Cultural Diversity in Organisation Theory and Pratice”; Journal Of Intercultal
Manage ment; Vol 2; n 2; November 2010; pp 8-10.
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-2الشهاقت الخىظُمُت والشهاقاث الكشغُت ودوسها في خلو المؿىه الىكعُت لذي الكشد واإلاىظمت:
ان الخىُٓماث الطخمت جمخل ٪ز٣اٞت مؿُُغة حٗبر ًٖ الُ٣م التي ًئمً بها ٚالبُت ألاًٖاا م٘ ٖضم اٟٚا ٫وظىص
الش٣اٞاث الٟغُٖت اإلاسخلٟت وهي التي جخدضص خؿب ؤلاصاعاث والخ٣ؿُماث الجٛغاُٞت أو الٗغُ٢ت أو الضًيُت أو ال٣ىمُت أو ٚحر
ًء
ًء
طل .٪خُض أن لهظٍ الش٣اٞاث الٟغُٖت جؤزحرا اًجابُا في مٗٓم ألاخُان وطل ٪مً زال ٫ازغاا الش٣اٞت الخىُٓمُت بهظا ال٨م
الىاؾ٘ مً الخىىٕ والثراا الُ٣مي والؿلى٧ي وهي حٗمل ٦غواٞض الجهغ ال٨بحر حٛظًه بال٨شحر ،ومً ظهت أزغي حك٩ل َظٍ
ًء
الش٣اٞاث ظؿضا ًخىانل م٘ الش٣اٞاث الٟغُٖت ألازغي صازل الخىُٓماث ألازغي اإلامحزة والتي جمخل ٪ز٣اٞاث ٞغُٖت مدكابهت،
ًء
اال أهه أخُاها أزغي ً٩ىن َىا ٥ق٩ل مً أق٩ا ٫الهغإ والانُضام بحن َظٍ الش٣اٞت الٟغُٖت والش٣اٞت الخىُٓمُت للخىُٓم
وَظا ما ًئزغ ٖلى اججاَاث الٟغص هدى ُ٢م وز٣اٞت اإلاىٓمت خُض ًخىظب ٖلُه حُٛحر ُ٢مه والخٗضًل في همِ ؾلى٧اجه بما
ًخماشخى والش٣اٞت الخىُٓمُت التي جٟغيها البِئت الضازلُت للخىُٓم وَظا ما ًىلض له الكٗىع باإلخباٍ وال٣ل ٤والخ٣لُل مً
ُ٢مت طاجه لٗضم ازبار َىٍخه وج٣مو َىٍت ٚحرٍ وَظا ما ًؼٍض مً صعظت الً ِٛالىٟسخي ٖلى مؿخىاٍ الجؿضي والىٟسخي
والاظخماعي وختى ألاصاثي ،مما ٌؿخضعي ْهىع مئقغاث ؾلبُت جىحي بٗضم الغيا ًٖ الخىىٕ الش٣افي الظي ٞغيخه مؿخجضاث
الحُاة ٖلى بِئاث الٗمل ٧الكٗىع بٗضم الاهخماا والاٚتراب الىٟـ-منهي ،...وَظا ما جئ٦ضٍ صعاؾاث (َىٞؿدُضٔ98ٓ،
 )Hofstedeمً زال ٫هٓغٍخه أجها حٗبر ًٖ جىظهاث مٗغُٞت وهٟؿُت واظخماُٖت ،اط أن ألاٞغاص طوي الش٣اٞت الٟغصًت ًخمحزون
ببعجٟإ جمؿ٨هم بالُ٣م اإلاغجبُت بؿلى٦هم صازل هُا ١اإلاجخم٘ ٖلى مؿخىي أوؿا٢ه اإلاسخلٟت ،ومً جم جهبذ نٟاتهم (
الاؾخ٣اللُت ،ألاصاا الٟغصي وٖضم الاٖخماص ٖلى الجماٖتٖ )...لى مخهل ٖ٨سخي م٣اعهت باإلاجخم٘ الجمعي(الخٗضص الش٣افي)،
وَظا مئقغ الى ازخال ٝالؿلى ٥بحن الش٣اٞاث مً خُض الٗملُاث الىٟؿُت والاظخماُٖت اإلاهاخبت ٧ال٣ل ،٤والخىجغ،
والخىاٞـ...الخ( ،)557وَىا ًبرػ صوع الُ٣اصاث للخس ٠ُٟمً أزغ طل ٪والتر٦حز ٖلى ما َى مكتر ٥واًجابي وها ٘ٞإلاهلحت اإلاىعص
البكغي والخىُٓم.
والش٣اٞت الٟغُٖت ًخدضر ٖجها  )558(Edgerبؤجها " جل ٪الش٣اٞت التي جسو مجمىٖت ألاًٖاا الظًً ًدكاع٧ىن في الُٗ٣ضة
ًء
وَغٍ٣ت الخ٨ٟحر وٚحر طل ٪ولهم ؾمت ممحزة ًٖ ز٣اٞت الخىُٓم التي ًخٗاملىن مٗها أو بها وَظا له اًجابُت أخُاها في َغح
ًء
ًء
ًء
خلى ٫مسخلٟت إلاكا٧ل مُٗىت ،وأخُاها أزغي حك٩ل نغاٖا ويُٛا م٘ الش٣اٞت الخىُٓمُت للخىُٓم .وَظا ٢ض ًغظ٘ بالضعظت
ألاولى الى ٞكل ٖملُت الاجها ٫وٖضم ٗٞالُتها وطل ٪مً زال:٫
بن اإلاخبؼ بىبُػت الاجفاُ بحن الشهاقاث اإلاخخلكت وخاـت في بِشت الػمل(اإلاىظمت) ًجذ بال ؤدوى ؼَ ؤن هىاى الػذًذمً الػىاثو التي جٌمً وساء جدهُو ظبل الاجفاُ ّ
()559
الكػاُ ماًلي:





ازخال ٝاللٛت التي ًخم اٖخماصَا بالخىانل بحن ألاٞغاص.
الخباًً في الٗاصاث والخ٣الُض وألاٖغا ٝالاظخماُٖت.
الخباًً في الٗغ ١وألانى ٫التي ًيخمي الحها ألاَغا ٝاإلاسخلٟت صازل الخىُٓم الىاخض.
الخباًً في اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت والُ٣م التي جيكؤ مجها.

 -55بدر محمد األنصاري ،مقدمة لدراسة الشخصية ،مرجع سابق ،ص .77

 -558محمد الصيرفي ،مرجع سابق ،ص .2 8

-559خضير كاضم حمود ،االتصال الفعال في إدارة األعمال ،دار الصفاء لمنشر والتوزيع ،ط  ،عمان ، 0 0 ،ص .65
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 الخباًً في الخاعٍش والترا٦ماث الحًاعٍت اإلاىعوزت لؤلَغا ٝاإلاسخلٟت.
وٚحرَا مً ألاؾباب ال٩امىت وعاا الازخال ٝبحن الحًاعاث والش٣اٞاث في اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت وصازل اإلاجخم٘ الىاخض.
-3بداسة الخىىع الشهافي بحن الػاملحن في اإلاىظمت
الخىىٕ ًىظض في م٩ان الٗمل ٖىضما ًخ٩ىن َا٢م مً اإلاىْٟحن مً طوي الخلُٟاث اإلاخىىٖت ،ألاٖماع وألاظىاؽ ،ومؿخىٍاث
مً الخبرة اإلاهىُت والخٗلُم والخلُٟاث الاظخماُٖتً .م ً٨أن ً٩ىن َظا جدضًا إلصاعة م٩ان مخىىٕ الٗاملحن ،ول ً٨م٩ان الٗمل
اإلاخىىٕ ً٣ضم ٞىاتض زال ٝطل ٪ال جخدً .٤٣جب ٞهم ً ٠ُ٦ئزغ الخىىٕ في م٩ان الٗمل لٟهم أَمُخه.
يُل ًازش الخىىع الشهافي غلى الػاملحن في مٍان الػمل ؟
 .1خل اإلاؽاًل :
في م٩ان الٗمل اإلاخىىٕ٢ ،ض ً٩ىن لضًٞ ٪اتضة الحهىٖ ٫لى مجمىٖت مخىىٖت مً الحلى ٫إلاك٩لت واخضٍ .الخىىٕ ًجم٘
اإلاىْٟحن طو وظهاث الىٓغ اإلاسخلٟت خىُُٟ٦ ٫ت الخٗامل م٘ خل اإلاك٩لتَ .ظا الخىىٕ ٌؿاٖض اإلاىٓمت في اًجاص الحلى٫
ًء
وٍم ً٨أن ٌؿاٖضَا أن جبضو أ٦ثر جٟهما إلاسخلً٢ ٠اًا الٗمالا .وٍم ً٨أن ٌؿاٖض أًًا اإلاىٓمت ٖلى ججىب ألازُاا التي
ًء
اعج٨بذ مً ٢بل مىٓماث أزغي أ٢ل جىىٖا.
 .2الخىىع الشهافي :
م٩ان الٗمل اإلاخىىٕ ٌٗغ ٝاإلاىْٟحن بالخبراث و الش٣اٞاث وألا٩ٞاع التي ٢ض ال جهاصٞهم زال ٝطل .٪الخىىٕ ًم ً٨أن ًؼٍض مً
الدؿامذ بحن اإلاىْٟحن لىظهاث الىٓغ اإلاسخلٟه وٞهم الش٣اٞاث ألازغي ،والتي ًم ً٨أن ج٣لل مً الهغإ بحن ألاٞغاص وػٍاصة
اهخاظُتهم .الخضعٍب ٖلى الدؿامذ و ؾُاؾت اإلاىٓمت للدؿامذ هي أصواث مُٟضة ٖىض الخٗامل م٘ ً٢اًا الخىىٕ في م٩ان الٗمل.
 .3الاؾتراب :
الخىىٕ في م٩ان الٗمل ًم ً٨أن ً٩ىن شخيا اًجابي َاإلاا َىا ٥جمشُل مىاؾب و مٗاملت مدؿاوٍت بحن الجماٖاث زال ٝطل،٪
ًم ً٨أن ًىمى الكٗىع باالٚتراب وٖضم الغيا بحن ألاٞغاص .جُىٍغ ؾُاؾاث الكغ٦ت التي حصج٘ الخٟاٖل بحن ظمُ٘ الٗاملحن
ل٨ؿغ الحىاظؼ الاظخماُٖت و الش٣اُٞت و ٞغو ١الخبرة .حصجُ٘ اإلاىْٟحن إلاٗغٞت الُ٣مت و اإلاهاعٍ ل٩ل مىْ ٠والٗمل ٖلى
أوكُت بىاا ٞغٍ ٤مخ٩امل ل٩ل ٢ؿم.
 .4جىظُؼ داثشة ألاغماُ:
ًم ً٨للمىْٟحن اإلاخىىٖحن ز٣اُٞا اإلاؿاٖضة في ٞخذ ألاؾىا ١في ألا٢الُم اإلاسخلٟت للضولت وجىؾُ٘ هُا ١الٗمل .الاؾخٟاصة مً
مجمىٖت مخىىٖت مً الخلُٟاث الش٣اُٞت مً مىْ ٪ُٟلٟهم أًٞل الُغ ١التي ج٣بل بها اإلاجخمٗاث ألازغي مىخجاج٪
وزضماج ٪و ما ج٣ىم به مً أٖما ٫ججاعٍتَ .ظٍ هي محزة للمئؾؿت ٖىض اوكاا مغا٦ؼ ججاعٍت مغبدت في اإلاىاَ ٤التي لم ٌؿب٤
لها الٗمل ٞحها.
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يُكُت بداسة الخىىع في مٍان الػمل :
الخىىٕ ًىُىي ٖلى أ٦ثر مً مجغص الش٣اٞت و الخلُٟت الاظخماُٖت و هىٕ الجيـٞ .هى ٌكمل جٟغص ٧ل شخو ،و زبرجه و
شخهِخه التى هى مسخلٟت ولً ً٨جب أن ًخم الخٗامل مٗها في م٩ان الٗملً .ئزغ الخىىٕ ٖلى ألاصاا ،لظل ٪مً اإلاهم اصاعة أًت
مك٨الث ٢ض جىجم ًٖ الهغاٖاث الصخهُتً .دضص الخىىٕ أًًا ُُٟ٦ت جٟاٖل اإلاىْ ٠م٘ اإلاىْٟحن آلازغًٍ وهىٕ الحاٞؼ
اإلاكتر ٥في ألاصاا الىُْٟي.
و ًه ٠ال٨شحر مً الباخشحن في اإلاهخمحن بٗلىم ؤلاوؿان( الاهتروبىلىظُا) اإلاجخمٗاث الحُت بؤجها ٢ابلت للخجضص الضاتم ،خُض
ًدك٩ل وؿُجها الاظخماعي مً مجامُ٘ ٖغُ٢ت وصًيُت مخٗضصة لها ز٣اٞاتها التي ال حكبه ٚحرَا ما ًئصي الى جال٢ذ ز٣افي مظَل
جيخج ٖىه مىٓىمت ز٣اٞاث مخٗضصة حؿىض بًٗها آلازغ مشلما ج٨مل بًٗها آلازغ جماما.
ل ً٨ألامغ ًغجبِ بُبُٗت الىٓام الؿُاسخي الظي ًهى٘ ال٣غاع في جل ٪اإلاجخمٗاثٞ ،الخىىٕ الش٣افي ًدخاط الى بِئت مخدغعة
جٟ٨ل خغٍت الغأي والازخال ٝوالخٗبحر في ْل أهٓمت صًم٣غاَُت جد ٤٣للجمُ٘ ٞغنا مدؿاوٍت في اإلاجاالث ٧اٞت ،و٧لما ٧ان
الخىىٕ الش٣افي مخاخا ومدمُا مً لضن الؿُاؾُحن ٖلى وظه الخهىم ٧لما ٧ان أ٦ثر زغ ًءاا وجؤزحرا في ججضًض أوكُت اإلاجخم٘
وأ٩ٞاعٍ وجىظهاجه.
اطن ٞاإلاحزة ألاولى للخىىٕ الش٣افي أهىا ؾىهل الى خُا٦ت وؿُج اظخماعي مخجاوـ وان ٧ان طا ز٣اٞاث مخٗضصة ،وَىا ؾُ٩ىن
الخىىٕ الؿ٩اوي الٗغقي وٚحرٍ صاٖما للخىىٕ الش٣افي وبالٗ٨ـ ،بضال مً أن ً٩ىن الخىىٖان في خالت نغإ ج٣ىص اإلاجخم٘ الى
خالت مً الى٩ىم والترصي ال ًم ً٨الخ٨هً بٗىا٢بها.
ٞمً اإلام ً٨أن ً٩ىن الخىىٕ الٗغقي ٖامال للهغإ والخىاخغ بحن اليؿُج اإلاجخمعي ُٞما لى ٧ان ًيبظ الخىىٕ الش٣افي وال ً٣غٍ
و٦ظا الحا ٫باليؿبت للخىىٖاث ألازغي ،أما في خالت ؤلا٢غاع بصحت الخىىٕ الش٣افي وال٣بى ٫به وخماًخه وجىمُخه بحن أٞغاص
اإلاجخم٘ ٧اٞتٞ ،بن طل ٪ؾُيخهي الى بىاا مجخم٘ مخدغع ًخدلى بمؼاًا ٖهغٍت جِؿغ له اللحا ١بالغ٦ب اإلاخ٣ضم للمجخمٗاث
الحغة اإلاٗانغة.
ًء ًء
٦ما أهىا ال ًم ً٨أن وٟٛل محزة مهمت ًخمسٌ ٖجها الخىىٕ الش٣افي في اإلاجخم٘ ،اط ٌك٩ل ٖامال َاما ومؿاٖضا ٖلى الخىمُت
بؤق٩الها وأهىاٖها ٧اٞت ،وال ًىدهغ طل ٪في جىمُت الش٣اٞت وخضَا َاإلاا أن َظا الخىىٕ ٌؿاٖض ٖلى جىمُت اإلاىاَب وؤلابضإ
ؤلاوؿاوي في اإلاجاالث ٧اٞت ،و٢ض وعص في ال٣ٟغة الشالشت مً اٖالن الُىوؿ٩ى الٗالمي بكان الخىىٕ الش٣افي ( :ان الخىىٕ الش٣افي
ًىؾ٘ هُا ١الخُاعاث اإلاخاخت ل٩ل ٞغصٞ ،هى أخض مهاصع الخىمُت ،ال بمٗجى الىمى الا٢خهاصي ٞدؿب ،واهما مً خُض هي
أًًا وؾُلت لبلى ٙخُاة ٨ٞغٍت وٖاَُٟت وأزالُ٢ت وعوخُت مغيُت).
بهظا اإلاىٓىع ًم ً٨أن ًئصي الخىىٕ الش٣افي الى زل ٤مىٓىمت خُاجُت مخ٩املت ومخُىعة في آن واخض ،وَظٍ اخضي أَم مؼاًا
الخىىٕ الش٣افي ،خُض ًخاح للٟغص أن ٌٗبر ًٖ آعاته ؾىاا ٖبر ال ًٟأو الش٣اٞت أو الؿُاؾت أو الىؾاتل ألازغي التي ًٟ٨لها له
الىٓام الضًم٣غاَي وٍدمحها بل ًُىعَا وٍيكغَا وٍجٗلها مخاخت للجمُ٘ مً صون اؾخصىاا ٞدك٩ل ٖامل ٢ىة مخباصلت بحن
الؿُاسخي وؾلُخه وبحن الخىىٕ اإلاجخمعي مً زال ٫جىىٕ ز٣اٞاجه وخماًتها في آن.
مً َىا ٧ان التر٦حز وما ػا٢ ٫اتما ٖلى أَمُت حٗاون ال٣اصة الؿُاؾحن وأصحاب ال٣غاعاث اإلاسخلٟت م٘ الجهاث اإلاٗىُت
٦مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي وٚحرَا مً اإلاٗىُحن لحماًت الخىىٕ الش٣افي في اإلاجخم٘ الىاخض أوال زم ٟ٦التها وخماًتها وجُىٍغَا بحن
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اإلاجخمٗاث ألازغيٞ ،اإلاؼاًا التي جىُىي ٖلحها ُٟ٦لت بسل ٤خالت مً الخُىع اإلاًُغص في ٖمىم اإلاُاصًً لىهل الى بىاا مجخم٘
ً٣بل الجمُ٘ وٍدخًً الجمُ٘ وَؿاٖضَم ٖلى ؤلابضإ والخُىع اإلاخىانل.
َىا البض أن وكحر الى الىاظب ألازالقي الظي ًدخم ٖلى طوي الٗال٢ت خماًت الخىىٕ الش٣افي وٖضم الؿماح للمؿاؽ بمً حهضٝ
الى جُىٍغٍ وظٗله ؾمت مً ؾماث اإلاجخم٘ ،خُض ًخُلب ألامغ حٗاوها ظاصا م٘ اإلاٗىُحن ٖبر آلُاث ٖملُت مسُِ لها ل٩ي
ًء
جهبذ ههجا ً٣خٟي أزغٍ الىاؽ بمسخل ٠مكاعبهم ،ب٩لمت أوضح ،البض للىٓام الؿُاسخي أن ٌؿهم في حصجُ٘ الخىىٕ وخماًخه
ًء
٧ىهه خ٣ا مً الح٣ى ١ألاؾاؾُت للمجخم٘ وم٩ىهاجه اإلاسخلٟت.
الى ظاهب ٟ٦الت الخضاو ٫الحغ لؤل٩ٞاع ًٖ َغٍ ٤ال٩لمت والهىعةً ،يبػي الحغم ٖلى جم٨حن ٧ل الش٣اٞاث مً الخٗبحر ًٖ
هٟؿها والخٗغٍ ٠بىٟؿها .طل ٪أن خغٍت الخٗبحر ،وحٗضصًت وؾاتل ؤلاٖالم ،والخٗضصًت اللٛىٍت ،واإلاؿاواة في ٞغم الىنى ٫الى
أق٩ا ٫الخٗبحر الٟجي واإلاٗاع ٝالٗلمُت والخ٨ىىلىظُت ،بما في طل ٪اإلاٗاع ٝفي نىعجها الغ٢مُت ،واجاخت الٟغنت لجمُ٘
الش٣اٞاث في أن ج٩ىن خايغة في وؾاتل الخٗبحر واليكغ ،هي ٧لها يماهاث للخىىٕ الش٣افي.
وَ٨ظا ه٩ىن ٢ض خ٣٣ىا مً زال ٫الخىىٕ الش٣افي ومؼاًاٍ مجخمٗا ٖهغٍا ًدخًً الش٣اٞاث ٧لها وٍُىعَا وَؿاٖض ٖلى
الاوسجام بحن حك٨التها اإلاسخلٟت بما ًًمً جُىعَا وخماًتها لخهبذ ٖامل ٢ىة ال ٖامل جٟغٍ ٤للمجخم٘ ,مً زال ٫ال٨خاباث
وألابدار في مجا ٫اإلاىٓماث هجض أن اإلاىٓماث جىاظه ٦شحر مً اإلاخٛحراث اإلائزغة مجها جدضًاث ؾُاؾُت وا٢خهاصًت وز٣اُٞت
وج٣ىُت  ...وٚحرَا  ،و٢ض ٢اصث َظٍ اإلاخٛحراث بمسخل ٠م٩ىهاتها وأبٗاصَا الى جؤزحراث ٦شحرة ٧اهذ مدهلتها أن الخُٛحر اإلاؿخمغ
واإلادؿاعٕ أنبذ ؾمه ًخٗحن ٖلى اإلاىٓماث الخٗاٌل مٗها ومىاظهتها  ،ال الاوٗؼاٖ ٫جها في بِئت جدؿم باالهٟخاح الٗالمي
وَٗخبر الٗاملحن َم ألاصاة لخد ٤ُ٣أَضا ٝؤلاصاعة ،وَم مهضع ال٨ٟغ والخُىٍغ ،وَم ال٣اصعون ٖلى حكُٛل وجىُْ ٠باقي
اإلاىاعص اإلااصًت اإلاخاخت للمىٓمت٦ .ما حؿاَم اإلاىاعص البكغٍت مؿاَمت ٗٞالت في جد ٤ُ٣أَضا ٝاإلاىٓمت اطا جىٞغث الٓغوٝ
ؤلاًجابُت التي جض ٘ٞؤلاوؿان الى الٗمل والُٗاا...ول ً٨الؿئا ٫الظي ًُغح هٟؿه:
يُل بةمٍان اإلاذًش بداسة اإلاىاسد البؽشٍت والخخكُل مً خذة المؿىه الىكعُت التي جىاظههم في خاُ الخىىع الشهافي
داخل اإلاىظمت :
ٔ -البض أن ًخدلى مضًغو َظٍ اإلاىٓماث بالظ٧اا ؤلاصاعي والظي ه٣هض به مجمىٕ ال٣ضعاث واإلاهاعاث الظَىُت التي جٟ٨ل
لهاخبها اصاعة مكغوٕ زام أو ٖام وجد ٤ُ٣ألاَضا ٝبؤًٞل َغٍ٣ت مم٨ىت .خُض حكحر ٧اٞت ألابدار الى أن الخىىٕ ًدخاط
الى اصاعة مىاؾبت وٖىض اصاعة الخىىٕ بك٩ل ؾلُم مً اإلاغجح أن ًؼصَغ الٗمل.
-2ال بض مً الؿعي لٛغؽ ز٣اٞت جىُٓمُت زانت باإلاىٓمت جضٖم وجترظم ماًلي:
 ويىح أَضا ٝو٢ىاهحن اإلاىٓمت لجمُ٘ الٗاملحن بهاًء
 ال٣بى ٫بالخىىٕ الش٣افي مً خُض َى ٢ىة مدغ٦ت للخىمُت ،لِـ ٖلى مؿخىي الىمى الا٢خهاصي ٞدؿب بل أًًا ٧ىؾُلتًء
لِٗل خُاة ٨ٞغٍت وٖاَُٟت ومٗىىٍت وعوخُت أ٦ثر ا٦خماال.
 الىٓغ الى الخىىٕ في ال٣ىي الٗاملت ٦محزة جىاٞؿُت حهض ٝالى مهلحت الٗمل والغقي به.. -جدؿاوي خ٣ى ١وواظباث ألاٞغاص وٞغنهم في الحىاٞؼ والترُ٢ت و٣ٞا ألهٓمت ولىاتذ اإلاىٓمت.
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 اخترام اإلاٗخ٣ضاث وألاصًان وٖضم اإلاؿاؽ بها ،وج٣ضًغ زهىنُاث ألاٞغاص. اخترام مكاٖغ الٗاملحن وزل ٤ظى مً الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت الغُٗٞت. أن ج٩ىن ظىصة الٗمل اإلاد ٪الغتِـ للخمُحز بحن الٗاملحن.. ٌؿخمض الٗاملحن َىٍتهم الخىُٓمُت مً بِئت الٗمل زل ٤ظى مً الاخترام والخٟاَم اإلاخباص ٫بحن الٗاملحن ظمُٗا مما ٌؿهم في زل ٤بِئت زهبت ومىار آمً إلاماعؾت الٗمل. الٗمل ٖلى حُٛحر ز٣اٞت الكغ٦ت هدى اُٖاا ُ٢مت للخىىٕ.٧ل طل ٪ؾِؿهم في الكٗىع باألمً والغيا والاؾخ٣غاع الىُْٟي ،والش٣اٞت ال٣ىٍت وؤلاًجابُت هي طاث ُ٢مت ٦بحرة ًء
ظضا
باليؿبت الى اإلاىٓمت مً أظل جىٞحر أؾاؽ ؾلُم لؤلصاا اإلاخمحز والُٗاا ال٣ىي واإلاخىانل مً ٢بل أٞغاص جل ٪اإلاىٓمت للىنى٫
الى ألاَضا ٝاإلايكىصة بٟ٨ااة وظىصة ٖالُت ،والً٣اا ٖلى اإلاىا ٠٢الًاُٚت وزانت جل ٪اإلاخمشلت في الخىا ٌ٢بحن ما جملُه
ًء
ُ٢م وز٣اٞت ألاٞغاص والش٣اٞت الخىُٓمُت للخىُٓم وَظا خٟاْا ٖلى الغأؽ اإلاا ٫البكغي ٧ىهه أؾاؽ الخىمُت والغقي اإلاىٓمي
واإلاجخمعي.
بداسة الخىىع الشهافي بحن الاخترام والشقن:
ان الٟاتضة اإلاغظىة مً الخىىٕ الش٣افي في خا٢ ٫بلذ اإلاىٓمت طل ٪الخىىٕ ً٨مً في:
ًء
ًء
ٔ -جىىٕ الخبراث واإلاهاعاث وأؾالُب الخ٨ٟحر وام٩اهُت ج٣ضًم مباصعاث وأ٩ٞاع ظضًضة جُٟض الكغ٦ت ٦شحرا زهىنا في ٞتراث
ًء
ًء
ألاػماث والحاظت الى و٢ى ٝالجمُ٘ نٟا واخضا إلاىاظهت أػمت مُٗىت
ٕ -ؤلاهخاظُت ًم ً٨أن جؼصاص ؾىاا ٖلى مؿخىي ألاٞغاص أو ألا٢ؿام خُض ان ألاٞغاص مً مسخل ٠الٟئاث اإلاخىىٖت ٖىضما
ٌكٗغون بىظىص الخ٣ضًغ والٗضالت واإلاؿاواة في الخٗامل ٞبجهم ؾِبظلىن ٢هاعي ظهىصَم لالعج٣اا بمؿخىي ألاصاا.
 -3اإلاكاع٦ت في نى٘ ال٣غاع والخمشُل الٗاص ٫ل٩ل الٟئاث في اللجان أو ٞغ ١الٗمل ؾُئصي الى جدٟحزَم وصٗٞهم الى مؼٍض مً
ؤلاهخاط .ولٗل ؤلابضإ وؤلاجُان بصخيا ظضًض َى ٖىهغ اإلاىاٞؿت ألاؾاسخي في ٖالم الُىم وٖاصة ما ًداو ٫أًٖاا الٟئاث
اإلاخىىٖت ازباث وظىصَم مً زال ٫اإلاشابغة وج٣ضًم ما َى مخمحز وظضًض..
وفي خاٖ ٫ضم اخترام الخىىٕ ووظىص مماعؾاث ٚحر ٢اهىهُت ججاٍ ألا٢لُاث أو بٌٗ الٟئاث ألازغي
ًٔ-ئصي الى اعجٟإ هؼوح الٗاملحن ألامغ الظي ٌٗجي ج٩الُ ٠اياُٞت للخٗا٢ض م٘ ٖاملحن ظضص وصٚ ٘ٞغاماث ومٗالجت ق٩اوي
الٗاملحن الخاعظحن مً الكغ٦ت
ًء
ْ-2هىع ججمٗاث ٚحر الغؾمُت التي جخسظ الٗىهغٍت قٗاعا لها وطل ٪بال ق ٪ؾُئزغ ٖلى ؾحر اإلاىٓمت.
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زالنت
ال بض مً ؤلاقاعة الى أن مىٓماث ألاٖما ٫ال٨بحرة جلجؤ الُىم الى جىمُت الش٣اٞت الخىُٓمُت اإلاخٗضصة
ببزغاا الش٣اٞت الخىُٓمُت الؿاتضة بش٣اٞاث الٟئاث اإلاخىىٖت (الخىىٕ الش٣افي) صازل اإلاىٓمت ألامغ الظي ًئصي الى آزاع اًجابُت
٦شحرة ،لضي ٞبصاعة الخىىٕ الش٣افي حٗجي جم٨حن ال٣ىي الٗاملت اإلاخٗضصة الش٣اٞاث ٖلى الخٗلم وألاصاا ب٩ل ام٩اهُاتهم في بِئت
ٖمل ٖاصلت ،للخس ٠ُٟمً الخىجغاث والًٛىَاث التي جيخاب ألاٞغاص وطل ٪مً زال ٫تهُئت ألاعيُت بُغٍ٣ت اؾتراجُجُت
مد٨مت مً أظل ج٣بل جل ٪الش٣اٞاث ٖلى ازخال ٝأهىاٖها مً ٢بل اإلاىْٟحن صازل الخىُٓم ٧ىجها اخضي مٟاجُذ الخٗلم
لىجاح اإلاىٓماث اإلاخٗضصة الش٣اٞاث وج٣اؾم الىجاح والغإٍت اإلاكتر٦ت والٟ٨ااة ،والٗامل الحاؾم للمىٓماث ًخمشل في
جىُْ ٠أٞغاص طوي ٟ٦اااث ب ٌٛالىٓغ ًٖ زلُٟاتهم وأنىلهم زم اصاعتهم ٖلى هدى ٗٞاٞ ،٫مهمت اإلاىٓمت هي الاؾخٟاصة
ًء
مً عأؽ اإلاا ٫البكغي مً زال ٫جُىٍغ ؤلام٩اهُاث البكغٍت و٣ٞا إلاا جملُه مؿخجضاث ؾى ١الٗمل وزانت في ْل الٗىإلات وما
ٌٗغ ٝبالخىىٕ الش٣افي.
ناثمت اإلاشاظؼ اإلاػخمذة في هزا البدض:
 .1مهُٟى ٖكىي ،أبٗاص الش٣اٞت وأزغَا في الؿلى ٥ؤلاهخاجي ،ظامٗت اإلالٞ ٪هض للبترو ٫واإلاٗاصنْ ،هغان-اإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت.
ٕٓٔٓ.
 .2ػاَض مدمض صًغي ،الؿلى ٥الخىُٓمي ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان،
 .3مدمض خؿً ٚاهم ،مجضي مدمض ،ايُغاباث الصخهُت الكاثٗت لضي ُٖىاث ٚحر ا٧لُيُُ٨ت مً اإلاجخم٘
ٕ٘ٓٓ.
اإلاهغي( ،بضون صاع وكغ)،
4. Hofstede Grett: Cultures, Consequences of International Differences in Work Related Values, Beverly Hills, California:
1980.
.ٔ99ٙ
 .5ابً هبي ،قغوٍ الجهًت ،جغظمت ٖبض الهبىع قاَحن ،صاع ال٨ٟغ ،صمك،٤
ٕٕٔٓ.
 .6بضع مدمض ألاههاعي ،م٣ضمت لضعاؾت الصخهُت ،الىاقغ ،طاث الؿالؾل للُباٖت واليكغ ،ٍٕ ،ال٩ىٍذ،
.ٕٓٓ7
 .مدمض الهحرفي ،الخُىٍغ الخىُٓمي ،صاع ال٨ٟغ الجامعي ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،
8. Caleb Rosado, « what Do We mean ; by Managing Diversity » ; Work force Diversity, Hyderable India ICAFAI
UNIVERSITY; vol 3; 1996
9. Cox ; Taylor, Cultural Diversity : Theory Research and Practice; Sanfrancisco; berrtkohler;Publishers; 1993
;10. Barbara Masur ;” Cultural Diversity in Organisation Theory and Pratice”; Journal Of Intercultal Manage ment; Vol 2
n 2; November 2010
 .11زًحر ٧ايم خمىص ،الاجها ٫الٟٗا ٫في اصاعة ألاٖما ،٫صاع الهٟاا لليكغ والخىػَٖ٘ ،ٍٔ ،مانٔٓٔٓ،
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اإلاماسظاث اليعىٍت للحشف الخهلُذًت بحن زهاقت الخهلُذ والػفشهت
ؤظخارة غمشووي بهجت نعم غلم الاظخماع ظامػت الجضاثش 2ابى الهاظم ظػذ هللا
باخشت مخػانذة بمشيض البدىر الخىبُهُت والخىمُت .

م٣ضمت
ال ٌك ٪ازىان في اإلا٨دؿباث واإلاهاعاث التي جدملها اليؿاا في الٗالم بؤظمٗه .وٖلى ٚغاع هٓحرتها مً اليؿاا التي جيكِ في
الحغ ٝالخ٣لُضًت  ،حسجل اإلاغأة الجؼاتغٍت خًىعَا الىاؾ٘ في اإلاماعؾت الحغُٞت والتي جسخل ٠وجدىىٕ بازخال ٝاإلاىاَ ٤التي
حِٗل ٞحها َظٍ اليؿاا ومجهً وؿاا اإلاضًىت ال٣ضًمت مضًىت ال٣هبت.
ًىضعط مٟهىم اإلاماعؾت الحغُٞت الخ٣لُضًت يمً مٟهىم اإلاماعؾت الٟىُت الش٣اُٞت والتي جًم ٧ل اليكاَاث التي ٧اهذ اإلاغأة
والػالذ جماعؾها .
جخم مماعؾت اليكاٍ الحغفي الخ٣لُضي ٖاصة يمً اإلاجا ٫الؿ٨جي وَى مجا ٫الخ٣اا اليؿاا ومجا ٫جمغٍغ اإلاٗاع ٝوه٣لها ٖبر
ألاظُا ،٫وَى ما ٌٗبر ٖىه "  "ledrutان اإلاجاَ ٫ى مىيىٕ جمشالث ظماُٖت زانت ٢،ابلت للخىىٕ م٘ الحًاعاث والُب٣اث
الاظخماُٖت وختى م٘ اإلاجمىٖاث الاظخماُٖت.وَى أًًا حٗبحر لىا ٘٢الٗال٢اث الاظخماُٖت"
واهُال٢ا مً نمىص اليكاٍ الحغفي امام ٧ل الخٛحراث التي َغأث ٖلى اإلاجاٞ ٫بن مداولت ٞهم الخُىعاث التي ٖغٞها َظا
اليكاٍ في اإلاضًىت ال٣ضًمت جىُل ٤مً صعاؾت جُىعَظا اليكاٍ ٖلى ٖضة مغاخل
مشخلت ما نبل الاظخهالُ :وخُض ٧اهذ مماعؾت َظا اليكاٍ جىدهغ في اإلاجا ٫الؿ٨جي وَى اإلاجا ٫الخام باإلاغأة التي لم
ًٌ ً٨ؿمذ لها بؤن جيكِ زاعط مجزلها أي في اإلاجا ٫اإلاسهو للغظا .٫واط ٌٗخبر وكاٍ اإلاغأة في مضًىت ال٣هبت ٦ىدُجت
لٗملُت الخيكئت الاظخماُٖت التي ٧اهذ جمغع مً زاللها اإلاٗاع ٝواإلاهاعاث مً الجُل الغاقض الى ظُل الكباب.وخُض ٧اهذ
الٗضًض مً الاؾغ جدكاع ٥في اإلاجا ٫الؿ٨جي وفي ٧ل ما ًدمله َظا اإلاجا ٫مً ز٣اٞاث ٞغُٖت التي جدملها مسخل ٠الاؾغ٣ٞ .ض
٧ان َظا اليكاٍ وفي ٦شحر مً الحاالث ٦مهضع عػ ١للٗاتالث التي ٧اهذ مخسههت في مشل َظا اليكاٍ ٦ما ؾاٖض مً ظهت
أزغي الٗضًض مً اليؿاا اللىاحي ايُغث ولٓغوٖ ٝضًضة مشل الُال ١أومىث الؼوط في جد ٤ُ٣مضزىلها اإلااصي إلٖالت
اَٟالها وهٟؿها.
وبالغٚم مً اإلاهاعاث التي ٧اهذ جبضحها اإلاغأة في الخٟجن وؤلاج٣ان الظي ٧اهذ جبظله في اهخاظها الحغفي زهىنا مىه اليكاٍ
الخام بؤلبؿت الٗغاثـ وظهاػَا ،اال ان اليؿاا الحغُٞاث بُ٣ذ ولؿىىاث َىٍلت حٗمل في الخٟاا وحِٗل اٚتراب ًٖ مهحر
مىخىط ظهضَا الحغفي.
ًٟؿغ َظا الاٚتراب ٖاصة بٗضم ٢ضعة اإلاغأة الحغُٞت ٖلى صزى ٫الؿى ١الخاعظُت لتربِ ٖال٢اث ججاعٍت م٘ اصحاب اإلادالث
الظًً ٧اهىا مسخهحن في بُ٘ اإلاىخجاث الحغُٞت وفي اخُاا مسخهت ب٩ل خغٞت مُٗىت مشل حي الٗغاثـ أو ٦ما ٌٗغ» ٝبؼه٣ت
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الٗغاٌـ« أو ػه٣ت الهُاٚحنَ .ظٍ الدؿمُت التي ٧اهذ جضٖ ٫لى اػصَاع اليكاٍ الحغفي إلاسخل ٠الٟئاث الاظخماُٖت مً
ظهت٦ ،ما ًض ٫في هٟـ الى٢ذ ٖلى الا٦خٟاا الظاحي لؤلٞغاص في اإلاضًىت ال٣ضًمت ال٣هبت.
مشخلت ما بػذ الاظخهالُ
ل٣ض ٖغ ٝاليكاٍ الحغفي الخ٣لُضي للمغأة بٗض الاؾخ٣ال ٫جغاظٗا ٦بحرا وُٚابا ٦بحرا ٖلى مؿخىي مسخل ٠اؾىا ١الجؼاتغ
الٗانمتً .غجبِ َظا الُٛاب بالخٛحراث التي ٖغٞها اإلاجا ٫الحًغي إلاضًىت ال٣هبت بٗض الاؾخ٣ال .٫خُض حٗغيذ الٗضًض
مً اإلاؿا ً٦او ٦ما حٗغ ٝبالضاع الى الاجهُاع الجؼثي او ال٨لي هدُجت اهخ٣ا ٫ؾ٩اجها الانلُحن الى ؾ٨ىاث ظضًضة زاعط اإلاضًىت
ال٣ضًمت وهي الؿ٨ىاث الٗهغٍت والتي ٧اهذ جابٗت للٟغوؿُحن.
وهدُجت الاَما ٫إلاشل َظٍ الؿ٨ىاث مً ٢بل الؿ٩ان الانلُحن ٚاب اإلاجا ٫الحًغي اإلاخمشل في "الذاس الٌبحرة" َظا اإلاجا٫
الظي ٧ان ٌٗخبر اإلاجا ٫الخام باليؿاا مً مسخل ٠الٟئاث الٗمغٍت والظي ٧ان ٌؿمذ بسلٞ ٤غم جباصلهً للمٗاعٝ
واإلاهاعاث التي جدملجها .ل ً٨وم٘ ُٚاب َظا اإلاجاٚ ٫اب مٗه اليكاٍ الحغفي اليؿىي.
مشخلت الاهخػاػ :وجمخض َظٍ الٟترة ما بحن ؾىىاث الدؿُٗىاث والى ًىمىا َظا .خُض بضأ الا٢باٖ ٫لى الحغ ٝالخ٣لُضًت
زهىنا مجها الحغ ٝالخانت بالُغػ والحُا٦ت والخُاَت .وفي الى٢ذ الظي ٧اهذ ُٞه َظٍ الحغ ٝوكاَا زانا باإلاغأة
اإلاا٦شت في البِذ والتي ٧اهذ ٞغنها في الخٗلُم ظض يئُلتٞ .بن الىي٘ حٛحر وأنبذ اليكاٍ الحغفي الخ٣لُضي ْاَغة ججظب
الٗضًض مً اليؿاا وبمسخل ٠اإلاؿخىٍاث الخٗلُمُت ومجها اإلاؿخىي الجامعي .وٍٟؿغ َظا الا٢باٖ ٫ىض الٟخُاث الجامُٗاث
ٖ٘ % ٔٗ.ىض زغٍجاث الجامٗت.
ٕٕٔٓ الى
بى٣و ٞغم الخىُْ ٠وػٍاصة ْاَغة البُالت والتي ونلذ في ؾىت
إلاىاقعت الػاإلاُت للمىخىظاث الحشقُت واظتراجُجُاث الفمىدبالغٚم مً اٖاصة اهخٗاف اليكاٍ الحغفي الخ٣لُضي هدُجت الا٢با ٫ال٨بحر مً ٢بل الٟخُاث واليؿاا مً مسخل ٠الٟئاث
الاظخماُٖتً .ىاظه َظا اإلاىخىط في الجؼاتغ مىاٞؿت قضًضة أمام اإلاىخىظاث الحغُٞت الازغي والتي بضأث جٓهغ في الؿى١
الجؼاتغٍت بٗض الاهٟخاح الا٢خهاصي الظي ٖغٞخه الجؼاتغ في أوازغ الشماهِىاث وبضاًت الدؿُٗىاث.
للهمىص امام َظٍ اإلاىاٞؿت ولجٗل َظا اإلاىخىط ا٦ثر جىاٞؿُت وأ٦ثر نمىصا ،بضأث اليؿاا الحغُٞاث جغؾم اؾتراجُجُاث
اظخظاب اإلاؿتهل٨حن وا٢بالهم ٖلى َظا اإلاىخىط ومً بحن َظٍ الاؾتراجُجُاث هظ٦غ
ٔ) -جىىع اليؽاه الحشفي يخلبُت لحاظُاث اإلاعتهلَ وٍٓهغ َظا الخىىٕ في الخٗضًالث وؤلاياٞاث التي جضزلها اإلاغأة
الحغُٞت ٖلى وكاَها ؾىاا حٗل ٤الامغ بالخهامُم الجضًضة بالغؾىماث أو الالىان .او ختى بىىٕ الا٢مكت التي حؿخٛل في
الُغػ والخُاَت الخ٣لُضًت
حُٗي مشل َظٍ الخٗضًالث وؤلاياٞاث نىعة ظضًضة ٖلى مىخىط اليكاٍ صون ان جمـ بظل ٪بالُبُٗت الانلُت للحغٝ
الخ٣لُضًت٦ .ما جهغح به الٗضًض مً الحغُٞاث .ج٣ى ٫اخضاًَ وهي خغُٞت مسخهت في الُغػ ٖلى الُُٟ٣ت وَى هىٕ مً
ال٣ماف الخام بؤلبؿت الاٞغاح واإلاىاؾباث زهىنا مجها ٢مهان الٗغاثـ.
" ل٣ض انبدذ مماعؾتي في الُغػ جغجبِ بُلباث الؼباتً زهىنا اليؿااٞ .اإلاغأة جغٍض صاتما ان جٓهغ بك٩ل ممحز بحن
٢غٍىاتها مً اليؿاا".
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في هٟـ الؿُا ١جهغح خغُٞت ازغي وهي مسخهت بسُاَت الالبؿت الخ٣لُضًت ومجها ال٣مُو الظي ٌٗغ" ٝبالٍاسايى" ،لم
ٌٗض اللباؽ الخ٣لُضي للجؼاتغ الٗانمت ًهى٘ بىٟـ اإلاىاص وبىٟـ اق٩ا ٫الُغػ ال٣ضًمتً ،غجبِ َظا الخُٛحر بُلباث
الٟخُاث اإلاؿتهل٩اث للمىخىطٞ .بطا ٧اهذ بٌٗ الٟخُاث جًٟل ان ًهمم ال٣مُو الظي جغجضًه ًىم ػٞاٞها بىٟـ هىٕ
ال٣ماف وهٟـ الخهمُم الخ٣لُضي  ،جًٟل ألازغٍاث ٖلى ان جضزل بٌٗ الخٗضًالث ٖلى الىمىطط الخ٣لُضي مشل اياٞت
زُىٍ طاث الىان ازغي اياٞت الى اللىن الظَبي ألانلي او اؾخٗما ٫هىٕ آزغ مً الا٢مكت بضال مً ٢ماف الُُٟ٣ت وَى
الىىٕ الانلي ل٣مُو الٗغوؽ .في خحن جًٟل ازغٍاث ٖلى ان ًًا ٝالى الخهمُم الانلي حٗضًالث ؾىاا ٖلى مؿخىي
الٗى ٤أو ٖلى مؿخىي الا٦مام وٚحرَا ".
ًٟؿغ جىىٕ َلباث الٟخُاث اإلاؿتهل٩اث ببَالٖهً ٖلى اإلاىخىظاث اإلادلُت والٗاإلاُت والتي صزلذ الى الؿى ١الجؼاتغٍت ؾىاا
ٖلى مؿخىي اإلاٗاعى او هدُجت الاعاصاث مً الٗضًض مً اإلاىخىظاث الٗاإلاُت الٗغبُت مجها ام الاؾُىٍت ام الاٞغٍُ٣ت .جًا ٝالحها
صوع وؾاتل الاٖالم اإلاغتُت التي حٗغى اػٍاا مخىىٖت ججلب مً زاللها َىاًاث الاٞغاص .
وَ٨ظا ومً زال ٫اؾتراجُجُاث اإلاىاٞؿت حؿعى اإلاغأة الحغُٞت الى ا٢تراح هماطط ظضًضة مً اإلاىخىط الحغفي الجؼاتغي ختى
ًهبذ بضوعٍ مىاٞؿا للمىخىظاث الازغي .واطا ٧ان الضزى ٫في اإلاىاٞؿت َى َض ٝاإلاغأة الحغُٞتُٞ ،م ً٨ان ًٟؿغ َظا
الهض ٝاًًا بضوعٍ ال٨بحر في جد ٤ُ٣الاخخ٩ا ٥الش٣افي بحن اإلاجخمٗاث .
-)2الخشوط باليؽاه الحشفي مً اإلاجاُ الذاخلي :م٘ اهٟخاح ٞغم الخغوط للٗمل امام اإلاغأة وبٗض ما انبذ اإلاجخم٘
الجؼاتغي ًخ٣بل ٨ٞغة صزى ٫اإلاغأة في أي وكاٍ منهي زاعط مجالها الكغعي أي اإلاجا ٫الؿ٨جي٣ٞ .ض أ٢بلذ الٗضًض مً اليؿاا
الحغُٞاث ٖلى مماعؾت وكاَها في مدالث تهُئها وججهؼَا بىٟؿها وحؿهغ ٖلى عٖاًتها الصخهُت أي صون الاٖخماص او الاخخماا
بغٖاًت عظالُت .
الاهخشاه في ظمػُاث خشقُت :ل٣ض ؾاَم الا٢با ٫الىاؾ٘ للمغأة ٖلى اليكاٍ الحغفي وبمسخل ٠اهىاٖه ٖلى زل ٤ظمُٗاثخغُٞت جخمشل وُْٟتها في جىُٓم اليكاٍ الحغفي مً ظهت وعبِ ٖال٢اث ما بحن مسخل ٠الحغُٞحن والحغُٞاث ؾىاا ٖلى
اإلاؿخىي اإلادلي أم ٖلى اإلاؿخىي الىَجي.
واط حؿمذ مشل َظٍ الخىُٓماث بخٗغ ٝالحغُٞحن والحغُٞاث ٖلى اليكاٍ و اإلاىخىط الحغفي إلاسخل ٠اإلاىاَ ٤في الجؼاتغ ٞبجها
حؿاٖض في هٟـ الى٢ذ ٖلى الؿماح ل٩ل الحغُٞحن بالخٗغٍ ٠بيكاَهم زهىنا في اإلاٗاعى الضولُت،
 اليؽاه الحشفي الخهلُذي و مؿامشة اإلاهاوالجُت :ختى وان ٧ان مهُلح اإلاٛامغة ًض ٘ٞللٟهم واإلاجاػٞت و اإلاساَغة  ،اال أناإلاجاػٞت َىا حٗجي الخسُُِ لخدمل اإلاؿئولُاث وهخاتج َظٍ اإلاؿئولُت .وهي اًًا الهٟت التي جدملها الٗضًض مً اليؿاا
الحغُٞاث والتي جضٖ ٫لى وٖحها بًغوعة الخد٨م الصخصخي في وكاَها صون الاٖخماص ٖلى وؾاتِ أزغي مً ظهت .
مً ظهت زاهُت ٌؿمذ اوكاا اإلاغأة إلائؾؿتها الحغُٞت بدؿُحر َظا اليكاٍ بهىعة شخهُت وبالخٗغٍ ٠بببضاٖاتها وابخ٩اعاتها
الصخهُت والتي جبرػ في الاياٞاث والخٗضًالث التي جًٟحها اإلاغأة ٖلى مىخىظها الحغفي وَظا ما ٌٗبر ٖلى اهٟخاح اإلاىخىط الحغفي
ٖلى مىخىظاث الش٣اٞاث الازغي اي ٖلى الخ٣اعب والخىىٕ الش٣افي بحن مسخل ٠الحًاعاث الٗاإلاُت.
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الخاجمت
بالغٚم مً الخٛحراث والخٗضًالث التي ٌؿعى الحغُٞىن بمسخل ٠جسههاتهم ٖلى وكاَهم الحغفي ًب٣ى َظا اليكاٍ الٗامل
الحامل لش٣اٞت ٧ل اإلاجخمٗاث .جغجبِ َظٍ الخٛحراث باالخخ٩ا ٥وبخٗاٌل ٧ل مجخم٘ م٘ ز٣اٞاث وخًاعاث مخٗضصة والتي
جضزل في جٟاٖل بش٣اٞخه الانلُت.
وبما أن اإلاجخم٘ الجؼاتغي ًدمل في زهىنُاجه جىىٕ ٦بحر في ز٣اٞخه هدُجت حٗضص وجىؾ٘ عٗ٢خه الجٛغاُٞت مً ظهت ٞبن
زهىنُاث َظا الخىىٕ ًغجبِ مً ظهت ازغي بخؤزغ الش٣اٞت الجؼاتغٍت وخًاعتها بش٣اٞت اإلاجخمٗاث التي اخخ٨ذ بها مجها
الش٣اٞت الٗشماهُت.
وهدُجت َظا الاخخ٩ا ٥وبالغٚم مً اهٟغاص ٧ل مجخم٘ بسهىنُاجه اال أن َظٍ الخهىنُت جدمل مالمذ اخخ٩ا ٥اإلاجخمٗاث
بش٣اٞاث ٞغُٖت.
وٍب٣ى اليكاٍ الحغفي الخ٣لُضي بمسخل ٠اهىاٖه ومماعؾاجه مً ٢بل ٞئاث اإلاجخم٘ ومجها مماعؾاث اإلاغأة ٗ٦ىهغ اؾاسخي
ها٢ل لش٣اٞت اإلاجخم٘ مً ظهت وأًًا ٗ٦ىهغ آزغ ٌؿاٖض في ه٣ل مهاعاث مسخل ٠الحغُٞحن ومٗاعٞهم في مسخل ٠الحغٝ
لش٣اٞت مجخم٘ بؤ٦مله.
Bibliographie:
-Ledrut Raymond: Sociologie in/ de coster Michel et AL: Introduction a la sociologie, 5° ed ,debaeck 2001, Bruxcelles.
-Maxe weber: la ville in/ de Coster Michel 2001
-ONS, statistiques sur le taux de chômage en Algérie 2005, www.ons.dz, site consulté le 20/06/2006, p.03.
ONS : Enquete, Activité, Emploi et chomage en septembre 2014, n°683
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الخىىع الشهافي بحن غاإلاُت خهىم ؤلاوعان و خفىـُت اإلاجخمػاث
ألاظخار غاقُت نادة – ظامػت وهشان (الجضاثش)

مهذمت:
ان خ٣ى ١ؤلاوؿان و ما ٌٗترحها مً لبـ في ٖاإلاُتها أو زهىنُتهاَ ،ى ما ٌكهضٍ الٗالم مً جىىٕ ز٣افي أزغ بك٩ل
٦بحر ٖلى ٨ٞغحي الٗاإلاُت و الخهىنُت مً ظاهبحن اًجابي و آزغ ؾلبي ،وال َاإلاا اهخ٣ضث ٨ٞغة خ٣ى ١ؤلاوؿانٞ ،غبُذ
بؤؾباب صًيُت و أزغي بمغظُٗاث ز٣اُٞت أو لخهىنُاث اإلاجخمٗاث .و بالغٚم مً الترؾاهت ال٣اهىهُت طاث الهلت بد٣ى١
ؤلاوؿان اال أجها لم جهل الى ٞغى مباصة و أخ٩ام جدمي خ٣ى ١ؤلاوؿان بضلُل وظىص اهتها٧اث ٦ما ٢ا ٫عووي ٦ؼان :ال وظىص
للؿلم في َظا ال٩ى٦ب ما صامذ خ٣ى ١ؤلاوؿان مىته٨ت في بٌٗ صو ٫الٗالمٞ .اإلٖالن الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿاهى بالغٚم مً
ٖضم الؼامُخه مً الىاخُت ال٣اهىهُت ٧ىهه مجغص اٖالن لم ًغقى لضعظت ؤلاجٟاُ٢ت و لم ًٟخذ اإلاجا ٫لالهًمام ،اال أن له اخترام
و ٢بىٖ ٫المي إلاباصة مً الىاخُت اإلاٗىىٍت بالغٚم مً بٌٗ الاهخ٣اصاث ،و هٟـ الكحئ باليؿبت للٗهضًً الضولُحن ألاو٫
اإلاخٗل ٤بالح٣ى ١الؿُاؾُت و اإلاضهُت و الشاوي اإلاخٗل ٤بالح٣ى ١ؤلاظخماُٖت و الش٣اُٞت و ؤلا٢خهاصًت ،اللظان ًمؿان ظىَغ
الكٗىب الٗغبُت طاث الاهخماا الضًجي ؤلاؾالمي لى جض٣٢ىا في بٌٗ مىاصٍ التي أوكئذ في انلها لخضمت الكٗىب ألاوعوبُت
بالضعظت الاولى مشل ما حٗل ٤باألؾغة و الؼواط.
لظا الخىىٕ الش٣افي ًئزغ بك٩ل أو بآزغ ٖلى ججؿُض خ٣ى ١اوؿان ٖاإلاُت ،إلاا جخمحز به الكٗىب مً ازخال ٝفي ز٣اٞتها
و ٨ٞغَا و ُٖ٣ضتها و مغظُٗتها .ألامغ الظي ظٗل خ٣ى ١ؤلاوؿان مدل اهخ٣اص صاتم في ْل َظا الخىىٕ و َى ما ظٗل بٌٗ
الضو ٫و مداولت مجها الحٟاّ ٖلى ز٣اٞتها الى اللجىا الى ابغام اجٟاُ٢اث طاث َاب٘ ظهىي جدىاؾب و زهىنُتها و ز٣اٞتها،
زىٞا مً الٛؼو الش٣افي ٖبر جؤَحر ٢اهىوي.
لظا ؾىداو ٫في َظٍ اإلاضازلت ابغاػ  ٠ُ٦جخؤزغ اإلاجخمٗاث في ز٣اٞتها مً زال٨ٞ ٫غة خ٣ى ١ؤلاوؿان ،و  ٠ُ٦جئزغ
بٌٗ اإلاجخمٗاث ٖلى مجخمٗاث أزغي مً زال٨ٞ ٫غة خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وَل ًم ً٨أن ً٩ىن الخىىٕ الش٣افي و خ٣ى ١ؤلاوؿان
٨ٞغجان مخ٩املخان أم ال ،و طل ٪مً زال ٫الخُت الخالُت:
اإلابدض ألاو :٫مضي ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان
اإلاُلب ألاوٖ :٫اإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان ٦مبضأ ٖام
اإلاُلب الشاوي :وؿبُت مبضأ ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان
اإلابدض الشاوي :الخىىٕ الش٣افي مئقغ مئزغ و مخؤزغ في ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان
اإلاُلب ألاو :٫جؤُ٦ض الخىىٕ الش٣افي إلابضأ ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان
اإلاُلب الشاوي :الخىىٕ الش٣افي ٧اؾخصىاا إلابضأ ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان (ألاؾغة ٦ىمىطط)

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

293

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015

اإلابدض ألاوُ :مذي غاإلاُت خهىم ؤلاوعان
بُٗضا ًٖ أي اقدبا ٥مٟخٗل بحن الٗاإلاُت والخهىنُت ًم ً٨ال٣ى ٫بؤن الاَخمام اإلاتزاًض بًغوعة اخترام خ٣ى١
ؤلاوؿان ٖلى الهُٗض ال٩ىوي ص ٘ٞالى جدغٍ ٪ظهىص اإلاىٓماث الضولُت والىَىُت الٗاملت في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان في اججاٍ
الُىم الظي جهبذ ُٞه ًُ٢ت خ٣ى ١ؤلاوؿان «اللٛت اإلاكتر٦ت لئلوؿاهُت ظمٗاا» ،ومً أبغػ الخجلُاث ٖلى طلَ ٪ى أن
خ٣ى ١ؤلاوؿان أنبدذ ٖاإلاُت م٘ ٖضم ٢ابلُتها للخجؼيا٣ٞ ..ض أنبدذ خ٣ى ١ؤلاوؿان ظؼاا مً ال٣اهىن الضولي بىظىص
أ٦ثر مًٓٓٔ مٗاَضة واجٟاُ٢ت وٖهض صولي وا٣ٞذ ٖلحها مٗٓم صو ٫الٗالم ،وأنبدذ َظٍ الاجٟاُ٢اث بمشابت اإلاغظُٗت
الضولُت لح٣ى ١ؤلاوؿان.
اإلاىلب ألاوُ :غاإلاُت خهىم ؤلاوعان يمبذؤ غام
خ٣ى ١ؤلاوؿان خ٣ى ١مخؤنلت في ظمُ٘ البكغ ،مهما ٧اهذ ظيؿُتهم ،أو م٩ان ا٢امتهم ،أو هىٕ ظيؿهم ،أو أنلهم
الىَجي أو الٗغقي ،أو لىجهم ،أو صًجهم ،أو لٛتهم ،أو أي وي٘ آزغ .ان لىا ظمُ٘ الح ٤في الحهىٖ ٫لى خ٣ى٢ىا ؤلاوؿاهُت ٖلى
٢ضم اإلاؿاواة وبضون جمُحز .وظمُ٘ َظٍ الح٣ى ١مترابُت ومخآػعة وٚحر ٢ابلت للخجؼتت.
و٦شحرا ما ًخم الخٗبحر ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان الٗاإلاُت ،وجًمً ،بىاؾُت ال٣اهىن وفي ق٩ل مٗاَضاث ،وال٣اهىن الضولي
الٗغفي ،ومباصة ٖامت ،أو بمهاصع ال٣اهىن الضولي ألازغي .وٍغسخي ال٣اهىن الضولي لح٣ى ١ؤلاوؿان التزاماث ٖلى الح٩ىماث
بالٗمل بُغ ١مُٗىت أو الامخىإ ًٖ أٖما ٫مُٗىت ،مً أظل حٗؼٍؼ وخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان والحغٍاث ألاؾاؾُت الخانت
باألٞغاص أو الجماٖاث.560
غاإلاُت وؾحر نابلت للخفشف
ٌٗخبر مبضأ ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان جغ ألاؾاؽ في ال٣اهىن الضولي لح٣ى ١ؤلاوؿان .و٢ض جم ج٨غاع ؤلاٖغاب ًٖ َظا
 ،ٔ9ٗ8في الٗضًض مً الاجٟاُ٢اث وؤلاٖالهاث وال٣غاعاث
اإلابضأ الظي أبغػ للمغة ألاولى في ؤلاٖالن الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان في ٖام
ٖٖ ،ٔ99لى ؾبُل اإلاشا ،٫الى أن مً واظب
الضولُت لح٣ى ١ؤلاوؿان٣ٞ .ض أقحر في مئجمغ ُِٞىا الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان في ٖام
الضو ٫أن حٗؼػ وجدمي ظمُ٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان والحغٍاث ألاؾاؾُت ،بهغ ٝالىٓغ ًٖ هٓمها الؿُاؾُت والا٢خهاصًت
والش٣اُٞت.
و٢ض نض٢ذ ظمُ٘ الضوٖ ٫لى واخضة ٖلى ألا٢ل مً اإلاٗاَضاث الغتِؿُت لح٣ى ١ؤلاوؿان ،بما ٌٗ٨ـ مىا٣ٞت الضو٫
بك٩ل ًيصخئ التزاماث ٢اهىهُت ٖلحها وَُٗي حٗبحرا مدضصا ًٖ ٖاإلاُت الح٣ى .١وجخمخ٘ بٌٗ أٖغا ٝخ٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾُت
بدماًت ٖاإلاُت بىاؾُت ال٣اهىن الضولي الٗغفي ٖبر ظمُ٘ الحضوص والحًاعاث.
وخ٣ى ١ؤلاوؿان ٚحر ٢ابلت للخهغ .ٝوال ًيبػي سحبها ،اال في أخىا ٫مدضصة وَب٣ا لئلظغاااث اإلاغُٖتٞ .مشالً ،جىػ
جُُ٣ض الح ٤في الحغٍت اطا ما جبحن إلاد٨مت ً٢اتُت أن شخها ما مظهب باعج٩اب ظغٍمت.561

ٓ ٘ٙأنظر ادلوقع الرمسي للمعهد العريب حلقوق اإلنسان.
ٔ ٘ٙأمحد أبو الوفا ,احلماية الدولية حلقوق اإلنسان ,يف إطار األمم ادلتحدة و الوكاالت ادلتخصصة ,دار النهضة العربية.ٕٓٓٓ ,
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الخأصس وؾحر الهابلُت للخجضثت
ظمُ٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان ٚحر ٢ابلت للخجؼتت ،ؾىاا ٧اهذ خ٣ى٢ا مضهُت وؾُاؾُت ،مشل الح ٤في الحُاة ،وفي اإلاؿاواة
أمام ال٣اهىن وفي خغٍت الخٗبحر؛ أو ا٢خهاصًت واظخماُٖت وز٣اُٞت ،مشل الح ٤في الٗمل والًمان الاظخماعي والخٗلُم؛ أو
خ٣ى٢ا ظماُٖت مشل الح ٤في الخىمُت وفي ج٣غٍغ اإلاهحرٞ ،هي خ٣ىٚ ١حر ٢ابلت للخجؼتت ومترابُت ومخآػعة .ومً قؤن جدؿحن
أخض الح٣ى ١أن ًِؿغ الاعج٣اا بالح٣ى ١ألازغي .وباإلاشلٞ ،بن الحغمان مً أخض الح٣ىً ١ئزغ بك٩ل ؾلبي ٖلى الح٣ى١
ألازغي.562
خهىم مدعاوٍت وؾحر جمُحزًت
ٖضم الخمُحز مبضأ قامل في ال٣اهىن الضولي لح٣ى ١ؤلاوؿان .واإلابضأ مىظىص في ظمُ٘ اإلاٗاَضاث الغتِؿُت لح٣ى١
ؤلاوؿان وٍىٞغ اإلاىيىٕ الغتِسخي لبٌٗ الاجٟاُ٢اث الضولُت لح٣ى ١ؤلاوؿان مشل الاجٟاُ٢ت الضولُت للً٣اا ٖلى ظمُ٘
أق٩ا ٫الخمُحز الٗىهغي والاجٟاُ٢ت الضولُت للً٣اا ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغأة.
وٍىُب ٤اإلابضأ ٖلى ٧ل شخو ُٞما ًخٗل ٤بجمُ٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان والحغٍاث ،وٍدٓغ الخمُحز ٖلى أؾاؽ ٢اتمت مً
الٟئاث ٚحر الحهغٍت مشل الجيـ والٗغ ١واللىن وما الى طل .٪وَؿخ٨مل مبضأ ٖضم الخمُحز بمبضأ اإلاؿاواةٖ ،لى الىدى
ًء
اإلاظ٧ىع في اإلااصةٔ مً ؤلاٖالن الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿانً :ىلض ظمُ٘ الىاؽ أخغاعا مدؿاوًٍ في ال٨غامت والح٣ى.١
الحهىم والالتزاماث بإظمػه
جىُىي خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى خ٣ى ١والتزاماث ٖلى خض ؾىاا .وجخدمل الضو ٫بالتزاماث وواظباث بمىظب ال٣اهىن
الضولي باخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان وخماًتها والىٞاا بها .وَٗجي الالتزام باالخترام أهه ًخىظب ٖلى الضو ٫أن جمخى٘ ًٖ الخضزل في
الخمخ٘ بد٣ى ١ؤلاوؿان أو ج٣لُو َظا الخمخ٘ .والالتزام بدماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ًخُلب مً الضو ٫أن جدمي ألاٞغاص
والجماٖاث مً اهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان .والالتزام بالىٞاا بد٣ى ١ؤلاوؿان ٌٗجي أهه ًخىظب ٖلى الضو ٫أن جخسظ اظغاااث
اًجابُت لخِؿحر الخمخ٘ بد٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾُت .وُٞما ًد ٤لىا الحهىٖ ٫لى خ٣ى٢ىا ؤلاوؿاهُتٞ ،بهه ًيبػي لىا أًًاٖ ،لى
اإلاؿخىي الٟغصي ،أن هدترم خ٣ى ١ؤلاوؿان الخانت باآلزغًٍ.563
اإلاىلب الشاوي :وعبُت مبذؤ غاإلاُت خهىم ؤلاوعان
ٖاصة ما جخحجج الضو ٫بٗضم مهاص٢تها ٖلى الاجٟاُ٢اث الضولُت طاث الهلت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،باٖخباع أن ؤلاجٟاُ٢اث
الضولُت ال جلؼم اال الضو ٫ألاًٖاا ٦مبضأ ٖام ،و بالخالي ٞهي ملؼمت بخجؿُض مباصة ؤلاجٟاُ٢ت في حكغَٗاتها الضازلُتَ .ظا
باؾخصىاا جل ٪ال٣ىاٖض طاث ؤلالؼام الٗالمي و التي ًهُلح ٖلحها ب٣ىاٖض ( ،)erga omnesو ٦ظا ال٣ىاٖض آلامغة و الٗغُٞت طاث
ؤلالؼام الٗالمي هٓغا للُاب٘ ؤلاوؿاوي الظي جدمله و اإلاباصة و الُ٣م الٗلُا.
ٞبالىٓغ لئلٖالن الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان الظي ٌٗخبر مدل اخترام ٖالميٞ ،بهه و مً الىاخُت ال٣اهىهُت ٚحر ملؼم
للضو ٫ألهه و ب٩ل بؿاَت لم ٌٗغى للخهضً ٤و لم ًغقى الى مؿخىي ؤلاجٟاُ٢ت الضولُت ،و بالغٚم مً طلٞ ٪هى اٖالن ملؼم مً
ٕ ٘ٙادلعهد العريب حلقوق اإلنسان ,مرجع سابق
563
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الىاخُت ألاصبُت و اإلاٗىىٍت ال أ٦ثر ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ بٌٗ اإلاباصة التي ال جخماشخى و ز٣اٞاث اإلاجخمٗاث زانت الٗغبُت مجها
٦ما ؾيىٓغ في اإلابدض الشاوي.
و بظل ٪ال ًم ً٨بؤي خا ٫مً ألاخىا ٫الجؼم بؤن خ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاضوهت في اإلاىازُ ٤واله٩ى ٥الضولُت هي ٖاإلاُت،
باٖخباع أجها أوكئذ و صوهذ ألظل ٞئاث مُٗىت و و ٤ٞزهىنُاث مجخمٗاث مُٗىت و الضلُل ٖلى طلَ ٪ى ٖضم وظىص
جهضًٖ ٤المي لها و بالخالي ٖضم وظىص ٢بلُت ٖاإلاُت٦ ،ما أن وظىص اجٟاُ٢اث ا٢لُمُت صلُل ٖلى أن ؤلاجٟاُ٢اث و اله٩ى٥
الٗاإلاُت لم جٟي بالٛغى مما ظٗل بٌٗ الضو ٫جلجؤ للبضًل و َى الاجٟاُ٢اث ؤلا٢لُمُت.564
و ججضع ؤلاقاعة الى أهه و باؾخصىاا ما ط٦غٞ ،ال ًم ً٨أن وٗخض بٗاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان اال مً زال ٫حٗالُم صًً
ًء
ًء
مدمضا نلى هللا ٖلُه وؾلمَ :
﴿و َما
ؤلاؾالم الحىُ٣ً .٠ى ٫هللا ؾبدان ٌ وحٗالى في مد٨م آًاجه مساَبا الىبي ألا٦غم ؾُضها
ًء ْ َ
َ ْ َ ْ َ َ َّد
 .)ٔٓ7و"الٗاإلاحن" لِؿىا ٧ ِ٣ٞل بجي آصم ،في ٧ل ػمان وم٩ان ،واهما َم ٖالم ؤلاوـ
اِّ ٥اال َع ْخ َمت ِّلل َٗ ِّاإلا َحن﴾(ألاهبُاا:
أعؾلى
وٖالم الجً وٖىالم الحُىاهاث والجماصاث٧ ،ل مجها له خٔ مً الغخمت اإلاهضاة للٗاإلاحن ،ؾُض ألاولحن وآلازغًٍ .وٖلُه ٞبن
٧ل زحر ظاا به وصٖا الُه وخٌ ٖلى الخىاٞـ ُٞه ،ال ً٣خهغ ٖلى ظيـ صون آزغ ،بل ٌك٩ل ٧ل الٗاإلاحن ،لُظو٢ىا مً وٗمت
ًء
ؤلاؾالم  ،ولُخٗغٞىا ٖلُه ٖملُا ٢بل أن ًُالبىا باإلًمان به وبٗض أن ًُالبىا به ،ؾىاا أظابىا صاعي هللا أم أٖغيىا ٖىه ولم
ًجُبىٍ.
ول ً٨الجض ٫خى ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان في اإلاىٓىع ؤلاؾالمي ًخجه اججاَاث قتى ،مجها ما ًئ٦ض الخهىنُت والٟغاصة التي
جمحز الغإٍت ؤلاؾالمُت لح٣ى ١ؤلاوؿان بمٗجى ًدهغَا في نى ٠مٗحن مً البكغ ،وعبما في مىاَ ٤ظٛغاُٞت صون ٚحرَا مً
الٗالم؛ ومجها ما ًئ٦ض جُاب٣ها جمام الاهُبا ١م٘ الىٓغٍت ألاوعبُت الؿاتضة باٖخباعَا هٓغٍت ٖاإلاُت ،ومً زم ًغ ٌٞأههاع َظا
الاججاٍ وظىص زهىنُت لىٓغٍت خ٣ى ١ؤلاوؿان ؤلاؾالمُت.
أصحاب الاججاٍ ألاوًٓ ٫لمىن الغإٍت ؤلاؾالمُت لح٣ى ١ؤلاوؿان ،اط ًدبؿىجها في اَاع يُ ٤وَُٗلىن عؾالتها
الٗاإلاُت؛ وأصحاب الاججاٍ الشاوي ًخجاَلىن ظىَغ َظٍ الغإٍت وٖم٣ها ؤلاوؿاوي وٍداولىن ج٣غٍبها مً الغإٍت الٛغبُت
اإلاٟخ٣ضة لهظا الٗم ٤ؤلاوؿاوي في ٦شحر مً ظىاهبها.
غاإلاُت الشئٍت ؤلاظالمُت
وفي عأًىا أن الخهىنُت ال٨بري إلاٟهىم خ٣ى ١ؤلاوؿان في الغإٍت ؤلاؾالمُت جخمشل في "الكمى ٫والٗاإلاُت"؛ ٣ٞض
ظااث الكغَٗت بخ٣غٍغ ٧ل أهىإ الح٣ى ١اإلاضهُت والضًيُت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والٗلمُت،
ًء
الجماُٖت مجها والٟغصًت مً ظهت ،وظاا الخُاب مً ظهت أزغي باخترام َظٍ الح٣ى ١وخماًتها ويماجها قامال ل٩ل بجي آصم،
ًء
ًء
أو ل٩ل اوؿان بىنٟه اوؿاها ،وبىنٟه اوؿاها  ِ٣ٞال أ٦ثر مً طل ٪وال أ٢ل؛ بل جمخض َظٍ الح٣ى - ١في ظىاهب ٦شحرة مجها-
لدكمل الحُىان والجماص والبِئت في مىٓىمت مخجاوؿت ومخىاٚمت.565
ان زهىنُت خ٣ى ١ؤلاوؿان في الغإٍت ؤلاؾالمُت هي في "ٖاإلاُتها" اط ان زُاب الخ٩لُ ٠بها وبدماًتها مىظه لآلصمي
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
بمىظب ٧ىهه اوؿاها ،ولِـ زمت خ ٤واخض صًيُا ٧ان أو مضهُا ،ؾُاؾُا أو اظخماُٖا م٣غع للمؿلم وخضٍ ومدٓىع ٖلى ٚحرٍ.
ٗ ٘ٙعبد اللطيف بن سعيد الغامدي ,حقوق اإلنسان يف اإلسالم ,أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية الرياضٕٓٓٓ.
٘ ٘ٙعبد احلميد فوده ,حقوق اإلنسان بني النظم القانونية الوضعية و الشريعة اإلسالمية ,دار الفكر اجلامعي ٖٕٓٓ.
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ًء
وَظٍ الخهىنُت أًًا هي في قمىلها ل٩ل أهىإ الح٣ى ١التي ٖغٞتها اإلاىازُ ٤وؤلاٖالهاث الٗاإلاُت لح٣ى ١ؤلاوؿان في نُٛها
الحضًشت واإلاٗانغة.566
ان مهُلح خ٣ى ١ؤلاوؿان -اإلاؿخٗمل في الخُاب اإلاٗانغٌ -كحر الى مجمىٖت الح٣ى ١واإلاُالب الىاظب الىٞاا بها
ًء
ل٩ل البكغ ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة صوهما جمُحز ُٞما بُجهم ألي ؾبب ٧ان .ولَ ً٨ظا الخٗغٍ ٠الٗام لِـ مؿلما به لضي اإلاجخمٗاث
ًء
ًء
ًء ًء
اإلاسخلٟت؛ طل ٪ألن هىٕ َظٍ الح٣ىً ١غجبِ اعجباَا وزُ٣ا بالخهىع ألاؾاسخي ًٖ ؤلاوؿان طاجهٞ ،بطا ٧ان ؤلاوؿان ٞغصا خغا طا
ًء
٦غامت وُ٢مت وٍمخل ٪الٗ٣ل والًمحر ،وٍمخل ٪ال٣ضعة ٖلى الازخُاع ألازالقي والخهغ ٝالؿلُم ،وٍمل ٪أًًا الح٨م الهاتب
ٖلى ما َى في مهلحخهٞ ،بن خ٣ىَ ١ظا ؤلاوؿان ؾى ٝجيبجي ٖلى أؾاؽ َظا الخهىع .والىاٌ ٘٢كهض بىظىص ٦شحر مً نىع
الخمُحز الٟٗلي بحن بجي البكغ ،اياٞت الى اهتها ٥أبؿِ خ٣ى٢هم ،ولِـ طل ٪اال هدُجت مً هخاتج الش٣اٞاث الاؾدبضاصًت
ًء
ًء
والٗىهغٍت ٦خل ٪التي ْهغ ٞحها مً ً٣ى ٫اهه "قٗب هللا اإلاسخاع" ،أو ان قٗبا مً الكٗىب ٞى ١الجمُ٘ ،أو اهه ًدمل ٖبئا
ًء
ججاٍ ألاظىاؽ ألازغي البضاتُت اإلاخسلٟت باٖخباعٍ ظيؿا أعقى ،و٧لها هؼٖاث ْهغث وجغٖغث في الش٣اٞاث الىيُٗت ،وجغ٦ذ
آزاعَا ٖلى ٖال٢اتها م٘ أصحاب الش٣اٞاث ألازغي.567
واطا هٓغها الى ظملت خ٣ى ١ؤلاوؿان التي ٢غعتها الكغَٗت ٖلى أي مؿخىي مً مؿخىٍاث الخؤنُل الىٓغي ؾىجض أجها
جئ٦ض ٖلى نٟتي الٗاإلاُت والكمى٦ ٫ما ط٦غها.
اإلابدض الشاوي :الخىىع الشهافي ماؼش مازش و مخإزش في غاإلاُت خهىم ؤلاوعان
ان ما جمخاػ به خ٣ى ١ؤلاوؿان مً ٖاإلاُت و زهىنُتً ،غظ٘ باألؾاؽ الى الخىىٕ الش٣افي الظي ٌكهضٍ الٗالم ُٞئزغ بظل٪
بك٩ل ًجٗل خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖاإلاُت أخُاها و ٌُٗحها الُاب٘ اليؿُبي أخُاها أزغي هٓغا للش٣اٞاث اإلاخىىٕ للكٗىب ٦ما ؾجري
و ٤ٞاإلاُلبحن.
اإلاىلب ألاوُ :جؤُ٦ض الخىىٕ الش٣افي إلابضأ ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان
ان أي اٖالن أو مُشا ١لح٣ى ١ؤلاوؿان اطا أعاص أن ً٩ىن ٢ابال للخُبُ ٤البض مً أن ًىُل ٤مً الهىٍت الخانت
والش٣اٞت اإلامحزة ل٩ل قٗب ،والُاب٘ الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان – وَى مُلب ال ظضاُٞ ٫ه -ال ًم ً٨أن ًخدَ ًٖ ٤٣غٍ٤
اَما ٫الش٣اٞاث الخانت للكٗىب اإلاسخلٟت وًٖ َغٍٞ ٤غى همِ واخض ووخُض مً الش٣اٞت ،و ؾيخُغ ١الى الخهىنُت
الش٣اُٞت و ٤ٞمُشا ١ألامم اإلاخدضة و ؤلاٖالن الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان و الٗهضًً الضولُحن ٦ىماطط.
الخفىـُت الشهاقُت في الىفىؿ الػاإلاُت لحهىم ؤلاوعان
أ -مُشام ألامم اإلاخدذةٌٗ :ض مُشا ١ألامم اإلاخدضة الىزُ٣ت الضولُت ألاولى طاث الُاب٘ الٗالمي التي جًمىذ الىو ٖلى
مبضأ اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان ً ،غظ٘ طل ٪أؾاؾا الى اهتهاا الؿُُغة ألاوعوبُت وُ٢ام ٖالم ًخى ٠٢ب٣اإٍ واؾخ٣غاعٍ ٖلى
الخٗاون الؿلمي بحن ظمُ٘ الش٣اٞاث وألاظىاؽ واإلاضهُت.

 ٘ٙٙزلمد عابد اجلابري ,حقوق اإلنسان يف الفكر العريب ,لبنان ٕٕٓٓ.
 56عبد احلميد فوده ,مرجع سابق
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وم٘ طلٞ ٪بن اإلاُشا ١لم ٌؿخُ٘ اصعاط هٓام ٗٞلي ًًمً خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،عٚم الحاح ومُالب صو ٫أمغٍ٩ا
الالجُيُت الًٗىة في الهُئت آهظاَ ،٥ظٍ اإلاُالب ٢ىبلذ بمٗاعيت قضًضة مً ٢بل الضو ٫اإلاىخهغة في الحغب الٗاإلاُت الشاهُت،
والتي ٧ان سجلها في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان ال ًبٗض ٖلى الاَمئىانٞ .برٚم مً أن اَخمام وايعي مُشا ١ألامم إلاخدضة ٢ض
أججه الى خ ٟٔالؿلم وألامً الضولُحن وخ ٟٔوخماًت ألاظُا ٫ال٣اصمت مً وٍالث الحغوب زانت بٗض الخجغبت اإلاغٍغة التي
ٖاقتها ألامم زال ٫الحغب الٗاإلاُت الشاهُت اال أن اإلاُشاً ١مشل اهُال٢ت خُ٣ُ٣ت في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان والاٖترا ٝبها وهخج
ٖىه جُىع ٦بحر في ٖمل ألامم اإلاخدضة ُٞما بٗض في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان.568
وألن اإلاُشا ١لم ًسهو ٧لُت للحضًض ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿانٞ ،بهه ال ًم ً٨الح٨م ٖلُه ٖلى أهه أَمل الش٣اٞاث
والحًاعاث واإلاضهُاث اإلاسخلٟت للكٗىب اال أن ألاؾخاط َ٨خىع ظغوؽ اقبُِل في م٣اله ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان والخىىٕ
الش٣افي ،الخمـ في اإلاُشا ١اقاعة الى الخهىنُاث الش٣اُٞت للكٗىب و طل ٪في اإلااصة  09مً الالتدت اإلالح٣ت باإلاُشا ١الخانت
بمد٨مت الٗض ٫الضولُت َظٍ اإلاد٨مت التي حك٩ل ظؼاا ال ًخجؼا مً اإلاُشا (١اإلااصة  92مىه )حكحر الى ألاق٩ا ٫ألاؾاؾُت
للحًاعة و ألاهٓمت ال٣اهىهُت ألاؾاؾُت في الٗالم " ٞهظٍ ألاق٩ا ٫الغتِؿُت للحًاعة و لؤلهٓمت ال٣اهىهُتً ،م ً٨في ٦شحر مً
الحاالث أن ج٩ىن لها زهاتهها اإلاٗىُت و اإلاٟغصة ،و التي ال جئزغ بالًغوعة ٖلى الٗاإلاُت في خحن ال ًم ً٨ججاَلها أو اَمالها و
٦ىا ٢ض اهتهُىا في الٟهل ألاو ٫مً َظٍ الضعاؾت الى ه٣ض َظٍ الىدُجت ٖلى أؾاؽ أجها ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة جمُحزًت مً مىُل٣ها،
ٖىضما حكحر الى أق٩ا ٫أؾاؾُت للحًاعة مما ًئصي بالًغوعة الى وظىص أهٓمت و أق٩ا ٫و خًاعاث ٚحر أؾاؾُت و َى جمُحز
ال مبرع مىه.
ب-مٍاهت الخفىـُاث الشهاقُت لمً الؽشغت الذولُت لحهىم ؤلاوعان
-1في الاغالن الػامي لحهىم الاوعان
ًمشل ؤلاٖالن الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان الهاصع في  10صٌؿمبر  1948مً الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة أو ٫وزُ٣ت
صولُت زههذ بال٩امل للحضًض ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،و هي زمغة مؿحرة َىٍلت مً الٗمل الضولي الجاص هدى بلىعة خ٣ى١
ؤلاوؿان و نُاٚتها و اٖالجها لخىبُه ظمُ٘ الضو ٫و الح٩ىماث بها و يمان اخترامها لها ،باٖخباعَا جدخىي ٖلى الحض ألاصوى
اإلاكتر ٥الظي ًجب أن حؿتهضٞه ٧اٞت الكٗىب و ألامم لخىَُض اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾُت و خغٍاجه.
َض ٝؤلاٖالن ٦ما ظاا في صًباظت َى أن ً٣ضم ٞهما مكتر٧ا لح٣ى ١ؤلاوؿان و خغٍاجه ألاؾاؾُت اإلاىهىم ٖلحها في
مُشا ١ألامم اإلاخدضة ،و ٢ض اٖخمضث الجمُٗت الٗامت ؤلاٖالن الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان و اطاٖخه بىنٟه " اإلاشل ألاٖلى
اإلاكتر ٥الظي ًيبػي أن جبلٛه ٧اٞت الكٗىب و ٧اٞت ألامم٦ ،ما ٌؿعى ظمُ٘ أٞغاص اإلاجخم٘ و َُئاجه ،وايٗحن َظا ؤلاٖالن
ههب أُٖجهم ٖلى الضوام"
ظاا ؤلاٖالن الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان ،زالُا مً أي اقاعة للخهىنُاث الش٣اُٞت و الحًاعٍت للكٗىب و ٞاإلٖالن،
ما ٧ان ببم٩اهه الىو ٖلى طل ٪و لٗل الؿبب في طلٌٗ ٪ىص الى خضة الى٣اقاث التي ناخبذ ؤلاٖضاص لئلٖالن الٗالمي لح٣ى١
ؤلاوؿان ،و مداولت ٧ل َغ ٝجغظُذ وظهت هٓغٍ الخانت التي حٗبر ٖجها ز٣اٞخه اإلاُالب بخًمحن مباصئها في ؤلاٖالن أو ٖلى
ألا٢ل الٗمل ٖلى أال جخٗاعى مباصة ؤلاٖالن اإلاىنىٞت آهظا ٥بالٗاإلاُت م٘ الش٣اٞت أو الحًاعة التي ًيخمي الحها  ،و حٗضي
 ٘ٙٛعلي معزوز ,اخلصوصيات الثقافية و عادلية حقوق اإلنسان ,مذكرة ماجستري جبامعة بومرداس ٕ٘ٓٓ.
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الى٣اف أخُاها  ،الى ظضا ٫اًضًىلىجي جضٗٞه أهاهُت الؼٖامت زانت بحن اإلاٗؿ٨غًٍ الكغقي و الٛغبي  ،و ٖلُه ٣ٞض وٗذ" ظان
مىعاهج "ؤلاٖالن الٗالمي بؤهه ًبضو و ٦ؤهه حؿىٍت بحن الىٓم الخ٣لُضًت الٛغبُت و اإلاٟهىم اإلااع٦سخي  ،لظل ٪أَمل بٌٗ
الح٣ى ، ١التي جمحز ز٣اٞاث و خًاعاث أزغي.569
ولٗل الؿبب الشاوي و الظي خا ٫صون ؤلاقاعة الى الخهىنُاث الش٣اُٞت في ؤلاٖالن َى خالت اإلاجخم٘ الضولي في جل٪
الٟترة  ،و الٓغو ٝاإلادُُت ببنضاع ؤلاٖالن ٣ٞض نضع ؤلاٖالن الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان ٖ٣ب الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ،و ٧ان
للضو ٫الٓاٞغة في َظٍ الحغب صٞت الُ٣اصة في الٗالم ٞ ،ال عٍب اطا أن ًهضع ؤلاٖالن مٗبرا ًٖ الش٣اٞت الٛغبُت و حهمل باقي
الش٣اٞاث التي اما أجها ٧اهذ مؿخٗمغة ٞ ،لم حكاع ٥بالخالي في اٖضاص ؤلاٖالن ،أو أن مكاع٦تها لم جٗٞ ً٨الت بالك٩ل الظي
ًجب ٞ ،مىضوبى الضو ٫الٗغبُت ؤلاؾالمُت الحايغون آهظا ٥في اٖضاص ؤلاٖالن  ،لم ً ً٨ببم٩اجهم  ،ججؿُض وظهت هٓغ الش٣اٞت
الٗغبُت ؤلاؾالمُت في ؤلاٖالن ألن الًٗىان الٗغبُان اللظان ٧اها في لجىت الهُاٚت  ،و َما اإلاهغي مدمىص ٖؼمي  ،و اللبىاويط
قاع ٫مال٧ ، ٪ان ج٩ىٍجهما ج٩ىٍىا ٚغبُا  ،جسغظا مً الجامٗاث الٛغبُت ٦ ،ما أن ٖضص صو ٫أًٖاا ألامم اإلاخدضة ٖلم 1948
٧ان مخىايٗا ،و لم حكاع٦ ٥شحر مً الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت و آلاؾُىٍت و صو ٫الٗالم الشالض -التي لم ج٢ ً٨ض اؾخ٣لذ بٗض  -في
نُاٚت ؤلاٖالن الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان ،مما ؾمذ للٛغب مً ٞغى مٟاَُمه الخانت ٖلى ؤلاٖالن الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان.
-2في الػهذًً الذولُحن لحهىم ؤلاوعان:
اؾخمض الٗهضان الضولُان لح٣ى ١ؤلاوؿان ٞلؿٟتهما مً ؤلاٖالن الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان٦ ،ما ا٢خبؿا بٌٗ
ههىنه مىه ،و٢ض ٞغٚذ لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان مً نُاٚت مكغوٕ الٗهضًً ٖام  ،1954ل ً٨بٌٗ ههىم الٗهضان
زانت جل ٪التي ٧اهذ جمـ مهالح الضو ٫اإلاخ٣ضمت ٦د ٤ج٣غٍغ اإلاهحر وجهُٟت الاؾخٗماع والخمُحز الٗىهغي ،والخٟغ٢ت
الٗىهغٍت ،و الخىمُت ،والخمخ٘ بالثرواث الُبُُٗتَ ،ظٍ الىهىم وٚحرَا ُٖلذ جبجي الٗهضان ،ولم ًخؤحى طل ٪اال في ؾىت
.1966
خاو ٫الٗهضان الجم٘ بحن وظتهي هٓغ مسخلٟخحن جماما ،ألاولى جيب٘ مً عخم الش٣اٞت الٛغبُت ،التي ج٣ضؽ الٟغص
وخ٣ى٢ه وال حٗتر ٝاال بالح٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت وال جغي في الح٣ى ١الاظخماُٖت والا٢خهاصًت اال مجغص أماوي ال جغقى
إلاه ٠الح٣ى ،١أما الشاهُت ٞال جغي لهظا الٟغص خ٣ى٢ا اال في اَاع الجماٖت التي ٌِٗل ٞحهاً ،مشل َظا الاججاٍ ال٨خلت
الكغُ٢ت بؼٖامت ؤلاجداص الؿىُٞاحي وصو ٫الٗالم الشالض ،آلاٞغو آؾُىٍت اإلاؿخ٣لت خضًشا ،التي ٧اهذ جضٖى الى جبجي خ٣ى١
ؤلاوؿان الجماُٖت أو ما ًُلٖ ٤لُه بد٣ى ١الخًامً (الجُل الشالض ).واطا ٧ان الٗهضان لم ًىها نغاخت ٖلى يغوعة اخترام
الخهىنُاث الش٣اُٞت للكٗىب اال أن جؤزحر الش٣اٞاث اإلاسخلٟت ٚحر الٛغبُت ٧ان واضحا زانت ٖىضما ٌؿتهل الٗهضان ،بد٤
الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرَا .وفي الخمخ٘ بالثرواث الُبُُٗت ،وهي مُالب َاإلاا صاٗٞذ ٖجها صو ٫الٗالم الشالض.570
اإلاىلب الشاوي :الخىىع الشهافي ًاظخصىاء إلابذؤ غاإلاُت خهىم ؤلاوعان (ألاظشة يىمىرط)
الخىىٕ الش٣افي ٌكمل ٖضة مجاالث ،ؾىداو ٫ابغاػ ؤلازخال ٝفي ألاؾغة بحن الٛغب و الٗغب و ُُٟ٦ت ٢غااة َظا
اإلاٟهىم في الؿُا ١الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان ،ال ؾُما مً زال ٫ؤلاٖالن الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان و باقي الىزات ٤الضولُت.
 569علي معزوز ,مرجع سابق.
ٓ ٘ٚضاوية دنداين ,ضرورة تدعيم احلماية الدولية حلقوق اإلنسان ,رسالة دكتوراه ,بن عكنون اجلزائر .ٜٜٔٙ
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ٌٗخبر ؤلاٖالن الٗالمي لح٣ى ١ؤلاوؿان أو ٫وزُ٣ت صولُت ههذ ٖلى الح٣ى ١والىاظباث الٗاتلُت بم٣خطخى اإلااصةٔٙ
التي ؾىث بحن اإلاغأة والغظل في ابغام ٖ٣ض الؼواط وفي خ٣ى٢هما أزىاا ُ٢امه وٖىض اهدالله مغ٦ؼة ٖلى يغوعة جىٞغ الغيا
ال٩امل واإلاُل" ٤لُغفي الٗ٣ض" مٗخبرة الؼواط – بكغٍ بلى ٙالؿً ال٣اهىوي-خ ٤مً خ٣ى ١ؤلاوؿان ٚحر ٢ابل ألي ُ٢ض ال
571
ؾُما صًجي٦ ،ما اٖخبرث ألاؾغة هي الىخضة الُبُُٗت ألاؾاؾُت للمجخم٘ ولها خ ٤الخمخ٘ بدماًت اإلاجخم٘ والضولت".
وأٖاص الٗهض الضولي الخام بالح٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت بمىظب اإلااصةٖٕ ،الخؤُ٦ض ٖلى اٖخباع ألاؾغة "الىخضة الجماُٖت
الُبُُٗت وألاؾاؾُت في اإلاجخم٘ ولها خ ٤الخمخ٘ بدماًت اإلاجخم٘ والضولت" وٖلى يغوعة جىٞغ الغيا ال٩امل واإلاُل ٤لـ َغفي
الٗ٣ض ل ً٨جغاظٗذ ال٣ٟغة الشاهُت مً َظٍ اإلااصة ًٖ ط٦غ الُ٣ض اإلاغجبِ بالضًً.
والجضًغ بالظ٦غ بؤن اإلااصة  4/23لم ج٨خٟي بالىو ٖلى يغوعة جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن اإلاغأة والغظل ٖىض الؼواط وأزىاا
ُ٢امه وٖىض اهدالله بل أياٞذ يغوعة التزام الضو ٫ألاَغا ٝفي َظا الٗهض " ببجساط الخضابحر اإلاىاؾبت لٟ٨الت حؿاوي
572
خ٣ى"١الؼوظحن" وواظباتهما لضي التزوط وزالُ٢ ٫ام الؼواط و لضي اهدالله".
وٖىض الىَلت ألاولى وبخاعٍش نضوع َاجحن الىزُ٣خحن الضولُخحن ،لم ًسُغ ٖلى با ٫أخض بؤن اإلاهُلحاث اإلاؿخٗملت
باإلااصة  16واإلااصة  23ؾالٟخحن الظ٦غ٧ ،اهذ جمهض الهخ٣ا ٫اإلاجخم٘ الضولي جضعٍجُا هدى ؤلاٖترا ٝباألؾغة مً ظيـ واخض،
ٞغٚم جؤُ٦ض َاجحن اإلااصجحن ٖلى خ ٤اإلاغأة والغظل ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة في الؼواط بمجغص بلى ٙؾً الغقض ،ل٨جهما ٖىض الحضًض
ًٖ قغوٍ ابغام ٖ٣ض الؼواط ًخدضزان ًٖ " أَغا ٝالٗ٣ض"،صون ط٦غ " اإلاغأة واعظل" بهغٍذ الٗباعة.
ٞالؼواط باإلاٟهىم الٛغبي ٌؿمذ بُ٣ام عابِ ٖاتلي "و٣ٖ ٤ٞض مضوي" ٚحر مىخٓم ب٣ىاٖض صًيُت٦ ،ما ٌؿمذ بُ٣ام
أهماٍ مؿخ٣لت و"مخدغعة"ختى مً صون ٖ٣ض الؼواط ،أبٗض مً طلٌ ٪ؿمذ بُ٣ام ٖاتلت مً ظيـ واخض ،بل وجًمً ألٞغاصَا
( أي ألاؾغة مً ظيـ واخض) الخمخ٘ ب٩اٞت الح٣ى ١والىاظباث الٗاتلُت ،بما ٞحها الح ٤في الخبجي.

ٔ ٘ٚد .سرور طاليب ,مركز جيل البحث العلمي.
ٕ ٘ٚد .سرور طاليب ,مرجع سابق
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الخىىع الشهافي في الشظاثل ألاهذلعُت
الذيخىسة وانذة ًىظل يشٍم  /نعم اللؿت الػشبُت ظامٗت ؾامغاا٧ /لُت التربُت (الٗغا)١

اإلالخق:
ُي
َ
ووظهخه َ
َ
ان ل٩ل ظيـ أصبي َ
الخاعٍش
ومكغوُٖخه ،والغؾاتل مً ألاظىاؽ ألاصبُت ،والؾُما ألاهضلؿُت التي ٌكهض
وعإٍخه
َىٍخه
بٗغا٢تها وظىصة ما ٦خب ٞحها ،إلاا ُي
جىُْ ٟيه وما حٗخمض ٖلُه مً َا٢اث ابضاُٖت وما جيخج ٖجها مً صالالث ومضلىالث ،و٢ض ج٩ىن
ِّ
ِّ
الغؾاتل ألاهضلؿُت ٢ىي َظٍ ألاهىإ مً خُض الٗم ٤ألاصبيِّ ،إلاا ًخٗاهٞ ٤حها مً الخىاع ١والى٢اث٘ والخاعٍش والٗىاَ٠
ًء
ؤلاوؿاهُت ،وما جىٚل ٞحها مً خ٨مت ،وما جدمله مً ُ٢م ألامت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،أزاعث ب٣ىة اج٣ان أصبائها اإلاجُضًً ظضال
ًء
ُي
واضحا بحن الضاعؾحن ،اط ُيٌ ُّ
َ
يغوب البُان والخمؿ ٪بهظا الىهج الغاقي في
ٗض أصباإَا مً أقهغ ألاصباا اإلاغمى٢حن الظًً أظاصوا
ًء
ًء
ًء
ؾُا ١عؾاتلهم ،ولٗل الىو الىثري ً٩ىن هها جٟاٖلُا جباصلُا ًدخاط الى مداوعة واؾخ٣غاا ِّبيُاجه واصاته واؾدىُا ١ابٗاصٍ
وصالالجه وحكُ٨الجه ،مما ًجٗل الىو ً٨ك ًٖ ٠ابضاُٖت مىا٦بت او مسالٟت لٗهغٍ.
وٖلى َظا اٖخمضث الضعاؾت الخدلُلُت للىهىم ،في اظىاا الغؾاتل التي اهخجها أصباإَا اط ٧اهذ عخلتهم اإلاؤؾاوٍت التي
واهٟؿهم ،وعص الٓلم الظي هٟاَم وابٗضَم ًٖ ألاَل والىًَ.
وأَلهم
خاولىا مً زاللها الضٞإ ًٖ ِّ
ِّ
وَجهم ِّ
وبُان الازغ الش٣افي الظي اوٗ٨ـ ٖلى الىخاط الاصبي وأبغاػ الش٣اٞت الخىىٖت والضٞإ ًٖ شخههم ،وال٨ك ًٖ ٠جُلٗاتهم
الٟات٣ت ٖلى مغ الٗهىع وفي مسخل ٠الٟىىن والٗلىم.
ًء
واًا ج ً٨الضالالث في الىو الىثري ٞبهه وفي ٧ل الاخىاٌٗ ٫ض حٗبحرا ًٖ حٗضص ال٣غااة ومً زمت حٗضص اإلاٗاوي وجضزل الاوؿا١
ًء
في الىو ًٞال ًٖ صازل الٟىىن م٘ بًٗها.
اٌّمذِخ:
ًء
ماى الصخيا ال٨شحرًٞ ،ال ًٖ أن
ان الخىىٕ الش٣افي ٌؿخمض مً الترار الٗغبي ٞالخاعٍش ًدمل مً اإلاٗاوي اإلاخٗل٣ت ب٩ل ما َى ٍن
اإلاٗاوي مخٗضصة هاججت ًٖ حؿاإالث مىهجُت ومٗغُٞت وٞلؿُٟت مسخلٟت ،ولم حٗض جىدهغ في مٗىاٍ اللٛىي ،بل انبدذ
جدمل في اٚلب اللٛاث ومجها الٗغبُت مٗاوي مخٗضصة( .)573وجىعص صاتغة اإلاٗاع ٝأن "الخاعٍش بؤوؾ٘ مٗاهُه َى ٢هت ما في
ؤلاوؿان ،أو َى ٖغى مىٓم م٨خىب لالخضار ،وزانت جل ٪التي جئزغ في امت أو هٓام أو ٖلم أو  ،ًٞوَى ال ٌسجل الاخضار
اإلاايُت بىنٟها زُىاث في الخ٣ضم البكغي ٞدؿب بل الؿعي الى اًًاح أؾباب َظٍ الاخضار وصاللتها وَٗغيها ٖلى هدى
ًء
ًضٖ ٫لى حكاب٨ها مٗا في ٢هت واخضة ،وَؿخٗحن الخاعٍش في طل ٪باآلزاع والغواًاث واإلاٗاَضاث واإلاظ٦غاث وألاؾاَحر ،وٍ٣ؿم
ًء
ٖاصة الى ٢ضًم ووؾُِ وخضًض"( ،)574وللخاعٍش صوعا في ٧ل مجا.٫
ًء
وَى الظي ًىماػ بؤن بٗض الؼمان ً٩ىن ُٞه واضحا ،وال ًىٟهل ٖىه ،ولظا ًم ً٨ال٣ى ٫ان الؼمان واإلا٩ان ًمشالن "الٗامل
ألاؾاسخي في جدضًض ؾُا ١آلازاع ألاصبُت مً خُض اقخمالها ٖلى مٗجى أوؿاوي"( ،)575وَى "ما جٟىح مىه عاتدت ال٣غون وألاظُا٫
(ٕ٠ )5 3ظش :صمبفزٕب ف ٟضٛء اٌزبس٠خ ،د.ػجذهللا اٌؼش9:ٞٚ
( )5 4اٌّٛعٛػخ اٌؼشث١خ اٌّ١غشح ،دِ.ؾّذ ؽش٠ف غشثبي480:
( )5 5إٌظش٠خ اٌجٕبئ١خ ف ٟإٌمذ االدث ،ٟد.فالػ فضً356:
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ًء
الؿالٟت مكحرا بسهىنِخه الى الجظوع الخاعٍسُت الٗغٍ٣ت"( ،)576وٍمخض الؼمً ٖبر الخاعٍش ،وجخٗا٢ب ألاظُا ،٫وجيكؤ
ًء
ًء
الهغاٖاث ؤلاوؿاهُت وجىدؿغ مهما ٧اهذ صواٗٞهاٞ ،ل٩ل امت جاعٍش ،ول٩ل قٗب بٗ٣ت م٩اهُت ًدُا ٖلحها ٧اعَا أو عاٚبا ،وان
َظٍ الهغاٖاث التي جىمى صازل الىٟـ ؤلاوؿاهُت وزاعظها ،وألاصًب ٌة
ٞغص مً ظماٖت ٌِٗل جل ٪الهغاٖاث ،وجيكؤ في هٟؿه
َا٢ت م٨بىجت ٌؿعى الى جٟغَٛهاٞ ،خمغ أزىاا طل ٪في مسُلخه نىع مسخلٟت ،لخلخ٣ي ٧ل نىعة بمشُلتها ،وجخضازل جل ٪الهىع،
وجىههغ لدك٩ل مً ظضًض في ٢البها اللٛىي مدملت بؤبٗاص واُٗ٢ت وهٟؿُت وزُالُت ،وٍخدض اإلااضخي بالحايغ ،وال٣غٍب
ًء
بالبُٗض ،والىا٢عي باإلاخسُل ،وحهُمً الخاعٍش ٖلى بٌٗ جل ٪الهىعُٞ ،يكؤ الىو مدمال بضالالث جاعٍسُت بمسخل ٠جٟانُله
ًء
ًء
ًء ًء
ًء
اي جخضازل ههىم جاعٍسُت مىخ٣اة مً الىو ألانلي مئصًا ٚغيا ٞىُا أو ٨ٞغٍا أو ٧لحهما مٗا( ،)577وال ج٨خٟي بالبٗض اإلاباقغ
لحًىع ألام٨ىت وألاقُاا الجها جخهل بخجغبت اٖم ٤هي ججغبت ألاصًب في اإلا٩ان مً خُض هي ججغبت أصبُت واهخماا للحٓت
ًء
الظا٦غة ٖىضما حؿترظ٘ اإلا٩ان مصحىها بالترا٦ماث والخجاعب اإلامخضة بحن ػمىحن ػمً لحٓت الاؾترظإ وػمً اإلاؿخ٣بل اإلاٟخىح
ٖلى الاخخماٞ ،٫خسل اإلاماعؾت ألاصبُت في ػخمت الؿئا ٫التي جخسلى ٞحها بيُت الخىىٕ الش٣افي لٛت مغ٦ؼة وم٨شٟت ،ولظلٞ ٪ان
الخىىٕ الش٣افي في هو عؾاتل ألاهضلؿُحن لِـ مجغص لحٓت خىحن أو طا٦غة مؿخٗاصة ،بل أن جىُْ ٠اؾترظإ مؿاع جاعٍذي
ًء
ًء
ًء
اهخماا في الاهخماا ،ووظىصا ظمالُا
٢ضًم ولحٓت وظىصًت مخؤنلت في أٖما ١الظاث ،ومً زم جهبذ مغظُٗت ب٩ل خمىالتها
ًض ٘ٞالٗملُت ؤلابضاُٖت ،لخدمل زهىنُاتها الخاعٍسُت والٟىُت ،وحؿخ٨مل أهخاظها في يىا ظضلُت الاجها ٫والاهٟها،٫
وال٣غب والبٗض( ،)578و٢ض ًغظ٘ ؾغ ؤلا٢باٖ ٫لى الخاعٍش لضي ألاصباا ،الى أن الخاعٍش ًىٞغ ماصة ظاَؼة للخؤلٌُ ٠ؿخُُ٘
ًء
ًء
ًء
حكُ٨لها و ٤ٞما ٌكاا٦ ،ما ًمخل ٪الخاعٍش خىاصر مٟهلت وشخهُاث ٢ىٍت مئزغة ًٞال ًٖ امخال٦ه عنُضا مٗغُٞا
ًء
ًء
ووظضاهُا وٖاَُٟا ٌؿهل ٖلى ألاصًب مساَبخه والخؤزحر ُٞه( ،)579وبهظا ٣ٞض اٞاص ألاصباا ألاهضلؿُىن مً مُُٗاث الٗلىم
ًء
اإلاسخلٟت واؾخٛلىا ز٣اٞتهم في عٞض عؾاتلهم وزهىنا ز٣اٞتهم الخاعٍسُت مً زال ٫جىُْ ٠الى٢اث٘ الخاعٍسُت وُ٢اؾها بى٢اث٘
جاعٍسُت في ٖهغَم ،والغبِ بُجها للٗبرة والٗٓت ،واؾخضٖاا شخهُاث جاعٍسُت لها أَمُتها في الخاعٍش وم٣اعهتها بصخهُاث
مٗانغة(.)580
وَك٩ل الخاعٍش أعيا زهبت لل٨ٟغ وال ًٟوؤلابضإٞ ،اإلااضخي َى اإلاضي ألاعخب الظي ًخدغُٞ ٥ه زُا ٫ألاصًب الؾخضٖاا
الح٣ات ٤الخاعٍسُت وجمشلها واٖاصة زل٣ها في الىو و ٤ٞعإٍخه وججغبخه( ،)581وَ٨ظا ً٨دؿب اإلا٩ان الخاعٍذي مً زال٫
ًء
ًء
ًء
ًء
اؾخسضامه في الىو ألاصبي خًىعا ٞاٖال ٞهى مً ظاهب ًمىذ بٗضا قامال باهٟخاخه ٖلى الترار والخىانل م٘ اإلااضخي ،ومً
ظاهب آزغ ٞؤن ألاصًب ًمىذ اإلا٩ان الخاعٍذي ال٣ضعة ٖلى الخجضص والخسلو مً اؾغ الؼمً بالخغوط مً صاتغة اإلااضخي
والحًىع اإلاخىانل ٖبر الىو ألاصبي ،ج٨مً زهىنُت ألاصب في ٢ضعجه ٖلى الخسلو مً خضوص الؼمان واإلا٩ان والاهُال١
ٖبر الخُا ٫الى اٞا ١بُٗضة ،اط ألاصًب الظي ٌؿخُُ٘ ًٖ َغٍ ٤مهاعجه في اؾخسضام اللٛت ،أن ً٣غب البُٗض ،وٍبٗض ال٣غٍب،
ًء
وأن ًضَل وٍ٣ل ٤اإلاسُلت ،التي ً ٠٣مؿدؿلما امام ججغبت الؼمان واإلا٩ان بل ًداو ٫ما اؾخُإ أن ًخجاوػ خضوصَما اإلا٣ل٣ت
( )5 6اٌفضبء اٌشٚائ ٟػٕذ عجشا اثشا٘ ُ١عجشا ،د.اثشا٘ ُ١عٕذاس256:ٞ
( ٕ٠ )5ظش :اٌزٕبؿ اٌزبس٠خٚ ٟاٌذِ ،ٟٕ٠مذِخ ٔظش٠خ ِغ دساعخ رطج١م١خ ٌٍزٕبؿ ف ٟسٚا٠خ سإ٠ب ٌٙبؽُ غشاث١خ ،اؽّذ اٌضػجِ ،ٟغٍخ
أثؾبس اي٠شِٛن ،13َ ،ع1 : 1995 ،1
(ٕ٠ )5 8ظش :دالالد اٌّىبْ ف ٟاٌؾؼش اٌفٍغط9:ٟٕ١
(ٕ٠ )5 9ظش :رٛظ١ف اٌزشاس ف ٟخطبة ػّش اٌطبٌت اٌمقق ،ٟاٌٙبَ ػجذ اٌ٘ٛبة ػجذاٌمبدس ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،وٍ١خ اٌزشث١خ ،عبِؼخ
اٌّٛفً5 : 2008 ،
(ٕ٠ )580ظش :اعزؾ١بء اٌزشاس ف ٟاٌؾؼش األٔذٌغ ٟػقش اٌطٛائف ٚاٌّشاثط ،ٓ١د.اثشإِ٘ ُ١قٛس ِؾّذ اٌ١بع169:ٓ١
(ٕ٠ )581ظش :اٌزشاس ف ٟاٌؾؼش اٌؼشال ٟاٌؾذ٠شٚ ، 8:اٌزشاس اٌؼشث ٟوّقذس فٔ ٟظش٠خ اٌّؼشفخ ٚاإلثذاع ف ٟاٌؾؼش اٌؼشث ٟاٌؾذ٠ش،
طشاد اٌىج١غ16:ٟ
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ًء
ًء
اإلاهضمت( " ،)582ان لضي ؤلاوؿان هؼوٖا أنُال هدى اإلااضخيً ،ظ٦غٍ وَُٗه ،وفي بٌٗ الحاالث ٌِٗل ُٞه ،أو ٖلُه وفي ٧ل
ًء
ألاخىا ٫ال ًى ُ٘٣اإلااضخي ،بل ًٓل ٌِٗل في الىظضان خُاٌ ،ؿخمغ جؤزحرٍ في الحايغ ،بل ًمخض الى اإلاؿخ٣بل"( .)583ط٦غ لؿان
ُهللا
ًا
ًء
الضًً مىٗ٢ت اخض وبضع ٢اتال ":وخالفت ًىم ؤخذ َوب ْكذس"( .)584وهي أولى اإلاىا ٘٢التي وٗ٢ذ في ٖهض عؾى ٫هللا( )بٗض ؤلاؾالم،
وأخض وؿبت الى ظبل مكهىع باإلاضًىت في قمالها بِىه وبحن اإلاضًىت زالزت أمُا ٫و٢ض أعاص الٟ٨اع الاهخ٣ام مً اإلاؿلمحن بٗض
اجهؼامهم ًىم بضع ،اط اهخهغ اإلاؿلمىن في أو ٫اإلاٗغ٦ت وَؼمىا الٟ٨اع الا أن بٌٗ اإلاؿلمحن لم ًلتزم بؤوامغ الغؾى )(٫وجغ٥
م٩اهه وطَب الى ظم٘ الٛىاتم ،و٧ان زالض بً الىلُض ٖلى ؾٟذ الجبل ًغا٢ب اإلاٗغ٦ت ٞكاَض أن اإلاؿلمحن مهخمىن في ظم٘
الٛىاتم ٞاهتهؼ الٟغنت واهؼَ ٫ى ومً مٗه مً الجِل مً ٖلى ؾٟذ الجبل وَؼمىا اإلاؿلمحن ،و٢خل في َظٍ اإلاٗغ٦ت ٖم
عؾى ٫هللا( )خمؼة ،اما مىٗ٢ت بضع ٞهي مهمت و٧اهذ بمشابت الحجغ ألاؾاؽ في اهخهاع الغؾى ،)(٫واجهؼام اَل م٨ت وْهغ
يٟٗهم في ال٣خاٖ ٫لى ٦ثرة ٖضصَم اط ٧ان ٖضص اإلاؿلمحن هدى زالزت مئت ما ً٣ابلهم ال ٠م٣اجل مً أَل م٨ت ،وان ال٣غان
ال٨غٍم وألاخاصًض الىبىٍت جىو نغاخت ٖلى أن هللا ؾبداهه حٗالى امض هبُه بٗضص مً اإلاالت٨ت جداعب م٘ اإلاؿلمحن وههغَم
ٖلى أٖضائهم و٢ض عآَم بٌٗ الصحابت وبٌٗ أَل م٨ت في مُضان ال٣خا ٫وط٦غوَم بؿُماَم ُ٣ٞل ٧اهذ ؾُما اإلاالت٨ت ًىم
بضع ٖماتم ٢ض اعزىَا بحن ا٦خاٞهم زًغ ونٟغ وخمغ ،وًٖ ٖلي(٢ )اَ ٫بذ عٍذ قضًضة ًىم بضع ما عأًذ مشلها  ِ٢زم
ظااث ازغي ٦ظل ٪زم ظااث ازغي ٦ظل٩ٞ ،٪اهذ ألاولى ظبرًل هؼ ٫في ال ٠مً اإلاالت٨ت أمام الىبي( )و٧اهذ الشاهُت مُ٩اتُل
هؼ ٫في ال ٠مً اإلاالت٨ت ًٖ ًمحن عؾى ٫هللا( )و٧اهذ الشالشت اؾغاُٞل هؼ ٫في ال ٠مً اإلاالت٨ت ًٖ مِؿغة عؾى ٫هللا(،)
ٌة
٦ما أن مً أؾباب اهخهاع اإلاؿلمحن ٢ىة الُٗ٣ضة التي ٧اهذ في ٢لىب اإلاؿلمحن ٞان ٢ىة الُٗ٣ضة لها ٌة
ُٖٓم في
جؤزحر
الحغب( ،)585وبهظا ًم ً٨ال٣ى ٫ان ٢ىة ألاًمان والُٗ٣ضة لهما ازغ ٦بحر في قض الحماؽ في الىٟىؽ٦ ،ما ان الالتزام بؤوامغ
ًء ًء
ال٣اصة له صوعا ٦بحرا في اخغاػ الىهغ ،وَظا ما اعاص ألاصًب بُاهه في عؾالخه مً اظل اخغاػ الىهغ ٖلى الٟ٨اعٞ ،خىاعص الى طَىه
َاجان اإلاىٗ٢خان الكهحرجان في الخاعٍش لخ٩ىن ٖبرة للمؿلمحن في زىى مٗاع٦هم وجد ٤ُ٣الىهغ ،اط اؾخلهم ألاصًب في حٗامله
ًء
ًء
م٘ أخضار الخاعٍش وأم٨ىخه أوظه الدكابه بحن أخضار اإلااضخي وو٢اث٘ الٗهغ وْغوٞه ،أن ؾلبا أو اًجابا ،وَى في ٧ل َظا
ًء
ًُل ٤لخُاله الٗىان في ال٨ك ًٖ ٠نضي ألاخضار الخاعٍسُت في اَاع الح٣ُ٣ت الخاعٍسُت ،مداوال ايٟاا نٟاث جاعٍسُت
ٖلى اإلا٩ان ٖبر ظضو ٫مجمىٖت الضوا ٫اإلا٩ىهت للىو وٞاٖلُتها في َظا اليؿُج ،لظلٞ ٪الترار الخاعٍذي الٗغبي َى ما وعزىاٍ
ًٖ امخىا الٗغبُت في الخحراث والاهجاػاث ألاصبُت والٟىُت والٗلمُتٞ ،هى جاعٍش ألامت الؿُاسخي والاظخماعي والش٣افي ،وَظا
الترار الظي ٌؿخدًغٍ الكٗغاا َى العجباَه بٗهض مطخى ٩ُٞىن ٖالمت في ؾُا ١الؼمً وٍهبذ ماصة خُت للخىُْ ،)586(٠وَظا
اإلاُغ ٝبً ٖمحرة ً٣ى ":٫قُا إلاؽهذها ما ؤعجب ما ًان ،ومشآها الزي ساع الٌكش وسام ؤلاًمان ،وؤؼبه ًىمه باألهذلغ
ًا
ًا
ًىم خشظذ ّ
الشاًاث العىد مً خشاظان ،ويكى بهزا قخاسا ال ًدخاط زابخت مشبخا"( .)587قبه ًىم ألاهضلـ وما خل به مشل
الُىم الظي زغظذ به الغاًاث الؿىص مً زغاؾان وٍ٣اجلىن م٣اجلت لم ًغوا مشلها ،وبها جدىلذ الضولت مً بجي أمُت الى بجي
الٗباؽ ،ان ألاصًب في اؾخضٖاا وامخهام الحضر الخاعٍذي ال ٌؿعى الى مٗغٞت الح٣ات ٤الخاعٍسُت لظاتها ،واهما ٌؿعى الى
جدغٍٖ ٪الماث زانت في طل ٪الترار ،وما ًدمله َظا الترار مً ُ٢مت مٗىىٍت وصاللُت واًداتُت ًغٍض اًهالها الى طًَ
(ٕ٠ )582ظش :اٌٍغخ اٌؾؼش٠خ ف ٟاٌخطبة إٌمذ ٞاٌؼشثِ ،ٟؾّذ سضب ِجبسن184:
( )583دساعبد ٔمذ٠خ ِٓ األعطٛسح اٌ ٝاٌمقخ اٌمق١شح ،د.اؽّذ ص٠بد ِؾجه23:
( )584س٠ؾبٔخ اٌىزبة120/1:
(ٕ٠ )585ظشِ :ؾّذ سعٛي هللا،259/1:اٌّىزجخ اٌؾبٍِخ ،CD،اإلفذاس اٌضبٔ.ٟ
(ٕ٠ )586ظش :اصش اٌزشاس ف ٟاٌؾؼش اٌؼشال ٟاٌؾذ٠ش80:
( ٔ )58فؼ اٌط١ت320/1:
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ًء
اإلاخل٣ي وقٗىعٍ بُغٍ٣ت ٚحر مباقغةٞ ،األصًب بهظا الخىًُْ ٠مىدها بٗضا جخجاوػ ٖهغَا و٢ضعة ٖلى الخجضص والخىانل
اإلاٗغفي ،وجدىٍل الى٢اث٘ الخاعٍسُت الى قٟغة ههُت يمً الؿُا ١الٗام وٍدُذ للمخل٣ي الاج٩اا ٖلى ما ًٟجغٍ اإلاى ٠٢الخاعٍذي
مً مكاٖغ وصالالث ًد ٟٔالىو هٟؿه مً الدؿغب في ؾغصًت باَخت أو زُابُت ػاٖ٣ت(ُٗٞ ،)588غى ألاصًب في َظا الىو
اإلا٩ان اإلاخضازل بحن الىا ٘٢آلاوي والىا ٘٢اإلااضخي الظي زؼن في الظا٦غة و٦ؤهه خلم ،وَى بهظا ٌٗبر ًٖ صاللت هٟؿُت ًضمج ٞحها
ألاصًب بحن م٩اهه الىا٢عي بغإاٍ الضازلُت ومدمىالجه اإلا٩اهُت الؿاب٣ت لالما ً٦التي لها ألازغ الىٟسخي الٗمُ ٤الظي عؾا في
أٖما ١عا٢اث هٟؿه(.)589
ًء
ًٞال ًٖ ان ألاصًب ًىْ ٠مُُٗاث الخاعٍش بُغٍ٣ت جدىٍلُت ًخم ٞحها جمشُل واؾخدُاا ما ًىُىي ٖلُت الخاعٍش مً
ًء
ًء
مًامحن خُىٍت جغٞض الحايغ بسبراث ٖمُ٣ت حٗض قغَا يغوعٍا للخدضص والاؾخمغاع واإلاىا٦بت التي ًيبػي أن ًخىٞغ ٖلحها
ألاصبٞ ،مً اَم ؾماث الخاعٍش التي ٌٗجى بها ألاصب اهه "وكاٍ وٞاٖلُت وُُْٟت حؿعى هدى زل ٤مجا ٫للؼخؼخت والخشىٍغ
ل٩ل الشىابذ اإلاترا٦مت في زبراجىا"( .)590ولؿان الضًً ً٣ى ٫في أخضي عؾاتله ًساَب ٢اضخي الجماٖت في قؤن هسلت زاعط
ُهللا
َ َ َّ
َّ
اهدعابهاَ ،وؤن َب َشيت بي َ
الحهُو ظهشث غلى رلَ َ
ُهللا
الػزًو قلزلَ ما جإلكذ
الحمغاا ":وفي بجي الىظحر ؤو بجي ن ْكشٍظت
ِإ
َ ْك
َّ َّ
وخو الىٍاُ"(ً ،)591ظ٦غ لىا الخاعٍش أن حهىص بجي الىًحر بٗض أن ٖاَضوا الغؾىٖ )(٫لى ٖضم الاٖخضاا وٖضم ههغ
ألاؼٍاُ،
ٖضو له ،أعاصوا ٢خل عؾى ٫هللا( )وجؤمغوا ٖلى ٢خلهٞ ،ؤوحى هللا ؾبداهه حٗالى طل ٪الى عؾىله(ٞ ،)دانغَم الغؾى)(٫
ًء
لُا ٫وأمغ ب ُ٘٣الىسُل واخغا٢ها ،وازغاظهم مً صًاعَم إلاسالٟتهم امغ هللا ،و٦ظل ٪ان حهىص بجي ٢غٍٓت ج٩لمىا ٦الما
ؾذ ٍن
ًء
ًء
ًء
مئطًا بد ٤عؾى ٫هللا(ٞ ،)دانغَم خهاعا اؾخمغ زمؿا وٖكغًٍ لُلت ختى قٖ ٤لُه الحهاع وأظهضَم وأنابهم الغٖب
والخى ٝمً اإلاؿلمحن ،اي ٢ظ ٝهللا في ٢لىبهم الغٖب ،وأزظث مٗىىٍاتهم ججهاع ،و٢ض ً٩ىن لؿان الضًً أعاص أن ً٣اعب الكبه
بحن َظٍ الىسلت وهسُل بجي الىٓحر اط ٧اهىا ٌؿ٨ىىن في ياخُت اإلاضًىت جدُُها الىسُل ،وأمغ عؾى ٫هللا( )أن ج ُ٘٣وجدغ١
الىسُل لُ٩ىن ُٓٚهم اقض وال٣اا الغٖب في ٢لىبهم واطاللهم بؤن ًغوا أ٦غم أمىالهم ٖغيت لئلجال ٝبؤًضي اإلاؿلمحن ،م٘
أب٣اا ظؼا مجها لم ًُٗ٣ها لُيخ ٟ٘مجها اإلاؿلمحن ،اي أن  ُ٘٢وجغ ٥الىسُل َى بؤطن هللا وعياٍ٦ ،ما اهه جغ ٥الخُاع
ًء
للمؿلمحن في ال ُ٘٣والتر ،٥وبهظا ً٩ىن ألاصًب ٢ض ًتر ٥الخُاع ل٣اضخي الجماٖت في قؤن الىسلت زاعط الحمغااًٞ ،ال ًٖ
َ
طل٣ٞ ٪ض ط٦غ عمؼ أو صاللت الىسلت ٖبر الخاعٍش م٘ ؾُضجىا مغٍم البخى ،٫اط ً٣ى ٫لؿان الضًً في هٟـ الغؾالت ":ؤلِغ
البي َُّتَ ،
َ
العيُت إلاَّا ْكاه َشاُ غلى َ
َّ َ ْك
ظ ْكز َغها اإلاخفىؿ باإلاعجضة َّ
الب ُهللاخىُ ُّ
وخ ًَّ بلى الشظىُ الخاجم
بالشوب الجىُت ،بإم ِإش سب هزه ِإ
ِإ
ْك َ
َ ْك
َّ َّ ُهللا
َّ
ُهللا
()592
ّ
لبرها"  ،و٢هت مغٍم ٖلحها( )لها خًىع في
واهتز ،وابتز الؽىم مً جماظٌه ما ابتز ،بلى ما وسد في الزيش مً جٌ ِإمُل ِإ
َ
َ
ْ َ
ًء ًء
ْ َّد ْ َ ُي
ًء
الىسل ِّت ح َؿا َِّٖ ِ٢ل ُْ ُِّ ٪يعَبا َظ ِّىُاًٞ ،)593(ال ًٖ أن ألاصًب ظٗل
ال٣غان ال٨غٍم اإلاخمشلت باآلًت ال٣غآهُتَ  :و ُيَ ِّؼي ِّال ُْ ِِّّ ٪ب ِّجظ ِّٕ
مً َظٍ الىسلت ٧الىسلت ؤلاؾغاتُلُت ،اط ًظ٦غ لىا الخاعٍش أن الىسلت ظااث بغمىػَا في ال٨خاب اإلا٣ضؽ بٗهضًه ال٣ضًم
ًء
والجضًض ،مما ًىحي بؤَمُت و٢ضؾُت َظٍ الصجغة ،اط الحهىص عمؼوا ألهٟؿهم بالىسُل ،وعؾمىا قٗاعا ٖلى مٗامالتهم ؤلاصاعٍت
في ال٣غون ألاولى ٢بل مُالص اإلاؿُذ ،وفي أزىاا الشىعة الحهىصًت ال٨بري في الٗام( )7ٓ-ٙٙاإلاُالصي ن ٪الٗملت الخانت بهم بغؾم
(ٕ٠ )588ظش :دساعخ فٌ ٟغخ اٌؾؼش ،سإ٠خ ٔمذ٠خ ،سعبء ػ١ذ13 :
(ٕ٠ )589ظشِ :ضّشاد إٌـ ٚاٌخطبة ،عٍّ١بْ ؽغ31 :ٓ١
( )590اٌؾؼش ٚاٌزبس٠خ ،ؽؼش٠خ اٌزٕبؿٔ ،بظُ ػٛدحِ ،غٍخ األلالَ ،ع 132 :1992 ،8-
( )591س٠ؾبٔخ اٌىزبة208/2:
( )592س٠ؾبٔخ اٌىزبة206/2:
(ِ )593ش25:ُ٠
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ا٫هسلت ٖلى الٗمالث اإلاٗضهُتٞ ،بٗض زغوط بجي اؾغاتُل الى الصحغاا الٟ٣غة لشالزت اًام صون أن ٌٗثروا ٖلى اإلااا وبٗض طل٪
ًء
ٖثروا ٖلى ازىتي ٖكغ ُٖىا وؾبٗىن هسلت إلاؤ٧لهم وْلهم ًخطح طل ٪في ؾٟغ الخغوط " زم ظااوا الى اًلُم وَىا ٥ازيخا ٖكغة
ماا وؾبٗىن هسلت ٞ ،جزلىا َىاٖ ٥ىض اإلااا"( ،)594واجهم اؾخ٣بلىا الؿُض اإلاؿُذ أوعقلُم بؿٗ ٠الىسل مخىط ٦مل٪
ٖحن ٍن
للحهىص(٦ )595ما قبهىا اإلائمً الى٣ي ٧الىسلت "الهضًً ٤ؼَى ٧الىسلت وٍىمى ٧األعػ"(. )596
وبهظا لؿان الضًً وْ ٠الضاللت الخاعٍسُت ألزظ الٗبرة واإلاىٖٓت مجها وحٗامل م٘ الابٗاص الخاعٍسُت في ؾُا ١الامخضاص
الؼمجي الهاص ٝالى اً٣اّ الظا٦غة الخاعٍسُت وما ًضوع مً جغا٦ماث خًاعٍت طاث ظظوع جاعٍسُت( ،)597أبغػَا في هو عؾالخه ،في
في ؾغص عؾالخه َظٍ ظٗل ألاخضار اإلاايُت جدؿغب لخبؿِ امام اإلاخل٣يٞ ،هى ٌٗىص الى اإلااضخي مً اظل وعي لحٓت مُٗىت ما
٧ان الىعي بها لحٓت خضوثها اصي الى " اهُال ١خغ٦ت اججاٍ الؼمً مً لحٓت الخؤػم و٢لب اججاٍ الؼمً مً الحايغ الى اإلااضخي
زم عإٍت ظؼا مً َظا اإلااضخي باٖخماص اليؿ ٤الهاٖض للؼمً اصي الى ج ُُ٘٣خغ٦ت الؼمً وحكٗبها"(ٞ ،)598اُٖى صاللت جاعٍسُت
مكابهت مابحن اإلااضخي والحايغ ،ان الحضر الخاعٍذي أو الىاٗ٢ت الخاعٍسُت ٖىض اخخىائها للٗىهغ اإلا٩اوي ،جى٣ل مً بٗضَا
اإلاٗغفي لخخدى ٫الى مى ٠٢هٟسخي ًٟغػ اوسجام طاث ألاصًب بحن ٖاإلاه اإلاخسُل وواٗ٢ه اإلاؤؾاوي ،ومً زم ٌؿهم َظا الحضر
في بلىعة خلم الٗىصة وألامل ببم٩اهُت اؾخٗاصة اإلاٟخ٣ض ،وَى ما ٌكب٘ الًٟاااث الضاللُت في الهىعة بؤبٗاص الخدى ٫مً وا٘٢
ًء
مؤؾاوي الى مخسُل ظمالي ًسخل ٠اإلا٩ان صازل الظاث( ،)599و"ًسل ٤هىٖا مً الخىا ٤ٞالىٟسخي بُجها وبحن الٗالم الخاعجي"(،)600
ًا
ُهللا
نشَؽا غلى ما في ّ
الصحُكت ،وجإولذ في َب ْكُ َػ ِإت الػهبت"( ،)601آحى ألاصًب بؤخضار وو٢اث٘
ٞهظا ابً ػٍضون ً٣ى ":٫وغاهذث
جاعٍسُت مكهىعة مجها امغ الصحُٟت٣ٞ ،غَل إلاا عأث ؤلاؾالم ًٟكى وٍؼٍض ،و٢ىي اإلاؿلمىن ببؾالم خمؼة وٖمغ(عضخي هللا
ًء
ٖجهما) ،وٖاص الحهم ٖمغو بً الٗام وٚحرَم ،اتخمغوا في أن ً٨خبىا بُجهم ٦خابا ًخٗا٢ضون ُٞه ٖلى أن ال ًى٨دىا مً بجي َاقم
ًء
وبجي اإلاُلب وال ًى٨دىا الحهم وال ًبُٗىَم وال ًبخاٖىن مجهم قِئا٨ٞ ،خبىا بظل ٪صحُٟت وحٗاَضوا ٖلى طل ،٪زم ٖل٣ىا
ًء
الصحُٟت في ظى ٝالٗ٨بت جىُ٦ضا لظل ٪الامغ ٖلى اهٟؿهمٞ ،لما ٗٞلذ ٢غَل طل ٪اهداػث بىى َاقم وبىى اإلاُلب الى ابي
َالب ٞضزلىا مٗه في قٗبه واظخمٗىاْ ،لىا ٦ظل ٪ؾيخحن أو زالر ختى أظهضَم الًُ٣ٞ ٤ام هٟغ مً ٖ٣الا ٢غَل
وهً٣ىا الصحُٟت( ،)602و٦ظل ٪بُٗت الٗ٣بت وهي بُٗت ألاههاع للىبي( )بالٗ٣بت التي بحن م٨ت ومجى ،وهي زالر بُٗاث ،باٌٗه
في ألاولى ؾخه مً ألاوؽ والشاهُت ازىا ٖكغ وفي الشالشت ؾبٗىن وامغأجان ،و٢ض ٢هض ابً ػٍضون مً ط٦غ َظا بان مغاصٍ لى
ًء
ًء
ًء
خضر أن اخضا ه ٌ٣البُٗت مخاوال وهً٣تها مشله م٣ترٞا َظٍ ال٨بحرة ل٩ان ما هالجي مً الٗ٣اب ما ًٟ٨ي( ،)603وبهظا ٞان ألاصباا

( )594اٌىزبة اٌّمذط ،خشٚط2 /15:
(ٕ٠ )595ظش :إٌخٍخ ف ٟاٌؼٙذ اٌمذٚ ُ٠اٌغذ٠ذ ،ؽىش ٞوش٠ذٚ ، ٞإٌخً ف ٟاٌؼقٛس اٌمذّ٠خ ،اٌؾجىخ اٌؼشال١خ ٌٕخٍخ اٌزّش ٚ ،أؽغبس إٌخً١
ثمٍُ سٚثشد ٕ٠ٚش.
( )596اٌىزبة اٌّمذطِ ،ضاِ١ش12/92:
( ٕ٠ )59ظش :اٌزٛافً ثبٌزشاس ف ٟؽؼش ػضاٌذ ٓ٠إٌّبفشح92:
( )598اٌضِٓ اٌشٚائ ،ٟاثشا٘ ُ١عٕذاس ٞعّؼخِ ،غٍخ اٌّٛلف اٌضمبف ،ٟاٌغٕخ اٌغبدعخ ،ع 8 :2002 ،3
(ٕ٠ )599ظش :دالالد اٌّىبْ ف ٟاٌؾؼش اٌفٍغط346:ٟٕ١
( )600اٌزفغ١ش إٌفغٌ ٟألدة64:
( )601دٛ٠اْ اثٓ ص٠ذٚ ْٚسعبئٍٗ692:
(ٕ٠ )602ظش :اٌىبًِ ف ٟاٌزبس٠خ269/1:
(ٕ٠ )603ظش٘ :بِؼ دٛ٠أٗ ٚسعبئٍٗ692:
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ألاهضلؿُحن اٖخمضوا ٖلى اإلاىعور الخاعٍذي في حكُ٨ل نىعَم الٟىُت ،وأَلٖ ٤لى َظا الىمِ مً الهىع"الهىع الىمىطظُت
الهٛغي"(.)604
و٢ض ج٩ىن للمٗخ٣ضاث ازغ جاعٍذي ٌؿحر ٖبر ال٣غون إلاا له مً ازغ ٦بحر في الىٟـ البكغٍت ،والؾُما التي جئمً بهظٍ اإلاٗخ٣ضاث،
ًء
ومجها ػظغ الُُىع ٢بل الؿٟغٞ ،اإلاٗخاص لضي ال٣ضماا ٖىضما حهم اخضَم بالؿٟغ ًسغط مً بِخه ٣ُٞابل َُىعا ًهُذ ٞحها
ًء
نُدت ٖالُت لخُحرٞ ،بن اججهذ بُحراجها نىب الُمحن ٧ان في عخلخه زحرا ،وان اججهذ نىب الِؿاع ٧ان في طل ٪قئم
ّ
ُٗٞض ًٖ ٫الغخُل(٣ُٞ ،)605ى ٫لؿان الضًً":نذ ؼاسى في ُّ
العشي والعحر ُهللاوٍمً الىحر ،وؤؾجى في الحٍاًت غً الؿحر ،قال
َظ َشف في الخحر"(ٞ ،)606جاا بـ(ًمً الُحر) صاللت ٖلى الخحر والىهغ في اإلاٗغ٦ت يض ألاٖضااٞ ،لؿان الضًً احى بهظا اإلاٗخ٣ض
ًء
الظي جىاعر ٖبر ألاظُاٖ ٫ىض بٌٗ الكٗىب وَى " مجمىٖت ألاهماٍ الؿلىُ٦ت التي جدخ ٟٔبها الجماٖت وجترؾمها ج٣لُضا
وَظا ما ًمحزَا ًٖ وكاٍ الصخهُت التي ً٣ىم بها الٟغص"( ،)607و٢ض ٧ان الٗغب في الجاَلُت ،جخجلى الحها ؾمت الاٖخ٣اص
بالكٗاتغ اإلاُشىلىظُت اإلاخٗل٣ت بالخٟاإ ٫أو الدكاإم ججاٍ ألام٨ىت التي ٌؿاٞغ الحها( ،)608وجيكؤ اإلاٗخ٣ضاث الاظخماُٖت هدُجت"
الحاظاث الًغوعٍت الحُىٍت التي جخُلب ؤلاعياا وؤلاقبإ"( ،)609واحى بهظٍ الضاللت الخاعٍسُت إلقبإ ع ً٦مٗىىي هٟسخي ٨ٞغي
وَا٢ت مدغ٦ت و٢ىة صاٗٞت بضاللت ألالٟاّ لُٗبر ًٖ واٗ٢ه الىٟسخي وما جسخلج به هٟؿه مً أخاؾِـ( .)610وَظا اإلاُغ ٝبً
ٖمحرة ً٣ى":٫ونذ آرهخَ آلان بدشب حؽو غلى مخجؽمها ،وجذم غىش ميؽمها،وجخشط الحلُم بلى العكه"(ٞ .)611جاا بمشل
مخضاوٖ ٫بر الٗهىع الخاعٍسُت ًًغب به للكئم بما ؾُدضر في م٩ان ال٣خا ،٫اط ً٣ا ٫أن ميكم امغأة مً زؼاٖت ً٣ا ٫لها
ميكم بيذ الىظُه٧ ،اهذ جبُ٘ الُٗغ في الجاَلُتٞ ،لما وٗ٢ذ الحغب بحن ظغَم وزؼاٖت٧ ،اهذ اطا خًغ ال٣خا ٫ججيا
ًء
ًء
ًء
ًء
بالُُب مض٢ى٢اٞ ،خُُب به ٞخُان زؼاٖت ،و٧ان مً مـ مً طل ٪الُُب قِئا لم ًغظ٘ مً ًىمه الا ظغٍدا أو ٢خُال( ،)612أن
ألاصًب ًهل بٗخابه لهضً٣ت ٖىض هٟىط نبرٍ وَؿُل ٢لمه وٍسغط مً هُا ١اللىم والٗخاب الى هُا ١التهضًض والىُٖض٩ٞ ،اهه
ٌٗلً الحغب ،وظاا بهظا اإلاشل الظي ًًغب للكئم في ال٣خا ،٫أن ٌٗبر ًٖ أخؿاؾت اججاٍ ما ًالُ٢ت مً ظٟىة نضً٣ه،
وَكاع ٥اإلاخل٣ي في َظا ؤلاخؿاؽ ٞآحى بهظا الغمؼ وؤلاًداا الضاللي اإلاخٗاع ٝالُه ٖبر الخاعٍش إلًها ٫الهىعة مابحن اإلااصة
والكٗىعٟٞ ،ي الهىعة جىضٚم الغإي باألقُاا في ق٩ل مً ؤلاًداا(ٞ ،)613األصباا اإلاٛتربىن ألاهضلؿُىن أٖاصوا حكُ٨ل
اإلاضع٧اث بسُالهم الظي ًدؿ٘ مضاٍ بالش٣اٞت الظَىُت ُُٗٞضوا اٞغاػَا مً ظضًض وٍمىدىَا ؾمت طاجُت مؿدىضٍ الى م٣ىماث
ٞىُتٞ ،هظا أبى ٖبضهللا الهٛحر ًغؾم نىعة ألاهضلـ وما خل بها مً ْلم وٟ٦غ مكابه لهىعة بٛضاص ٖىضما خل ٖلحها ْلم
الخخاع و ٠ُ٦نمضث بىظه الٗضو واٖاصث مجضَا بٗضما خاو ٫الٗضو َمـ مٗاإلاها ،اي جهًذ بٗض الؿ٣ىٍ  ،اط ً٣ى":٫
ّ
ُهللا َ
ومخ َب ّىؤ ؤلاظالم ،اإلادكىف بكشظان العُىف وألانالم ،مشابت الخالقت الػباظُت ،ومهش
وبال قخلَ بؿذاد داس العالم،

( )604اٌقٛسح اٌفٕ١خ ف ٟؽغس اث ٟرّبَ194:
(ٕ٠ )605ظش :وزبة اٌؾٛ١اٌٍْ ،غبؽع438/1:
(ٔ )606فؼ اٌط١ت516/1:
(  )60اٌمٚ ُ١اٌؼبداد االعزّبػ١خ ،فٛص٠خ دثبة106:
(ٕ٠ )608ظش :اٌّىبْ ف ٟؽؼش اثٓ دساط اٌمغطٍ45:ٟ
( )609اٌمٚ ُ١اٌؼبداد االعزّبػ١خ116:
(ٕ٠ )610ظش :ف ٟإٌمذ األدث ،ٟؽٛل ٟض١ف129:
( )611أث ٛاٌّطشف ،ؽ١برٗ ٚاصبسٖ211:
(ٕ٠ )612ظش :خضأخ األدةٚ ،203/4:اٌّفقً ف ٟربس٠خ اٌؼشة لجً اإلعالَ ،د.عٛاد ػٍ163/5 :ٟ
(ٕ٠ )613ظش :عّبٌ١بد اٌّؼٕ ٝاٌؾؼش ٞاٌزؾىٚ ً١اٌزؤ ،ً٠ٚػجذاٌمبدس اٌشثبػ33:ٟ
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العحر ْك
ألاوَ ّ
الػلماء ،والكمالء ؤولي ّ
عُت ،والػهىُ ؤلاًاظُت ...قدذًض جلَ الىانػت الؽىػاء ؤؼهش غىذ اإلااسخحن"(،)614
ِإ
َىا ألاصًب ٌؿدؿلم لالمغ الىا ٘٢الظي خل ببالصٍ ،وزىٞه مً ؾ٣ىَها والؾُما أن الخاعٍش ًدضزىا وٍسبرها ًٖ ال٨شحر مً
الى٢اث٘ اإلائإلات ،وإلاا ٧ان الخاعٍش َى"ٖامل طَجي ٌؿخيبِ في ٧ل لحٓت مً آلازاع ال٣اتمت أو بٗباعة ازغي مىيىٕ الخاعٍش َى
اإلااضخي الظي َى الحايغ"(ٞ ،)615ال بض مً الاٞاصة مىه ًُٞمجها في الىو ألاصبيٗٞ ،ىض خضًشه ًٖ اخضار ٖهغٍ وما ًجغي
ُٞه ًىز٣ها مً أزباع الخاعٍش ولُٗبر ًٖ ؤلاخباٍ الظي أنابه وزُبت ألامل مما ٧ان ًؤمل ُٞه مً الخحر وؾُُغة ال٣ىي
الجاتغة ٖلى بٌٗ م٣ضعاتها والهؼاتم اإلاخ٨غعة التي خا٢ذ بها ٖلى الغٚم مً ٖضالت ًُ٢تها(ٞ ،)616لما اؾخدًغ ألاصًب بٛضاص
في ههه اهما خاو ٫أن ًخُل٘ الى اإلااضخي لُٗاه ٤الحايغ ،وَى في اهخ٣اته إلاضًىت بٛضاص ٌكحر الى ػمً وم٩اهت بٛضاص صاع الؿالم
وخًغة ؤلاؾالم طاث ال٣ضع الكغٍ ٠والًٟل اإلاىُ ٠مشىي الخلٟاا وم٣غ الٗلماا  ،وَكهض لها الخاعٍش اط ٧اهذ مُم٘ للٟ٨اع
وج٩الب الٗضوان ٖلحها ٖلى َى ٫الؼمًٞ ،ؤبى ٖبضهللا الهٛحر ًىٓغ الى بٛضاص ٖلى مؿخىي شخصخي ب٩ىجها اإلاضًىت الخاعٍسُت
الكاَضة ٖلى ػمً ًخ٣اَ٘ م٘ ػمىه وما خل بمضًيخه ألاهضلـ ،و٦ؤن بٛضاص وألاهضلـ ٌٗاهُان ألالم هٟؿه الظي لح ٤بهما مً
الٗضو ال٩اٞغ٧ ،ىن ألاهضلـ حكبه بٛضاص بٟغؾاجها وزلٟائها وٖلمائها ،اي ٧ان باألصًب ًدهغ اإلا٩ان بحن خالخحن إلا٩اهُحن
ًخ٨غع ٖبرَما الىا ٘٢الؿُاسخي والخاعٍذيُٞ ،هبذ اإلا٩ان في الحايغ نىعة م٨غعة للماضخي ،ان اؾترظإ الحاصزت الخاعٍسُت
في الىو ألاصبي ال حُٗض ٦خابت الخاعٍش واهما جداو ٫أٖاصة اؾخ٨كا ٝما ٚاب ًٖ الىعي بىاؾُت بيُت جاعٍسُت جداوع الظاث
واإلا٩ان وحُٗض حكُ٨ل الحضر اإلاٗانغ في يىا مُُٗاث اإلااضخي في أم٩اهُت اؾترظإ اإلا٩ان والجهىى بٗض الؿ٣ىٍ( ،)617ان
َظا الخىُْ ٠واخخىااٍ للٗىهغ اإلا٩اويً ،يخ٣ل مً بٗضَا اإلاٗغفي لخخدى ٫الى مى ٠٢هٟسخي ًٟغػ اوسجام الظاث الكاٖغة
بحن ٖاإلاها اإلاخسُل وواٗ٢ها اإلاؤؾىي ،ومً زم حؿهم في بلىعة خلم الٗىصة وألامل ببم٩اهُت اؾخٗاصة اإلاٟخ٣ض ،وَى ما ٌكب٘
ًء
الًٟاااث الضاللُت في الهىعة بؤبٗاص الخدى ٫مً وا ٘٢مؤؾاوي الى مخسُل ظمالي ًسخل ٠اإلا٩ان صازل الظاث و"ًسل ٤هىٖا
مً الخىا ٤ٞالىٟسخي بُجهما وبحن الٗالم الخاعجي"( ،)618ولؿان الضًً ً٣ى ":٫وٍذغى هللا حػالى لعلىانها بدؽُِذ اإلاباوي
وجِعحر ألاماويُ ،هللاوٍىهي بلى غلىم جلَ الخالقت الكاسونُت ّ
اإلاهذظت بمىاظب الخىخُذ ،اإلاعخىلُت مً مذاسى آلاماُ غلى
ألامذ البػُذ"( .)619ان ألاصًب َىا ٌٗٓم مً م٩اهت الؿلُان وخ٨مه مما قبهها بالخالٞت الٟاعوُ٢ت اإلا٣ضؾت وهي زالٞت ٖمغ
بً الخُاب( )وَؿمى بالٟاعو ١لكضة ٖضله وجٟغٍ٣ه بحن الح ٤والباَل بحن الىاؽ في خ٨مه ،واحى بضاللت الل ٟٔالخالٞت
الٟاعوُ٢ت ٧ىن َظٍ الضاللت مخٗاعٖ ٝلحها ٖبر الخاعٍش ٖىض اإلاؿلمحن ولم جُلَ ٤ظٍ الضاللت أو الغمؼ الا ٖلى ٖمغ بً
الخُاب(٨ُٞ ،)مً ٖض الغمؼ (الٟاعوُ٢ت) مسخو بصخهُت ٖمغ بً الخُاب ؾماٍ هللا به لخٟغٍ٣ه بحن الح ٤والباَل(،)620
و٢ض ًدمل صاللت أزغي وهي الٗض ،٫والىو اإلايؿىط مً مجمىٖت مً الضوا ٫واإلاضلىالث ً٨ك ًٖ ٠خمىالث مٗغُٞت
وأًضًىلىظُت ال ًجىػ ججاَلها( ،)621ان الخدى ٫الضاللي مً شخهُت جاعٍسُت في ٖهض ماضخي الى شخهُت مٗانغة لؤلصًب ًسل٘
ًء
ٖلحها َاب٘ الٗضو ،٫ختى جهحر في وظضان ؤلاوؿان عمؼآً ،هغ ٖىصة الظا٦غة والىظضان الى ًىابُ٘ ز٣اُٞت ٢ضًمتٌ ،ؿُُغ

(ٔ )614فؼ اٌط١ت539/4:
(ِ )615ف َٛٙاٌزبس٠خ ،ػجذهللا اٌؼش83:ٞٚ
(ٕ٠ )616ظش :اٌٍغخ اٌؾؼش٠خِ ،ؾُ د وٕ30 :ٟٔٛ
( ٕ٠ )61ظش :دالالد اٌّىبْ ف ٟاٌؾؼش اٌفٍغط352:ٟٕ١
( )618اٌزفغ١ش إٌفغٌ ٟألدة64:
(ٔ )619فؼ اٌط١ت132/6:
(ٕ٠ )620ظشٌ :غبْ اٌؼشةِ ،بدح(فشق)
(ٕ٠ )621ظش :اٌقٛد االخش ،اٌغ٘ٛش اٌؾٛاسٌٍ ٞخطبة األدث ،ٟفبضً صبِش225-224:
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ٖلحها مبضأ اهٟٗالي أؾاؾت ان الٟغص ٌٗبر ًٖ الجماٖت وان الجؼا حٗبحر ًٖ ال٩ل( ،)622وازخُاعٍ للغمؼ الظي ًخدمل أل٦ثر مً
ًء
صاللت بدُض جيسجم م٘ أ٩ٞاعٍ وزلجاث هٟؿه اهُال٢ا مً الىعي والالوعي وٍبض اللٛت مً ٨ٞغٍ وز٣اٞخه بازخُاعٍ اللٟٔ
الض ٤ُ٢وٍدىع وٍيخ٣ي وَٗضِٞ ٫صحظ ٧ل ٢ضعاجه الٟىُت لبىاا ٖمله ألاصبي( ،)623وفي الغؾالت هٟؿها ً٣ى ٫لؿان الضًً ":وبن
َ
َ
لم ًًٌ بلهِغ ،ؤغلى هللا حػالى جلَ الُذ ُهللامى ّىنت ألاًادي ،ومخجلت الؿماثم والؿىادي ،وؤبهاها غامشة الىىادي ،ؾالبت
ََ
وغلمها الهادي ،ووـل ما ؤلىل به سغيها مً ؤؼخاث بش بلؿذ ،ومىاسد
ألاغادي ،ظػل ظُكها العكاح وسؤيها الشؼُذ
قمل ّ
ظىؾذ"( ،)624احى بضاللت أو عمؼ آزغ لصخهُت مٗغوٞت ٖبر الخاعٍش وهي (بلِ٣ـ) مل٨ت ؾبؤ امغأة لبِبت أصًبت في بِذ
مل ،٪وٍغوي اهه ٧ان م٘ بلِ٣ـ مئت ال ٠مل ٪وم٘ ٧ل مل ٪مئت ال ٠م٣اجل ،ان اؾخضٖاا ألاصًب الى الغمؼ(بلِ٣ـ) لُٗبر
ًء
ًء
ًٖ شخىم الىا٩ُٞ ،٘٢ىن طل ٪الغمؼ مىا٣ٞا إلاالمدهم مً هاخُت ومسالٟا مً هىاح ازغي ،اط َظٍ الصخهُت الخاعٍسُت
ًء
وما جمل٨ه مً ظاٍ وما ،٫وظما ٫ال٣هىع والبؿاجحنًٞ ،ال ًٖ أهه ظٗل ؾُٟها الؿٟاح إلاا جمل٨ه مً ٢ىة في الجِل
بٗضصَم وٖضتهم ،وعأحها الغقُض اط ٧ان عأحها وخضَا َى الهىاب ٖىضما اؾدكاعث اإلالى ٥في امغ ٦خاب ؾلُمان( ،)ان
ًء
ز٣اٞت ألاصًب الضًيُت والخاعٍسُت واإلاامه بها وَغٍ٣ت جىَُْ ٠ظٍ الش٣اٞت في ههه أيٟى ظمالُت للىو وجىىٖا في الضاللت التي
ظاا بها اط هغي في َظٍ الغؾالت وَى ًخ٩لم ًٖ م٩ان آلازغ وَى ؾلُان جىوـ أهه بضأ عؾالخه وظٗل مً م٣ام َظا آلازغ م٣ام
ابغاَُم( ،)وجدضزىا ٖىه في مبدض الضاللت الضًيُت ،زم اهخ٣ل بٗضَا وظٗل مً زالٞخه وخ٨مه في ٖضله وجٟغ٢ه بحن الح٤
والباَل ٦سالٞت ٖمغ( )اإلاكهىع بٗضله وأههاٞه ،واط به ٌؿخمغ في ؾغص عؾالخه وٍؤحي بضاللت أزغي وهي(بلِ٣ـ) وما جىماػ
ًء
به َظٍ اإلال٨ت وما ً٩ىن جدذ خ٨مها ٖضص َاتل مً اإلالى ٥واإلا٣اجلحن ًٞال ًٖ اإلاا ٫الظي جمل٨ه وخغنها ٖلى ال٣هغ
ًء
(الهغح أو الؿغٍغ) ٞؤن الخىىٕ في الضاللت التي ظاا بها ألاصًب أُٖذ الىو جىىٖا في ألاصاة وازغاا الىو ألاصبي ،و٢ض جهىع
ًء
ًء
ًء
ظاهبا هٟؿُا باالؾدىاص الى الضاللت الخاعٍسُت ،لُئزغ في اإلاخل٣ي طل ٪أن الىو ال ًمشل حٗبحرا ًٖ أخاؾِـ هٟؿُت نغٞت بل
ًء
اخاؾِؿه و٢ض ًدهل ٖلى عيا َظا اإلاخل٣ي اطا ٧ان َى الازغ اإلاٗجي في
ٌٗبر ٖما ٌكٗغ به ؾاُٖا الى أ٢ىإ آلازغ ،لِكاع٦ه في
ِّ
الغؾالت ،ان الخجغبت الظاجُت أؾاؽ اإلاٗغٞت  ،وما صام َىا ٥مكتر ٥في آلاخاص مً البكغ ٞان جل ٪الخجغبت جهبذ ألاؾاؽ
ًء
لئلصعا ٥اإلاىيىعي( ،)625وبما ٖبر ٖىه الىو ألاصبي جشاع ُٞىا أ٩ٞاعا واخاؾِؿا ومىا ٠٢مخًمىت في ججاعبىا الظاجُت  ،وَظا ما
ٌٗم ٤ججاعب خُاجىا( ،)626وبهظا جىمى جل ٪الخجاعب صازل ألاصًب واإلاخل٣ي باألزظ مً ججاعب ألامم الٛابغة .وٍ٣ى ٫لؿان الضًً
ّ
َ ًا
َّ
َّ
َ َّ
َّ ُهللا
َ ْك ًا
َ
ودلهَ ،
ونل ِإل ْك
في عؾالت أزغيَّ ":
ؤوظؼ ِإالٌىاط هشال ،ودوهَ ؤ ِإًّذا
ودُ بالؿ ُهللاشوس
كش َغىن البُان ِإوبن جإله ،وبلذ الػهىُ وبله،
ًء
ًء
َ ًا َ ْك ًا
ًا ْك ًا
َّ
زال ،وشجشا َظشال ،ال خ ْكمىا وال ؤزال"( .)627احى بغمؼ طي صاللت مٗغوٞت صًيُا وجاعٍسُا(ٞغٖىن) الظي ججبر وَػى وبػى واٖغى
ًٖ َاٖت هللا ،و٢ؿم الىاؽ الى أ٢ؿام وٞغٌ ،١ؿخًَٗ ٠اتٟت مجهم ٌؿخٗبضَم وَؿخسضمهم في أزـ الهىاث٘ والحغٝ
وٍظب ُيذ أبىااَم وَؿخدحي وؿااَم ،و٢هو ٞغٖىن مٗغوٞت في ال٣غان ال٨غٍم والخاعٍش ،وظاا بهظٍ
وأعصئها وأصهاَاِّ ،
الصخهُت٧ ،ي جؤزظ الٗبرة مجها ومً أٖمالها و ٠ُ٦ظاػاٍ هللا ٖلحهاٗٞ ،لى ؤلاوؿان أال ٌٛتر وال ًخ٨بر وٍُػي ،وقبه الظي
ٌٗلى َى مشل التراب ٖىض اؾخسغاظه مً البئر أو ٖىضما ً٣ىم ال٨ىاؽ بٗمله ٌٗلى زم حهبِ مغة زاهُت الى ألاعى ،ان ٖال٢خىا

(ٕ٠ )622ظش :اٌشِض اٌؾؼش ٞػٕذ اٌقٛف١خ ،ػبطف عٛدح ٔقش456:
(ٕ٠ )623ظش ِٓ :اؽىبٌ١بد إٌمذ اٌؼشث ٟاٌؾذ٠ش ،ؽىش ٞػض٠ض ِبض36:ٟ
(ٔ )624فؼ اٌط١ت132/6:
(ٕ٠ )625ظش :اؽىبٌ١بد اٌمشاءح ٚاٌ١بد اٌزؤٔ ،ً٠ٚقش ؽبِذ أث ٛص٠ذ25:
(ٕ٠ )626ظش28-2 :ْ .َ :
(  )62س٠ؾبٔخ اٌىزبة216/2:
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بالخاعٍش ج٣ىم ٖلى الجض ٫والحىاع ،ولُ٣ىا بالٗمل ألاصبي َظٍ ٖملُت ظضلُت ،ج٣ىم ٖلى ما ًُغخه ٖلُىا مً اؾئلت( ،)628ان
اؾخضٖاا ألاصًب لـ(ٞغٖىن) وما جدمله مً صالالث مايُت ال بض أن جالمـ الحايغٞ ،لٗل ألاصًب وْ٢ ٠ىله(٢ل لٟغٖىن)
ظاا بٟٗل الامغ(٢ل) ٦ؤن ألاصًب ًغٍض أن ًىنل عؾالت الى ٞغٖىن اي مساَبت مً في الحايغ إلاً في اإلااضخي ،وَظا ً٩ىن في
زُا ٫ألاصًب ،وظظب اإلاخل٣ي والخ٨ٟحر ُٞما اطا جداوع م٘ اإلااضخي وٍدغ ٥مٗاوي الى٢اث٘ والصخهُاث الخاعٍسُت ٞجٗل مً
ًء
اإلااضخي مبٗشا لُض ٘ٞبه الى اإلاؿخ٣بل مً زالَ ٫ظا الخىُْ ٠الخاعٍذيٞ ،اطا باألصًب ً٨ك ًٖ ٠الترؾباث الٗمُ٣ت ألهماٍ
الش٣اٞت ،أهه عٚبت الىو الجضًض في حًُٗض مؿٗاٍ لخىنُل اإلاٗجى وأخضار الخؤزحر( ،)629و٢ض ًىعص ألاصباا الصخهُاث
الخاعٍسُت في عؾاتلهم وطل" ٪إلاداولت الغبِ ًٖ َغٍ ٤اإلا٣اعهت بحن ما أخضزخه َظٍ الصخهُاث في اإلااضخي مً ٖٓمت واػصَاع،
وبحن الصخهُاث الهؼٍلت في الحايغ التي ٣ٞضث َىٍتها واهخمااَا بؿبب اػمت الحايغ"( ،)630وَظا ابً ػٍضون ً٣ى":٫
َّ َ َ
َ َ
َ
َ
َ
وؤلاظٌىذس نخل َد َاسا في واغخَ،
ونُفش َسعى ماؼِخَ،
ؾاؼِخَ،
والى ِإىل غثر غلى قمل ما َسي ْكضث ،ويعشي خمل
وؤسدؼ َحر ظاهذ ملىى الىىاثل لخشوظهم غً ظماغخَ"( .)631احى ابً ػٍضون ب٩ل َظٍ الصخهُاث وظٗلها جدذ امغة
ِإ
ؾلُت زهمه ابً ٖبضون واهه اعاص الاؾتهؼاا مىه وؤلا٢ال ٫مً قؤهه ،الى خض أهه ظٗل مً الصخهُاث الخاعٍسُت التي لها
م٩اهت ومجزلت ٦بحرة في الخؤعٍش مً ملى ٥ومداعبحن وأصباا وٖلماا وٚحرَم ٧لهم جدذ امغة ابً ٖبضون وطل ٪ب٣هض الاؾتهؼاا
ًء
مىهٞ ،ؤو ٫الصخهُاث َى الىُ ٠وَى عظل مً الٗغب٧ ،ان ٌؿ٣ى اإلااا ٖلى ْهغٍ مُ٣ما بالباصًت م٘ بجي جمُمٞ ،ؤٚاع م٘
آزغًٍ ٖلى ٢اٞلت أعؾلها ٖاَل الُمً الى ٦ؿغي خاٞلت بالشُاب والظَب واإلاؿ ٪والجىاَغ ،و٢خلىا مً بها واؾخىلىا ٖلحها
ًء
و٢ض خهل الىُٖ ٠لى شخيا ٦شحر مً ظملخه زغظان مملئان طَبا مدلى بالجىاَغ الىِٟؿت(ٞ ،)632بن الظي خهل ٖلُه
الىَُ ٠ى بُ٣ت الصخيا مً ما ٦جزٍ مً ما ٫ابً ٖبضون ،وٍ٣ى(٫و٦ؿغي خمل ٚاقِخ ،٪وُ٢هغ ععى ماقِخ٦ )٪ؿغي ل٣ب
ًء
ًء
ًء
ل٩ل مل ٪مً ملى ٥الٟغؽ ،واطا ٢هض ٦ؿغي اهىقغوان ٞؤهه أقهغ ملى ٥الٟغؽ ،وأخؿجهم ؾحرة وأزباعا٧ ،ان مل٩ا ظلُال
ًء
مدببا للغُٖت ،جام الخضبحر ،وٞخذ ألامهاع الُٗٓمت في الكغ ١واَاٖخه اإلالى ،٥وجؼوط ابىه زا٢ان مل ٪التر ،٥وبجى اإلاباوي
اإلاكهىعة مجها الؿىع الُٗٓم ٖلى ظبل الٟخذ ،ومجها ؤلاًىان الُٗٓم ،وزو ٦ؿغي بؤقُاا لم ج ً٨لٛحرٍ مً اإلالى ٥مجها
ًء
الُٟل ألابٌُ لغ٧ىبهَ ،ىله ازىا ٖكغ طعاٖا ،وُٗ٢ت الُا٢ىث اإلاؿماة (لؿان الشىع) جطخيا باللُل ا٦ثر مً الؿغاط ،وُ٢ل
ًء
اظخم٘ ٖلى بابه ؾبٗحن مل٩ا ،وله خ٩اًاث خؿىت مظ٧ىعة في ؾحرجه ومً ٦المه"ال٣لىب جدخاط الى أ٢ىاتها مً الح٨مت ٦ما
ًء
جدخاط ألابضان الى أ٢ىاتها مً الٛظاا و اخظعوا نىلت ال٨غٍم اطا ظإ واللئُم اطا قب٘"( ،)633وُ٢هغ مل ٪الغوم ٧ان ظباعا
ًء
ٖاجُا وَى أو ٫مً ظم٘ ممل٨ت الغوم والُىهان ،ومً ٦المه" ما الحُلت ُٞما اُٖا الا الٖ ٠٨ىه ،وال الغأي ُٞما ال ًىا ٫الا
الُؤؽ مىه"( ،)634أحى ابً ػٍضون بصخهِخحن مٗغوٞخحن في الخاعٍش وٖٓمتهما في الح٨م وما ًمل٩ان مً أمىا ٫ظٗلها ألاو٫
خامل ُٚاا الؿغط أو مٓلت ابً ٖبضون وآلازغ عاعي ماقِخه ،اي بمسُلت ألاصًب زل ٤شخهُاث ٧املت ب٩ل ُ٦اجها ٌٗغٞها
ًء
ًء
ألاصًب خ ٤اإلاٗغٞت ُٞدغ٦ها ُٟ٦ما ٌكاا جبٗا لؤلؾـ التي ويٗها له( ,)635وٖمله َظا لِـ اٖخباَُا واهما ابخضٖه ألاصًب ٧ىن
(ٕ٠ )628ظش :اؽىبٌ١بد اٌمشاءح ٚاٌ١بد اٌزؤ42:ً٠ٚ
(ٕ٠ )629ظش :األفٛي اٌّؼشف١خ ٌٕظش٠خ اٌزٍمٔ ،ٟبظُ ػٛدح خضش131:
( )630اٌزبس٠خ ف ٟاٌؾؼش اٌؼشال ٟاٌؾذ٠ش ِٓ االٔمالة اٌؼضّبٔ ٟاٌ ٝاٌؾشة اٌؼبٌّ١خ اٌضبٔ١خ ،ػجذاٌشؽّٓ ِؾّٛد ثٍ ،ٛسعبٌخ ِبعغز١ش ،وٍ١خ
اٌزشث١خ ،عبِؼخ اٌّٛفً42 :1999 ،
( )631دٛ٠اْ اثٓ ص٠ذٚ ْٚسعبئٍٗ664 :
(ٕ٠ )632ظش :عشػ ايػ٘ٚ ،54:ْٛ١بِؼ دٛ٠اْ اثٓ ص٠ذٚ ْٚسعبئٍٗ664:
(ٕ٠ )633ظش :عشػ اٌؼ ْٛ١ف ٟؽشػ سعبٌخ اثٓ ص٠ذ60-55:ْٚ
(ٕ٠ )634ظش62-61:ْ .َ :
(ٕ٠ )635ظش :اٌؾخق١خ ف ٟسٚا٠بد عجشا اثشا٘ ُ١عجشا ،ػٍ ٟاٌفضاع1 :
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ًء
"ان الصخهُت وخضة صاللُت طاث صا ٫ومضلى٦ ٫ؤي ٖالمت لٛىٍت"( ،)636اوسجاما م٘ مضلىلها في صازل الىو ج٣ىم " بض٘ٞ
ًء
ًء
الازغًٍ الى ال٨ك ًٖ ٠ظؼع مً اهٟؿهم ٧ان مجهىال ختى الان ،ج٨ك ٠اًًا ل٩ل واخض مجهم ًٖ ظاهب مً وظىصَا ،لم
ًٌ ً٨ؿخُُ٘ اْهاعٍ الاجها ٫اإلاىبٗض مً مى ٠٢مٗحن"( ،)637واما ٢ىله(والاؾ٨ىضع ٢خل صاعا في َاٖخ ،٪واعصقحر ظاَض
ملى ٥الُىات ًٖ ٠ظماٖخً ،)٪غوي أن الاؾ٨ىضع اإلا٣ضووي الا٦بر خاعب مل ٪الاٚغٍ ٤صاعا مل ٪الٟغؽ و٢خله واخخل ممل٨خه
ًء
ًء
ويمها الُه( ،)638واهه ٞغ ١ال٣ىم في اإلامال ،٪وصاهذ له اإلالى ٥ومضة خ٨مت ؾذ ٖكغة ؾىت ،و٧ان خُ٨ما بلُٛا في ٦المه
وا٢ىاله ،وله خ٨م وا٢ىا ٫ال جدصخى ،وله بإ َىٍل في ال٣خا ،٫احى به ألاصًب و٧ان َظٍ الصخهُت هي مُاٖت ألوامغ ابً
ٖبضون ،واما اعصقحر ٞاهه خاعب امغاا بالص ٞاعؽ بٗض م٣خل صاعا واعجضاص ؤلاٚغٍٖ ٤جهم ختى يمهم الى َاٖخه ،ووخض ممل٨ت
ًء
ٞاعؽ جدذ ٖغقه وأؾـ لها نىلت وصولت مً ظضًض( ،)639وأهه جىُٟظا ألوامغ ابً ٖبضون ٢اجل وظاَض ملى ٥الُىات٠
لخغوظهم ًٖ امغة ابً ٖبضون ،ظٗل مً الصخهُاث الخاعٍسُت ال٣ضًمت جدذ امغة شخهُت في و٢ذ مٗانغ لؤلصًب  ،اي
ًء
ًؤزظون مً شخهُت الحايغ أوامغَمٞ ،ابً ػٍضون اؾخلهم واؾخدًغ مً ؤلاخضار والصخهُاث ما عأي ُٞه اؾخلهاما
للحالت اإلاٗانغة ٞىجض ً٣ضم الخاعٍش باٖخباعٍ ٢غااة مٗانغة للحايغ لكض اإلاخل٣ي الى جل ٪الخلُٟاث والخٟانُل الخاعٍسُت
وما جشحرٍ مً مًامحن وُ٢م جيبه الى الحضر اإلاٗانغ( ،)640وَؿخمغ في اؾدىُا ١أخضار الصخهُاثٞ ،مً الىاضح أن الح٣ل
الضاللي اإلاؿُُغ ٌٛىم في زباًا الصخهُاث و٧ل َغً ٝخدغ ٥و ٤ٞما ًسل٣ه لىٟؿه مً مبرعاث ٣ُٞى ٫ابً ػٍضون:
ُهللا َ
وظزًمت ألابشػ َّ
" َّ
ىسان قَُ ،وبلهِغ ؾابشث َّ
والض ّحاى اظخذعى ُهللامعاإلاخََ ،
الضّباء
جمجى مىادمخَ ،وؼحرًً نذ هاقعذ ب
ِإ
غلَُ"(ٖ ،)641لى ازخال ٝالغواة في وؿب الطحا ٥مجهم مً ٢ا ٫أهه مً الٟغاٖىت ومجهم مً الٟغؽ ومجهم مً ٢ا ٫أهه مً
ًء
الٗغب ،ل٨جهم ظمُٗا ًغون أهه ٢خل ظمكُض الُاُٚت واؾخلب مل٨ه وَػى وججبر ،وَى أو ٫مً ٖمل الؿالح واؾخسغط
َ
ٚج َى له ،ويغب الضهاهحر
الابغَؿم وال٣ؼ ،وألؼم أَل الٟؿاص ألاٖما ٫الكا٢ت في  ُ٘٢الصخىع واؾخسغط اإلاٗاصن ،وأو ٫مً ِّ
والضعاَم ولبـ الخاط ووي٘ الٗكىع( ،)642واما ظظًمت الابغف َى أو ٫مً ٢اص الٗغب ،وملٖ ٪لى ً٢اٖت ،و٧اهذ مىاػله
ًء
ًء
الححرة والاهباع ،و٧ان طا عأي وَمت وجُه مٟغٍ ،وُ٢ل اهه ٧ان ًىاصم الٟغ٢ضًً اهٟت مىه و٦برا ان ًىاصم بكغا(ٞ ،)643جٗل ابً
ػٍضون َاجحن الصخهِخحن بجبروتهما وج٨برَما ًخمىىن ان اخضَما ٌؿالم ابً ٖبضون وآلازغ ًىاصمه الظي ٖغ ٝباهه ال ًىاصم
ًء
ًء
بكغا لخ٨برٍ الا أهه ًُلب مً ابً ٖبضون مىاصمخه ،ابً ػٍضون ًىانل اؾدشماع الصخهُاث الخاعٍسُت مؿخٛال مغوهت الىو
في جد ٤ُ٣الاهخ٣ا ٫بحن الصخهُاث اإلاسخلٟت والىماطط اإلاخٗضصة وال ًيخهي مً ٖىاا البدض الخاعٍذي اإلاخىانل ٦ما ال ً٨خٟي
باإلقاعة الى َظٍ الصخهُاث بل ًخجه الى ج٨ُ٨ٟها واٖاصة بٗثها في ػمً الىو ومً زم الاججاٍ الى مغاظٗت طاجُت لح٣بت
ًء
ًء
ًء
ًء
جاعٍسُت مٗانغة و٦شُٟت بؤخضاثها ،وخًىع َظٍ الصخهُاث في الىو ٢ض ظاا م٣ابال ومٗاعيا وجُ٣م خضا ٞانال بحن
ًء
اإلاىا ٠٢بل مخًاعبا في ألا٩ٞاع والغإي والاججاَاث( ،)644وَظا ٧له مً وؿُج زُا ٫ألاصًب ،مً اظل الاؾتهؼاا مً ابً ٖبضون
وؤلا٢ال ٫مً قؤهه وم٩اهخه ٖىض والصة بيذ اإلاؿخٟ٨ي ،ان ألاصًب اؾدىُ ٤الصخهُاث اإلاؿخضٖاة مً الخاعٍش لخ٨كًٖ ٠
( )636دساعخ فِ ٟف َٛٙاٌؾخق١خ اٌشٚائ١خ ،د.اثشا٘ ُ١عٕذاسِ ،ٞغٍخ األلالَ ،عٌ،2غٕخ 14 :2001 ،36
(  )63ػبٌُ اٌشٚا٠خ ،سٚالْ ثشٔٛف ،لاير أٚئ١ٍ١خ136 :
(ٕ٠ )638ظش :عشػ اٌؼ65:ْٛ١
(ٕ٠ )639ظش٘ :بِؼ دٛ٠اْ اثٓ ص٠ذٚ ْٚسعبئٍٗ665 :
(ٕ٠ )640ظش :دالالد اٌّىبْ ف ٟاٌؾؼش اٌفٍغط330 :ٟٕ١
( )641دٛ٠اْ اثٓ ص٠ذٚ ْٚسعبئٍٗ665:
(ٕ٠ )642ظش :عشػ اٌؼ5 :ْٛ١
(ٕ٠ )643ظش٘ :بِؼ دٛ٠اْ اثٓ ص٠ذٚ ْٚسعبئٍٗ665:
(ٕ٠ )644ظش :دالالد اٌّىبْ ف ٟاٌؾؼش اٌفٍغط334 :ٟٕ١
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ًء
ًء
ٖاإلاها وَىاظؿها وجؤمالتها ،وال جبخٗض ًٖ ٧ىجها وُٖا ظضًضا للحايغ ولِؿذ مجغص وعي جاعٍذي ًبدض ًٖ ُ٦ىىهه وعإٍا
ُهللا َ
وؤن َ
ظضًضة لٗاإلاه مً زال ٫شخهُاث الخاعٍش( ،)645و٦ظل٣ً ٪ىَّ ":٫
وغشوة بً ظػكش بهما
مالَ بً هىٍشة بهما سدف لَ،
َ ّ ًا
ُهللا
ُهللا ًا
ّ
هلهال بهما ولب زإسه بهمخَ"(،)646
سخل بلَُ ،وًلُب بً سبُػت بهما خمى اإلاشعى بػضجَ ،وظعاظا بهما نخله بإهكخَ ،وم ِإ
مال ٪بً هىٍغة بً قضاص الحربىعي الخمُمي ،و٧ان مً ٞغؾان الٗغب وشجٗاجهم وٍل٣ب بالجٟى ٫ل٨ثرة قٗغٍ وطوي الغصاٞت في
الجاَلُت والغص ٝأن ًجلـ اإلال ٪وٍجلـ الغصً ًٖ ٝمُىهٞ ،اطا قغب اإلال ٪قغب الغص ٝبٗضٍ ،واطا ٚاب ظلـ الغصٝ
م٩اهه( ،)647وٖغوة بً ظٟٗغ مً بجي نٗهٗت ،واَل بِخه ًىدؿبىن الى ظٟٗغ ٣ُٞا ٫الجٟٗغٍىن ،و٧ان ٌٗغ ٝبٗغوة الغخا٫
لغخلخه الى اإلالى ،٥و٧ان مً طوي الٗ٣ل والكهامت وَى مً اعصا ٝاإلالى ،٥وبؿببه ٢امذ خغب الٟجاع( ،)648واما ٧لُب بً
عبُٗت بً الحاعر الىاتلي ػُٖم ٢بُلتي ب٨غ وحٛلب ،وٍ٣اُٞ ٫ه اٖؼ مً خمى ٧لُب ،و٢اص مٗض ٧لها ًىم زؼاػ ،و ٌٞظمىٕ
ال٣ىم ٞاظخمٗذ ٖلُه مٗض ،وظٗلىا له ٢ؿم اإلال ٪وجاظه وَاٖخه ،واهه ٧ان ًدمى مىا ٘٢السحاب ٞال ًغٖاَا اخض ٚحرٍ،
ًء
واطا مغ بمغعى ٢ظُٞ ٝه ظغوا ٌٗىي ٞال ًغٖاٍ اخض ،وال جى٢ض هاع م٘ هاعٍ ،وال ًخ٩لم الا باطهه( ،)649وظؿاؽ ٞهى ابً مغة بً
ًء
طَل نهغ ٧لُب ٢خل ٧لُبا الهه ٢خل ها٢ت لخالت ظؿاؽ اهضؾذ بحن ابله( ،)650ومهلهل بً عبُٗت الحاعر َى ازى ٧لُبْ ،ل
ًء
ًء
ًُلب زاع أزُه ٧لُب ؾىىاث ٖضة ،وأزاع خغوبا َاخىت بحن ٢بُلتي ب٨غ وحٛلب في َلب الشاع ول٣ب مهلهال الهه أو ٫مً َلهل
ًا
وسج الكٗغ اي اع٢ه(،)651وَؿخمغ الاصًب ٣ُٞى ":٫والعماُ اهما وفى غً غهذى ،والاخىل اهما اخخبى في بشدى ،وخاجما
اهما ظاد بىقشى ،ولهي الالُاف ببؽشى ،وصٍذ بً مهلهل اهما سيب بكخزًَ ،والعلَُ بً العلٌت اهما غذا غلى
سظلَُ ،وغامش بً مالَ اهما الغب الاظىت بُذًَ ،ونِغ بً صهحر اهما اظخػان بذهاثَ ،واًاط بً مػاوٍت اهما اظخماء
بمفباح رًاثَ ،وسحباها هما جٍلم بلعاهَ ،وغمشو بً الاهخم اهما سحش ببُاهَ"( ،)652الؿمئ ٫بً ٖاصًا مً حهىص ًثرب ،
ًًغب به اإلاشل في الىٞاا ،و٢خل ابىه امام ُٖيُه م٣ابل ان ٌؿلم الاصعٕ التي حٗىص الى امغيا الِ٣ـ بً جغ ال٨ىضي اوصٖها
ٖىضٍ وابى ان ٌٛضع بٗهضٍ( ،)653والاخى ٠بً ِ٢ـ اؾمه الطحا ٥وُ٢ل صخغ بً ِ٢ـ بً مٗاوٍت الؿٗضي  ،وٍ٨جى ابا بدغ
ًً ،غب به اإلاشل في الحلم والؿُاصة( ،)654وخاجم بً ٖبضهللا بً ؾٗض الُاثي و٦ىِخه ابى ؾٟاهه وابى ٖضي واظىاص الٗغب في
ًء
الجاَلُت خاجم الُاثي َ،غم بً ؾىانٗ٦،ب بً مامه وخاجم اقهغَم ط٦غا وَى ممً ًًغب به اإلاشل في الؿماخت
والسخاا( ،)655وػٍض بً مهلهل بً ػٍض الُاثي مً ٞغؾان الٗغب وقٗغائها اإلاٗضوصًً ،ؾمي عٍض الخُل ل٨ثرة زُله ،وٍ٣ا ٫اهه
٧ان َىٍل ال٣امت ُٖٓم الخل٣ت ًغ٦ب الٟغؽ وعظالٍ جسُان في الاعى وؾماٍ الغؾى()(٫ػٍض الخحر) وفي عواًت ازغي ٢ا٫
عؾى ٫هللا( ٪ُٞ ": )زهلخان ًجمٗهما هللا وعؾىله الاهاة والحلم"( ،)656والؿلُ ٪بً ٖمغو بً ًثربي ،اخض بجي م٣اٖـ وامه

(ٕ٠ )645ظش338:ْ .َ :
( )646دٛ٠اْ اثٓ ص٠ذٚ ْٚسعبئٍٗ665:
( ٕ٠ )64ظش :عشػ اٌؼ86:ْٛ١
(ٕ٠ )648ظش91-90:ْ .َ :
(ٕ٠ )649ظش92:ْ .َ :
(ٌّ )650ؼشفخ اٌّض٠ذ ٕ٠ظش :عشػ اٌؼ94-93:ْٛ١
(ٕ٠ )651ظش :عشػ اٌؼ100-96:ْٛ١
 652دٛ٠اْ اثٓ ص٠ذ666:ْٚ
ٕ٠ 653ظش:عشػ اٌؼ103-102:ْٛ١
ٕ٠ 654ظش:اٌّقذس ٔفغٗ112-104:
ٕ٠ 655ظش:اٌّقذس ٔفغٗ11 -112:
ٕ٠ 656ظش:اٌّقذس ٔفغٗ124-119:
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الؿل٨ت ،وَى اخض ٞخا ٥او نٗالُ ٪الٗغب ولهىنهم الٗضاتحن و٧اهذ الخُل الجلح٣ه في الٗضو( ،)657وٖامغ بً مال ٪بً
ظٟٗغ مً بجي نٗهٗت ،اإلاٗغو ٝبمالٖب الاؾىت ،وٍ٨جى ابا بغاا وَى مً ٞغؾان الٗغب اإلاكهىعًٍ و٦باعَم( ،)658وؾبب
ل٣به بمالٖب الاؾىت ل٣ى ٫اوؽ بً جغ ُٞه:
ًالٖـب اَغا ٝالاؾـىتٖـامـغ

ٞغاح لـه زـِ ال٨خاتـب اظـم٘

()659

واما ِ٢ـ بً ػَحر بً ظظًمت الٗبسخي ،ناخب الحغوب بحن ٖبـ وطبُان بؿبب جغاَجهما ٖلى ٞغؾحهما صاخـ والٛبراا ،
ًء
ًء
و٧ان ٞاعؾا قاٖغا صاَُت ًً ،غب به اإلاشل ٣ُٞا(٫اصهى مً ِ٢ـ) وبٗض اقخضاص الحغوب هصح ٢ىمه بهلح بجي ٖمهم ،و٢ا٫
اوي ال اُ٢م ٨ُٞم ختى ازبر٦م بازالقي :اوي امغإ ُٚىع ٞسىع ،اه ، ٠ولؿذ اٞسغ ختى ابخلى وال اٚاع ختى اعي،وال اه ٠ختى
ًء
اْلمٞ،غيىا بؤزال٢ه( ،)660واًاؽ بً مٗاوٍت بً ٢غة اإلاؼوي٢ ،اضخي البهغة،ػمً ٖمغ بً ٖبض الٗؼٍؼ ٧ان مكهىعا بدضة
الظ٧اا وؾضاص الاظابت ًًغب به اإلاشل ٣ُٞا(٫اػ ً٦مً اًاؽ) والؼ ً٦الخٟغؽ والًٓ،وله ازباع ٦شحرة مٟصح ًًغب به اإلاشل
ًء
في البُان ،اصع ٥الجاَلُت والاؾالم واؾلم ،خ٩ى الانمعي ٢ ،ا٧ ٫ان اطا زُب ٌؿُل ٖغ٢ا وال ٌُٗض ٧لمت وال ًخى ٠٢الًٗ٣ض
ختى ًٟغ ،)661(ٙوٖمغو بً ؾىان الاَخم بً ؾمي الخمُمي اإلاى٣غي واهما ل٣ب ؾىان باالَخم الهه َخمذ زىِخه ًىم ال٨الم  ،وَى
مً ا٧ابغ ؾاصاث بجي جمُم وقٗغائهم وزُبائهم في الجاَلُت والاؾالم  ،وَى بلُ ٜال٣ىَ ،٫ل ٤الٗباعة ٧ان ًضعى اإلا٨مل
ًء
ًء
لجماله( .)662والخاعٍش لِـ الا م٩ىها جغا٦مُا مخضازل الٗىانغ ،وان َظٍ الصخهُاث الخاعٍسُت والاٞاصة مً مضلىلها الخاعٍذي
الظي وْٟذ مً اإلاسؼون الخاعٍذي وجم اٖاصة جىُْٟها يمً ؾُا ١اصبي ظضًض ٖ ،لى الغٚم مً ان الحاصزت ال حٗاص بالٟٗل
ًء
ًء
الظي َى ٖلُه واهما باالخؿاؽ والخسُل والاٞاصة مً صاللتها الخاعٍسُت اي "اهه ٧لما ٧ان الىو مخىٗ٢ا اي مُاب٣ا م٘
الىماطط التي ٖغٞها ال٣اعيا ٧اهذ ام٩اهُت م٣غإٍخه ا٦ثر"( .)663و٦ظل٣ً ٪ى ":٫وان الفلح بحن بٌش وحؿلب جم بشظالخَ،
والحماالث بحن غبغ وربُان اظىذث الى يكالخَ ،وان اخخُاُ هشم لػلهمت وغامش ختى سلُا ًان راى غىذ اؼاسجَ،
وظىابه لػمش ونذ ظإله غً ايهما ًان ًىكش ونؼ غً اسادجَ "( ،)664ان ب٨غ وحٛلب َم بىى واتل الظًً ٢امذ بُجهم خغب
ًء
البؿىؽ ،الاهٟت الظ٦غ واؾخمغث اٖىاما ٦شحرة ختى بغخذ بال٣بُلخحن  ،الى ان جضزل بُجهما الحاعر بً ٖمغو بً مٗاوٍت مل٪
ًء
ًء
٦ىضة ظض امغيا الِ٣ـ  ،ويم ال٣بُلخحن الى خ٨مه ٞانلح قؤجهم  ،و٧ان الحغر مل٩ا ظلُال ،ع ُ٘ٞالهمت وَؿمى ا٧ل
اإلاغاع( ،)665واما خاصزت الحماالث وَى ما ًخدمله الغظل ًٖ ال٣ىم مً صًت او ٚغامت ،اط إلاا ازاعث الحغب بحن ٖبـ وطبُان
واَل٨ذ ال٨شحرًً  ،جضزل الحاعر بً ٖى ٝوَغم بً ؾىان بُجهما واظتهضا في انالح طاث البحن وخمال الضًاث( ،)666وَغم بً
ُ٢بت بً ؾُاع الٟؼاػي خ٨م مً خ٩ام الٗغب  ،وٍ٣طخى بحن الؿاصاث ٞحريىن بً٣اته  ،وال ًغص ٢ىله اطا ًٞل اخض
اإلاخىاٞغًٍ ٖلى الازغ ،وٖل٣مت بً ٖالزت بً ظٟٗغ مً بجي ٖامغ بً نٗهٗت  ،وٖامغ َى ابً الُُٟل بً مال ٪بً الاخىم
ٕ٠ 65ظش:عشػ اٌؼ129-126:ْٛ١
ٕ٠658ظش:اٌّقذس ٔفغٗ135-130:
 659دٛ٠أٗ58:
ٕ٠ 660ظش:عشػ اٌؼ140-135:ْٛ١
ٕ٠ 661ظش:اٌّقذس ٔفغٗ150-148 :
ٕ٠ 662ظش:فٍغفخ االٌزضاَ ف ٟإٌمذ االدث ٟث ٓ١إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك،سعبء ػ١ذ93 :
 663ع١ّ١بئ١خ اٌمشاءح١ِ،ؾ ً١اٚربْ158:
 664دٛ٠أٗ66 :
ٕ٠ 665ظش:عشػ اٌؼ٘ٚ،154-152:ْٛ١بِؼ اٌذٛ٠اْ66 :
ٕ٠ 666ظش:عشػ اٌؼ٘ٚ،161-154:ْٛ١بِؼ اٌذٛ٠اْ6 :
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ًء
،و٧ل مجهما ؾُض مً ؾاصاث ٢ىمه  ،واؾخُاع بُجهما اللجاط ٞخىاٞغا الى َغم ٖلى مئه مً الابل ٞ ،اعظاَما ٖاما  ،زم وٞضا
ًء
ًء
ٖلُه م٘ ٧ل مجهما اقغا٢ ٝىمهٞ ،ؤ٢امىا ٖىضٍ اًاما ٞ ،اعؾل ؾغا الى ٖامغ ٣ٞ ،ا ٫له ً :اٖامغ ما ظؿخَ ٪ظٍ الاًام الا
ًء
لخىهغ ًٖ ٝناخب ،٪اجٟازغ عظال ال جٟسغ اهذ وال ٢ىم ٪الا بآباته؟ ٞما الظي زحر مىه؟ ٣ٞاٖ ٫امغ هاقضج ٪هللا والغخم
ًء
ٞؿى بُيىا٢ ،ا ٫ؾؤعي  ،زم اؾخضعى ٖل٣مت ،و٢ا ٫له مشل ما ٢ا ٫لٗامغ ٞىاقضٍ
الا جًٟل ٖلي ٖل٣متٞ ،ان ٦ىذ البض ٞاٖال ِّ
ان ٌؿىي بُجهما اطا لم ً ً٨بض ٞ ،لما مشال بحن ًضًه َما و٢ىمهما ٢ا ٫لهماً :ا بجي ظٟٗغ ٢ض جدا٦مخما ٖىضي واه٨ما ٦غ٦بتي
ًء
البٗحر جٗ٣ان مٗا ٖلى الاعى ،و٦ال٦ما ؾُض ٦غٍم ،وبهظا ا جؼ الكغ بحن ٢ىمحهما ،واههغٞىا عايحن( .)667ان الاصًب ال ًخُ٣ض
بدغُٞت الحضر او الى٢اث٘ الخاعٍسُت اإلاخهلت بالصخهُت ٞ ،هى ٌؿخسضم ٖىانغ ازغي م٨ملت لٗمله الاصبي مً اظل اْهاع
ظمالُت الىو الاصبي ،وٍلهب في اإلاخل٣ي اهٟٗاله وال ًدضر طل ٪الا بمىبه ظمالي( .)668وٍ٣ى ٫ابً ػٍضون ":وان الحجاط جهلذ
والًت الػشام بجذى  ،ونخِبت قخذ ما وساء النهش بعػذى ،واإلاهلب اوهً ؼىيت الاصاسنت بإًذى ،وقشم راث بُنهم
ًء
ًء
بٌُذى"( ،)669الحجاط بً ًىؾ ٠بً ابي ُٖ٣ل الشٟ٣ي ٧ ،ان في َاٖت الضولت  ،وٞهُدا مٟىَا مً ٢اصة الٗغب وزُبائها
اإلاٗضوصًً  ،ولي الٗغا ١لٗبض اإلال ٪بً مغوان ٞؤزمض الٟتن وقدذ قمل الخىاعط ،زم ٢طخى ٖلى زىعة ابً الؼبحر بالحجاػ ،
٢ا ٫مال ٪بً صًىاع(وهللا لغبما عأًذ الحجاط ًخ٩لم ٖلى اإلاىبر ،وٍظ٦غ خؿً نىٗه الى اَل الٗغا ١وؾىا نىٗهم له ختى
ًسُل الي اهه مٓلىم)( ،)670و٢خِبت بً مؿلم بً ٖمغو الباَلي و٦ىِخه ابى نالح وكؤ في الضولت اإلاغواهُت وجغقى وجىلى الاماعة
ًء
ًء
ًء
ًء
وٞخذ الٟخىخاث الُٗٓمت ،وٖبر الى ما وعاا الجهغ مغاعا وابلى في الٟ٨اع ،و٧ان شجاٖا ظىاصا  ،صمض الازالُٞ ١ىا ،ولم ًً٨
ٌٗاب الا بؤهه باَلي ،و٧ان اصحابه ًماػخىهه بظلُٞ ، ٪دخمل وٍدلم( ، )671واإلاهلب بً ابي نٟغة الاػصي امحر ٦بحر مكهىع
الظ٦غ شجإ ظىاص ،امغٍ مهٗب بً الؼبحر ٖلى البهغة ،زم والٍ ٖبضهللا بً الؼبحر زغاؾان زم ا٢غٍ ٖبضاإلال ٪بً مغوان
لُخمم ما بضأٍ مً خغب الاػاع٢ت ٞكدذ قملهم ،والاػاع٢ت َم َاتٟت مً الخىاعط جيؿب الى ها ٘ٞبً ٖبضهللا بً الاػع ،١زاعوا
بالبهغة والاَىاػ وٚحرَا مً بالص ٞاعؽ  ،وٖٓمذ قى٦تهم و٦ثرث ٞخ٩اتهم باإلاؿلمحن ختى ٢هض قى٦تهم اإلاهلب بم٩اًضة
ًء
ًء
خُىا ،وخغوبه اخُاها  ،وَم ًىاصون بٟ٨غ ٖلي ( )بؿبب ٢بىله الخدُ٨م ،وٍٟ٨غون مً ًٗ٣ضون ًٖ ال٣خا ٫في يٟٗهم ،
وٍغون ان مغج٨ب ال٨بحرة زاعط ًٖ الاؾالم مسلض في الىاع ،وٍٟ٨غون ٧ل مً ال ًضًً بآعائهم مً اإلاؿلمحن( ،)672اؾخُإ
ًء
ًء
الاصًب الاهضلسخي ان ً٩ىن هٟؿه ج٩ىٍىا ز٣اُٞا ٣ٞض وز ٤الهلت بالش٣اٞت واؾدبُها في ههه الاصبي و٧اهذ لهظٍ الش٣اٞت
الٗمُ٣ت ا٦بر الازغ في ج٩ىًٍ ههىنه الاصبُت ٞهى ٌٗم ٤الضاللت مً زال ٫جىانه م٘ الترًش مً مىا ٘٢واخضار وشخهُاث
ؾىاا ٧اهذ جاعٍسُت او ٖلمُت مكهىعة بالخاعٍش ،وان اؾخضٖاا الصخهُاث الترازُت في الىو الاصبي ًئ٦ض خغم الاصباا ٖلى
الخىانل م٘ اإلاىعور والخٟاٖل مٗه  ،وبه جخم الٗال٢ت الضًال٨خُت الحُت بحن الاصًب ومىعوزه ،وفي اَاع َظٍ الٗال٢ت الخهبت
ًدباص ٫الاصًب واإلاىعور الازظ والُٗاا ،الخؤزحر والخـثرً ،غجض الاصًب الى الترار لُمخاح مً ًىابُٗه السخُت ما ٌؿاٖضٍ ٖلى
ًء
اًها ٫ججغبخه الحضًشت الى اإلاخل٣ي  ،وفي الى٢ذ هٟؿه ج٨دؿب َظٍ اإلاُُٗاث التي اؾخٗاعَا الاصًب ٚجى وقبابا  ،وَ٨ظا ًخم
الازظ والُٗاا مً الجاهبُحن او مً َغفي الٗال٢ت ،ولِـ مً ظاهب او َغ ٝواخض( ،)673وٍ٣ى ":٫وان هشمغ اغىى بلُىىط
ٕ٠ 66ظش:عشػ اٌؼ٘ٚ،168-162:ْٛ١بِؼ اٌذٛ٠اْ66 :
ٓ٠ 668ظش:إٌمذ االدث ٟاٌؾذ٠ش ،افٚ ٌٗٛارغب٘برٗ ،اؽّذ وّبي صو60:ٟ
 669دٛ٠أٗ668:
ٕ٠ 6 0ظش:عشػ اٌؼ٘ٚ،186-1 0:ْٛ١بِؼ اٌذٛ٠اْ668 :
ٕ٠ 6 1ظش:عشػ اٌؼ193-186:ْٛ١
ٕ٠ 6 2ظش:عشػ اٌؼ٘ٚ،205-194:ْٛ١بِؼ اٌذٛ٠اْ668:
ٕ٠ 6 3ظش:اعزذػبء اٌؾخق١بد اٌزشاص١خ ف ٟاٌؾؼش اٌؼشث ٟاٌّؼبفش62-61:
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ما ؤخز مىَ ،واقالوىن اوسد غلى اسظىىالِغ ما ههل غىَ ،وبىلُمىط ظىي الاـىشالب بخذبحرى ،وـىس الٌشة غلى
جهذًشى ،وابهشاه غلم الػلل والامشاك بلىل خعَ ،وظالُىىط غشف وباجؼ الحؽاجؾ بذنه خذظَ ،ويالهما
نلذى في الػالط ،وظإلَ غً اإلاضاط ،واظخىـكَ جشيُب الاغماء واظدؽاسى في الذاء والذواء"(َ .)674غمـ ً٣ا ٫اهه ٖىض
٢ىم مً الهابئت هبي مغؾل  ،واهه اصعَـ(، )وَؿىضون الُه قغاثٗه مً حُٗٓم ال٩ىا٦ب الؿبٗت والبروط الازجى ٖكغ،
والخ٣غب الحها بالظباتذ  ،وَى او ٫مً ج٩لم في الاقُاا الٗلىٍت مً الحغ٧اث الىجىمُت ،واو ٫مً بجى الهُا٧ل ومجض هللا ٞحها
واو ٫مً هٓغ في الُب وج٩لم ُٞه ،وبلُىىؽ جلمُظ َغمـ ؾاٞغ مٗه البالص و٢ض أزظ الٗلىم والاؾغاع ًٖ َغمـ(، )675
واٞالَىن بً اعؾُىن الالهي ازغ اإلاخ٣ضمحن الاواتل مٗغو ٝبالخىخُض والح٨مت وَى اقهغ ٞالؾٟت الاٚغٍ ٤ال٣ضماا واهه
ناخب هٓغٍت اإلاشل(زالنتها ان الاظؿام اإلااصًت جالُت في الخل٣ت لٗالم مشالي مٗىىي نب ٖلى نىعجه) واهه جلمُظ ؾ٣غاٍ
واؾخاط اعؾُى ،واعؾُى َالِـ ابً هُ٣ىما٢ـ اإلاٗغو ٝباإلاٗلم الاو ٫وؾمي طل ٪الهه او ٫مً وي٘ الخٗالُم اإلاىُُ٣ت
وازغظها مً ال٣ىة الى الٟٗل ،و٢ض جضاعؽ ٞالؾٟت اعؾُى واٞخدىىا بها وقغخىَا( ،)676واما بُلُمىؽ ٞهى ناخب ٦خاب
اإلاجؿُي ال٨بحر ومً اقهغ ٖلماا الٟل ٪والجٛغاُٞت ٖىض الاٚغٍ ،٤وَى او ٫مً قغح ال٣ىٖ ٫لى َُئاث الٟل ،٪وازغط ٖلم
ًء
ًء
الهىضؾت مً ال٣ىة الى الٟٗل ،و٧ان عظال خُ٨ما( ،)677وظالُىىؽ َى ازغ الح٨ماا اإلاكهىعًٍ وَؿمى زاجم الاَباا واإلاٗلمحن،
ًء
ْلذ اعاإٍ ؾاتضة ٖىض الاٚغٍ ٤زم الٗغب ٢غوها مخخالُت واهه ٖغ ٝزىام الحكاثل  ،و٢اؽ امؼظت الابضان ،وصعؽ َباثٗها
 ،وقغح الاًٖاا ووي٘ ال٨خب الىٟؿُت في الُب(.)678
ان اَمُت الىهىم الاصبُت جاحي مً ا٦خىاػَا بالخىىٕ ،وامخالئها بلمٟىْاث الىهىم الازغي وانضائها ،مما ًظًب ظضاع
الٟغصًت في الىو والظاجُت اإلاىٛل٣ت( ،)679وٍٓهغ طل ٪في ههىم عؾاتل الاصباا الاهضلؿببن اإلاٛتربُحن مً زال ٫الضاللت م٘ ا٦ثر
مً شخهُت في مى ٘٢واخض ،وج٣ىم الضاللت ٖلى الخدىٍغ بما ًدىاؾب م٘ ٚاًت الاصًب ،و٢ض ج٩ىن جل ٪الضالالث مغجبُت
بالصخهُت الخاعٍسُت مما ًجٗلها جمخض هدى الصخهُت اإلاٗانغة .وٍ٣ى ٫ابً ػٍضون ":واهَ ههجذ البي مػؽش وشٍو
ًا
ًا
الهماء ،واظهشث ظابش بً خُان غلى ظش الٌُمُاء ،واغىُذ الىظام اـال ادس يبه الحهاثو ،وظػلذ الٌىذي سظما
اظخخشط به الذناثو"( ،)680ابى مٗكغ َى ظٟٗغ بً مدمض بً ٖمغ البلذي ،اإلاىجم اإلاكهىع في ٖلم الىجامت ٧ ،ان مً
اصحاب الحضًض ببٛضاص،زم صعؽ الحؿاب والهىضؾت ،زم اخ٩ام الىجىم ٞمهغ ٞحها ختى اٖخبروٍ ٖالم اَل الاؾالم باخ٩ام
الىجىم( ،)681وظابغ بً خُان ً٣اَ ٫ى ابى مىسخى ظابغ بً خُان بً ٖبضهللا ال٩ىفي اإلاٗغو ٝبالهىفي مً اقهغ مئلٟي الٗلىم
ٖىض الٗغب ً٣ا ٫اهه ٧ان في ػمً ظٟٗغ الهاص ، ١زم اجهل بالبرام٨ت واه ُ٘٣الى ظٟٗغ بً ًدحى البرم٩ي( ،)682والىٓام َى
ابغاَُم بً ؾُاع بً َاويا البهغي ،اإلاٗغو ٝبالىٓام ،وٍ٨جى ابا اسحا ١مً قُىر اإلاٗتزلت واتمتهم ٧ ،ان ابت في الظ٧اا و٢ىة
الجض ،٫قضًض الٛىم ٖلى اإلاٗاوي ،وال٨ىضي َى ٌٗ٣ىب بً اسحا ١بً الهباح مً ابىاا الىالٍ والح٩ام ؾماٍ ال٣ضماا
 6 4دٛ٠اْ اثٓ ص٠ذ668:ْٚ
ٕ٠ 6 5ظش:عشػ اٌؼ208-205:ْٛ١
ٕ٠ 6 6ظش:عشػ اٌؼ216-208:ْٛ١
ٕ٠ 6ظش:اٌّقذس ٔفغٗ213-208:
ٕ٠ 6 8ظش:عشػ اٌؼ٘ٚ،222-218 :ْٛ١بِؼ اٌذٛ٠اْ668 :
ٕ٠ 6 9ظشِٕ:ظٛس اٌزٕبؿ ٚؽٛاس٠خ االلقبء اٌفّٕٕ١ٌٍٙ ٟخ ِ،ذ٠ؼ اٌؾبػش اٌغؼٛد(ٞطب٘ش صِخؾشّٛٔ)ٞرعبً ،فبٌؼ ص٠بدِ ،غٍخ اثؾبس
اي٠شِٛنِ ،غٍذ  ،19ع 90 :2001 ،1
 680دٛ٠أٗ669:
ٕ٠ 681ظش:عشػ اٌؼ٘ٚ،224-222 :ْٛ١بِؼ اٌذٛ٠اْ669 :
ٕ٠ 682ظش:عشػ اٌؼ٘ٚ،229-226:ْٛ١بِؼ اٌذٛ٠اْ669:

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

314

أعمال المؤتمر الدولي الثامن :التنوع الثقافي  /طرابلس  23 - 21مايو 2015

ًء
ُٞلؿى ٝالاؾالم ،اقخٛل بٗلم الاصب وبٗلىم الٟلؿٟت ظمُٗا ٞاج٣جها وخل مك٨الث ٦خب الاواتل وخظا خظوا اعؾُى
ًء
َالِـ  ،وله مهىٟاث ٖضًضة في الٗلىم الٟلؿُٟت( ،)683وان اؾخضٖاا الاصًب للصخهُاث حك٩ل ظؼاا مً ازاعة الظ٦غٍاث
وٍثري َظٍ اإلاُُٗاث بما ًًُٟه ٖلحها مً صالالث ظضًضة ،وٍ٨ؿبها خُاة ظضًضة( .)684وٍ٣ى ٫في هٟـ الغؾالت ":وان غبذ
الحمُذ بً ًدحى باسي انالمَ  ،وظهل بً هاسون مذون يالمَ ،وغمشو بً بدش معخملَُ ،ومالَ بً اوغ
معخكخَُ"(ٖ .)685بض الحمُض بً ًدحى بً ؾُٗض الٗامغي ٧اجب مغوان بً مدمض آزغ زلٟاا الامىٍحن باإلاكغ ١مً اقهغ
ال٨خاب اإلاجُضًً ،يغب به اإلاشل في البالٚت  ،وُ٢ل ُٞه بضتذ ال٨خابت بٗبض الحمُض  ،و٢ض ابخضٕ لل٨خاب مىاهج جبٗىَا مً
ًء
بٗضٍ ،وؾهل بً َاعون بً عاَبىن ٨ً ،جى ابا ٖمغو مً اَل هِؿابىع٧ ،ان قٗىبُا ًخٗهب ٖلى الٗغب ،اقتهغ بالبالٚت
ًء
ًء
والح٨مت وظٗله اإلاؤمئن ٧اجبا ٖلى زؼاهت الح٨مت  ،وال٦ ٠خبا ٖاعى بها ٦خب الاواتل ،وله الُض الُىلى في الىٓم والىثر(،)686
وٖمغو بً بدغ بً مدبىب ً٨جى بابي ٖشمان ،وَٗغ ٝبالجاخٔ  ،قُش ٦خاب الٗغبُت وامام الٟصحاا واإلاخ٩لمحن في قتى
الٟىىن مً اصب وصًً وخُىان وهباث وٞلؿٟت  ،ختى ُ٢ل :مما ًٞل هللا حٗالى به امت مدمض(ٖ )لى ٚحرَم مً الاممٖ ،مغ
بً الخُاب بؿُاؾخه  ،والحؿً البهغي بٗلمت ،والجاخٔ ببُاهه ،وله مهىٟاث ٦شحرة مجها البُان والخبُحن ن والحُىان ،
واما مال ٪بً اوـ بً ابي ٖامغ الخمُمي  ،و٦ىِخه ابى ٖبضهللا امام صاع الهجغة ،اخض الاتمت الاعبٗت ،يغب به اإلاشل في الٗلم
والىعٕ  ،وناخب ٦خاب اإلاىَؤ( ، )687وٍ٣ى(٫وؼحرًً نذ هاقعذ بىسان قَُ،وبلهِغ ؾابشث الضباء غلَُ) قحرًً ػوظت
ابغوٍؼ بً َغمؼ مل ٪الٟغؽ٧ ،اهذ ًدُمت في جغ عظل مً الكٗب ٞؤخبها ابغوٍؼ ،و٧اهذ مً اخؿً مً وكؤ بحن التر٥
والٟغؽ مً اليؿاا وولُذ اإلال ٪بٗض ابحها ،وظٗل الاصًب مجهً ًدىاٞؿً ٖلى ابً ٖبضون  ،وبلِ٣ـ مل٨ت ؾبؤ وجدضزىا ٖجها
ًء
ًء
ؾاب٣ا ،والؼباا ٞهي ٞاعٖت ابىت ملُذ بً البراا و٧ان ابىَا مل٩ا ٖلى الحًغ و٧اهذ ٖغبُت اللؿان ٦ ،بحرة الهمت اط ظمٗذ
الغظا ٫وبظلذ الامىا ٫وٖاصث الى صًاع ابحها وممل٨خه بٗضما َغصث الى الكام وأزظث بشؤع ابحها مً ظظًمت الابغف مل٪
الححرةٞ ،جٗل الاصًب مً بلِ٣ـ حٛابغ الؼباا ٖلى ابً ٖبضونٞ ،جري ابً ػٍضون ٢ض اؾخضعى شخهُاث أصبُت باٖخباع أن
الصخهُاث ألاصبُت الاله ٤بىٟىؽ الكٗغاا وألاصباا ،وحٗض شخهُاث لىظىصَا الخاعٍذي الى ظاهب َىٍتها الا وهي
ًء
الكٗغ( ،)688واؾخضٖاا ألاصًب لهظٍ الصخهُاث الخاعٍسُت لُهىع خايغٍ بضاللت واًداا اإلااضخي ،و٢ض ً٩ىن طل ٪حٗبحرا ًٖ
جٟجحر ز٣اٞت مستزهت حؿهم في حٛظًت الجاهب الٗ٣لي والىٟسخي للمخل٣يٞ ،الىو الظي ًجلب اللظة ٖىض عوالن باعث َى" الظي
ًىدضع مً الش٣اٞتٞ ،ال ًدضر ُُٗ٢ت مٗها"( ،)689وبهظا ٞبن ابً ػٍضون سخغ واؾخضعى َظٍ الصخهُاث اإلاكهىعة ٖبر
الخاعٍش وأؾهب في ط٦غ جل ٪الصخهُاث ،في ألاصب والٗلم وال٣ٟه ٧لها زايٗت وجؤزظ ما اقتهغث به مً ٖلىم وٞىىن مً ابً
ٖبضون ،و٧ل الظي اعاصٍ ابً ػٍضون في طلَ ٪ى الاؾتهؼاا به وؤلا٢ال ٫مً قؤهه امام والصة بيذ اإلاؿخٟ٨يٞ " ،ؤْهغٍ في نىعة
َؼلُت جضٖىا لئلٚغا ١في الته٨م والاؾتهؼاا"(.)690

ٕ٠ 683ظش:عشػ اٌؼ٘ٚ،234-226:ْٛ١بِؼ اٌذٛ٠اْ669:
ٕ٠ 684ظش:اعزذػبء اٌؾخق١بد اٌزشاص١خ ف ٟاٌؾؼش اٌؼشث ٟاٌّؼبفش59:
 685دٛ٠أٗ669:
ٕ٠ 686ظش:عشػ اٌؼ٘ٚ،24 -23 :ْٛ١بِؼ اٌذٛ٠اْ669:
ٕ٠ 68ظش:عشػ اٌؼ٘ٚ،263-248 :ْٛ١بِؼ اٌذٛ٠اْ6 0 :
(ٕ٠ )688ظش :اعزذػبء اٌؾخق١بد اٌزار١خ ف ٟاٌؾؼش اٌؼشث ٟاٌّؼبفش ،د .ػٍ ٟػؾش ٞصا٠ذ150:
(ٌ )689زح إٌـ39:
( )690اثٓ ص٠ذ ْٚػقشٖ ٚؽ١برٗ ٚأدثٗ413:
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٦ما ٢ض وعص في عؾاتل ألاهضلؿُحن صالالث الما ً٦جاعٍسُت واُٗ٢ت ولٗل خًىعَا ٌؿهم في صًمىمتها ٞازخُاع أؾماا
خُ٣ُ٣ت الما ً٦جاعٍسُت ٌُٗي للمخل٣ي اخؿاؾا باهه ٌؿخُُ٘ ان ًخد ٤٣مً وظىصَا و٢ض ًظَب لؼٍاعة َظٍ ألاما ً٦التي
ػٖم ألاصًب اهه ونٟها أو جدضر ٖجها(ٞ ،)691دًىعَا بىاُٗ٢تها وجاعٍسها ًخم" أٖاصة أهخاظه و ٤ٞم٣خًُاث وُُْٟت ظمالُت
ًء
واوؿاهُت"(ٞ ،)692هظا اإلاُغ ٝبً ٖمحرة ًظ٦غ اًىان ٦ؿغي ٢اتال ":وملىا بػذ الؽهت اإلاخىاهُت بلى بػن اإلاباوي الىاهُت،
قبدىا هذاقؼ بٌىه الشد ،ووعخيؽو مً خعاجغ خؽت اليعشًٍ قالىسد ،وهباهي بخشابت اًىان يعشي ؤو ًضدظشد"(،)693
اًىان ٦ؿغي الظي َى باإلاضاتً في الٗغا ،١ػٖمىا أهه حٗاون ٖلى بىاته ٖضة ملى ٥وَى مً أٖٓم ألابيُت وأٖالَا وب٣ي مىه
ًء
َا ١ؤلاًىان خؿب ،وَى ُٖٓم ظضا ،وٍ٣ا ٫ان ؾابىع طا الا٦خاَ ٝى الظي بىاٍ وَى مً ا٧ابغ ملى٦هم( ،)694وٍ٣ى ٫في عؾالت
ازغي ًهٞ ٠حها مدلت ٖىض هؼولها واعجُاخها مجها  ":مذًىت لم حؽذها بل لم حؽنها ؤًذي البىاة ،نفش ما ؤبفشجه بفشي،
واًىان يم جمجى يعشه يعشي ،وـىػه ؤغُا ؤمشها اإلاهىذط ،وؤخكى ـاخبها الحىذط ،ظىس باوىه وظاهشه سخمت،
وخالشه ًٌخىكه قمل مً هللا وسخمت"( ،)695ان مً قضة اعجاب ألاصًب بهظٍ اإلادلت وما جدىحها مً مٗالم وابيُت ضخمت
ًء
ظضا وأهه لم ٌكهض مشل ٢هغَا واًىاجها ومً قضة ٖٓمت بىاته ً٣ى(٫جمجى ٦ؿغٍ ٦ؿغي) اي آٖم ًء
بىاا مً بىاا
وُٖٓمت
اًىان ٦ؿغي طل ٪البىاا الُٗٓمٞ ،ؤن ٦ؿغي لى قاَضٍ ل٨ؿغٍ ٧ي ًب٣ى اًىاهه َى ألآٖم في الخاعٍش ،وبظل٨ً ٪دؿب اإلا٩ان
ًء
ًء
ًء
ًء
الخاعٍذي مً زال ٫اؾخسضامه في الىو ألاصبي خًىعا ٞاٖال ٞهى مً ظاهب ًمىذ الىو بٗضا قامال باهٟخاخه ٖلى الترار
والخىانل م٘ اإلااضخي ،ومً ظاهب آزغ ٞؤن ألاصًب ًمىذ اإلا٩ان الخاعٍذي ال٣ضعة ٖلى الخجضص وؤلاٞالث مً اؾغ الؼمً
بالخغوط مً صاتغة اإلااضخي والحًىع اإلاخىانل ٖبر الىو ألاصبي( ،)696وبهظا ٣ٞض هجح ألاصًب في مضي اؾخٟاصجه مً الخاعٍش الى
ق٩ل الٗال٢ت التي ًُ٣مها بحن ههه ألاصبي والضالالث الخاعٍسُت وأخؿً في اجها أؾهمذ في زضمت صاللت الىو التي أعاص ألاصًب
الخٗبحر ٖجها ،اط وكؤ ألاصب هدُجت لحاظت ؤلاوؿان للخٗبحر ًٖ ٖ٣له وقٗىعٍٞ ،هى ًهىع ما في الىٟـ مً ا٩ٞاع
وٖىاَ ،)697(٠ومً َظا ٞؤن ألاصباا ألاهضلؿُحن أبضٖىا في جىُْ ٠الصخهُاث الخاعٍسُت في ههىم عؾاتلهم ،مما ٖ٨ـ
ز٣اٞتهم الىاؾٗت ب٩اٞت اإلاجاالث .
اإلافادس واإلاشاظؼ:
٘٘.ٔ9
 ابً ػٍضونٖ،هغٍ وخُاجه واصبهٖ ،لي ٖبضالُٗٓم ،م٨خبت الاهجلى اإلاهغٍت ،مُبٗت الغؾالت ،ص،ٍ.
 ابى اإلاُغ ٝبً ٖمحرة ،اخمض بً ٖمحرة اإلاسؼومي ،خُاجه وآزاعٍ ،مدمض بً قغٍٟت ،ميكىعاث اإلاغ٦ؼ الجامعي
.ٔ9ٙٙ
للبدض الٗلمي ،ظامٗت مدمض الخامـ ،مُبٗت الغؾالت ،الغباٍ ،ص،ٍ.
.ٔ98ٙ
 ازغ الترار في الكٗغ الٗغاقي الحضًضٖ ،لى خضاص ،صاع الكئون الش٣اُٞت الٗامت ،بٛضاص،ٍٔ ،

(ٕ٠ )691ظش :ف ٟأدة اٌشٚالقق٠ ٟؾ ٝ١طب٘ش ػجذهللاِ ،ؾّذ رٔ ْٛاٌقبئغ109:
( )692ف ٟعٌٛٛ١ع١ب إٌـ اٌشٚائ ،ٟػجذ اٌشصاق ػ١ذ3 :
( )693أث ٛاٌّطشف ،ؽ١برٗ ٚآصبسٖ108:
(ٕ٠ )694ظشِ :ؼغُ اٌجٍذاْٚ ،294/1:اٌشٚك اٌّؼطبس69/1:
( )695اث ٛاٌّطشف ،ؽ١برٗ ٚاصبسٖ120:
(ٕ٠ )696ظش :اٌّىبْ ف ٟاٌؾؼش اٌؼشال ٟاٌؾذ٠ش13 :
( ٕ٠ )69ظش :افٛي إٌمذ االدث ،ٟاؽّذ اٌؾب٠ت6 :
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 اؾخدُاا الترار في الكٗغ ألاهضلسخي ٖهغ الُىات ٠واإلاغابُحن ،ص.ابغاَُم مىهىع مدمض الُاؾحن
 اؾخضٖاا الصخهُاث الظاجُت في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ،صٖ.لي ٖكغي ػاًض ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة،ٍٔ ،
.ٔ997
.ٔ997
 اؾخضٖاا الصخهُاث الظاجُت في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ،صٖ.لي ٖكغي ػاًض ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي،ال٣اَغة،ٍٔ،
.ٔ999
 اق٩الُاث ال٣غااة والُاث الخؤوٍل ،ههغ خامض ابى ػٍض ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،ٍ٘ ،
.ٔ997
 الانى ٫اإلاٗغُٞت لىٓغٍت الخل٣ي ،هاْم ٖىصة زًغ ،صاع الكغوٖ ،١مان،ٍٔ ،
ٖ.ٔ97
 انى ٫الى٣ض الاصبي ،اخمض الكاًب ،م٨خبت الجهًت اإلاهغٍت ،ال٣اَغة،8ٍ ،
 الترار الٗغبي ٦مهضع في هٓغٍت اإلاٗغٞت والابضإ في الكٗغ الٗغبي الحضًضَ ،غاص ال٨بِسخي ،وػاعة الش٣اٞت
.ٔ978
والٟىىن ،بٛضاص،
ٔ.ٔ98
 الخٟؿحر الىٟسخي لالصب ٖؼ الضًً اؾماُٖل ،صاع الٗىصة ،بحروث،ٍٗ ،
 الخىانل بالترار في قٗغ ٖؼالضًً اإلاىانغة ،ناصِٖ ١سخى الخًىع ،صاع مجضالوي لليكغ والخىػَ٘ ،الاعصن،
.ٕٓٓٓ7
ٖمان،ٍٔ ،
٘ٔ98م.
 ز٣اٞخىا في يىا الخاعٍش ،صٖ.بض هللا الٗغوي ،صاع الش٣اٞت ،الضاع البًُاا،
 ظمالُاث اإلاٗجى الكٗغي الدكُ٨ل والخؤوٍل،صٖ .بض ال٣اصع الغباعي ،صاع الٟاعؽ لليكغ والخىػَ٘ ،بضٖم مً وػاعة
ٔ999م.
الش٣اٞت الاعصهُت،ٍٔ ،
 زؼاهت ألاصب وٚاًت الاعب ،الٗالم الاصًب الكُش ج٣ي الضًً ابي ب٨غ ٖلي اإلاٗغو ٝبابً جت الحمىي ،قغح ٖهام
.ٔ987
قُٗخى ،صاع وم٨خبت الهال ،٫بحروث ،لبىان،ٍٔ ،
 صعاؾت في لٛت الكٗغ ،عإٍت ه٣ضًت ،عظاا ُٖض ،ميكؤة اإلاٗاع ،ٝالاؾ٨ىضعٍت ،ص ،ٍ.ص.ٍ.
 صعاؾت ه٣ضًت مً الاؾُىعة الى ال٣هت ال٣هحرة ،ص .اخمض ػٍاص مدب ،٪مكىعاث صاع ٖالا الضًً ،صمك ،٤ؾىعٍا،
ٕٔٓٓ م.
ٍٔ،
ٕٗٓٓم.
 صًىان ابً ػٍضون وعؾاتلهٖ ،لي ٖبض الُٗٓم ،ج٣ضًم ومغاظٗت ص.مدمض اخؿان الىو ،ال٩ىٍذ،ٍٖ ،
 الغمؼ الكٗغي ٖىض الهىُٞه ،صٖ.اَ ٠ظىصة ههغ ،صاع الاهضلـ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ وصاع ال٨ىضي للُباٖت
. ٔ978
واليكغ والخىػَ٘ ،بحروث،ٍٔ ،
 الغوى اإلاُٗاع في زبر الاُ٢اع ،مدمض بً ٖبضاإلاىٗم الحمحري ،جد ٤ُ٣ص.أخؿان ٖباؽ ،مئؾؿت هانغ للش٣اٞت،
ٓ.ٔ98
بحروث،ٍٕ ،
 عٍداهت ال٨خاب وهجٗت اإلاىخاب لظي الىػاعجحن لؿان الضًً بً الخُُب ،خ٣٣ه ووي٘ م٣ضمت وقىاَضٍ مدمض
ٔ.ٔ98
ٖبضهللا ٖىان ،م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة،ٍٔ ،
ٕٕٓٓ.
 الؼمً الغواثي ،ابغاَُم ظىضاعي ظمٗت ،مجلت اإلاى ٠٢الش٣افي ،الؿىت الؿاصؾت،ٖ7ٕ ،
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َ7ٙ8ـ) جد ٤ُ٣مدمض ابى الًٟل
-ٙ8ٙ
 ؾغح الُٗىن في قغح عؾالت ابً ػٍضون ،ظما ٫الضًً بً هباجه اإلاهغي(
.ٔ998
ابغاَُم ،اإلا٨خبت الٗهغٍت ،نُضا ،بحروث،
٘.ٔ98
 الصخهُت في عواًاث ظبرا ابغاَُم ظبراٖ ،لي الٟؼإ ،ميكىعاث صاع اإلاهضٖ ،مان ،الاعصن،ٍٔ ،
ٕ.ٔ99
 الهىث الازغ ،الجىَغ الحىاعي للخُاب الاصبيٞ ،ايل زامغ ،صاع الكئون الش٣اُٞت الٗامت ،بٛضاص ،ٍٔ ،
٘. ٔ98
 الهىعة الٟىُت في قٗغ ابي جمامٖ ،بض ال٣اصع الغباعي ،صاع الٗلىم ،الغٍاى،ٍٔ ،
ٖ الم الغواًت ،عوالن بغهى ٝعٍا ٫اوتُلُت ،جغظمت جهاص الخ٨غلي ،مغاظٗت ٞئاص الخ٨غلي ومدؿً اإلاىؾىي ،صاع
ٔ.ٔ99
الكئون الش٣اُٞت الٗامت،ٍٔ ،
 الًٟاا الغواثي ٖىض ظبرا ابغاَُم ظبرا ،ص.ابغاَُم ظىضاعي  ،صاع الكئون الش٣اُٞت الٗامت(اٞاٖ ١غبُت) ،بٛضاص،
ٕٔٓٓ.
ٍٔ،
.ٔ988
ٞ لؿٟت الالتزام في الى٣ض الاصبي بحن الىٓغٍت والخُبُ ،٤عظاا ُٖض ،ميكؤة اإلاٗاع ،ٝالاؾ٨ىضعٍت ،ص،ٍ.
ٕٗٓٓ.
 في اصب الغوا٢هصخي ًدحى َاَغ ٖبضهللا مدمض طهىن الهاث ،ٜانضاعاث صاتغة الش٣اٞت والاٖالم ،الكاع٢ت،
.ٔ977
 في الى٣ض الاصبي ،قىقي يُ ،٠صاع اإلاٗاع ،ٝمهغ،ٍ٘ ،
.ٔ988
 في ؾُىلىظُا الىو الغواثيٖ ،بضالغػاُٖ ١ض ،صاع الاَالي ،صمك،٤
 ال٩امل في الخاعٍش ،الكُش الٗالمت ٖؼ الضًً ابي الحؿً ٖلي بً ابي ال٨غم مدمض بً مدمض بً ٖبض ال٨غٍم بً ٖبض
٘.ٔ9ٙ
َٖ٘ٔ8ـ-
الىاخض الكِباوي اإلاٗغو ٝبابً الازحر ،صاع ناصع،صاع بحروث،
٦ خاب الحُىان ،ابي ٖشمان ٖمغو بً بدغ بً مدبىب اإلال٣ب بالجاخٔ ،قغح وجد ٤ُ٣صً.دحى الكامي ،ميكىعاث
.ٔ98ٙ
صاع وم٨خبت الهال،ٍٔ ،٫
 ال٨خاب اإلا٣ضؽ.
ٕٕٓٓ.
 لظة الىو ،عوالن باعث ،جغظمت مىظع ُٖاشخي ،مغ٦ؼ الاهماا الحًاعي،ٍٕ ،
ٖٕٓٓ.
 لؿان الٗغب ،البً مىٓىع مدمض بً م٨غم ،صاع الحضًض ،ال٣اَغة ،ص،ٍ.
 اللٛت الكٗغٍت في الخُاب الى٣ضي ،جالػم الترار واإلاٗانغة ،مدمض عيا اإلاباع ،٥صاع الكئون الش٣اُٞت الٗامت،
ٖ.ٔ99
بٛضاص،ٍٔ ،
.ٔ997
 اللٛت الكٗغٍت ،مدمض ٦ىىوي ،صاع الكئون الش٣اُٞت ،بٛضاص،ٍٔ ،
 مدمض عؾى ٫هللا ،اإلا٨خبت الكاملت ،CD،ؤلانضاع الشاوي.
 مًمغاث الىو والخُاب ،ؾلُمان خؿحن (صعاؾت في ٖلم ظبرا ابغاَُم ظبرا الغواثي) مً ميكىعاث اجداص ال٨خاب
..ٔ999
الٗغب ،صمك،٤
َٕٙٙـ) صاع
 معجم البلضان ،للكُش الامام قهاب الضًً ابي ٖبضهللا ًا٢ىث بً ٖبضهللا الحمىي الغومي البٛضاصي(
ال٨خب الٗغبُت ،بحروث ،لبىان ،ص ،ٍ.ص.ث.
 اإلاٟهل في جاعٍش الٗغب ٢بل ؤلاؾالم ،ص.ظىاص ٖلي ،ؾاٖضث ظامٗت بٛضاص ٖلى وكغٍ ،صاع الٗلم للمالًحن ،وم٨خبت
ٓ.ٔ98
الجهًت ،بٛضاص،ٍٖ ،
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ٕ.ٔ99
 مٟهىم الخاعٍشٖ ،بض هللا الٗغوي ،ميكىعاث اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،بحروث،ٍٔ ،
.ٔ997
 مً اق٩الُاث الى٣ض الٗغبي الجضًض ،ق٨غي ٖؼٍؼ ماضخي ،اإلائؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ ،بحروث،ٍٔ ،
٘.ٔ9ٙ
 اإلاىؾىٖت الٗغبُت اإلاِؿغة ،ص.مدمض قغٍٚ ٠غبا ،٫صاع جهًت لبىان للُباٖت واليكغ ،بحروث،
ٔ987م.
 الىٓغٍت البىاتُت في الى٣ض الاصبي ،ص .نالح ًٞل ،صاع الكئون الش٣اُٞت الٗامت ،بٛضاص،ٍٖ ،
.ٔ9ٙ8
 هٟذ الُُب مً ٚهً الاهضلـ الغَُب ،اإلا٣غي الخلمؿاوي ،جد ٤ُ٣اخؿان ٖباؽ ،بحروث،
ٔ997م.
 الى٣ض الاصبي الحضًض ،انىله واججاَاجه ،اخمض ٦ما ٫ػ٧ي ،قغ٦ت ابى الهى ٫لليكغ ،ال٣اَغة،ٍٔ ،
الذوسٍاث والاواسٍذ الجامػُت:
 الخاعٍش في الكٗغ الٗغاقي الحضًض مً الاه٣الب الٗشماوي الى الحغب الٗاإلاُت الشاهُتٖ ،بضالغخمً مدمىص بلى ،عؾالت
.ٔ999
ماظؿخحر٧ ،لُت التربُت ،ظامٗت اإلاىنل،
 الخىام الخاعٍذي والضًجي ،م٣ضمت هٓغٍت م٘ صعاؾت جُبُُ٣ت للخىام في عواًت عإٍا لهاقم ٚغابُت ،اخمض الؼٖبي،
٘.ٔ99
مجلت أبدار الحرمى ،٥مٖٔ،ٕٔ ،
 جىُْ ٠الترار في زُاب ٖمغ الُالب ال٣هصخي ،الهام ٖبض الىَاب ٖبضال٣اصع ،عؾالت ماظؿخحر٧ ،لُت التربُت،
. ٕٓٓ8
ظامٗت اإلاىنل،
ٕٔٓٓم.
 صعاؾت في مٟهىم الصخهُت الغواتُت ،ص.ابغاَُم ظىضاعي ،مجلت ألا٢الم،ٕٕ ،لؿىت،ٖٙ
ٓ ،ٔ97ظما ٫مجىاح ،أَغوخت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت الحاط الخًغ،
 صالالث اإلا٩ان في الكٗغ الٟلؿُُجي اإلاٗانغ بٗض
 ،ٕٓٓ8اقغا :ٝأ.ص .الٗغبي صخى.
-ٕٓٓ7
باهخه ،الجمهىعٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت،
ٕ.ٔ99
 الكٗغ والخاعٍش ،قٗغٍت الخىام ،هاْم ٖىصة ،مجلت ألا٢الم،8-7ٕ ،
،ٔ99ٙ
 اإلا٩ان في الكٗغ الٗغاقي الحضًض ،ؾٗىص اخمض ًىوـ ،اَغوخت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت اإلاىنل٧ ،لُت آلاصاب،
اقغا :ٝص .بكغي خمضي البؿخاوي
 اإلا٩ان في قٗغ ابً صعاط ال٣ؿُليُٚ ،ضاا اخمض ؾٗضون قالف ،اَغوخت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت اإلاىنل٧ ،لُت التربُت،
 ،ٕٓٓٙاقغا :ٝأ.ص .هؼَت ظٟٗغ خؿً.
ًء
 مىٓىع الخىام وخىاعٍت الا٢هاا الٟجي للهُمىت ،مضًذ الكاٖغ الؿٗىصي(َاَغ ػمسكغي)همىطظا ،نالح ػٍاص،
ٕٔٓٓ.
مجلت ابدار الحرمى ،٥مجلض،ٕٔ ،ٔ9
الاهترهِذ:
 أشجاع الىسُل ب٣لم عوبغث وٍجر.www.Advenist world.com.
 الىسل في الٗهىع ال٣ضًمت ،الكب٨ت الٗغاُ٢ت لىسلت الخمغ ،www.iragi-datepalms.net
 الىسلت في الٗهض ال٣ضًم والجضًض ،ق٨غي ٦غٍضي www.albadeal.com،
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الخىىع الشهافي وؤزشه غلى الؽػش الػشاقي الحذًض
الذيخىس ؤخمذ خعحن غلي الظكحري  /الػشام /ظامػت ظامشاء ً/لُت التربُت  /نعم اللؿت الػشبُت
اإلا٣ضمت :
ٌٗض الٗغا ١مً الضو ٫اإلاخٗضصة ال٣ىمُاث واللٛاث والش٣اٞاث  ،اط أن جىىٕ ال٣ىمُاث أصي الى جىىٕ اللٛاث
اإلاؿخسضمت في الٗغا٧ ١الٗغبُت وال٨غصًت بك٣حها والتر٦ماهُت والؿغٍاهُت ًٞ ،ال ًٖ اللهجاث التي ٢ض جىماػ بهٟت مؿخ٣لت
جئَلها لخ٩ىن بمشابت لٛت أزغي ٦ ،ظل ٪الخىىٕ الضًجي والُاتٟي ق٩ل ٞؿُٟؿاا زانت باإلاجخم٘ الٗغاقي  ،و٢ض اوٗ٨ـ َظا
الخىىٕ بضوعٍ ٖلى ألاصب ٞخٗضصث نىع ألاصب الٗغاقي ومًامُىه  ،وأصي طل ٪اًًا لحهى ٫جال٢ذ وجؼاوط بحن جل ٪اللٛاث
ًء
ًء
وألا٩ٞاع والاًضلىظُاث أًًا  ،والبض لؤلصب مً عواٞض وز٣اُٞت واظخماُٖت حُُٗه خحزا أوؾ٘ للخؤزغ والخؤزحر  ،و٢ض اججه الى٣ض
في الٗغا ١في الؿىىاث الٗكغ ألازحرة هدى مىهج ؾىؾُى-ز٣افي لٛغى اْهاع أَمُت َظا الخىىٕ الظي ًجٗل مً ألاصب الٗغاقي
ٖالمت ٞاع٢ت وع٢ما مئزغا في زاعَت ألاصب الٗغبي  ،بل وختى الٗالمي ٞ ،الكٗغ الٗغاقي مكهىص له في اإلاداٞل الش٣اُٞت ،
والًم ً٨أن ً٩ىن َظا الخ٣ضم نضٞت  ،واهما َىاٖ ٥ىامل ٖضًضة ظٗلخه بهظٍ اإلاغجبت  ،ومً الٗىامل الهامت الخىىٕ  ،والظي
ؾُ٩ىن مًماع بدشدىا َظا .
 الػشام ًيبىع الؽػش اإلاخىاـل :خحن هجخم٘ في ألامؿُاث واإلاهغظاهاث واإلالخُ٣اث ألاصبُت  ،هخداوع صوما ؾُاؾُا وز٣اُٞا واظخماُٖا  ،وٍُغح ؾئا :٫بٗض
٧ل ؤلازٟا٢اث في الٗغاٖ ١لى مسخل ٠ألانٗضة ماطا جب٣ى لىا ؟ هجُب بًٗىا وهدً هطح : ٪ب٣ي لىا الكٗغ.
وٍبضو أن ٨ٞغة ال٨خابت الكٗغٍت اؾخىلذ ٖلى خُاة ٦شحر مً الٗغاُ٢حن  ،بل أنبدىا ًخٗاَىن م٘ ٧ل ألامىع بُغٍ٣ت
قٗغٍت ٞ ،ال٩لمت ٖىضها لها وٗ٢ها  ،مىظ أن ولضث ال٨خابت ٖلى أعى الٗغا ١وال٣هُضة أنبدذ ٖىىاها (٣ٞض ٖثر في الىاح
مخٟغ٢ت مً الٗغا ١مجمىٖاث ٦بحرة مً ابُاث الكٗغ الؿىمغي الٛغامي بحن ألالهحن وكغث في مئلٟاث نمىتُل هىح
٦غٍمغالباخض في الؿىمغٍاث ه٣لها الاؾخاط ال٨بحر اإلاغخىم َه با٢غ..و٧اهذ جل ٪الابُاث ٖلى ق٩ل خىاعاث ٚغامُت ظمُلت
جًمىذ جٟازغ باالوؿاب ُٞما بُجهما مما ؾهل امغ ل٣ااَما وبالخالي الىنا ٫اإلا٣ضؽ بُجهما) .698
وبٗض أن أنبدذ اللٛت الٗغبُت هي لٛت اإلاىُ٣ت الٗغبُت ٧ ،ان للكٗغ في الٗغا ١ظظع وًٞل ٖلى ظمُ٘ هىاحي اإلاٗمىعة ،
والؾُما بٗض أن وي٘ الخلُل بً أخمض الٟغاَُضي صؾخىع الكٗغ اإلاؿمى بٗلم الٗغوى ٞىجض أن مٗٓم عواة الكٗغ ال٨باع
ٖاقىا في الٗغا" ١أبى ٖمغ بً الٗالا  ،ألانمعي ،اإلاًٟل الًبي  ،زل ٠ألاخمغ  ،خماص الغاوٍت....الخ" ومً َئالا اوؿاب
الكٗغ أجهاعا في مسخل ٠مضن الٗغا ١و٢هباجه  ،قامال ٧ل ٖغاقي ٖغبي أم ٚحر ٖغبي  ،مؿلم أو مً صان بضًاهت أزغي  ،ولً
أَُل ال٨الم ًٖ جؤعٍش الكٗغ في الٗغاٞ ١مًماع بدشىا َى الكٗغ الٗغاقي الحضًض.

 - 698ؽؼش اٌؾت اٌغِٛش ، ٞؽىّذ ِٙذ ٞعجبس ِ ،مبي ِٕؾٛس فِ ٟشوض إٌٛس ثزؤس٠خ 2010/10/14
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ًا
الؽػش بىـكه مٌىها للجماغت  ،ظماغت يشيىى ؤهمىرظا - :
ًء
حٗض ٦غ٧ى ٥مً اإلادآٞاث الٗغاُ٢ت التي جدىي ٖلى م٩ىهاث وأصًان مخىىٖت  ،ولظل٣ٞ ٪ض ٧اهذ َظٍ اإلاضًىت مىبٗا
لؤلصب وال ، ًٟومً زالَ ٫ظا الخىىٕ وكؤث مجمىٖت أصبُت – مخمغصة -في جهاًت الخمؿُيُاث مً ال٣غن اإلااضخي خملذ ٖلى
ٖاج٣ها بض عوح الحضازت في الكٗغ  ،اطن الجماٖت في نىعتها الججتر وال ج٨غع  ،لها مىاػٍجها وُ٢مها ،مشلما لها صالالتها
وقهاصاتهاٖ ،بر مجمىٖت ممحزة مً ألاصباا ٞ :ايل الٗؼاوي ،أهىع الٛؿاوي ،ؾغ٧ىن بىلو،مئٍض الغاوي ،ظان صمى  ،نالح
ٞات ،٤ظلُل الِ٣سخيً ،ىؾ ٠الحُضعي .و٢ض اؾهب (ٞايل الٗؼاوي) في الحضًض ًٖ ألانض٢اا في م٣الخه التي وؾمها بـ
(انض٢اا الؿىا) خُض اجهم اقتهغوا بهظا الاؾم في اوؾاٍ ٦غ٧ى ٥اإلادآٞت َاجُ ٪ألاًام بخمغصَم اإلاب٨غ وهؼواتهم الٟىُت
وزغوظهم ٖلى اإلاؤلى ٝوالؿاتضَ ،ظٍ اإلا٣الت ُٖجها ظٗلها اخض اإلاالخ ٤ألاعبٗت ل٨خابه الؿحروعي (الغوح الحُت) ،ل٨ىجي لم
ًء
ابخضاا مً ٖامٗ ٔ9ٙباؾخصىاا الغاخل (اهىع الٛؿاوي) الظي ٧ان اؾخاطها في ماصة التربُت الٟىُت في
اٖغ ٝالجماٖت اال
 ٔ9٘8و٢ض ْل ًضعؾىا َىا ٫زالر ؾىحن الى ان جغ٦( ٥غ٧ى )٥واهدؿب
اإلاخىؾُت الكغُ٢ت بٗض زىعة الغاب٘ ٖكغ مً جمىػ ٖام
الى أ٧اصًمُت الٟىىن الجمُلت ببٛضاص للخسهو في ماصة الغؾم699.
ان َظٍ ألاؾماا جيخمي إلا٩ىهاث مسخلٟت "ٖغبي ٦،غصي ،جغ٦ماوي  ،مؿلم  ،مؿُخي" ل ً٨ما الظي ظم٘ َئالا ؟
اهه الكٗغ وعوح الخجضًض والخدضي ُٞه ٞ ،الكاٖغ الٗغاقي ٌؿخلهم ججاعب ال٣ضماا ل٨ىه ًبدض صوما ًٖ نىجه الخام،
وخحن هخدضر ًٖ ظماٖت ٦غ٧ى ٥ألاصبُت ُٞيبػي الامخشا ٫لالٖغا ٝالش٣اُٞت في ج٩ىن الجماٖاث ألاصبُت الحُ٣ُ٣ت ،وهي
الاقترا ٥في عإٍت قبه مىخضة للٗالم ،والاجٟا ١الٗام ٖلى صاللت ألاصب ووُْٟخه ،زم الهض ٝالظي جغٍض الجماٖت جد٣ُ٣ه،
وَبُٗت الٗال٢اث التي جغبِ أًٖااَا ،ومجمل الؿلى ٥الش٣افي والصخصخي الظي ًلتزمىهه في ٖال٢اتهم ،زم مىٟ٢هم مً
ُي
ُي
ألاصب الؿاتض ،وعٚبتهم في حُٛحرٍ ،وا٢تراح أهماٍ حٗبحرًت بضًلت ،وخُىما جمؼط ٧ل َظٍ اإلاٗاًحر مٗا ،وجههغ ٞبجها جضمٜ
الجماٖت ألاصبُت بمؿمى زام بها ،وَظا َى اإلادضص الٗام لٓهىع ظماٖت ٦غ٧ى ٥ألاولى ،ولً ً٨يبػي الالخٟاث الى أمغ مهم،
ًء
ًء
ًء
ٞدا٦ ٫غ٧ى ٥وؾم الجماٖاث ألاصبُت ٞحها بهىٍتها الش٣اُٞت اإلاٟخىخت ٖغُ٢ا وصًيُا وز٣اُٞا ،وَى ما ًىضع جىاٞغٍ في اإلاضن
الٗغاُ٢ت ألازغي خُض ٌؿىص قبه نٟاا ٖغقي أو صًجي أو لٛىي ،وخُىما هخدضر ًٖ جل ٪الخىىٖاث في ٦غ٧ىٞ ٥بهما ألجها
أزغث الجماٖت وأٚىتهاٞ ،الخ٣ى أٞغاصَا في مىُ٣ت اإلاكتر٧اث ال٨بري خُض هؼٖذ ٖجهم َىٍاتهم الًُ٣ت ،ومىدتهم َىٍتها
اإلاٟخىختٞ ،جٗلتهم ًيخمىن الى َىٍت ز٣اُٞت مغ٦بت جخضازل ٞحها أَُا ٝاإلاضًىت بؤظمٗها ،وطلَ ٪ى الظي ظٗل ألاصب الظي
٦خبه أصباا ٦غ٧ىً ٥خجزٍ ًٖ الخٗهب والخُغ ٝوالٗىهغٍتٞ ،ال وظىص لىبراث الخٗالي أو الكٗىع بالضوهُت في وؾِ ظماٖت
جخدضع مً زلُٟاث مخىىٖت ،والى جل ٪الؿمت اإلاكتر٦ت الجامٗت أٖؼو أَمُت الجماٖاث ألاصبُت في ٦غ٧ىٚ .٥ظي الجى
الاظخماعي اللُبرالي اإلاخىىٕ َظٍ الجماٖاث ألاصبُت بآماٖ ٫غاى ل٨خابت مٛاًغة ،ومماعؾت خُاة ظضًضة ،و٧اهذ ٦غ٧ى ٥مٟٗمت
بالغوح اإلاضهُت الى خىالي جهاًت ؾبُٗيُاث ال٣غن الٗكغًٍ ،ولم جدم في أ٣ٞها الخدحزاث ألاًضلىظُت اإلاخٗهبت أو جسضف
ًء
جىىٖها ،وماصام الخىاػن الش٣افي مخد٣٣ا ٞحها بىدى َبُعي ولِـ بالٗى٣ٞ ،٠ض صٗٞذ بؤظُا ٫مً اإلاشٟ٣حن الحُىٍحن الٗابغًٍ
ألٖغا٢هم وأصًاجهم الى مٗمٗت الٗمل الش٣افي ،وظلهم جل٣ى حٗلُما ظامُٗا أو ٖالُا م٨جهم مً الاَالٕ ٖلى الش٣اٞت الٗاإلاُت
وجُاعاتها الٟاٖلت ،وفي م٣ضمت طل ٪اإلااع٦ؿُت والىظىصًت ،و٧اهذ م٨خباث اإلاضًىت جخىٞغ ٖلى جل ٪ألاصبُاث بٛؼاعة .ولٗل جالشخي
الكٗىع بىظىص ظماٖت ز٣اُٞت ٚالبت جغ ٥أزغٍ في عؾم الحضوص الٗامت ليكاٍ جل ٪الجماٖاث .ولم ٌكظ أخض مً ظماٖت
ٕ٠ - 699ظش  :اٌشٚػ اٌؾ١خ ع ً١اٌغزٕ١بد ف ٟاٌؼشاق  :فبضً اٌؼضا ،ٞٚداس اٌّذ ، ٜث١شٚد  ،ط 31 -280 ، 2003 ، 2
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٦غ٧ىَ ًٖ ٥ظٍ ألاٖغا ٝالًمىُت الؿاتضة في اإلاضًىت .و٢ض جسُى الخؤزحر ألاصبي لبٌٗ أصباا ظماٖت ٦غ٧ى ٥ألاولى والشاهُت
اإلادُِ الش٣افي للمضًىت الى بٛضاص وؾاتغ مضن الٗغا ،١بل وامخض طل ٪الخؤزحر الى الش٣اٞت الٗغبُتٞ ،ك٩لىا اججاَاث مخمحزة في
الؿغص والكٗغ والى٣ض ،وجغظمذ ٦شحر مً أٖمالهم الى اللٛاث الٗاإلاُت الحُت ،وباإلظما٣ٞ ٫ض اؾهمىا في الخجضًض ألاصبي
خُشما ٧اهىا.
ً٣ى ٫الكاٖغ ؾغ٧ىن بىلو في ٢هُضة ال٨غسخي :
٦غسخي ظضي ماػا ٫حهتز ٖلى
أؾىاع أوعو٥
جدخه ٌٗبر الجهغ ً ،خ٣لب ُٞه
ألاخُاا واإلاىحى

700

ًىٟخذ ٦خاب ٖٓمت أزغي ل٩لب ال٣بُلت ٖلى الؿغص مً البضاًتً ،دًغ ُٞه الجض وألاب والهضً ٤شخهُاث خُ٣ُ٣ت
ومخسُلت ًغوي ٖجها آالمها وقضاتضَا .في البضا ،زمت ٢هُضة ًٖ ٦غسخي الجض اإلاهتز ٖلى أؾىاع أوعو ،٥وٍ٩ىن الخخام ،بهظا
ال٨غسخي اإلاهتز هٟؿه ،لُخدى ٫ال٨خاب الى ٢هُضة ؾغص ٦بري ًغوحها الجض مً ٖلى ٦غسخي مهتز٢ ،هُضة ؾغص ًٖ خ٩اًاث
"ألاخُاا واإلاىحى" ،الٛابغ مً ألاًام والحايغ مجها .
وفي اإلاىخهى ،هغاٍ ،ما ًؼا ٫حهتز:
ُّ
حهتز ٦غسخي ظضي اإلاىاظه للىاٞظة.
ُّ
حهتز ٖلى أؾىاع أوعو.٥
َ ٌة
ُي
ًجلـ ُٞه أخض701
وَى ٞاع ،ٙال
حهتز ختى
وبحن ال٨غؾُ ْحن ،وَما واخض ،خ٩اًاث جىػٖذ في ال٨خاب وَٛذ ٖلُه ٖبر ٖضص ٦بحر وصا ٫مً مً ال٣هاتض التي حٗخمض الؿغص
ًء
وجدُل ال٨خاب الى خ٩اًاث؛ خ٩اًاث ًٖ اإلاىث هٟؿه المٗا ٖلى ؾ٨حن ٚاتغة في ظؿض نضً٣ه الكاٖغ مدمىص البرً٩ان ،وًٖ
ًء
َاالث مًِئت ٖلى وظه مغيٗخه أم آقىع ،وًٖ ٦ضح أبُه اإلاخٗب وَى ًهاعٕ الحُاة و"وخىف الجهاع" ،وًٖ أم
ألاخؼ ِّان
ٍن
ًء
مدمض التي جٟترف الؿاخت الهاقمُت باألعصن ،مىخٓغة جؤقحرة اللجىا ،مضلُت "ِ٦ـ التراب ألاؾىص" ،بُ٣ت الىًَ .
ومدمىص البرً٩ان قاٖغ مً البهغة  ،وهدً هجض أن َىا ٥جماَُا بحن قاٖغ "مؿُخي" مً ٦غ٧ى ٥وبحن قاٖغ "مؿلم" مً
البهغة ُٞ ،خسظ ؾغ٧ىن مً م٣خل الكاٖغ البرً٩ان ٖىهغا أؾاؾا لبىاا الشُمت الكٗغٍت .
اطن ًبضأ آزغ ٦خب ؾغ٧ىن بىلو الكٗغٍت ،ال٨خاب الكٗغي اإلاآ ،٫بد٩اًت ًٖ ٦غسخي لجض مٟترى للكاٖغ٦ ،غسخي جُىخه
َ
الهغاٖاث الهاتجت ،الٗبصُت ،التي جخ٣اط ٝألاخُاا واإلاىحى ًء
٢هاتض ال٨خاب بترهده ختى آزغ
ؾىاا بؿىاا٦ .غسخي "حهتز"ً ،مىط
٢هُضة ،خُض ٦غسخي آزغ "ًخؤعجح"٦ .الَما ُيٌكغٞان ٖلى أؾىاع أوعو ٥التي هي ٢غًٍ الهاوٍت وخاٞتها٦ .الَما واخض ،ال٨غسخي
ًء
لجض واخض ،واوي ألعي ال٣هُضًتن ٢هُضة واخضة قُغَا ؾغ٧ىن ٢هضا وَى ًيؿ٦ ٤خابه الكٗغي٦ " .غسخي
واخض باألخغيٍ ،ن
00
01

 ػظّخ أخشٌ ٜىٍت اٌمجٍ١خ  ،عشو ْٛثٌٛـ ِ ،ؾفٛظخ ٌّٕؾٛساد داس اٌغًّ  ،أٌّبٔ١ب  ،ثغذاد  ،ط .9 ، 2008، 1 -ػظّخ أخشٌ ٜىٍت اٌمجٍ١خ 221 ،
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ْ
٦غؾحي الجضً ،مغ الجمُ٘ مخىجغًٍ :أبى الكاٖغ ،وأم آقىع مغيٗخه ،ومدمىص
ال٣هب"ً " :خؤعجح ٖلى خاٞت الهاوٍت" .بحن
البرً٩ان ،وعؾام ألاَىاع ،وعؾام هُىٍىع ،٥وعجىػ ٖغاُ٢ت جبُ٘ ٖلى عنُ ،٠والجىضي ،وَٟلت الحغب ،والجشت ،وَىىص
ألاباحصخي ،وَىال٧ى ،وبٛضاص ،وَىجت ... ،الخ٧ .ل َئالا وٚحرَم ٌك٩لىن خ٩اًت ٧املت ،هي خ٩اًت ٦خاب ؾغ٧ىن الكٗغي
702
ألازحرٖٓ :مت أزغي ل٩لب ال٣بُلت.
ًا
ًا
الػشام بىـكه مىلىغا ؼػشٍا :ُي
الحمض هلل ًب٣ى اإلاجض والكغ***ٝان الٗغا ١أمامي خُشما أ٠٢
ُي
وأن ُٖجي بها مً يىته ألَ***٤ضبي ٖلُه َىا ٫اللُل ًؤجل٠
ًء
ًء
703
ومبدؿما***ولي ٌة
صم مشلما ابىاإٍ هؼٞىا
وأن لي أصمٗا ُٞه ،
َظٍ ألابُاث التي اٞخخدذ بها هي للكاٖغ الٗغاقي "ٖبض الغػاٖ ١بض الىاخض" وَظا الكاٖغ َى مً الهابئت اإلاىضاتُحن ،
و٦ظل ٪الكاٖغة "إلاُٗت ٖباؽ ٖماعة" وَىا هجض أن الكاٖغ ًجٗل الٗغا ١صوما في ٢هاتضٍ اإلاىيىٕ ألاَم  ،وال هجضٍ ً٨ٟغ
ًء
بضًىه أو ظماٖخه  ،وختى خحن ً ٠٣الكاٖغ ٖلى يٟا ٝالجهغ ٞ ،بض ٫مً أن ًخٗبض وٍخٗمض في َظا اإلااا الظي ٌٗض م٣ضؾا في
صًاهت الهابئت اإلاىضاتُحن  ٠٣ً ،الكاٖغ ٖلى جهغ الٟغاث في ؾىعٍا وٍ٣ى: ٫
ُي
جهغ الٟغاث بؤعي٨م
وٟ٢ذ ٖلى ِّ
َ
ججهمالن
الىظض
وُٖىاي ًَ ٞغٍ
ِّ
ِّ
٣ٞلذ له ًاماا…ْ .
أبل ٜجدُتي
َّد
هٟـ في الٗغا ١حٗاوي
لى٩ل ِّ
وزظ صمٗت مجي الى َّد
هسلت
٧ل ِّ
َ
ْ
ُّ
لؿان
جمغ  ،واهدب ً بؤلِّ ٠
ُي
ٖلى َّد
ض٫
٧ل
ٚهً في الٗغ ِّا ١م َّده ٍن
ٍن
َّد
مهان
ٖؼٍؼ في الٗغاِّ ١
و٧ل ٍن
َّدومغ بؤخٟاصي  ،و٢ل ُي
٢لب ظض٦م
ُّ
ًٓل ٖلُ٨م َ
الخ٣ٟان
صامي
ِّ
َّد
وؾلم ٖلى أَلي  ،وهث ْر مضامعي
َ
الجغٍان
ًامؿغٕ
ٖلى صوعَم
ِّ
َ
َّد ْ
ولُلت
ًىم ٍن
والجخعجل  ..بٗض ٍن
02
03

 ٕ٠ظش ِ :آ ُي عشو ْٛثٌٛـ :لق١ذح عشد  ،ؽغٓ ٔبظُ ِ ،غٍخ اٌٍؾظخ اٌؾؼش٠خ األٌىزش١ٔٚخ  ،اٌؼذد  18سث١غ . 2010 -األػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ  ،ػجذ اٌشصاق ػجذ اٌٛا ؽذ  ،داس اٌؾئ ْٚاٌضمبف١خ اٌؼبِخ  ،ثغذاد 68 ، 2002 ،
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ُي
ؾدكخاَّ ١د
للًُٟان !704
خض اإلاىث
ِّ
هجض مً زالَ ٫ظٍ ألابُاث أن الٗغاٌ ١ك٩ل الهاظـ ألاو ٫لضي مٗٓم الكٗغاا الٗغاُ٢حن ب٩اٞت اهخماااتهم  ،ؾىاا الٗغب
أم ٚحر الٗغب ٞ ،ىجض أن قٗغاا التر٦مان ٢ض خملىا َم الٗغا ١مٗهم أًىما ٧اهىا (وخملىا ٖك ٤الٗغا ١في أخاؾِؿهم أًىما
اٚتربىا ومًىا ونىعوا وا ٘٢قٗبهم ومجض أمتهم وصاٗٞىا ًٖ مكغوٖهم الش٣افي وزُابهم الكٗغي أمشا ٫صٖ.بض الخال٤
ألبُاحي ص.أعقض الهغمؼلي،وؿغًٍ أعبُل،نالح هىعؽ٢،دُان َغمؼلي،مدمض ٖؼث الخُاٍ،جهاص آ٢ ١ىٍىهلى وٖلي مٗغوٝ
أوٚلى وٚحرَم)٣ً 705ى ٫الكاٖغ خؿً ٧ىزغ :
هدً َُىع الكمـ،
ُي
أها شجغة حؿ٣ي الضماا ظظوعَا
الخاعط
لى ُيبترث أٚهاجها مً
ِّ
ًء
ُي
الضازل
ؾخيبذ أٚهاها مً
ِّ
حٗا،٫وأخًً َظا الجؿض ،ظؿضي الٗغا١
ُي
ْ
أختر٢ذ!! ؾُيبذ الىًَ
وان
هدً َُىع الكمـ
ُي
هدً َُىع الكمـ706.
ًء
ولؤلصباا الؿغٍان أًًا وٟ٢ت في خب الٗغاٞ ، ١هظا الكاٖغ ألٟغٍض ؾمٗان اإلاٗغو ٝبىًاله وو٢ىٞه م٘ َب٣اث الكٗب
ُي
جظو٢ذ ملح ألاعى الٗغاُ٢ت م٘ أصحابي في الىًا ٫واإلآاَغاث
ال٣ٟحرة وؾُٗه لٗغا ١آمً مىخض ٣ً ،ى( ٫أها ألٟغٍض ؾمٗان
وفي الخىُٓماث الؿغٍت والسجىن ..أها مً ال ًسصخى عإٍت الىٓغاث الحاصة ألٖضاا ؤلاوؿاهُت مً الح٩ام الٓاإلاحن ..أها الكاٖغ
الظي عأي ٧ل شخيا ٖلى ألاعى أ٦ثر مما عأي ما في الؿماا  ..أها الٗاق ٤ألابضي. 707).
وفي صًىاهه ألازحر "َُىع" ً٣ى ٫ألٟغٍض ؾمٗان :
أًتها الُُىع
اخملي أهٟاؾىا الى بُاصع الحب
الى زماتل اللظاث
والجىاتً اإلاٗل٣ت
الى ٖغا ١الحب

04
05
06
0

 عش٠ذح اٌضِبْ اٌذ١ٌٚخ  ،روش٠بر ، 56 ٟػجذ اٌشصاق ػجذ اٌٛاؽذ -10 ،وبٔ ْٛاألٚي2014 - أدثبء ػشالٚ ْٛ١اضبءاد ٔمذ٠خ فِٕ ٟغضُ٘ اٌضمبف ، ٟاثشا٘ ُ١لٛس٠بٌ ، ٟداس اٌّؼٌٍ ٓ١طجغ  ،وشوٛن -اٌؼشاق 24 ، 2014 ، أدثبء ػشالٚ ْٛ١اضبءاد ٔمذ٠خ فِٕ ٟغضُ٘ اٌضمبف3 ، ٟ -ف ٟؽٛاس ِغ عش٠ذح طش٠ك اٌؾؼت -3 ،ؽض٠شاْ2014 -
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ويمضي الجغاح وآلاَاث
ببا٢اث ألامل
وخل٣ي ٞى ١ظباٍ
الؿاؾت اإلاسًغمحن واللهىم
وٚغصي لٟجغها ألاحي
ل٩ل ظغخً مشسً
ل٩ل ز٨لى ال ًج ٠صمٗها
ل٩ل َٟل أبٗضجه ٖبىة هاؾٟت
ًٖ الحُاة والىًَ708.
أما الكاٖغ الٗغاقي الؿغٍاوي "ظمُل نالح الضًً" ٨ٞخب ٢هُضة َىٍلت ًٖ أويإ الٗغا ١بٗض اخخال ٫صاٖل إلاىاَ ٤مىه ،
ً٣ى ٫في ٢هُضة " ماجغ٦ه ظىضي في بٛضًضا*" :
ُّأمىا التي في الٗغا١
أٟٚغي لل٣هُضة زُاًاَا
وهجحها مً الٛغ١
ٞهي ُي
لحً الٗىصة
وال جبسلي ٖلحها
ٌة
عيُ٘ ٌة
خالم بالهمذ
ٞهي

709

الكاٖغ َىا ًيؿب الؿُضة "مغٍم الٗظعاا" الى الٗغا ١لحبه الكضًض لىَىه ٞ ،الىًَ ٌؿمى ٞى٧ ١ل شخيا واإلاؿُدُىن َم
ملح أعى الٗغا ١وؾ٩اهه مىظ ال٣ضم  ،وصاتما ٧ان خبهم للٗغاٞ ١ى٧ ١ل شخيا وعٚم جهجحرَم ال٣ؿغي مً مىاَ٣هم في قما٫
الٗغا ١اال أن ٦شحرا مجهم ًغ ٌٞجغ ٥الىًَ وٍغاًَ ٖلى الٗىصة وبىاا اإلاؿخ٣بل٣ً...ى ٫الكاٖغ ظمُل نالح الضًً :
ٖىضما ٧اهذ أمي جُبش الُاؾمحن
ظئتها أؾخظ٦غ
قه٣خىا البرًئت
 - 08اٌطٛ١س  ،أٌفش٠ذ عّؼبْ  ،داس األد٠ت – ػّبْ  ،ط31 ، 2014 ، 1
* -ثغذ٠ذا ثبٌغش٠بٔ١خ :ܒܓܕܝܕܐ) ٟ٘ ،ثٍذح عش٠بٔ١خ رمغ فِ ٟؾبفظخ ٔ ٜٕٛ١ؽّبي اٌؼشاق ػٍ ٝثؼذ ٔؾ 32 ٛوُ عٕٛة ؽشق ِذٕ٠خ اٌّٛفً ،ػٍ ٝاٌضفخ
اٌؾشل١خ ٌٕٙش دعٍخ اٌز٠ ٞؾىً ِغ ٔٙش اٌخبصس إٌّطمخ اٌغٕٛث١خ ِٓ ع. ٜٕٛ١ٔ ًٙرزٛعظ ثغذ٠ذا رغغ وٕبئظ ٚػذداً ِٓ األد٠شح اٌزبس٠خ١خ ٚاٌزالي ٚإٌّبطك
األصش٠خ .رؼزجش اٌجٍذح وزٌه ِشوض لضبء اٌؾّذأ١خ أؽذ االلض١خ اٌخّغخ ٌٍّؾبفظخ).
ِ - 09غٍخ عفشٚصب  ،لق١ذح " ِبرشوٗ عٕذ ٞف ٟثغذ٠ذا" ٌٍؾبػش  :عّ ً١فالػ اٌذ ، ٓ٠اٌؼذد  32اٌغٕخ اٌزبعؼخ  ، 32 ،ػذد خبؿ ػٓ وٕ١غخ ع١ذح
إٌغبح
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ًء
َّد
وألن صاٖكُا ؾغ ١وؾاصحي
اإلالُئت بالٗغا١
ُي
710
ؾؤَبش هٟسخي لىٟسخي
والكاٖغ ًدمل وَىه مٗه أًىما ًغخل ٞ ،ىؾاصجه َىا هي عمؼ إلاؿخ٣غٍ واَمئىاهه وٞحها ً٩ىن الٗغا ١ب٩امله.
 الؽػشاء الٌىسد والؽػشاء الػشب  ،رايشة خُاة وووً :في الكٗغ الٗغاقي الحضًض ال هجض الكٗغاا ال٨غص ً٨خبىن ًٖ الٗغا ، ١بؿبب الايُهاص الظي ٖاهاٍ ال٨غص مً الح٩ىماث
ًء
الؿاب٣ت  ،ولظل ٪لجؤ الكٗغاا ال٨غص للحضًض بمٟهىم اوؿاوي ٖام ٩ً ،ىن ٖابغا للىًَ .
و٢ض ٖغ ٝطل ٪عواص الكٗغ الٗغاقي والؾُما الجىاَغي  ،الظي عسى الكاٖغ "ٞات ٤بُ٨ه ؽ " والكاٖغ ال٨غصي ً٨خب بلٛخه
ألام  ،ل ً٨الجىاَغي ٧ان ٌٗض قاٖغ الٗغا٧ ١له ب٨غصٍ وٖغبه و٢ض صا ٘ٞالجىاَغي ًٖ ال٨غص ختى عم٣ه ألازحر ٣ٞض أنغ ٖلى
اعجضاا الُاُ٢ت التي جدمل اؾم ٦غصؾخان وقٗاعَا الخالض “٦غصؾخان ًان هه مان” ومٗىاٍ “٦غصؾخان او الٟىاا”.
ل٣ض هاغى الجىاَغي مُامذ وآما ٫الكٗب ال٨غصي وٍٟ٨ي ٞسغا واٖتزاػا بالجىاَغي ٢هُضجه التي هٓمها بمىاؾبت نضوع بُان
الحاصي ٖكغ مً آطاع ببخال ٫الؿالم في عبىٕ ٦غصؾخان الٗغا ١وا٢غاع بٌٗ الح٣ى ١ال٣ىمُت للكٗب ال٨غصي في الٗغا،١
و٧اهذ جل ٪ال٣هُضة مً مُىالث ٢هاتض الجىاَغي ومُلٗها :
َُ ٠جدضع مً وعاا جاب
زًغ التراتب مش٣ل الاَضاب
مىٟجغ الُيبىٕ ًؼزغ بالؿىا وٍغف وظه الٟجغ باالَُا711ٝ
ٔٔ9ٙ
اما ٢هُضجه التي هدً بهضصَا ووٗجي بها عزااٍ للكاٖغ ال٨غصي الغاخل “بى ٦ه ؽ٣ٞ ″ض هٓمها الجىاَغي في ٖام
ومُلٗها:
“أدي “بى ٦ه ؽ ″واإلاىاًا عنض
وَا هدً ٖاعٍت حؿترص
أدي “بى ٦ه ؽً ″ا ؾغاظا زبا وٍا ٧ى٦با في صجى ًٟخ٣ض”!!
وَكحر الى الاؾم الظي ازخاعٍ الُ٣ٟض لىٟؿه “بى ٦ه ؽ ″والظي ٌٗجي باللٛت ال٨غصًت “الىخُض” او “بال اخض” ٣ُٞى ٫مترظما
الاؾم الى ل“ ٟٔبال أخض"
”“بال أخض” ؾىت الٗب٣غي
ٌعي الىاؽ اط ال ٌُٗه أخض
10
11

 ِغٍخ عفشٚصب 33 :ِ -ؾّذ ِٙذ ٞاٌغٛا٘ش / ٞط١ف رؾذس  َٛ٠ ...اٌؾّبي  َٛ٠ ...اٌغالَ ِ /طجؼخ اٌّؼبسف ـ ثغذاد /ط 1ـ /19 0
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“بال أخض” ٚحر زًغ الجبا ٫ووحي الخُا ٫ونمذ الابض!
“بال أخض” ًا ؾىا
اطا ٧ل خض له ظض خض!”.

امت

جىاصث

الى

ظم٘

قمل

بضص

جهى٫

بؿُ٠

٦شحر

الحضوص

وَكحر البِخان الازحران الى امت ال٨غص التي مؼ٢تها الاَمإ وٞغ٢تها يمً زمـ ُ٦اهاث ا٢لُمُت مخباًٚت٦ ،ما ٌكحر الى
712
الٟ٨اح اإلاؿخمغ لهظٍ الامت اإلآلىمت مً اظل هُل خ٣ى٢ها وظم٘ قملها اإلاكدذ.
وٖلى الغٚم مً زهىنُت ألاصب ال٨غصي ل ً٨البض أن هجض مكتر٧اث ٨ٞغٍت بحن ألاصبحن الٗغبي وال٨غصي أو عبما ج٩ىن
مكتر٧اث اوؿاهُت جلخ٣ي ٞحها ٧ل آلاصاب الٗاإلاُت ،ومً َظٍ اإلاكتر٧اث ( الحب والُبُٗت) اط حك٨الن ًُ٢ت مكتر٦ت بحن
ظمُ٘ آلاصاب ب٩ىجهما ٌك٨الن بٗضا اوؿاهُا واخضا جلخ٣ي ُٞه الٗاَٟت والىن.٠
وحك٩ل الُبُٗت والحب ع٦ىان أؾاؾُان في مىٓىمت الكاٖغ (قحر٧ى بُ٨ه ؽ) الظي ٌٗض أخض أٖمضة ألاصب ال٨غصي ٞهى مً
عواص الجُل الؿدُجي الظي قاع ٥في جؤؾِـ الحضازت ألاصبُت صازل الٗغا.١
وٖلى الغٚم مً ٧ىن مجمىٖت الكاٖغ مترخمت لً ً٨م٨ىجي الى٢ىٖ ٝلى ظمالُاث ٖالُت في ألاؾلىب بضاا بالٗىاوًٍ ب٩ىجها
الٗخباث اإلاىاظهت ألاولى للمخل٣ي ٗٞىاوًٍ قحر٧ى حك ًٖ ٠وعي ؾُمُاثي ٖاٞ ٫هىا ٥جىاٚم مابحن ٖخبت الٗىىان ومتن الىو
في وبحن ٖىىان اإلاجمىٖت وٖىاوًٍ ال٣هاتض وؾىجض أًًا جغ٦حزا خىًُ٢ ٫تي الحب والُبُٗت مىظ جل ٪الٗخباثٞ ،اإلاجمىٖت
جدمل ٖىىان ( أهذ سحابتٞ..ؤمُغٞ 713)٥ىجض َظا الخىانل الشىاثي مابحن الكاٖغ والُبُٗت مً ظهت وما بحن الكاٖغ واإلاغأة
مً ظهت أزغي..وَك٩ل َظا الٗىىان مضزال طَىُا إلاتن الضًىان الظي ًدُل ٪مىظ ال٣هُضة ألاولى التي ٖىىاجها (اإلاغأة واإلاُغ)
الى ألاع٧ان ألاؾاؾُت للمكتر ٥ؤلاوؿاوي ب٩ىن الكاٖغ ًدمل ًُ٢ت ٨ٞغٍت جى٣له مً سحابت ال٣ىمُت الًُ٣ت الى ًٞاا
الٗاإلاُت الىاؾٗت.
ولى اهخ٣لىا الى ٢هُضة أزغي جدمل ٖىىان (الكمـ وألاٚىُت واإلاُغ) ؾىجض أن الكاٖغ ًبضأ ال٣هُضة ببخالت ٖلى مشلض
عمؼي ًدمل ٪مىُل٣ا في ؾلؿلت مً الًُاااث حٗبر ًٖ ظض ٫الخٟاٖل والخ٩ىن بحن مغا٦ؼ مسخلٟت مً حكُ٨ل ال٩ىن
الكٗغيٞ،الكمـ هي ال٩ىن الُبُعي ألاَم ليكغ الحُاة ،وألاٚىُت هي اإلاغ٦ؼ الغوحي الظي ًى٣ل ؤلاقغا ١الى الىٟـ ،واإلاُغ
َى مغ٦ؼ اليكىة والخهب.
ولى أبدغها أ٦ثر في مدُِ ٢هاتض قحر٧ى بُ٨ه ؽ ؾجري أن الُبُٗت والحب جىدكغ ٖلى زاعَت الضًىان ب٩ل مٟانله وؾآزظ
مشاال ٢هُضة (بُا٢ت) التي ً٣ىٞ ٫حها:
أًتها الحؿىاا
جل ٪البُا٢ت التي ُٗ٢تها لي في الحاٞلت
جمٗىذ ٞحها
بٗض هؼول٪
ٕ٠ - 12ظش “ :اٌغٛا٘ش– ٞفٕبعخ اٌؾؼش اٌؼشث ٟف ٝاٌمشْ اٌؼؾش ” ٓ٠رؤٌ١ف اٌذوزٛس اٌؾبػش صا٘ذ ِؾّذ ص٘ذ، ٞداس اٌمٍُ ث١شٚد ،ط، 1999 1
.263 -261 : 1999
 - 13أذ عؾبثخ فؤِطشن  ،ؽ١شو ٛث١ىٗ ط  ،رشعّخ  :دأب أؽّذ ِقطف ، ٝدائشح إٌؾش اٌىشد ، ٞاٌغٍّ١بٔ١خ  ،ط 2004 ، 1
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٧اهذ أع٢اما
جىبذ وجسًغ بحن أهاملي واخضا بٗض آلازغ
جؼَغ بغاٖم
جخٟخذ أػَاعا
وألاػَاع ٧اهذ جخٛىج
م٘ خغ٧اث أنابعي
وخحن الخٟذ بٗض الجزو٫
في اإلادُت ألازحرة
714

٧اهذ الحاٞلت ٢ض أنبدذ خضً٣ت.

ان الكاٖغ َىا ٌؿخسضم ج٣ىُت الحىاع الهامذ مساَبا الٛاتب وٍبضو للىَلت ألاولى ٦ؤن الخُاب خايغ ومباقغ (أًتها
الحؿىاا) ل ً٨مىانلت الح٩اًت ج٨ك ًٖ ٠مؿاع طاحي ٞغصي في الحىاع٦ ،ما هجض َىا الغبِ اإلاباقغ مابحن الُبُٗت واإلاغأة
التي جيخج بالخالي الحُاةٞ...ؤع٢ام البُا٢ت (جىبذ/جسًغ/جؼَغ/جخٛىج) وَظٍ الحغ٦ت الضاتمت جبٗض الحُاة في ظؿض الحاٞلت
الجامض ختى جدُله الى خضً٣ت ملىهت وبظلٌ ٪ؿخ٨مل ال٩ىن الكٗغي في ال٣هُضة مكغوٖه الىىعي في اَاع خلم الظاث
الكاٖغة وعإٍاَا للٛض.
وهجض ٦شحرا في مجامُ٘ الكٗغاا ال٨غص أَضاااث لكٗغاا ٖغب  ،وبالٗ٨ـ  ،ومً جل ٪الضواوًٍ هؤزظ مشاال مجمىٖت الكاٖغ
تاواث خؿً أمحن "مل٨ت ماوعاا زِ الاؾخىاا" والتي ٦خب لها ه٣اصان ٖغاُ٢ان ٖغبُان م٣ضمخان َما "ٖلي الٟىاػ ،و هاجح
اإلاٗمىعي"  715نضعَما الكاٖغ لهظٍ اإلاجمىٖت ٦ ،ظل ٪ؾب ٤ال٣هاتض صعاؾت ه٣ضًت للكاٖغ الٗغاقي "ٖبض الؼَغة الػم
ًء
ًء
قباعي" وَى ٖغبي أًًا وَظا ًضٖ ٫لى الاؾدُٗاب الش٣افي وال٨ٟغي صازل الٗغا٣ٞ ١غااة الكٗغ بحن الٗغب وال٨غص ًىلض وُٖا
وز٣اٞت مًاٞت ل٩ل الكٗغاا.
ًٞال ًٖ طل ٪هجض أن الكاٖغ ًسو بٌٗ الكٗغاا الٗغب ببَضاا ال٣هاتض مشال ٢ ،هُضة "الحلم" حهضحها الكاٖغ تاواث
خؿً امحن الى الكاٖغ الٗغاقي "عقضي الٗامل"٦ ، 716ظل٢ ٪هُضة "قاٖغ مً بالصي" اإلاهضاة الى الكاٖغ الٗغاقي "ؾٗضي
ًىؾ 717"٠و٢هُضة "٢هُضة الى الٗاق "٤اإلاهضاة الى الكاٖغ الٗغاقي "خؿحن مغصان".718
و٢ض عسى الكاٖغ تاواث خؿً امحن الكاٖغ مدمض مهضي الجىاَغي ب٣هُضة بٗىىان "ؾُل مً الضمىٕ إلاىث جهغ" وبضأَا
ب٣ىله " مهضاة الى الكاٖغ ال٨بحر مدمض مهضي الجىاَغي بمىاؾبت عخُله ألابضي".719
 - 14أذ عؾبثخ فؤِطشن 39 :
 - 15دٛ٠اْ ٍِّىخ ِبٚساء خظ االعزٛاء  ،لقبئذ ٔٚقٛؿ ٌٍؾبػش ئبٚاد ؽغٓ أِ، ٓ١رشعّخ ِغّٛػخ ِٓ اٌّزشعّ ، ٓ١داس إٌ١بث١غ  ،دِؾك –عٛس٠ب ،
ط. 2009 ، 1
 - 16اٌّقذس ٔفغٗ 61 :
 - 1اٌّقذس ٔفغٗ 62 :
 - 18اٌّقذس ٔفغٗ 64 :
ٍِّ - 19ىخ ِبٚساء خظ االعزٛاء 8 -86 :
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و٢ض زو الكاٖغ تاواث الكاٖغ الٗغاقي بضع قا٦غ الؿُاب ب٣هُضة خملذ ٖىىان "ججلُاث لُلُت" وبضأَا ب٣ىله " مهضاة
الى ٢هُضة مخىازغة ٖلى أعنٟت الُغ٢اث  ،الى الكاٖغ بضع قا٦غ الؿُاب".720
ولم ًيـ الكاٖغ تاواث الكاٖغ الٗغاقي الغاخل ٧اْم الؿماوي الظي ؾاهض الحغ٦ت ال٨غصًت ٨ٞ ،خب ٖىه ٢هُضة بٗىىان
"جؤمالث قٗغٍت" وبضأَا ب٣ىله "الى الكاٖغ ٧اْم الؿماوي  ،خ٨م عظل يا..."٫و٢ض زخم ال٣هُضة بهامل ٢اُٞ ٫ه
"اؾخىخُذ َظٍ الىٓغاث مً اإلاجمىٖت الكٗغٍت لـ ٧اْم الؿماوي".721
وبظل ٪هجض أن الكٗغاا الٗغاُ٢حن بُجهم ظاهب واؾ٘ مً الخالخم ال٨ٟغي والش٣افي  ،مهما ج٣اَٗذ الاعاا الؿُاؾُت لً٨
ألاصب الٗغاقي ًب٣ى صاتما مٓلت وخايىت ل٩ل ألاصباا ٖلى زاعَت الٗغا.١
ُي
وٍم٨ىىا ال٣ى ٫زخاما ان ألاؾئلت التي جً٘ الش٣اٞت في أ ٤ٞجؤظُل صاتم ،هي طاث ألاؾئلت التي جً٘ اإلاؿخ٣بل ٖلى ٨ٞغة
اؾخ٣ضام ملؼم ٖلى الكغوٍ ؤلاظخماُٖت الجضًضة اإلاخمشلت في ُ٢م اٖاصة ججمُ٘ الُاتٟت أو اإلاظَب في صاتغحي الؿُاؾت
والضًً .والًم٨ىىا بالخالي الحضًض ًٖ اًت ٗٞالُت مٟتريت للش٣اٞت الٗغاُ٢ت مً صون عبُها بالؿُاؾت “الترمحزًت” الحالُت التي
ُي
حٗخمض بالضعظت ألاولى ٖلى وا ٘٢ابخظُٞ ٫ه قغ اإلااضخي والحايغ لضعظت ؤلاؾخ٣ىاا بجمُ٘ الىؾاتل اإلاخاختَ .ظا ال ٌٗجي
بالُب٘ أل٣اا اللىم ٖلى الٗغا ١ؤلاظخماعي” ب٣ضع ما َى ؾئاٖ ٫ما ًدخىٍه َظا الجؿم الخاعٍذي في جىاً٢اجه مً مالمذ جدغٍغ
آزغ مً خ٣بت الٓلم ٞ.الٗغا ١لم ًخدغع مً الٓلم ،بغأَي طل ٪اهه حٗغى ألقى٘ مباٚخت ًىمُت مً ال٣خل والخىُ٨ل بٗض
جدغٍغٍ مً خ٨م البٗض .بحن َظا وطا ٥هدخاط الى عإٍاث ظضًضة لخٟؿحر الٗال٢ت بحن الٗى ٠الظي ًل ٠الٗغاُ٢حن الُىم وبحن
ز٣اٞتهم أو ز٣اٞاتهم باألخغيَ .ىا ٥مً ًلجؤ الى ٦الؾُُ٨اث ٖغاُ٢ت في ون ٠الٗى ٠والىَىُت وٍ٣ضم حٗغٍٟاث مضعؾُت
لحا ٫الش٣اٞت الٗغاُ٢ت ونىعَا الٗ٨ؿُت والخابٗت للمجمىٖاث ؤلاظخماُٖت .في طاث الؿُا ١والحاظت اإلالحت للبدض ًٖ
أؾباب ُٚاب ز٣اٞت ٗٞالت في خُاة الٗغاُ٢حنً ،داو ٫ال٨شحر مً ال٨خاب الٗغاُ٢حن خهغ الش٣اٞت في الح٣ى ٫ألاصبُت والٟىُت
وال٨ٟغٍت وال ًب٣ى السجا ٫الش٣افي بالخالي ؾىي ْاَغة ٦المُت في اإلا٣اهي أو ٖلى الهٟداث الش٣اُٞت .أما الش٣اٞت الٟٗالت ٞهي
جل ٪التي جىٓم اإلاجخم٘ وجدغيه وججزله الى الكاعٕ .الُىم وفي الٗغاً ،١خد٨م عظل الضًً بمالًحن مً الىاؽ وٍدغٞ ٥حهم
مكاٖغ الًٛب والٟغح وؤلاهٟٗا ٫مً زال ٫صمج الكٗاع الضًجي اإلاخمشل في “ال٣ضسخي” م٘ الكٗاع الؿُاسخي اإلا٨كىٝ
ًء
للمىا٣ٞت والًُٗ مٗا .وٍدخ٨م عظل الضًً الى ؾُ٩ىلىظُت الىاؽ مً زال ٫اخخ٩امه بالغمىػ الش٣اُٞت وخُىٍتها
ًء
وصًىامُُ٨تها .اطا َىا ٥ز٣اٞت ٖغاُ٢ت جخجؿض في الحُاة الُىمُت للىاؽ وفي مٗخ٣ضاتهم وآعائهم وعإاَم اإلاسخلٟت لؤلقُاا،
ًء
وللش٣اٞت َظٍ ظظوع جاعٍسُت وصًيُت واظخماُٖت وؾُاؾُت وظٛغاُٞت أًًا.

20
21
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الخاجمت
ًخجلى لىا مً زال ٫البدض أن الُُ ٠الٗغاقي ٌك٩ل ظمالُت مًاٞت للٗغا ، ١وعبما ٌٗخ٣ض ٦شحر مً اإلاخابٗحن للكؤن الٗغاقي
مً زاعط الٗغا ١أن الكٗب الٗغاقي مى٣ؿم جماما  ،ولظل ٪أوص ان أ٢ى ٫في مضًىت الىج ٠الاقغ ٝمدلت ياعبت في ال٣ضم ما
ػالذ جدمل اؾم "مدلت الىهاعي" ،وَىاٖ ٥كغاث الٗىاتل ال٩لضو آقىعٍت حِٗل عاٚبت مخؤزُت ولم حكٗغ بؤصوى ٚغبت او
مًاً٣ت في ًىم مً الاًام .وفي مضًىت الهضع حي الا٦غاص والبى ٖلىان الضلُم في الحلت ،وآ ٫الجٟٗغي في ج٨غٍذ وآ ٫الؿٗضون
في واؾِ وقاعٕ الىجٟي في اإلاىنل ،وً٢اا الضًغ في البهغة ،ومغ٦ؼ نابئت الٗالم في الىانغٍت ،والتر٦مان ٌك٩لىن عب٘ مُىت
اعبُل! .وَظا الخىىٕ ججضٍ في الغماصي وفي ٦غبالا وفي الضًىاهُت مشلما ججضٍ في صًالى والؿماوة والٗماعٍ...اما ٦غ٧ىٞ ٥هي حٗض
ًء
ًء
ٖغا٢ا مهٛغا ًدىي ٧ل ألاصًان وال٣ىمُاث واإلاظاَب .
لهظا الُُ ٠والخىىٕ أزغ اًجابي ٖلى الكٗغ الٗغاقي ٞ ،الكٗغاا الٗغاُ٢ىن ٌؿخلهمىن ألا٩ٞاع واللٛت مً مايحهم ومً
ًء
ًء
 ٕٓٓ9والى الان ،
خايغَم  ،وَك٩ل جىانلهم ًُٞا مً الابضإ  ،وبىنٟي خايغا في ٧ل اإلاكاَض الش٣اُٞت ج٣غٍبا مىظ ٖام
٣ٞض وظضث أن اإلاهغظاهاث الكٗغٍت ج٩ىن ػاَُت ملىهت بىظىص ال٨غص والتر٦مان والاقىعٍحن والاًؼٍضًحن والهابئت اإلاىضاتُحن ،
وَم ٌك٩لىن خل٣ت م٨خملت م٘ ألاصباا الٗغب في الٗغا.١

اإلافادس
ٕٗٔٓ.
 أصباا ٖغاُ٢ىن واياااث ه٣ضًت في مىجؼَم الش٣افي  ،ابغاَُم ٢ىعٍالي  ،صاع اإلاٗحن للُب٘ ٦ ،غ٧ى-٥الٗغا، ١ٕٕٓٓ.
 ألاٖما ٫الكٗغٍت ال٩املت ٖ ،بض الغػاٖ ١بض الىاخض  ،صاع الكئون الش٣اُٞت الٗامت  ،بٛضاص ، أهذ سحابت ٞؤمُغ ، ٥قحر٧ى بُ٨ه ؽ  ،جغظمت  :صاها أخمض مهُٟى  ،صاتغة اليكغ ال٨غصي  ،الؿلُماهُت ، ٍٔ ،ٕٗٓٓ.
 الجىاَغي – نىاظت الكٗغ الٗغبي فى ال٣غن الٗكغًٍ ” جؤلُ ٠الض٦خىع الكاٖغ ػاَض مدمض ػَضي ،صاع ال٣لمبحروث .1999 ٍٔ،
ٖٕٓٓ.
 الغوح الحُت ظُل الؿخِىاث في الٗغاٞ : ١ايل الٗؼاوي ،صاع اإلاضي  ،بحروث ، ٍٕ ،ٕٗٔٓ.
 الُُىع  ،قٗغ  ،ألٟغٍض ؾمٗان  ،صاع ألاصًب – ٖمان ، ٍٔ ،.ٕٓٓ8
 ٖٓمت أزغي ل٩لب ال٣بُلت  ،ؾغ٧ىن بىلو  ،مدٟىْت إلايكىعاث صاع الجمل  ،أإلااهُا  ،بٛضاص ، ٍٔ ،ٓ.ٔ97
 مدمض مهضي الجىاَغي  ٠َُ /جدضع ً ...ىم الكماً ... ٫ىم الؿالم  /مُبٗت اإلاٗاع ٝـ بٛضاص  ٍٔ/ـ ممل٨ت ماوعاا زِ الاؾخىاا ٢ ،هاتض وههىم للكاٖغ تاواث خؿً أمحن ،جغظمت مجمىٖت مً اإلاترظمحن  ،صاع.ٕٓٓ9
الُىابُ٘  ،صمك– ٤ؾىعٍا ، ٍٔ ،
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الذوسٍاث ومىانؼ الاهترهذ :
 مجلت ؾٟغوزا ٢ ،هُضة " ماجغ٦ه ظىضي في بٛضًضا" للكاٖغ  :ظمُل نالح الضًً  ،الٗضصٕٖ الؿىت الخاؾٗت.ٕٗٔٓ.
 ظغٍضة َغٍ ٤الكٗب -ٖ،خؼٍغان-ٕٗٔٓ
 ظغٍضة الؼمان الضولُت  ،ط٦غٍاحيٖ ، ٘ٙبض الغػاٖ ١بض الىاخض ٧-ٔٓ،اهىن ألاو-٫ ُ :يمآ ٫ؾغ٧ىن بىلو٢ :هُضة ؾغص  ،خؿً هاْم  ،مجلت اللحٓت الكٗغٍت ألال٨تروهُت "الاهترهذ"  ،الٗضص ٔ8عبُ٘
ٕٓٔٓ.
ٕٓٔٓ.
 -قٗغ الحب الؿىمغي  ،خ٨مذ مهضي ظباع  ،م٣ا ٫ميكىع في مغ٦ؼ الىىع "الاهترهذ" بخؤعٍشٗٔ/ٔٓ/
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الخىىع الشهافي يمفذس خالم لإلبذاع
ؤظخار غماسة قىصي /ظامػت ؤلاخىة مىخىسي ،نعىىُىت ،الجضاثش

ملخق:
ان الٗ٣ل البكغي جؤلُ ٠لش٣اٞاث ٖضًضة مخىىٖت مجها الكغُ٢ت والٛغبُتٞ ،هى بمشابت خضً٣ت جخ٩امل ٞحها أهىإ
لخ٩ىن مً ؤلاوؿان َا٢ت ابضاُٖت زال٢ت ٦بري.
الؼَىع وجخؤل ٤بجما ٫الخىىٕ ِّ
ان الُ٣مت اإلاشالُت التي ههبىا الحها هي وخضة الٗ٣ل ؤلاوؿاوي مً زال ٫ؤلاجهالُت بحن ظمُ٘ ال٣ىي الحًاعٍت
ًء
ًء
ُي
بضٕ مىه جىاػها أو جىاٚما في صازلىا ًيصخئ ُٞىا َا٢ت ابضاُٖت ألهه في ْل ُٚاب مشل َظا
والخؤلُ ٠بُجها لخد ٤ُ٣الخ٩امل الظي ه ِّ
الخىاٚم هدُجت ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخى ٤ُٞبحن الخىىٕ الش٣افي ال٣اتم ٞبن طل ٪ؾُئصي ال مدالت الى الهغإ والجزإ ،الظي
ًئصي ،بضوعٍ ،الى ِّنضام الحًاعاث وجىاخغَا والى الاخخًاع ال٨ٟغي.

Résumé :
La diversité culturelle est une force motrice du développement, pour ce qui est de la croissance économique et comme
moyen de mener une vie intellectuelle, affective, morale et spirituelle plus satisfaisante. Elle représente un atout
indispensable pour atténuer la pauvreté et parvenir au développement durable, grâce notamment au dispositif normatif,
aujourd’hui complet, élaboré dans le domaine culturel.

مهذمت:
ًخ٩ىن الٗالم مً أ٦ثر مًٕٓٓ صولت ،وال٨ثرة مً َظٍ الضو ٫مخٗضصة الُىات ،٠وال٣ىمُاث ،وألاٖغا ،١وألاصًان،
وٍخدضر البكغ ٞحها بلٛاث ولهجاث مخمحزة ،وٍه ٠اإلاسخهحن اإلاجخمٗاث الحُت بؤجها ٢ابلت للخجضص الضاتم ،خُض
ًدك٩ل وؿُجها الاظخماعي مً مجامُ٘ ٖغُ٢ت وصًيُت مخٗضصة لها ز٣اٞاتها التي ال حكبه ٚحرَا ما ًئصي الى جىاؾ ٤ز٣افي
مظَل جيخج ٖىه مىٓىمت ز٣اٞاث مخٗضصة حؿىض وج٨مل بًٗها آلازغ.
ولِؿذ َىا ٥يغوعة جضٖىا ألن جًم أًت صولت ز٣اٞت واخضةٞ ،هىا٦ ٥ثرة مً الضو ٫مخٗضصة الش٣اٞاث وال٣ىمُاث
وألاٖغا ،١وجًم ٖضصا مً اللٛاث وألاصًان ومىاهج الحُاةٞ ،بًٟل َظا الخىىٕ باإلم٩ان خُا٦ت وؿُج اظخماعي
مخجاوـ وان ٧ان طا ز٣اٞاث مخٗضصة ،مما ؾُ٩ىن مٗه الخىىٕ الؿ٩اوي الٗغقي وٚحرٍ صاٖما للخىىٕ الش٣افي ٢ض جججى
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مً وعاته َظٍ الضوٞ ٫ىاتض ظمت مً حٗضصًتها ،بضال مً أن ً٩ىن الخىىٖان في خالت نغإ ج٣ىص اإلاجخم٘ الى خالت مً
الى٩ىم والترصي ال ًم ً٨الخ٨هً بٗىا٢بها.
ٞالخىىٕ الش٣افي ٌٗخبر واخضا مً أعقى اإلامحزاث البكغٍت التي ج٩ىن في الٗاصة ؾالخا طو خضًً ٩ٞلما ٧اهذ الىٓغة الحها بُغٍ٣ت
اًجابُت ٧اهذ جبٗتها اًجابُت ومُٟضة أما اطا ٧ان الخٗاَي مٗها بخل ٪الىٓغة اإلاخسلٟت الؿلبُت ٧اهذ هدُجتها جضمحرًت ال ٞاتضة
ٞحها ،وٖلُه ٞبن الؿئا ٫الظي ًُغح في َظا اإلا٣ام ،الي أي مضي ًم ً٨ؤلاؾخٟاصة مً الخىىٕ الش٣افي ٦مهضع زال ١لئلبضإ؟
وً ٠ُ٦خم جىُْ ٠الخىىٕ الش٣افي بُغٍ٣ت خًاعٍت لُهبذ مهضع ٢ىة وزغي وجىمُت؟
ان الخىىٕ الش٣افي ظمُل ٦جما ٫ألىان الُبُٗت جدىاٚم ٞحها ألالىان وألاق٩ا٧ ٫ل خؿب َبُٗخه وزهىنِخهٞ ،بطا ٧اهذ
الجماٖاث ؤلاوؿاهُت مىظ وكؤة الخاعٍش جدباص ٫الخبراث والا٦دكاٞاث واإلاٗاع ،ٝو٢ض ؾاَم طل ٪في جُىع اإلاجخمٗاثٗٞ ،لحها
الاؾخمغاع في صٖم الخٗاٌل الش٣افي مً زال٣ٖ ٫ض اجٟاُ٢اث ًخم الخٟاوى ٖلحها في اَاع أزالُ٢اث ٖاإلاُت ظضًضة ،جىُب٤
بالدؿاوي ٖلى ٧ل اإلاكاع٦حن ٞحها ،وجخىٟ٦ ٠٢ااتها ٖلى ٢ضعة الىاؽ والح٩ىماث ٖلى التر ًٖ ٘ٞاإلاهالح الظاجُت الًُ٣ت،
ومىا٣ٞتها ٖلى أن مهالح البكغٍت ٩٦ل ،ج٨مً في ٢بى ٫مجمىٖت مً الح٣ى ١واإلاؿئىلُاث اإلاكتر٦ت ،مما ًجٗل الخٗاون بحن
مسخل ٠الكٗىب طاث الاَخماماث اإلاسخلٟت والش٣اٞاث اإلاخباًىت ًهبذ مم٨ىا.
وؾىداو ٫مً زالَ ٫ظٍ اإلاضازلت اإلا٣اعبت بحن الخىىٕ الش٣افي وؤلابضإ ،مبرػًٍ ً ٠ُ٦م ً٨أن ًىٗ٨ـ َظا الخىىٕ اًجابُا
ٖلى ال٨ٟغ الخال،١ولِـ الٗ٨ـ ،أًً ؾى٣ؿم مداوعَا الىٞ :هلحن ،هخُغ ١في ألاو ٫إلاضلى ٫الخىىٕ الش٣افي ،أما الشاوي
ؾيخٗغى ُٞه الى الخىىٕ الش٣افي ٦مهضع لئلبضإ.
الكفل ألاوُ :مذلىُ الخىىع الشهافي:
ٌكحر مهُلح الخىىٕ الش٣افي ٖمىما الى الازخالٞاث ال٣اتمت بحن اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت في ألاهماٍ الش٣اُٞت الؿاتضة ٞحها و
ًخجلى َظا الخىىٕ مً زال ٫أنالت وحٗضص الهىٍاث اإلامحزة للمجمىٖاث واإلاجخمٗاث التي جخؤل ٠مجها ؤلاوؿاهُت ٞهي مهضع
للخباص ٫وؤلابضإ٦ ،ما أهه يغوعي للجيـ البكغي مشل يغوعة الخىىٕ البُىلىجي باليؿبت لل٩اتىاث الحُت .وبهظا اإلاٗجى ٞبن
722
الخىىٕ الش٣افي َى الترار اإلاكتر ٥لئلوؿاهُت وٍيبػي الاٖترا ٝبه والخؤُ٦ض ٖلُه لهالح أظُا ٫الحايغ واإلاؿخ٣بل.
وإلاٗالجت َظا الٟهل ؾى٣ؿمه الى مبدشحن :ألاو ٫هسههه للش٣اٞت ،أما الشاوي ٞؿىسههه للخىىٕ الش٣افي.
اإلابدض ألاوُ :الشهاقت:
مً اإلاٗغو ٝأن الحًاعة هي هخاط بكغي مغجبِ بالجهض ؤلاوؿاوي ،والٗمل الضإوب ،والؼمً الخاعٍذي .وجى٣ؿم الى ق٣حن:
الك ٤اإلااصي الظي ًخمشل في الخ٨ىىلىجي ،وهي ٧ل ما أهخجه ؤلاوؿان ماصًا وٖمغاهُا وج٣ىُا وآلُا إلؾٗاص البكغٍت.
أما الك ٤الشاوي مً الحًاعةُٞ ،خمشل ُٞما َى مٗىىي وعوحي وُ٢مي ،وَى الش٣اٞت  .وٍ٣هض بها ٧ل ما أهخجه ؤلاوؿان مً
٨ٞغ وابضإ و ًٞوصًً وٖاصاث وج٣الُض وأٖغا ٝوَ٣ىؽ ،وما زلٟه مً جغار وآزاع ماصًت ومٗىىٍت ومى٣ىلت وٖاإلاُت...

ٕٕ ٚحسن الصفار ,التنوع والتعايش ,دار الساقي ,بريوت ,لبنان ,ٜٜٜٔ ,ص٘٘.
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وٖلُهٞ ،الش٣اٞت هي ٧ل ما ًخٗل ٤بالٗلىم والٟىىن وآلاصاب واإلاٗخ٣ضاث والهىاٖاث الخ٣ىُت وألاصًان .وبخٗبحر آزغ ،الش٣اٞت
هي َظٍ" اإلاجمىٖت اإلاٗ٣ضة التي حكمل اإلاٗاع ٝواإلاٗخ٣ضاث وال ًٟوال٣اهىن وألازال ١والخ٣الُض و٧ل ال٣بلُاث والخُبُ٣اث
ألازغي التي ً٨دؿبها ؤلاوؿان ًٗ٦ى في مجخم٘ ما" .723
وَٗجي َظا أن الش٣اٞت حكمل اإلاُُٗاث ال٨ٟغٍت والٗاَُٟت واإلااصًت .و٢ض ٖغٞها أهىع ٖبض اإلال ٪بؤجها" ٧ل ما ًهىع ججاعب
ؤلاوؿان قٗغا ،وهثرا ،ولىها ،ووٛمت ،وق٨ال ،ونىعة٧ .ل حٗبحر -أًا ٧ان ق٩له ،وهمُه ،وَضٞه ،وأنالخه ،وهىُٖخه٧ .ل ما مً
قؤهه أن ًسغط أخىا ٫الىاؽ مً بغظها الظاحي ...الى ؾاخت ؤلاصعا...٥والخظو ١والٟاٖلُت".
اإلاىلب ألاوُ :مكهىم الشهاقت بحن الكٌشًٍ الؿشبي والػشبي:
مٟهىم الش٣اٞت َى مً بحن اإلاٟاَُم اإلاهاظغة٣ٞ ،ض اهخ٣ل مً مىَىه ألانلي وجىًَ في ٖضص واؾ٘ مً اإلاجاالث في بالصها
الٗغبُت وؤلاؾالمُت.724
الكشع ألاوُ :جإـُل مكهىم ( )Cultureفي داللخه ألاـلُت
حٗىص ظظوع ٧لمت ( )cultureالى لٟٓحن الجُيُحن َما ( )culturaالتي حٗجي خغر ألاعى وػعاٖتها ،ول )colere( ٟٔالظي ًدمل
مجمىٖت مً اإلاٗاوي ٧الؿ ً٨والتهظًب والحماًت والخ٣ضًغ الى صعظت الٗباصة.725واؾخسضمذ مجاػا م٘ الحُ٨م الُىهاوي
.١ ٖٗ-ٔٓٙم) ٛ٦اًت للٟلؿٟت حٗمل ٖلى جش ٠ُ٣الظًَ وػعاٖت الٗ٣ل وجىمُخه (.726)cultura animi
قِكغون (
و٢ض اخخٟٓذ ال٩لمت بهظٍ اإلاٗاوي الٗملُت في ال٣غون الىؾُى خُض أَل٣ذ في ٞغوؿا ٖلى الُ٣ىؽ الضًيُت ()les cultes
وعٖاًت الحُىان والىباث والٗىاًت بالىمى الُبُعي 727.وفي ٖهغ الجهًت ا٢خهغ مٟهىم (ٖ )cultureلى مضلىله الٟجي وألاصبي
الظي جمشل في صعاؾاث جدىاو ٫التربُت وؤلابضإٚ ،728حر أهه خاٖ ٔٞلى الضالالث اإلاكخ٣ت مىه ٦خىمُت الٗ٣ل وٚغؾه بالظو١
729
وجؼٍِىه باإلاٗغٞت أو الٗمل الظي ًبضله ؤلاوؿان لٛاًت جُىٍغٍت ؾىاا أ٧اهذ ماصًت أو مٗىىٍت.
الكشع الشاوي :جشظمت مكهىم (  )cultureبلى اللؿت الػشبُت:
ؤوال:يمهابل للكظ الػشبي "زهاقت":
َ ْ
َ
َ َ
حكخ ٤الش٣اٞت في ٢ىامِـ اللٛت الٗغبُت مً ل ٟٔز ِّ ٠٣التي حٗجي ؾغٖت الخٗلمٞ ،ش ُِّ ْٟ ٣يذ الصخيا اطا َخظُ ٢يخ ُيه وْٟغث به،
ٌة َ
َْ
َ ْ ٌة
ٞخش ٠ُ٣الغماح
٦ 730.ًُٞما ٌكحر الل ٟٔأًًا الى آلالت التي ً٣ىم بها اٖىظاط الغماح والؿُى،ٝ
وعظل زِّ ٠٣
خاطِّ ٞ ١ه ٌةم ِّ
َ
732
731
الَّ ٣دىاؽ َّد
والغ َّدماح ً٣ىم بها الصخيا اإلاٗىط.
والش٣ا ٝخضًضة ج٩ىن م٘
حؿىٍتها،
ِّ
ٖٕ ٚآدم كوبر ,الثقافة والتفسري األتنروبولوجي ,ترمجة تراجي فتحي ,عامل ادلعرفة ,الكويت ,ٕٓٓٛ ,صٕٔ٘ .
ٕٗ ٚمشكلة الثقافة ،مالك بن نبي ،دار الفكر ،الطبعة الخامسة عشرة ،دمشق2011 ،م ،ص.101 .

ٕ٘ ٚالكلمات المفاتيح ،ريموند وليامز ،ترجمة نعيمان عثمان ،المركز الثقافي العربي ،ط ،2007 ،1ص.94 .

 ٕٚٙمعالم على طريق تحديث الفكر العربي ،معن زيادة ،سلسلة عالم المعرفة ،عدد  ،115الكويت ،1975 ،ص.29 .
 ٕٚٚمعن زيادة ،المرجع السابق ،ص.29 .

 ٕٚٛالحضارة-الثقافة-المدنية :دراسة لسيرة المصطلح وداللة المفهوم ،نصر محمد عارف ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،الطبعة الثانية ،1994 ،ص.19 .
 ٕٜٚمعن زيادة ،المرجع السابق ،ص.48 .

ٖٓ ٚلسان العرب ،ابن منظور ،الجزء السادس ،دار المعارف ،بدون تاريخ ،ص.493- 492 .
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وبهظا ٞؤنل الٟٗل ز ٠٣اإلاغجبُت بالٟٗل ؤلاوؿاوي هي نٟت ٖ٣لُت و٢ىة اصعاُ٦ت حؿخىٖب اإلاٗغٞت واإلاهاعة التي جخُلب
الحظ ١اإلاخمشل في الىعي بهظا الصخيا والخم ً٨مىه وؤلاخاَت به أو ج٣ىٍم اٖىظاظه ٖلى هدى حهض ٝالى الهىاب وانابت
الهض.ٝ
ٞـ"الش٣اٞت" لٟٓت مدضزت؛ بمٗجى أجها ٧لمت اؾخٗملها اإلادضزىن في الٗهغ الحضًض ،وقإ اؾخٗمالها في لٛت الحُاة الٗامت,
ُي
الحظٞ ١حها".
وط٦غ في اإلاعجم الىؾُِ" :أجها حٗجي الٗلىم واإلاٗاع ٝوالٟىىن التي ًُلب ِّ
وَٗض ؾالمت مىسخى أو ٫مً أٞصخى لٟٓت "الش٣اٞت" في اللٛت الٗغبُت ٦م٣ابل للٟٓت ( )cultureفي ألاصب الٗغبي الحضًشٟي ٦خابه
"الش٣اٞت والحًاعة" ،ل٨ىه ٌٗتر ٝبؤهه لم ً ً٨أو ٫مً ؾ٨ها بل اهخدلها مً ابً زلضون بخؤوٍل إلاا وظضٍ ٌؿخٗملها في مٗجى
733
قبُه بلٟٓت "٧لخىع" الكاثٗت في ألاصب ألاوعوبي.
زاهُا :يمهابل للكظ الػشبي "خماسة":
ٌٗىص مك٩ل الخباؽ مٟهىمي الش٣اٞت الحًاعة الى مك٩لت جغظمت اإلاٟاَُم ،واهخ٣الها مً ز٣اٞت الى أزغي ،وَى ما ظٗل مً
الٟهل بُجهما أمغا اق٩الُا ٢اتما الى خض آلان٣ٞ .ض ص ٫مٟهىم الش٣اٞت ٖىض ٖلماا ألاهثروبىلىظُا ٖلى مٓاَغ الحُاة في ٧ل
مجخم٘ مخ٣ضما ٧ان أو مخسلٟا ،بضاتُا أو مخدًغا ،في خحن أن ل ٟٔالحًاعة ٖىضَم ًضٖ ٫لى مٓاَغ الحُاة في اإلاجخمٗاث
اإلاخ٣ضمت وخضَا ،734وَظا ما هجض له جؤُ٦ضا ٖىض و ٫صًىعاهذ ٖىضما ؾُٗغ ٝالحًاعة باٖخباعَا الىٓام الاظخماعي الظي
ٌؿاٖض ؤلاوؿان ٖلى الؼٍاصة في اهخاظه الش٣افي ،واهما جخؤل ٠الحًاعة مً ٖىانغ أعبٗت :اإلاىاعص الا٢خهاصًت ،والىٓم
735
الؿُاؾُت ،والخ٣الُض الخلُ٣ت ،ومخابٗت الٗلىم والٟىىن ،وهي جبضأ مً خُض ًيخهي الايُغاب وال٣ل.٤
وَىا ٥مً ٌٗخبر أن الش٣اٞت هي ظؼا مً الحًاعة أو بمشابت الجؿغ اإلاىنل الحهاٞ ،ل٩ل خًاعة ز٣اٞت ،ول ً٨لِـ بالًغوعة
أن ل٩ل ز٣اٞت خًاعة ،اال أن َىاٞ ٥هما آزغ حكحر الُه بٌٗ الضعاؾاث ألاوعوبُت في َظا اإلاجا ٫وَى أن الحًاعة جسخو
بالجىاهب الغوخُت والٗ٣لُت وألاصبُت ،في خحن أن الش٣اٞت جسخو بالجىاهب اإلااصًت 736.أو أجهما ٌٗبران مٗا ًٖ مغ٦ب واخض
مً الٓىاَغ الاظخماُٖتً ،م ً٨الىٓغ الُه مً وظهحن :وظه ماصي ملمىؽ ًخٗحن في اإلاؿخىي الظي بلٛه الخ٣ضم الٗمغاوي
والخ٨ىىلىظُا ٖىض أمت مً ألامم ،أو في مجخم٘ مٗحن وفي خ٣بت جاعٍسُت مدضصة ،و٦ظل ٪في الٗال٢اث الاظخماُٖت والٗاصاث
واإلاٗخ٣ضاث ،وفي اإلائؾؿاث وأهٓمت الح٨م .ووظه زان ًخجلى في هىاحي ؤلاهخاط ألاصبي والٟجي وال٨ٟغي والٗلمي ،ومٗالم الغقي
737
ألازالقي والغوحي.

ٖٔ ٚالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد الجوىري ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار  ،المجلد الرابع ،دار العلم للماليين ،الطبعة الرابعة ،1990 ،ص.
.1334

ٕٖ ٚإسماعيل بن حماد الجوىري ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،المرجع السابق ،ص1334 .
ٖٖ ٚالثقافة والحضارة ،سالمة موسى ،مجلة الهالل ،القاىرة ،ديسمبر 1927م ،ص171 .

ٖٗ ٚالمعجم الفلسفي ،جميل صليبا ،الجزء األول ،دار الكتاب اللبناني ،الطبعة األولى ،بيروت ،1982 ،ص.477 .

ٖ٘ ٚقصة الحضارة ،ول وايرل ديورانت ،ترجمة زكي نجيب محمود ،دار الجيل ،مجلد الشرق األدنى ،الجزء  ،1المجلد  ،1بيروت ،ط1988 ،1م ،ص.3 .
 ٖٚٙفي معركة الحضارة ،قسطنطين زريق ،دار العلم للماليين ،بيروت ط1977 ،3م ،ص39 .

 ٖٚٚفي الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات :حوار الهويات الوطنية في زمن العولمة ،عبد الرزاق الدواي  ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الطبعة األولى ،بيروت،
2013م ،ص.25 .
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وٖلى الٗمىم ٣ٞض اخخضم َظا الخال ٝبحن اججاَحن بالخهىم :اججاٍ حهُمً ُٞه ل" ٟٔالحًاعة" ٟ٦غوؿا واهجلترا
والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،واججاٍ ًٞل اؾخٗما ٫ل" ٟٔالش٣اٞت" ٦ؤإلااهُا وبىلىهُا وعوؾُا.
ٞبطا ٧ان الاججاٍ ألاوً ٫غي بؤن مٟهىم الحًاعة َى ٖام ٌكمل الُ٣م ألازالُ٢ت واإلااصًت مٗاٞ ،بن الاججاٍ الشاوي ًمُل الى
جدمُل ل " ٟٔالش٣اٞت" صاللت ألامغ اإلاخٗل ٤بالٟغص (ج٩ىًٍ الٟغص) ٧الكٗغ والكٗىع الضًجي وؤلاخؿاؽ الصخصخي والٗماعة
واإلاىؾُ٣ى والٗلم وٚحرَا ،وبالٗ٨ـ جدمل لٟٓت "الحًاعة" صاللت الكؤن اإلاخٗل ٤بالجماٖت ،أي صاللت اإلآاَغ الخاعظُت -
][23
ولِـ الجىاهُت الضازلُت -لىي٘ ز٣افي مٗحن.
و٢ض اهخ٣ل َظا الالخباؽ بحن اإلاٟهىمحن الى البالص الٗغبُت وؤلاؾالمُت ،وجؤزغ ألاهثروبىلىظُىن وٖلماا الاظخمإ الٗغب الظًً
ٖملىا ٖلى جغظمت ( )cultureجاعة بل" ٟٔز٣اٞت" وجاعة أزغي بل" ٟٔخًاعة"٦ .ما جغظمىا ل )civilisation( ٟٔبل" ٟٔخًاعة"،
وفي خاالث أزغي بل" ٟٔمضهُت" .اال أهه وفي ظمُ٘ الحاالث ٞبن الخٗغٍٟاث اإلا٣ضمت واإلاٗاوي الغاسخت في الظًَ هي مضلىالث
اإلاٟهىم ألاوعوبي اإلاترظم هٟؿه ،ولِـ الجظع اللٛىي أو الضاللت الٗغبُت لهظًً اللٟٓحن.
اإلاىلب الشاوي :يشاقت مكهىم الشهاقت:
هدُجت ٦شاٞت مٟهىم الش٣اٞت وحُٗ٣ضاث مًمىهه ُّ
وحٗضص ٖىانغٍ ُّ
وجىىٕ مدخىاٍ وازخال ٝمىنىٞه وجباًً صعظاث مضلىله
ًء
باث ًترصص في ال٨خاباث أن له أ٦ثر مً ماتت حٗغٍ ٠امٗاها في جؤُ٦ض ٚمىيه والخباؾه ولم ج٣خهغ مداوالث ظالا َظا ال٩اتً
ُي
َّد
اإلاخٗضصة واهما واظهذ اإلا٨ٟغًٍ في ٧ل
ال٨لي اإلاغ٦ب ٖلى ٖلماا الاهثربىلىظُا الش٣اُٞت والاجىىلىظُا وٖلم الاظخمإ بخٟغَٗاجه
ِّ
ُي
م٩ان مًٗلت عجؼ ٦شحر مً اإلاجخمٗاث ًٖ الخٟاَم أو ٖضم ٢ضعتها ٖلى ؤلاٞالث مً ٢بًت الخسل ،٠و٧اهذ َظٍ اإلاًٗلت
ًء
ًء
ًء
َّد
ُّ
ٞاخخل مٟهىم الش٣اٞت بئعة الاَخمام وباث ٢اؾما مكتر٧ا بحن
ومٗى٢اجه
للخٗغٖ ٝلى مدٟؼاث الىمى
خاٞؼا للم٨ٟغًٍ
ِّ
اإلاٗىُحن باإلنالح واإلاهخمحن بالخىمُت واإلاكخٛلحن بال٨ٟغ .ل٣ض امخض الاَخمام بالخباًىاث الش٣اُٞت الى ٞغوٕ مٗغُٞت واؾٗت
ومخىىٖت وقاع ٥مشٟ٣ىن ٦شحرون مً ٧ل الش٣اٞاث في مداوالث قغح َظا اإلاٟهىم وج٣غٍب مضلىالجه وجؤُ٦ض أَمُت اإلاٗغٞت
الٟغصًت الغاُ٢ت صازل الش٣اٞت الىاخضة ألن الخ٩امل بحن ابضإ ال٣لت واؾخجابت ألاٚلبُت مً أَم ٖىامل الاػصَاع.
ًء
وم٘ ٧ل َظٍ ال٨شاٞت وَظا الٛمىى والالخباؽ الظي اؾخىظب مً الٟالؾٟت 738واإلا٨ٟغًٍ والٗلماا والباخشحن ٦شحرا مً
َّد
ًء
ُّ
جخد٨م بٗ٣ى٫
للخىنل َّدأوال الى ا٦دكا ٝالٟٗل الحاؾم للش٣اٞت الؿاتضة في أي مجخم٘ و٧ىجها
الجهىص ال٨ٟغٍت والبدشُت
ًء
وٖىاَ ٠وأويإ اإلاجخمٗاث وحٗمل ٖلى اؾخمغاع َظٍ ألاويإ زم مً أظل ج٩ىًٍ َظا اإلاٟهىم الجام٘ زاهُا زم مً أظل
ًء
ظالته وجدلُله وقغخه زالشا،
ٌع
يةواس غام ظامؼ:
الكشع ألاوُ :مكهىم الشهاقت
ُي ُي
ان مٟهىم الش٣اٞت ٌة
اَاع ٖام ظام٘ وجخدغ ٥صازل َظا ؤلاَاع الىاؾ٘ ٧ل الش٣اٞاث ؤلاوؿاهُت في صواتغ أو أَغ مخماًؼة طاث
ًء
جىىٖاث قاؾٗت ومؿخىٍاث خًاعٍت مخباًىت وج٣ىم بُجها أخُاها خىاظؼ وٖىاتً ٤هٗب ججاوػَا أو ازترا٢ها أو الىٟاط مجها.
ُي ُي
ُي ُي
ًء
ًء
ان الش٣اٞاث جدىىٕ جىىٖا قضًضا ٞبًٗها طو أَغ أو صواتغ مٛل٣ت ال جخٟاٖل م٘ الضواتغ أو ألاَغ ألازغي وبًٗها ًٞاااث
َّد َ
مٟخىخت جؤزظ وحُٗي اجها جخٛظي مً الش٣اٞاث وحٛظحها .ان الش٣اٞاث ٖىالم مخماًؼة حك٩ل ْذ بٓغو ٝجاعٍسُت وؾُاؾُت
واظخماُٖت وَبُُٗت مسخلٟت َّد
وج٩ىهذ بٟٗل مئزغاث ٦شحرة ومخىىٖت ٞجااث هي بهظا الازخال ٝوالخىىٕ.
B.Taylor. primitive culture, vol , 1, join murray, 1871. P1. ٖٚٛ
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َّد
ان مٟهىم الش٣اٞت مً اإلاؿخجضاث اإلاٗغُٞت الحضًشت التي جؼزغ باإلاٗاوي ال٨شُٟت والضالالث اإلاغ٦بت وال ًمٞ ً٨هم مدخىاٍ اال
ًء
بالغظىٕ لٗلم ؤلاوؿان وزهىنا الاهثروبىلىظُا الش٣اُٞت أو الاجىىلىظُا 739،وَى ما ًئ٦ض أن الش٣اٞت أ٦بر مً ألاٞغاص وأجها
َّد
وجدضص ماَُخه وجغؾم همِ ج٨ٟحرٍ وجبجي
حؿحرٍ ِّ
هخاط الاظخمإ ؤلاوؿاوي وأن ؤلاوؿان ً٨دؿبها وٍخُب٘ بها صون ازخُاعٍ ٞهي ِّ
ًء
ًء
ًء
وجغجب مىٓىمت ُ٢مهٞ ،هى ً٨دؿبها امخهانا جل٣اتُا بىنٟه ًٖىا في مجخم٘
هماطط ؾلى٦ه وجهى٘ مؿاعاث اَخماماجه ِّ
ًء
ًء
ًء
ولِـ بخسُُِ مىه ؾىاا ٧ان أمُا أم مخٗلما ،أما ما ًٟٗله ًٖ ٢هض بٗض بلىٚه الغقض ٞهى ًؤحي في الٛالب جؤُ٦ضا إلاا ٧ان ٢ض
ًء
َ َ َّد
حك٩ل به في َٟىلخه ٞىمى اإلاٗغٞت ٌكبه همى الصجغة .ان الىمى في الىباث ً٩ىن امخضاصا للبراٖم ألاولى و٦ظل ٪ؤلاوؿان
ًء َّد َ ُّ
َّد
َّد
ُٞخدىع
وٍخ ٠ُ٨لُب٣ى امخضاصا للدك٩ل ألاو ٫أو
ًدك٩ل ٖ٣له في الُٟىلت أما ما ًؤحي بٗض طل ٪مً أ٩ٞاع ومٗاع ٝومٗلىماث
ًء
ًء
ًٓل ًء
ٌة
مٛغوؽ في الُٟىلت
َالا زاعظُا ٚحر ممتزط بالبيُت الظَىُت ٞال م٩ان في الٗ٣ل وال في الىظضان إلاا لِـ امخضاصا إلاا َى
ًء
اال في خاالث اؾخصىاتُت هاصعة خحن ً٩ىن الٟغص ٢اصعا ٖلى اؾخ٣ال ٫الخ٨ٟحر والجهىى بٗبا اإلاغاظٗت والخضاع ٥والخصحُذ
واٖاصة بىاا الظاث.
الكشع الشاوي :حػذد حػشٍكاث الشهاقت:
ًء
الحضًض ًٖ الش٣اٞت ًشحر صاتما اق٩الُت الخٗغٍ ٠وٍيكٛل بها هدُجت لؤلَمُت اإلاغ٦ؼٍت إلاٟهىم الش٣اٞت التي ٌؿخىظب الحغم
ًء
ٖلى أن ً٩ىن واضحا ل٩ل مً ٌؿخسضمه ول٣ض حٗضصث حٗغٍٟاث 740الش٣اٞت ه٩اص هجؼم بؤجها بٗضص صاعؾحها ٖلى ازخالٝ
ٌٗغ ٝالش٣اٞت في ٦خاب (الاهثروبىلىظُا وأػمت الٗالم الحضًض)
مكاعبهم ومىاَلهمٞ ،الٗالم الاهثروبىلىجي الكهحر عال ٠لىخىن ِّ
ٌة
مهُلح مالتم لخُٗحن
٣ُٞىُ « :٫يٌ ْٗض مٟهىم الش٣اٞت مً أَم ألاصواث التي ًخٗامل بها الباخض الاهثروبىلىجي .ان الش٣اٞت
اإلاجمىٖت اإلاىٓمت مً الٗاصاث وألا٩ٞاع واإلاىا ٠٢التي ٌكترٞ ٥حها أًٖاا أي مجخم٘ ولظا ً٩اص ً٩ىن مً اإلاخٗظع ٖلى أي
ٖالم اهثروبىلىجي أن ًبدض َظٍ ألامىع صون اؾخٗماَ ٫ظا اإلاهُلح» وفي ٦خاب آزغ ُيٌ َٗ ِّغٞها عال ٠لىخىن بؤجها« :طل ٪اإلاجمىٕ
َّد
َّد
جخدضص بالبِئاث التي
اإلادضصة ًٖ الىالصة
مً زال ٫الخىظُه أو اإلادا٧اة الظي ٌكتر٧ىن ُٞه» 741.ان ٢ابلُاث ألاٞغاص ٚحر
ًء
ًيكؤون بها ٨ُٞدؿبىن جل٣اتُا بهظٍ الخيكئت اإلاخماًؼة لٛاث مسخلٟت وَغ ١ج٨ٟحر مسخلٟت وٖاصاث مسخلٟت واَخماماث
ًء
ًء
مسخلٟت وُ٢ما مسخلٟت واهخماااث مسخلٟت وأهماٍ ؾلى ٥مسخلٟت وأزال٢ا مسخلٟت وج٣الُض مسخلٟت ول٨جهم ٌٟٛلىن ًٖ ٧ل
ٌة
َظٍ الازخالٞاث باؾذزىاا اصعا ٥الازخال ٝاللٛىي ٞهم ًضع٧ىهه بضاَت ألهه ازخال ٝناعر وال ًخُلب أي اؾخ٣هاا ُٞضع٦ه
ألامُىن مشلما ًضع٦ه اإلاخٗلمىن ول٨جهم في الٛالب ال ًضع٧ىن أن ٧ل ٖىانغ الصخهُت الٟغصًت ال٨ٟغٍت والؿلىُ٦ت َّد
جخُب٘
ًء
بهظٍ الازخالٞاث الش٣اُٞت .ان ا٦دكاْ ٝىاَغ الخماًؼ الش٣افي ألازغي ًدخاط أوال الى اؾدك٩ا ٫زم الاؾخ٣هاا خى ٫أؾباب
وٞىاٖل َظا الخماًؼ.
ان الش٣اٞت هي طل ٪ال٩اتً َّد
اإلاٗ٣ض العجُب الظي ال ًغاٍ الٟغص ولٌٛ ً٨مغٍ ٧ل الى٢ذ بل ٌؿغي ُٞه مؿغي الحُاة .ان الٟغص
َّد
ال ًظ٦غ  ٠ُ٦حٗلم لٛت أَله و٢ىمه ٞهى خحن ً٨بر ًجض هٟؿه ًخ٩لم بهظٍ اللٛت أو جل.٪
َّد
َّد
وجىظه وظضاههٞ ،هى هخاظها وا٦دؿب مجها َبُٗخه الشاهُت اهه
ان الش٣اٞت التي جسل ٤بها وُٖه هي التي جهىٚه وجخد٨م بٗ٣له ِّ
ًء
ًء
ًء
َّد
مخُب٘ بش٣اٞت أَله و٢ىمه وَى ال ًخظ٦غ  ٠ُ٦ناٚخه ٞجٗلخه مىخمُا الحها وطاتبا ٞحها ومٛخبُا بهظا الاهخماا والظوبان.
ِّ
 ٖٜٚآدم كوبر ,ادلرجع السابق ,ص ٕٔٔ .

ٓٗ ٚزلمد صفوح األخرس ,األنرتوبولوجيا وتنمية اجملتمعات احمللية ,وزارة الثقافة السورية ,ٕٓٓٔ ,صٕٓ٘ .
ٔٗ ٚزلمد صفوح األخرس,ادلرجع السابق ,ص  ٕٓٙ .وما يليها
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ٌٗغٞها ب٣ىله« :الش٣اٞت ٧ل ألاوكُت الاظخماُٖت في أوؾ٘
وبؿبب َظا الخُٗ٣ض وألاَمُت ٦ثرث حٗغٍٟاث الش٣اٞت .ان وَؿلغ ِّ
وَٗغٞها مغة أزغي ٣ُٞى« :٫الش٣اٞت هي أؾلىب خُاة جدبٗه
مٗاهحها مشل اللٛت والؼواط ووؿ ٤اإلالُ٨ت والاجُُ٨ذ والِّ »ًٟ
َّد
ٞخٗغ ٝالش٣اٞت بؤجها« :طل ٪ال٩ل اإلاغ٦ب الظي ٌكمل
الجماٖت أو ال٣بُلت جخًمً مجمىٖت اإلاٗخ٣ضاث» أما عور بىض٦ذ ِّ
َّد
ُٗٞغ ٝالش٣اٞت بؤجها« :طل ٪ال٩ل اإلاغ٦ب الظي ٌكمل الٗاصاث
الٗاصاث التي ً٨خبؿها ؤلاوؿان ًٗ٦ى في مجخم٘» أما بىاػ ِّ
الاظخماُٖت في ظماٖت ما و٧ل عصوص أٗٞا ٫الٟغص اإلاخؤزغة بٗاصاث اإلاجمىٖت التي ٌِٗل ٞحها و٧ل مىخجاث ألاوكُت ؤلاوؿاهُت
ُٗٞغٞها ب٣ىله« :الش٣اٞت هي اإلاجمىٕ ال٨لي ألؾالُب الٟٗل والخ٨ٟحر لجماٖت
التي جخدضص بخل ٪الٗاصاث» أما بى٢اعصؽ
ِّ
َ
اظخماُٖت وهي جمشل مجمىٕ الخ٣الُض واإلاٗخ٣ضاث وؤلاظغاااث اإلاخىاعزت» أما لىوي ُ ٞيُ َٗ ِّغ ٝالش٣اٞت بؤجها« :طل ٪اإلاجمىٕ ال٨لي
إلاا ً٨دؿبه الٟغص مً مجخمٗه جل ٪اإلاٗخ٣ضاث وألاٖغا ٝواإلاٗاًحر الجمالُت وٖاصاث الُٗام والحغ ٝالتي لم ُيٌ َٗ ِّغٞها الٟغص
ُّ
هدُجت وكاَه الابخ٩اعي بل ٖغٞها ٦ترار اإلااضخي ًيخ٣ل الُه بىاؾُت الخٗلم الغؾمي وٚحر الغؾمي» ُيوَ َٗ ِّغٞها مالُىى ٞؿ٩ي
ب٣ىله« :الش٣اٞت هي طل ٪ال٩ل اإلاخ٩امل الظي َّد
ًخ٩ىن مً الخهاتو البىاتُت إلاسخل ٠اإلاجمىٖاث الاظخماُٖت مً ألا٩ٞاع
ؤلاوؿاهُت واإلاٗخ٣ضاث وألاٖغا ٝوالحغ ٝوألاصواث» ُيوَ َٗ ِّغٞها َحر ؾ٩ىُٞدـ ب٣ىله« :الش٣اٞت هي َغٍ٣ت خُاة الىاؽ» في
مجخم٘ َّد
مٗحن أما باهؼٍى ُي
ِّ َٗ ُٞغ ٝالش٣اٞت بؤجها «طل ٪اإلاجمىٕ ال٨لي لظل ٪اليؿ ٤ال٨لي مً اإلاٟاَُم والاؾخٗماالث والخىُٓماث
َٗ ُٞغٞها ب٣ىله« :الش٣اٞت َّد
ُي
جخ٩ىن مً الؿلى٥
واإلاهاعاث وألاصواث التي جخٗامل بها البكغٍت م٘ البِئت إلقبإ خاظاتها» أما بضوي ِّ
ومً ألا٩ٞاع التي ً٨دؿبها ألاٞغاص مً زال ٫اإلاجخم٘» أما عاص ٧لُ ٠بغوان ٞحري أن الش٣اٞت« :هي ٖملُت ا٦دؿاب الخ٣الُض
الش٣اُٞت وهي الٗملُت التي جيخ٣ل بها اللٛت واإلاٗخ٣ضاث وألا٩ٞاع والظو ١واإلاٗغٞت واإلاهاعاث والاؾخسضاماث في مجمىٖت
ُي َ
ٌة
ٌٗبر ًٖ البيُت
اظخماُٖت مُٗىت أو َب٣ت اظخماُٖت مً ظُل الى آزغ» أما ٞاًغباهِّ ُٗٞ ٪غ ٝالش٣اٞت بؤجها« :ق٩ل ٖام ِّ
الاظخماُٖت والىٓام الؿُاسخي وألاق٩ا ٫الا٢خهاصًت وبيُت الُ٣م» وٍ٣ى٦ ٫غوبحر في حٗغٍٟها« :الش٣اٞت هي مجمىٕ ما أهخجه
ًء
البكغ في اظخماٖهم ٦ما أجها ٢ىة َاتلت جئزغ في البكغٍت ظمٗاا أٞغاصا وظماٖاث ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي والاظخماعي» ُيوَ َٗ ِّغٞها
ًء
جدضص ظىَغ خُاجىا» أما مُض ٞخ٣ى« :٫ان الش٣اٞت حٗجي
ؾابحر بؤجها« :مجمىٕ اإلاماعؾاث واإلاٗخ٣ضاث اإلاخىاعزت اظخماُٖا التي ِّ
ًء
َّد
ًء
طل ٪ال٩ل اإلاغ٦ب مً الؿلى ٥اإلاخىاعر» وج٣ى ٫أًًا« :أما انُالح ز٣اٞت ٞهى ٌٗجي أق٩اال مً الؿلى ٥اإلاىعور الخام
بمجخم٘ مٗحن أو مجمىٖت مً اإلاجخمٗاث أو ظيـ مٗحن أو مىُ٣ت بُٗجها أو ػمً بُٗىه» ُيوَ َٗ ِّغ ٝباعؾىهؼ الش٣اٞت ب٣ىله« :ان
الش٣اٞت َّد
جخ٩ىن مً جل ٪الىماطط اإلاخهلت بالؿلى ٥وبمىخجاث الٟٗل ؤلاوؿاوي التي ًم ً٨أن جىعر بمٗجى أن جيخ٣ل مً ظُل
لجُل بهغ ٝالىٓغ ًٖ الجُىاث البُىلىظُت».
ٌة
مٟهىم مدىعي ًخًمً ألا٩ٞاع والخهىعاث اإلاىعوزت
ومً زالَ ٫ظا ال٨م الهاتل مً الخٗاعٍ ٠ه٣ى ٫بؤن للش٣اٞت اطن َى
والٗاصاث والُ٣م واإلاىا ٠٢الؿاتضة في مجخم٘ َّد
مٗحن.
اإلابدض الشاوي :الخىىع الشهافي
ًء
مما القُٞ ٪ه أن الش٣اٞت جخسظ أق٩اال مخىىٖت ٖبر الؼمان واإلا٩ان ،وَظا الخىىٕ ًخجلى في أنالت الهىٍاث اإلامحزة
للمجمىٖاث واإلاجخمٗاث التي جخؤل ٠مجها ؤلاوؿاهُت و٦ظا في حٗضصَا وجٟاٖلها.
وَظا الخىىٕ اإلاالخٔ ٖلى مؿخىي الش٣اٞاث ؤلاوؿاهُتٌٗ ،جي أن الحًاعة ؤلاوؿاهُت مى٣ؿمت ومخىىٖت ومسخلٟت ،ألامغ الظي
ظٗل الضو ٫وألامم اإلاخدضة واإلاىٓماث ٚحر الح٩ىمُت جىلي ؤلاَخمام بً٣اًا الخىىٕ الش٣افي واصاعة الخىىٕ ٦آلُت لحٟٔ
واؾخضامت ألامً والؿلم الضولُحن.
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ٕٔٓٓ ،جم اٖخماص ؤلاٖالن الٗالمي بكؤن الخىىٕ الش٣افي في الضوعة الحاصًت و الشالزحن للمئجمغ الٗام
ٟٞي قهغ هىٞمبر مً ؾىت
إلاىٓمت الُىوؿ٩ى .و ًغمي َظا ؤلاٖالن ،الى نىن الخىىٕ الش٣افي باٖخباعٍ ٦جزا خُا و بالخالي ٦جزا مخجضصا .اط ال ًجىػ أن ًىٓغ
الُه ٦ترار عا٦ض بل ٗ٦ملُت جمشل يماهت لب٣اا البكغٍت .و حهض ٝالى جٟاصي أوظه الخٟغ٢ت ومٓاَغ ألانىلُت التي جغسخ و
ج٣ضؽ الٟىاع ١باؾم الازخالٞاث الش٣اُٞت.
٦ما قضص ؤلاٖالن اإلاظ٧ىع ٖلى يغوعة أن ٌٗتر٧ ٝل ٞغص بخٗضص طاجُاجه في ٦ى ٠مجخمٗاث جدؿم طاتها بالخٗضصًت ،وَى
الاٖترا ،ٝالظي ًم ً٨مً نىن الخىىٕ الش٣افي ،بىنٟه ٖملُت جُىعٍت و مهضع ٢ضعة ٖلى الخٗبحر و ؤلابضإ و الخجضًض.
ًء
ًء
وهٟـ ؤلاٖالن اٖخبر الخىىٕ الش٣افي ألو ٫مغة «جغازا مكتر٧ا لئلوؿاهُت» حٗض خماًخه يغوعة أزالُ٢ت الػمت الخترام ٦غامت
ٕٕٓٓ ،و عخبذ بالخُىٍ الغتِؿُت لخُت ٖمل جم اٖضاصَا مً
ؤلاوؿان .زم اٖخمضجه الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضةٖ ،ام
أظل جىُٟظٍ ،بل و أٖلىذٕٔ ماًى ًىما ٖاإلاُا للخىىٕ الش٣افي للحىاع والخىمُت.
اإلاىلب ألاوُ :مكهىم الخىىع الشهافي:
ٖلى اإلاؿخىي اللٛىي الٗام ،حكحر ٖباعة الخىىٕ الش٣افي الى احؿام الش٣اٞت البكغٍت بؿمت الخىىٕ أي ٧ىجها جدباًً وجسخل٦ ٠ما
جدكابه و جخُاب ٤مًمىها و ق٨ال ٖلى هدى ًجٗلها جخماًؼ الى اهىإ 742.وبهظا اإلاٗجى اللٛىي ال حٗضو ٖباعة الخىىٕ الش٣افي ان
ج٩ىن ونٟا للىا ٘٢الش٣افي البكغي مىٓىعا الُه مً ػاوٍت الخباًً او الازخال ٝوالدكابه أو الخُابٖ ٤لى اإلاؿخىي الجمعي في
هٟـ الؼمً أي مً ظماٖت الى ظماٖت متزامىت مٗها  .و م٘ ان َظا الخباًً او الخُاب ٤الش٣افي ًم ً٨مالخٓتهما ٖلى مؿخىي
اٞغاص الجماٖت الىاخضة ٦ما ًم ً٨مالخٓتهما ٖلى مؿخىي الجماٖت الىاخضة – ٩٦ل -في أػمان مسخلٟت مً جاعٍسها وٖلى
مؿخىي الٟغص الىاخض في مغاخل ػمىُت مسخلٟت مً ٖمغٍ الا ان اإلاٗجى اإلاخباصع للظًَ و – عبما لظل -٪اإلاٗخبر لٛىٍا لٗباعة
الخىىٕ الش٣افي َى جىىٕ الش٣اٞت و ازخالٞها مً ظماٖت الى ازغي متزامىت .
أما ٖلى اإلاؿخىي الانُالحي ٞان الخىىٕ الش٣افي ًغمؼ الى مٟهىم ْهغ مئزغا و ما ػا ٫في َىع الدك٩ل و الخ٩ىن .وَؿخيخج مً
ألاصبُاث طاث الهلت ان َظا اإلاٟهىم ،بك٩ل ٖامً ،خمدىع خى:٫
 الخؤُ٦ض ٖلى اًجابُت الخىىٕ الش٣افي واَمُت اؾخمغاعٍ. خ ٤مسخل ٠الش٣اٞاث في خُ٦ ٟٔاجها واخترام اوظه ازخالٞها وجمحزَا وخماًت نىاٖاتها(الش٣اُٞت). يغوعة ج٣ىحن َظا الح ٤صولُا.ومً الىاضح اهه م٘ ان َظا اإلاٟهىم ًيبجي ٖلى  ،ج٣غٍبا ،طاث اإلاضلى ٫اللٛىي لٗباعة الخىىٕ الش٣افي اإلاكاع الُه آهٟا اال اهه
ًخجاوػ الُاب٘ الىنٟي لظل ٪اإلاضلى ،٫و الظي ً٩اص ً٩ىن مدل اظمإ ل٩ىهه ٌٗ٨ـ واٗ٢ا ٢اتما ،و ًًٟي ٖلُه بٗضا جُُ٣مُا
و ج٣ىُيُا ًشحر زالٞا ( هٓغٍا) ما و ًهُضم بالىا ٘٢الظي قهض و ٌكهض مداوالث وؾُاؾاث ٖملُت اصث الى ،واخُاها
اؾتهضٞذ ،ايٗا ٝاو ا٢هاا او مدى ز٣اٞاث مُٗىت

ٕٗ ٚباتريك سافيدان ,الدولة والتعدد الثقايف ,ترمجة ادلصطفى حسوين ,دار توبقال للنشر ,ادلغرب ,ٕٓٔٔ ,صٗٗ.
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وَى اإلاٟهىم اإلابجي ٖمىما ٖلى طاث اإلاضلى ٫اللٛىي لٗباعة الخىىٕ الش٣افي وان ججاوػ الُاب٘ الىنٟي لظل ٪اإلاضلى ٫الى ابغاػ أن
مً ؾماث الش٣اٞت البكغٍت ؾمت الخىىٕ أي ٧ىجها جدباًً وجسخل٦ ٠ما جدكابه و جخُاب ٤مًمىها و ق٨ال ٖلى هدى ًجٗلها
743
جخماًؼ الى اهىإ.
أما ٖباعة الخىىٕ الش٣افي ،خؿب حٗغٍ ٠مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والٗلىم والش٣اٞت (الُىوؿ٩ى)٣ُٞ ،هض بها ٖضًض الُغ١
اإلاٗبرة ًٖ ز٣اٞاث الٟئاث الاظخماُٖت و اإلاجخمٗاث .و ًخم جىا٢ل أق٩ا ٫الخٗبحر ًٖ َظٍ الش٣اٞاث مً زال ٫الؿل٘
والخضماث الش٣اُٞت صازل اإلاجخمٗاث و ُٞما بُجها ،وال جىدهغ بالًغوعة صازل هُا ١الحضوص الىَىُت .و مً ألاق٩ا٫
اإلابضًت للش٣اٞت ٖبر الؼمان واإلا٩ان ،جيب٘ زهىنُت و حٗضص الهىٍاث و أق٩ا ٫الخٗبحر الش٣افي ل٩اٞت قٗىب اإلاٗمىعة و
مجخمٗاتها .وال ج٣خهغ ججلُاث الخىىٕ الش٣افي ٖلى جىىٕ أؾالُب الخٗبحر ًٖ الترار الش٣افي للبكغٍت وأؾالُب خماًخه وازغاته
و ه٣له الى ألاظُا ٫اإلا٣بلت .بل حكمل ٦ظل ٪جىىٕ أق٩ا ٫الخٗبحر الش٣افي التي جدملها الؿل٘ والخضماث الش٣اُٞت في ظمُ٘ أهداا
الٗالم وقتى أهماٍ ؤلاهخاط و اليكغ و الخىػَ٘ و الاؾتهال ،٥أًا ٧اهذ الىؾاتل والخ٨ىىلىظُاث اإلاؿخسضمت.
اإلاىلب الشاوي :الهىٍت الشهاقُت:
ل٩ل اوؿان َىٍت ًسخل ٠بها ًٖ ٚحرٍ مً بجي ظيؿه في صعظت اؾخىائها ومىاؾبتها للمٗاًحر الىمىطظُت للهىٍت الؿىٍت  .خُض
ًء
ً٣ىٖ ٫ؼ وظل " :وهٟـ وما ؾىاَا ٞؤلهمها ٞجىعَا وج٣ىاَا"ٞ ،الهىٍت حٗجي حٗغٍ ٠ؤلاوؿان لىٟؿه ٨ٞغا وز٣اٞت وأؾلىب
خُاة.
٦ما ل٩ل أمت َىٍتها التي جمحزَا ًٖ ٚحرَا٢ ،ا ٫حٗالى ":لٍل ظػلىا مىٌم ؼشغت ومنهاظا "ؾىعة اإلااتضة.ٗ8
والهىٍت جضٖ :٫لى محزاث مكتر٦ت أؾاؾُت إلاجمىٖت مً البكغ ،جمحزَم ًٖ مجمىٖاث أزغي 744.أٞغاص اإلاجمىٖت ًدكابهىن
باإلاحزاث ألاؾاؾُت التي ٧ىهتهم ٦مجمىٖت ،وعبما ًسخلٟىن في ٖىانغ أزغي ل٨جها ال جئزغ ٖلى ٧ىجهم مجمىٖت ،ول٣ض ا٢ترن
مٟهىم الهىٍت بك٩ل ٦بحر بالش٣اٞت وؾىداو ٫مً زالَ ٫ظا اإلاُلب
الكشع ألاوُ :الشهاقت والهىٍت :
ْهغ مٟهىم ( الهىٍت) بٗض البروػ الظي ٖغٞه مٟهىم ( الش٣اٞت )ٞ ،ؤعجبِ به ختى ناع ً٣ا" ٫الهىٍت الش٣اُٞت" ،وٍتر٦ب
مهُلح "الهىٍت الش٣اُٞت" مً لٟٓخحن مغجبُخحن ٖلى ؾبُل ؤلاياٞت والا٢تران لًغوعة وٖال٢ت وُُْٟت بحن َغفي اإلاغ٦ب،
وُْٟت ال جخد ٤٣في ُٚاب أخض الُغٞحنَ ،غ ٝالهىٍت وَغ ٝالش٣اٞت مشلما َى خا ٫مهُلح " الهىٍت اللٛىٍت".
ول٣ض جمحز مٟهىم الهىٍت بؤهه:
 بالغٚم مً أن مٟهىما " الش٣اٞت والهىٍت الش٣اُٞت " مغجبُان بمهحر واخض اال أجهما لِـ مً الؿهل الخلِبُجهما ،بل َىاٞ ٥غوً ١م ً٨اًغاصَا ٖلى الىدى الخالي :
ًٔ /م ً٨للش٣اٞت أن حٗمل بضون وعي للهىٍت بِىما ًم ً٨الؾتراجُجُاث الهىٍت أن حٗالج الش٣اٞت أو حٛحرَا وبالخالي
الًب٣ى َىا ٥شخئ مكتر ٥م٘ ما ٧اهذ ٖلُه في الؿاب. ٤
ٖٗٚ

.Norbert Elias, la civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973, p.12 - 13

ٗٗ ٚعبد الرزاق الدواي ،المرجع السابق ،ص16 .
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ٕ /جيكؤ الش٣اٞت في ظؼا ٦بحر مجها ًٖ ٖملُت ال واُٖت أما الهىٍت ٞخدُل الى مُٗاع اهخماا ًجب أن ً٩ىن واُٖا ألجها
أي الهىٍت ج٣ىم ٖلى حٗاعياث عمؼٍت.
 ان ق٩ل الهىٍت الحضًض ما َى اال امخضاص لٓاَغة جمجُض الازخال ٝالتي اهبش ٤في الؿبُٗىاث ٦ىدُجت للخدغ٧اثؤلاًضًىلىظُت 745اإلاخىىٖت.
 ٨ٞغة " الهىٍت الش٣اُٞت" جدىلذ الى مٟهىم في جهاًت الخمؿُيُاث ،وطل ٪بالى .م .ألامغٍُ٨ت بمؿاٖضة ٖىامل أَمها :حٗضص ألا٢لُاث التي وكؤث بؿبب الهجغة ،مجها أ٢لُت " الؿىص " .
 ٨ٞغة " الهىٍت الش٣اُٞت" جدىلذ الى مٟهىم في جهاًت الخمؿُيُاث ،وطل ٪بالى .م .ألامغٍُ٨ت بمؿاٖضة ٖىامل أَمها :حٗضص ألا٢لُاث التي وكؤث بؿبب الهجغة ،مجها أ٢لُت " الؿىص " .
الكشع الشاوي :غالنت الشهاقت بالهىٍت:
ج٣ىم ٖال٢ت الش٣اٞت بالهىٍت ٖلى َبُٗت وصوع ٧ل مجهما في خُاة ؤلاوؿان وٖلى الخؤزحر اإلاخباص ٫بُجهما ،وٍم ً٨اظما ٫عوابِ
ؤلاجها ٫بحن الش٣اٞت والهىٍت في آلاحي:
ؤوال :الهىٍت يذاللت للشهاقت:
اطا ٧اهذ الهىٍت جضٖ ٫لى اإلااَُت والش٣اٞت جضٖ ٫لى ماَُت ؤلاوؿان ٨ٞغٍا وز٣اُٞا وخًاعٍاٞ .بن الهىٍت جضٖ ٫لى الش٣اٞت
وحٗبر ًٖ م٩ىهاتها وٖىانغَا ومخًمىت في الش٣اٞتٞ ،ل٩ل ز٣اٞت َىٍت وز٣اٞت مً ٚحر َىٍت ٖضم وال وظىص لها.
وبم٣ضاع حٗضص وجباًً الش٣اٞاث جخٗضص الهىٍاث وجدباًً ،بما أن َىٍت الش٣اٞت هي الشابذ مً الخهاتو واإلا٩ىهاث ال اإلاخدى٫
في الش٣اٞت اإلامحز لها ًٖ ٚحرَا مً الش٣اٞاث ألازغي،
زاهُا :بجفاُ الػلت باإلاػلىُ:
جخهل الش٣اٞت بالهىٍت اجهاال ٖلُا ،اجها ٫اإلاٗلى ٫بالٗلتٞ ،الش٣اٞت ٖلت وظىص الهىٍت ،ألن الش٣اٞت جهى٘ الهىٍت ،ولىال
الش٣اٞت ما ْهغث الهىٍاث الش٣اُٞت أنالٟٞ ،ي مؿعى الهىٍت الش٣اُٞت هجض الش٣اٞت أؾب ٤مً الهىٍت ،والهىٍت لضي بجي البكغ
في ٧ل اإلاؿخىٍاث جخًمً صوما الش٣اٞت والٗىانغ الش٣اُٞت وحٗبر ٖجها وًٖ الخٗضص ال٨ٟغي والخباًً الش٣افي 746،والش٣اٞت جيخج
الهىٍت وجهبٛها بسهاتهها وممحزاتها وجخُىع الهىٍت بخُىع الش٣اٞت أي جخؤزغ الهىٍت بالش٣اٞت أي الهىٍت الش٣اُٞت ؾلبا
واًجابا ،جًٗ ٠وج٣ىي وجخالشخى بًٗ ٠أو ٢ىة وجالشخي الش٣اٞت.
زالشا :وؽإة مفىلح "الهىٍت الشهاقُت":
 هدُجت الٗال٢ت بحن مضلى ٫الش٣اٞت والهىٍت هخج مهُلح "الهىٍت الش٣اُٞت" ٖلى ؾبُل الا٢تران الىُْٟي في الؼمان واإلا٩انوفي اَاع الخدىالث التي ٖغٞها جاعٍش ؤلاوؿاهُت مىظ ال٣ضًم ختى آلان 747،مهُلح "الهىٍت الش٣اُٞت" الظي ٌٗجي ؾاتغ
٘ٗٚ
 :رلموعة متجانسة من األفكار وادلعتقدات اليت تسيطر على مجاعة معينة فقد يكون زلتواىا دينياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو فلسفياً
 ٚٗٙسالمة موسى ،المرجع السابق ،ص12.

747

Emile Tonnelat, «Kultur, Histoire du mot, évolution du sens» in Lucien Febvre et al, Civilisation : le mot et
l’idée, Paris, la Renaissance du Livre, 1930, p. 65-66.
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الخهاتو واإلامحزاث واإلا٩ىهاث ال٨ٟغٍت والاظخماُٖت والخاعٍسُت التي جىٟغص بها ز٣اٞت ما ،جمخل٨ها ظماٖت بكغٍت ما ،جخمحز بها
ُي
َظٍ الش٣اٞت ًٖ ٚحرَا مً الش٣اٞاث ألازغي ،وجدضص ماَُت الجماٖت البكغٍت وجمحزَا ًٖ ٚحرَا مً الجماٖاث البكغٍت
ألازغيَ ،ىٍت َاتُٟت ٧اهذ أو َىٍت صًيُت أو َىٍت لٛىٍت أو َىٍت ٖغُ٢ت أو َىٍت وَىُت ج٣ىم ٖلى الىَىُت ٦مبضأ و٨ٞغ
ووظضان وؾلى ٥وٖلى حؿاوي اإلاىاَىحن صازل الىًَ والضولت في الح٣ى ١والىاظباث وَى اإلاؿعى الظي جيكضٍ الضو٫
اإلاٗانغة.
الكفل الشاوي :الخىىع الشهافي يمفذس لإلبذاع:
ان الِٗل اإلاكتر ٥والخٗاون والاوسجام ،مً ألاؾاؾُاث التي ٢ام ٖلحها ؤلاظخمإ البكغي مىظ أمض ٢ضًمٞ ،ل٣ض ا٢خًذ
ْغو ٝالاظخمإ البكغي والٗمل ٖلى جُىَ٘ الُبُٗت لهالح ؤلاوؿان ،حٗاون الجمُ٘ ب ٌٛالىٓغ ًٖ ازخال ٝألاٖغا١
والش٣اٞاث وألاصًان ،وخغنا ٖلى أن ًٓل َظا الخآدي ٢اتما بحن ؤلاوؿان وأزُه ؤلاوؿان وجظوٍب الٟىاعٖ ،١ملذ الضو٫
واإلاجخمٗاث واإلاىٓماث الضولُت اإلاخسههت (الُىوؿ٩ى) مشال ٖلى وي٘ بغامج لخشمحن الخىىٕ الش٣افي وظٗله خاٞؼا للخىمُت مً
زال ٫الحىاع والٗمل اإلاكتر .٥ومً زالَ ٫ظا الٟهل ؾىداو ٫مٗالجخه في مبدشحن ٖلى الخىالي :هدىاو ٫في ألاو :٫ؤلاؾدشماع
في الخىىٕ الش٣افي ،أما الشاوي هدىاوُٞ ٫ه الخىىٕ الش٣افي واإلا٣اعبت ؤلابضاُٖت.
اإلابدض ألاوُ :ؤلاظدشماس في الخىىع الشهافي:
ٌٗخبر مٟهىم الخىىٕ الش٣افي مً اإلاٟاَُم اإلاهمت في اإلاجخم٘ الحضًض  ،الظي باث ًًم ظماٖاث مخىىٖت ز٣اُٞا ،وَكحر
مهُلح الخىىٕ الش٣افي ٖمىما الى الازخالٞاث ال٣اتمت بحن اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت في ألاهماٍ الش٣اُٞت الؿاتضة ٞحها و ًخجلى
َظا الخىىٕ مً زال ٫أنالت و حٗضص الهىٍاث اإلامحزة للمجمىٖاث واإلاجخمٗاث التي جخؤل ٠مجها ؤلاوؿاهُت ٞهي مهضع للخباص ٫و
ؤلابضإ٦ ،ما أهه يغوعي للجيـ البكغي مشل يغوعة الخىىٕ البُىلىجي باليؿبت لل٩اتىاث الحُت.و بهظا اإلاٗجى ٞبن الخىىٕ
الش٣افي َى الترار اإلاكتر ٥لئلوؿاهُت و ًيبػي الاٖترا ٝبه و الخؤُ٦ض ٖلُه لهالح أظُا ٫الحايغ و اإلاؿخ٣بلٞ .ازخالٝ
الش٣اٞاث الظي ًدُِ بىا الُىم َى هخاط آلال ٝألاٖىام مً جٟاٖل ؤلاوؿان م٘ الُبُٗت والٗال٢اث بحن قٗىب طوي أٖغاٝ
ومٗخ٣ضاث وأهماٍ ِٖل مسخلٟت ال بض مً جشمىُه بما ًسضم ؤلاوؿان.
اإلاىلب ألاوُ :جشمحن الخىىع الشهافي:
ان الٗامل ألاَم في الخىىٕ الش٣افي َى الش٣اٞت بمٟهىمها الكامل بضاا بالٗامل الاظخماعي واهتهاا الى الٗامل الش٣افي الظي ال
ًسخل ٠ازىان ٖلى أهه ًغج٨ؼ ٖلى ؤلاهخاط ألاصبي وال٨ٟغي والٟجي لِك٩ل بظل ٪الىٖاا الظي ًخًمً ٧ل ٖىانغ الخٗبحر التي
جدمل زهىنُت ومشل وُ٢م أي مجخم٘ وجخمدىع أؾاؾا خى ٫الخ٩امل والدؿامذ وألازىة والٗضالت واإلاؿاواة واخترام الٗ٣ل
748
و٦غامت ؤلاوؿان وع ٌٞالٓلم والٗضوان.
ان مً ألاَمُت باإلا٩ان أن وكحر الى أن واخضا مً مٗاوي الش٣اٞت ان لم ًَ ً٨ى مٗىاَا ألاقمل َى ال٣ضعة ٖلى الخؤ٢لم
وتهظًب الىٟـ وج٩ىًٍ ؤلاوؿان وجغبِخه ٖلى الالتزام باإلاشل الٗلُا ل٩ي ًهل الى مؿخىي ال٨ما ,٫واطا ٧ان َظا َى مٗجى
الش٣اٞت وَضٞها ٞال ًم ً٨أن جخهاصم ز٣اٞت م٘ أزغي ألن َظٍ اإلاشل والُ٣م هي التي حك٩ل مٟهىم ؤلاوؿاهُت التي جخجاوػ
اإلا٩ان والؼمان والٗغ ١واللىن والضًً في اَاع جىىٖها مك٩لت بظل ٪أعيُت نالحت للخٗاٌل الؿلمي بحن ؤلاوؿاهُت ظمٗا.
 ٚٗٛحسن الصفار ,ادلرجع السابق ,ص ٔٔٔ.
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الكشع ألاوُ :مضاًا الخىىع الشهافي:
مً اإلام ً٨أن ً٩ىن الخىىٕ الٗغقي ٖامال للهغإ والخىاخغ بحن اليؿُج اإلاجخمعي ُٞما لى ٧ان ًيبظ الخىىٕ الش٣افي وال ً٣غٍ
و٦ظا الحا ٫باليؿبت للخىىٖاث ألازغي ،أما في خالت ؤلا٢غاع بصحت الخىىٕ الش٣افي وال٣بى ٫به وخماًخه وجىمُخه بحن أ٢لُاث
وأزيُاث اإلاجخم٘ ٧اٞتٞ ،بن طل ٪ؾُيخهي الى بىاا مجخم٘ مخدغع ًخدلى بمؼاًا ٖهغٍت جِؿغ له اللحا ١بالغ٦ب اإلاخ٣ضم
للمجخمٗاث الحغة اإلاٗانغة.
٦ما أهه ال ًم ً٨بؤي خا ٫مً ألاخىا ٫اٟٚا ٫محزة مهمت ًخمسٌ ٖجها الخىىٕ الش٣افي في اإلاجخم٘ ،والتي أوعصَا اٖالن
الُىوؿ٩ى الٗالمي بكؤن الخىىٕ الش٣افي في ٣ٞغجه الشالشت ( :ان الخىىٕ الش٣افي ًىؾ٘ هُا ١الخُاعاث اإلاخاخت ل٩ل ٞغصٞ ،هى
أخض مهاصع الخىمُت ،ال بمٗجى الىمى الا٢خهاصي ٞدؿب ،واهما مً خُض هي أًًا وؾُلت لبلى ٙخُاة ٨ٞغٍت وٖاَُٟت
وأزالُ٢ت وعوخُت ْ
مغيُت).
ًء
اط ٌك٩ل ٖامال مهما ومؿاٖضا ٖلى الخىمُت بؤق٩الها وأهىاٖها ٧اٞت ،وال ًىدهغ طل ٪في جىمُت الش٣اٞت وخضَا َاإلاا أن
َظا الخىىٕ ٌؿاٖض في جىمُت اإلاىاَب وؤلابضإ ؤلاوؿاوي في اإلاجاالث ٧اٞت.
بهظا اإلاىٓىع ًم ً٨أن ًئصي الخىىٕ الش٣افي الى زل ٤مىٓىمت خُاجُت مخ٩املت ومخُىعة في آن ،وَظٍ اخضي أَم مؼاًا
الخىىٕ الش٣افي ،خُض ًخاح للٟغص أن ٌٗبر ًٖ آعاته ؾىاا ٖبر ال ًٟاو الش٣اٞت او الؿُاؾت او الىؾاتل ألازغي التي ًٟ٨لها
له الىٓام الضًم٣غاَي وٍدمحها بل ًُىعَا وٍيكغَا وٍجٗلها مخاخت للجمُ٘ مً صون اؾخصىاا ٞدك٩ل ٖامل ٢ىة مخباصلت
749
بحن الؿُاسخي وؾلُخه وبحن الخىىٕ اإلاجخمعي مً زال ٫جىىٕ ز٣اٞاجه وخماًتها في آن.
الكشع الشاوي :جٍازل الجهىد لترظُخ الخىىع الشهافي:
ًء
التر٦حز ما ػا٢ ٫اتما ٖلى أَمُت حٗاون مسخل ٠أَُا ٝاإلاجخم٘ مً مشٟ٣حن ،مىٓماث مجخم٘ مضوي٢ ،اصة ؾُاؾحن،
أصحاب ال٣غاعاث اإلاسخلٟتَُ ،ئاث ،مىٓماث وَىُت وصولُت الح٩ىمُت مجها وٚحر الح٩ىمُت وٚحرَا مً اإلاٗىُحن لحماًت
الخىىٕ الش٣افي في اإلاجخم٘ الىاخض أوال زم ٟ٦التها وخماًتها وجُىٍغَا بحن اإلاجخمٗاث الازغيٞ ،اإلاؼاًا التي جىُىي ٖلحها
ُٟ٦لت بسل ٤خالت مً الخُىع اإلاًُغص في ٖمىم اإلاُاصًً لىهل الى بىاا مجخم٘ ً٣بل الجمُ٘ وٍدخًً الجمُ٘
وَؿاٖضَم ٖلى الابضإ والخُىع اإلاخىانل.
والبض أن وكحر َىا الى الىاظب ألازالقي الظي ًدخم ٖلى ال٣اصة الؿُاؾحن ٖلى وظه الخدضًض خماًت الخىىٕ الش٣افي وٖضم
الؿماح للمؿاؽ بمً حهض ٝالى جُىٍغٍ وظٗله ؾمت مً ؾماث اإلاجخم٘ ،خُض ًخُلب الامغ حٗاوها ظاصا م٘ اإلاٗىُحن ٖبر
آلُاث ٖملُت مسُِ لها ل٩ي جهبذ ههجا ً٣خٟي أزغٍ الىاؽ بمسخل ٠مكاعبهم.
ٗٞلى ألاهٓمت الؿُاؾُت أن حؿهم في حصجُ٘ الخىىٕ وخماًخه ٧ىهه خ٣ا مً الح٣ى ١ألاؾاؾُت للمجخم٘ وم٩ىهاجه
اإلاسخلٟت ،و٢ض ظاا في اإلااصة الغابٗت مً الاٖالن اإلاظ٧ىع آهٟا:
(ان الضٞإ ًٖ الخىىٕ الش٣افي واظب أزالقي ال ًىٟهل ًٖ اخترام ٦غامت ؤلاوؿانٞ .هى ًٟترى الالتزام باخترام خ٣ى١
ؤلاوؿان والحغٍاث ألاؾاؾُت).
 ٜٚٗباتريك سافيدان ,ادلرجع السابق ,ص ٗٛ .
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وٍدض الاٖالن اإلاظ٧ىع ظمُ٘ اإلاٗىُحن ؾىاا أ٧اهىا ٢اصة ؾُاؾُحن ام مشٟ٣حن ام ٚحرَم ٖلى أَمُت اإلاؿاٖضة في جغؾُش
ًء
َظا الهض ٝاإلاجخمعي الاوؿاوي ،هٓغا للمؼاًا اإلاهمت وال٨شحرة التي جخمسٌ ًٖ الالتزام به مً لضن اإلاجخمٗاث الؾُما
جل ٪التي ال جؼا ٫جدبى في الُغٍ ٤الى الخُىع والاعج٣اا٣ٞ ،ض وعص في اخضي ٣ٞغاث الاٖالن بهظا الهضص:
(الى ظاهب ٟ٦الت الخضاو ٫الحغ لؤل٩ٞاع ًٖ َغٍ ٤ال٩لمت والهىعةً ،يبػي الحغم ٖلى جم٨حن ٧ل الش٣اٞاث مً
الخٗبحر ًٖ هٟؿها والخٗغٍ ٠بىٟؿها .طل ٪ان خغٍت الخٗبحر ،وحٗضصًت وؾاتل ؤلاٖالم ،والخٗضصًت اللٛىٍت ،واإلاؿاواة في
ٞغم الىنى ٫الى أق٩ا ٫الخٗبحر الٟجي واإلاٗاع ٝالٗلمُت والخ٨ىىلىظُت ،بما في طل ٪اإلاٗاع ٝفي نىعتها الغ٢مُت،
واجاخت الٟغنت لجمُ٘ الش٣اٞاث في ان ج٩ىن خايغة في وؾاتل الخٗبحر واليكغ ،هي ٧لها يماهاث للخىىٕ الش٣افي).
وَ٨ظا ه٩ىن ٢ض خ٣٣ىا مً زال ٫الخىىٕ الش٣افي ومؼاًاٍ مجخمٗا ٖهغٍا ًدخًً الش٣اٞاث ٧لها وٍُىعَا وَؿاٖض
ٖلى الاوسجام بحن حك٨التها اإلاسخلٟت بما ًًمً جُىعَا وخماًتها لخهبذ ٖامل ٢ىة ال ٖامل جٟغٍ ٤للمجخم٘.
اإلاىلب الشاوي:الخىىع الشهافي مفذس لإلظدشماس:
ٖلى مغ الخاعٍش البكغي ،ق٩ل الخىىٕ الش٣افي الضًجي والٗغقي والؿُاسخي والاظخماعي مهضعا َام للخالٞاث والحغوب في اخُان
٦شحرة ،ومهضعا لالؾدشماع والىجاح أخُان أزغي ،وهدُجت لهظٍ الهُٗت ً ٠ُ٦م ً٨ؤلاؾدشماع في َظا ؤلازخال ٝأو الخىىٕ
الش٣افي اًجابُا؟
اهه مً الخدضًاث ال٨بري اصاعة َظا الخىىٕ ،وطل ٪مً زال ٫الخٗامل م٘ َظا الازخال٦ ٝغاٞض اًجابي ًهب في مهلحت
البكغٍتَ .ىا ًم ً٨جىنُ ٠الاصاعة الىاجحت للخىىٕ الش٣افي بؤجها جل ٪الاصاعة التي جدؿم بم٣اعبت اإلاماعؾاث الصحُدت في ٞهم
اصواث الخدٟحز وع ٘ٞمؿخىي الخىانل م٘ مجمىٕ الكٗىب اإلاسخلٟت في الُُ ٠الش٣افي (الاظخماعي والؿُاسخي والضًجي وألازجي
وٚحرَا )  ،في مداوالتها لؤلؾدشماع في َظا اإلاىعص الٛجي وجدىٍل َظٍ الخدضًاث الى ٞغم في ؾبُل الىنى ٫الى الثراا اإلااصي
والاوؿاوي وامخالٖ ٥ىانغ ال٣ىة للٟغص واإلاجخم٘ بمٟهىمها ألاقمل.
الكشع ألاوُ :بظدشماس الخىىع الشهافي في الىظام ؤلاظالمي:
الىٓام الاؾالمي الانُل ٢ض اؾدشمغ في الخىىٕ الش٣افي ،و٢ض اه٨غث ال٨شحر مً ههىنه اإلاُل الى حؿُُذ َظٍ الش٣اٞت ٣٦الب
واخض ،وبظل ٪جم خ ٟٔخ ٤الخمحز والازخال ٝفي َظٍ الش٣اٞاث٢ ،ا ٫حٗالى ( ل٩ل ظٗلىا مى٨م قغٖت ومجهاظا ولى قاا هللا
لجٗل٨م امت واخضة ) ( .اإلااتضة ،)ٗ8:و٢ا ٫حٗالى (ومً آًاجه زل ٤الؿمىاث والاعى وازخال ٝالؿيخ٨م وألىاه٨م ان في طل٪
آلًاث للٗاإلاحن ).الغوم ،)ٕٕ:وفي ؾىعة ازغي ٢ا ٫حٗالى (اصٕ الى ؾبُل عب ٪بالح٨مت واإلاىٖٓت الحؿىت وظاصلهم بالتي هي
ٕ٘ٔ).
اخؿً ) ( .الىدل:
الكشع الشاوي :بظدشماس الخىىع الشهافي في ظل الجهىد الذولُت:
ػزغ الاٖالن الٗالمي إلاباصة الخٗاون الش٣افي الضولي الهاصع ًٖ (الُىوؿ٩ى) بىهىم الزغاا الاَاع الخىا٣ٞي إلاؿؤلت الخٗاون
الش٣افي بحن صو ٫الٗالم ،بما ًٟ٨ل خماًت زهىنُت َظٍ الش٣اٞاث الٗاإلاُت وًٍمً الح ٤ل٩ل لكٗىب في جىمُت الش٣اٞت
الخانت بمجخمٗاتهاٖ ،لى ان ج٩ىن َظٍ الش٣اٞاث اإلاسخلٟت واإلاخىىٖت جغازا مكتر٧ا ومل٩ا ل٩ل البكغ ،وبظل٧ ٪ان اإلاُلىب ان
حؿاَم َظٍ الش٣اٞاث الخانت بغٞض الش٣اٞت ال٩لُت للٗالم بُغ ١اًجابُت ،مً زال ٫الكغا٦ت والخٗاون بهض ٝاٚىاا َظا
الترار الٗالمي وججىب مؿؤلت الٗضاوة والهغإ الحًاعي بحن الش٣اٞاث اإلاسخلٟت .و٢ضع حٗل ٤ألامغ بخجاعب الضوُٞ ٫ما
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ًسو الخىىٕ الش٣افي ٣ٞض ق٩ل الخىىٕ الش٣افي الضًجي والٗغقي والؿُاسخي ُ٢مت مًاٞت لضو ٫الٛغب بٗض خغوب وهؼاٖاث
صامذ َىٍال ،وجمشل طل ٪في اوكاا اهجح ججم٘ ا٢خهاصي وؾُاسخي ٖلى مضي الخاعٍش الاوؿاوي وَى الاجداص الاوعوبي ،عٚم
ال٨شحر مً الازخالٞاث الش٣اُٞت والضًيُت وألازيُت الٗغُ٢ت التي ؾاصث َظٍ الضو.٫
اإلابدض الشاوي :الخىىع الشهافي واإلاهاسبت ؤلابذاغُت:
" ًسل ٤الخىىٕ الش٣افي ٖاإلاا ٚىُا ومخىىٖا مما ًؼٍض مً مجمىٖت مً الخُاعاث وَٛظي الُ٣م وال٣ضعاث البكغٍت  ،وبالخالي ٞاهه
ٕ٘ٓٓ).
اإلادغ ٥الغتِسخي للخىمُت اإلاؿخضامت للمجخمٗاث والكٗىب وألامم" (اجٟاُ٢ت الُىوؿ٩ى
ان الخىىٕ ؾىت َبُُٗت في البكغ أًً ًدباًً الىاؽ في عإاَم الش٣اُٞت وال٨ٟغٍت والؿلىُ٦ت .وَظا الازخال ٝما َى اال هدُجت
لخٗضص ألاٞهام واإلاضاع ٥والٗ٣لُاث ،والبِئت ال٨ٟغٍت والش٣اُٞت التي حِٗل ٞحها ألامم والكٗىب ،وحؿخ٣ي مجها مٗاعٞها
ًء
ؾىاا يمً الحًاعة الىاخضة أو الحًاعاث
ومُُٗاتها وجغا٦م زبراتها ؤلاوؿاهُت .لظل ٪ال يحر مً َظا الخىىٕ الش٣افي
اإلاخٗضصة ،لُهبذ مد ٪أو ٖامل مً ٖىامل ؤلازغاا والخ٣ضم وؤلابضإ.
اإلاىلب ألاوُ :اإلاجخمػاث الحُت نابلت للخجذد الذاثم:
في حُِٛب مبضأ الخىىٕ الش٣افي اهما َى حُِٛب ل٩ل َظٍ اإلآاَغ لٟاتضة مٓاَغ أزغي "أ٢ىي" أو جضمحر إلا٣ىماث طاث الخىىٕ
الٖخباعاث ٞى -١ز٣اُٞت أو ٖلى زلُٟت مً مىاَ ٠٢اتُٟت أو ازيُت أو لٛىٍت أو جاعٍسُت أو ٚحرَا.
الكشع ألاوُ :ـهل ؤلابذاع ؤلاوعاوي وتهزًبه:
اطا ٧ان مهُلح ز٣اٞت فى مٗىاٍ ألانلى َى اله٣ل والتهظًبٞ ،مً الًغوعي أن ًخم ن٣ل ؤلابضإ ؤلاوؿاوي وتهظًبهٟٞ ،ى
مىار الخٛحراث اإلاخالخ٣تً ،م ً٨لؤلٞغاص والجماٖاث ان جخ ٠ُ٨م٘ الجضًض وجى ٤ٞبحن واٗ٢ها والخُا ٫ؤلابضاعي ،وبما أن ٧ل
شخو لضًه ال٣ضعة ٖلى ؤلابضإ،اال أن َظٍ ال٣ضعة ٢ض جًُ٘ اطا لم ًخىٞغ لها مً ًغٖاَا ،لظا ٞان قغاعة ؤلابضإ الٟجى
جدؿم بالىضعة وجدخاط الى مً ًئججها بمجغص اهُال٢ها ،وٍم ً٨أن ً٩ىن ال ًٟابضاٖا ظماُٖا  ،خُض ٧اهذ الٟىىن ظؼا ال
ًىٟهل ًٖ مجغي الحُاة ،وٖىهغ ًغج٣ى بالٗمل الٗاصي ،لظا ٞبن الخىىٕ الش٣افي اعر ظماعي.
ٞمً اإلاهم أال ًئصي التر٦حز ٖلى ؤلاعر ال٣ضًم الى اَما ٫اإلاكغوٖاث اإلابخ٨غة التى ًم ً٨أن جض ٘ٞبضم ظضًض فى اليؿُج
الاظخماعى الٗامت والش٣افي زانت.
ومً أَم هىاجج ؤلاؾدشماع في الخىىٕ الش٣افي ؤلابضإ الظي مً أظلى مٓاَغٍ هجض الخ٣ضم الخ٣جى الظي ٢ض ً٩ىن خ ٤٣لئلوؿان
ال٨شحر مً ألاخالم  ،ل٨ىه أحى ب٩ىابِـ ج٣ىُت مؼعجت  ،مشل ألاؾلحت التى حؿخُُ٘ جضمحر ٧ى٦ب ألاعى ٧له ،أو الخالٖب فى
بيُت الجُىاث البكغٍت ،وما ًم ً٨أن ًئصي الُه الاؾخسضام ال٨شُ ٠للخ٣ىُت الحضًشت مً جٟصخى البُالت٦ ،ما آن زُالىا
الاظخماعى والؿُاسخى لم ًىا٦ب ما خ٣٣ه زُالىا الٗلمى والخ٣جى٣ٞ ،ض حٗامل الٗلماا م٘ أص ١زهاتو الظعة ،وأبٗض مجاالث
الًٟاا ،و٩ٞىا الكٟغة الجُيُت ،واؾخسضمىا الهىضؾت الىعازُت ،الا أهىا ال هؼا ٫ؾُاؾُا واظخماُٖا ٚاع٢حن فى ُ٦اهاث ٖخُ٣ت
٦ىٓام الضولت ال٣ىمُت ،أو الخىا ٌ٢بحن الُ٣اٖحن الٗام والخام ،أو الجض ٫خى ٫ممحزاث الغأؾمالُت ومؿاوئها وبضاتلها.
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الكشع الشاوي :الخىىع في الىظىد
الخىىٕ الش٣افي ٌٗجي يمان اؾخمغاع الخىىٕ في الىظىص ،ولِـ اؾخمغاع خالت مُٗىت مً خاالث الخىىٕ في جسلُض هٟؿها الى ما ال
جهاًت ،وٍٟترى َظا جىٞغ ال٣ضعة ٖلى ٢بى ٫الخٛحر الش٣افي والحٟاّ ٖلُه ،صون اٖخباعٍ مً أخ٩ام ال٣ضع ،و٢ض بحن ج٣غٍغ
اللجىت الٗاإلاُت اإلاٗىُت بـ «الش٣اٞت والخىمُت» ٖلى أن الخىىٕ الش٣افي لِـ ببؿاَت مجغص أنل مً ألانى ٫اإلامخل٨ت التي ًيبػي
خٟٓها ،بل َى مىعص ًدخاط الى حٗؼٍؼٍ والتروٍج له ،م٘ الاَخمام بهىعة زانت بما له مً ٞىاتض مدخملت ،بما في طل٪
اإلاجاالث البُٗضة ًٖ الش٣اٞت بمٗىاَا الًُ.٤
ًء
ًء
أنبذ الخىىٕ الش٣افي قاٚال عتِؿا مً الكىاٚل الاظخماُٖت 750،و٢ض وظضث صو ٫الٗالم هٟؿها خاتغة في ُُٟ٦ت
ًء
الاؾخجابت ،و٦شحرا ما ًخُلب ألامغ اؾخجابت ٖاظلت ،وَظا ما أوٗ٢ها في البدض ًٖ اؾخيباٍ َغ ١ظضًضة ،وبغوػ
نٗىباث ٖضًضة مً بُجها اإلاخٗل٣ت بٗال٢ت الش٣اٞاث بالخٛحر٣ٞ ،ض اخخاط ألامغ الى ؾبٗت ٖ٣ىص زال ٫ال٣غن الٗكغًٍ،
ًء
للبضا في ٞهم الش٣اٞاث ،باٖخباعَا ُ٦اهاث مخٛحرة ،و٧ان الاججاٍ ٢بل طلً ٪مُل الى اٖخباع الش٣اٞاث زابخت أؾاؾا
«جدىا٢ل» ألاظُا ٫مًمىجها ٖبر ٢ىىاث مسخلٟت ،مً ٢بُل الخٗلُم أو مماعؾاث صزى ٫اإلاجخم٘ ٖلى ازخالٞها ،أما
الُىمٞ ،بن الش٣اٞت جٟهم ٖلى هدى متزاًض ،بؤجها ٖملُت جخُىع مً زاللها اإلاجخمٗاث ٖلى مؿاعاث زانت بها ،وٍٟي
مٟهىم الازخال ٝبهىعة مىاؾبت «بالضًىامُُ٨ت» الخانت بها التي ججٗل الش٣اٞت جخٛحر م٘ الحٟاّ ٖلى هٟؿها ٦ما
هي ،وما هدخاط الُه َى وي٘ ؾُاؾاث جًٟي نبٛت اًجابُت ٖلى «الٟغو٢اث الش٣اُٞت» بدُض ًم ً٨للمجمىٖاث
التي جخهل ُٞما بُجها أو لؤلٞغاص الظًً ًدخ٩ىن ُٞما بُجهم ،الٗشىع في طل« ٪الٟاعٖ »١لى الحاٞؼ الظي ًض ٘ٞالى مخابٗت
الخُىع والخٛحر ،ولِـ الاهُىاا في َىٍاث مٛل٣ت ،وَظا ًضٗٞىا الى وظىب اجبإ ههج ظضًض اػاا الخىىٕ الش٣افي ،وَى
ههج ًغاعي الحغُ٦ت ،وجدضًاث الهىٍت مما ًغجبِ بضوام الخٛحر الش٣افي ،وَىا ً٨مً الخدضي الغتِسخي في ُُٟ٦ت «اصاعة
الخىىٕ».
اإلاىلب الشاوي:الشهاقت ببذاع:
الش٣اٞاث لِؿذ ُ٦اهاث ؾا٦ىت مى٨مكت ٖلى طاتها٦ ،ما نىعتها هٓغٍت «نضام الحًاعاث» لهمىتُل َىدىٛخىن 751،التي
جٟترى وظىص اهخماا وخُض ،ولِـ اهخماااث مخٗضصة بحن اإلاجخمٗاث البكغٍت ،وال جغاعي الترابِ الخ٩اٞلي والخٟاٖلي الش٣افي
ُٞما بُجهاٞ ،ىن ٠الٟىاع ١بحن الش٣اٞاث باٖخباعَا جهضٖاث أعيُت ٖمُ٣ت ٌٗجي ججاَل مؿامُت الحضوص الش٣اُٞت
وؤلام٩اهاث الخال٢ت لضي ألاٞغاص الظًً جدُِ بهم َظٍ الحضوص.
الكشع ألاوُ :اُجدذًاث ظذًذة:
َىا ٥جدضًاث ظضًضة أمام «الخىىٕ الش٣افي» ًُغخها هدى قب٩اث الاجها ٫واإلاٗلىماث ،وجؼاًض الخضازل والدكاب ٪بحن
الا٢خهاصًاث الىَىُت وجُىع ألاؾىا ،١والخىؾ٘ في الهالث بحن الش٣اٞاث ٖلى جىىٖها ،و٢ض أصث «الٗىإلات» الى اهضماط
الخباصالث اإلاخىىٖت اإلاخٗضصة الش٣اٞاث ،وجس ٠ُٟالاعجباٍ بحن الٓاَغة الش٣اُٞت ومىٗ٢ها الجٛغافي مً زال ٫ه٣ل ألاخضار

ٓ٘ ٚحسن الصفار ,ادلرجع السابق ,ص ٙٙ.
Emile Tonnelat,ibid, p17.
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ًء
والخؤزحراث والخجاعب البُٗضة الى ظىاعها مباقغة ،و«الٗىإلات» أصث أًًا الى همى الهجغة الضولُت ،مما أصي الى حٛحراث ز٣اُٞت
مؿخدضزت ،جضٖ ٫لى أن الخىىٕ ًخىلض باؾخمغاع٦ ،ما أن همى الؿُاخت الضولُت ٌك٩ل ْاَغة أزغي لها آزاع مدخملت مهمت
ٖلى الخىىٕ الش٣افي ووكىا أق٩ا ٫ظضًضة مً الخٟاٖل بحن الش٣اٞاث..
في ؾُا ١حٗضص الش٣اٞاثً ،سخاع بٌٗ الىاؽ اٖخماص ق٩ل مٗحن مً أق٩ا ٫الهىٍت ،في خحن أن آزغًٍ ًسخاعون الِٗل
بهىٍت مؼصوظت ،بِىما ٌٗمض ٚحرَم الى زلَ ٤ىٍاث هجُىت ألهٟؿهم ،مما ظٗلىا أمام ٖهغ ظضًض الؾخ٨كا ٝمٟهىم
الخىىٕ الش٣افي ٌٗخمض ٖلى الخٟاٖل اإلاشمغ بحن ظمُ٘ قٗىب البكغ ،وَظا ًخُلب وي٘ أؾـ ظضًضة للحىاع بحن الش٣اٞاث،
جخجاوػ خضوص الىمىطط الؿاتض في «الحىاع بحن الحًاعاث» وحكمل مؿخلؼماث طل ٪الىٓغ في َغ ١الخىانل بحن الش٣اٞاث،
واصعا ٥أوظه الدكابه الش٣افي اإلاكتر٦ت ،وألاَضا ٝاإلاخ٣اؾمت ،وجدضًض الخدضًاث التي ؾخىاظهها ٖملُت الخى ٤ُٞبحن
الٟىاع ١الش٣اُٞت.
ًء
في مسخل ٠مغاخل الخاعٍشً ،جض الخضازل والدكاب ٪بحن الش٣اٞاث حٗبحرا في أق٩ا ٫ومماعؾاث ز٣اُٞت مسخلٟت ،مً
الاؾخٗاعاث والخباصالث الش٣اُٞت (َغٍ ٤الحغٍغ – َغٍ ٤الخىابل )..الى ٞغى الش٣اٞاث ًٖ َغٍ ٤الحغوب والٟخىخاث
والاؾخٗماع وٚحرَا ..والُىم وٖلى الهُٗض الىٓغيٖ ،لى ألا٢ل ،أصي الاٖترا ٝبٗاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الى الخم ً٨مً
الخ٨ٟحر في ُ٢ام جباصالث خُ٣ُ٣ت ٖلى أؾاؽ اإلاؿاواة بحن ظمُ٘ ز٣اٞاث الٗالم ،ووكؤث ل٣اااث واؾخٗاعاث وجباصالث
ًء
ز٣اُٞت أ٦ثر اهخٓاما مً قؤجها الخ٨ٟحر في جهيُٟاث الٟئاث الش٣اُٞت والاٖترا ٝبخٗضص مهاصع َىٍدىا ،مما ؾاٖض ٖلى
جدىٍل التر٦حز ًٖ «الٟىاع »١باججاٍ ٢ضعاجىا اإلاكتر٦ت ٖلى الخُىع والخٛحر مً زال ٫الخٟاٖل ومٗغٞت الخاعٍش ،وٞهم
752
ال٣ىاٖض الش٣اُٞت التي جخٛلب ٖلى ال٣ىالب الىمُُت الش٣اُٞت ًٖ َغٍ ٤الحىاع بحن الش٣اٞاث.
الكشع الشاوي :زهاقت الهشٍت الٌىهُت:
ًء
جضعٍجُا الى «٢غٍت ٧ىهُت» ٞبن اإلاكهض الظي ٌكمل الصحاٞت وال٨خب وؤلاطاٖت والخلٟؼٍىن والؿِىما
وم٘ جدى ٫الٗالم
ًء
ًء
وؤلاهترهذ ومسخل ٠أهىإ ألاصواث الغ٢مُت أنبذ ًلٗب صوعا عتِؿا ،في حكُ٨ل أطوا٢ىا وُ٢مىا وعإاها الٗاإلاُت ،وفي زل٤
ٞغم أ٦بر للحىاع بحن الش٣اٞاث ،ولخٗضص ألانىاث ،واؾخ٨كا ٝما َى مسخل ٠ومجهى ،٫وجض ٤ٞألا٩ٞاع بهىعة خغة
ٍن
وَلُ٣ت ،وَىا ًخٗحن أن ًدخل الخىىٕ الش٣افي م٩اهت في ٢لب ؤلاٖالم الجُض.
ًء
ومً ألاَمُت ؤلاقاعة الى الٗال٢اث اإلاخضازلت بحن الخىىٕ الش٣افي ،ومجمىٖت ٖغًٍت مً ألاوكُت بضاا مً الخل ٤الش٣افي،
ومغو ًءعا ببيٟاا الهبٛت الخجاعٍت ٖلى أق٩ا ٫الخٗبحر الش٣اُٞت ،وختى الخؤزحراث ألاوؾ٘ للش٣اٞت ٖلى ألاٖما ٫والؿى ،١وبهظا
اإلاٗجى ًم ً٨أن ٌٗخبر الخل ٤الٟجي ،وظمُ٘ أق٩ا ٫الابخ٩اع التي حُٛي مسخل ٠ظىاهب اليكاٍ البكغي مهاصع أولُت
مبضٖت للخىىٕ الش٣افي ،الظي ً٣ىص بضوعٍ الى ؤلابضإ ،وَىا ًجب أن هخجىب ٨ٞغة ؤلابضإ اإلاخمغ٦ؼة خى« ٫ؤلازيُت» ٞاإلبضإ
ًيبػي أن ُيًٟهم باٖخباعٍ ٌكمل ٧ل أهىإ ؤلاهخاط اإلااصي الظي ٌُٗي به ؤلاوؿان ًء
مٗجى لىظىصٍ ،وجسخل ٠خضوص «ال »ًٟالى
خض ٦بحر ،بحن الش٣اٞاث ،مما ٌٗ٨ـ الخباًً في الغإٍت ،وفي اإلاىاص والخ٣ىُاث اإلاخاخت أمام اإلاجخمٗاث اإلاٗىُت ،و٢ض جمحز
الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الٗكغًٍ بدىىٕ ٦بحر في ألاطوا ١وألاما ً٦وألاؾىا ١في ٖالم ال ،ًٟوهدى الخباصالث الٟىُت في

ٕ٘ ٚسالمة موسى ،المرجع السابق ،ص75 .
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مسخل ٠أهداا الٗالم..
ومً مىٓىع اإلاماعؾاث الٟىُت اإلاٗانغةٞ ،بن الٗالم ًيخ٣ل الى أق٩ا ٫مً الخٗبحر ،باججاٍ الخاعط ،ولم ٌٗض ًء
مبيُا ٖلى
أؾاؽ الٗال٢ت بحن اإلاغ٦ؼ وؤلا٢لُم ،و٢ض أؾهم َظا الخىؾ٘ في الغإي والخٗبحراث الٟىُت الى أق٩ا ٫مً ؤلاٚىاا اإلاخباص٫
جىٗ٨ـ في ظمُ٘ أق٩ا ٫ؤلابضإ الٟجي ،وفي خحن أن ٖلى الؿُاؾاث الش٣اُٞت أن ج٩ىن مىٟخدت أمام َظٍ الخؤزحراث
اإلاخباصلت بحن الش٣اٞاثٞ ،بن ٖلحها ًء
أًًا أن جضع ٥أن َظٍ الاججاَاث «الٗىإلاُت» ال جسلى مً اإلاساَغ ٖلى الخىىٕ الش٣افي،
٣ٞض ْهغ أن الاؾخٗاعاث أو ألاق٩ا ٫الهجُىت التي أصث «الٗىإلات» الى ْهىعَا لِؿذ اال مجغص ٢ىالب همُُت ،مشل خا٫
ألاؾىا ١الضولُت لل« ًٟالٛغٍب»..

الخاجمت:
ًء
ًء
مً اإلاؿلم به أن الش٣اٞت هي عوح الحًاعة وهىع الٗ٣ل واإلاٗغٞت ،ولِؿذ بالخالي جغٞا ٨ٞغٍا ،بل هي ٗٞل خُاة ،وؾاخت
ٚض أًٞل ،والحٟاّ ٖلى الهىٍت والاهخماا صازل خغ٦ت الخ٣ضم ؤلاوؿاوي ،وٍم ً٨ال٣ى ٫أ٦ثر اجها مً
نغإ مً أظل بىاا ٍن
ْ
اٖاصة اهخاط الحُاة بسِ ظضًض مسخل ،٠ومهمتها أن ج٩ىن في الخىض ١ألاو ٫للخدى ٫والخُٛحر ؤلاًجابي ،وزل ٤الىخضة
ًء
ظضا ْ
أن جخيبه مئؾؿاث ألامم اإلاخدضة الى
والخىانل والخالقي في خُاة اإلاجخمٗاث وفي ؾٗاصة الاوؿاهُت٧ .ان مً الُبُعي
أَمُت الضوع الظي ًلٗبه جىىٕ الش٣اٞاث في زل ٤الحىاعاث في اإلاجخم٘.
ٞالخىىٕ َظا ،اهما َى هخاط آال ٝالؿىحن ،و٧ل ز٣اٞت ُيحك٩ل َىٍت أصحابها ،لَ ً٨ظا الخىىٕ ًم ً٨له ْ
أن ً٩ىن مهضع ٚجى
وزغاا بحن الكٗىب بدؿب جىُْٟه وٞهمه ،ال مهضع نغإ وجىاخغ ٦ما ٌؿعى بٌٗ اإلاخُغٞحن في أن٣إ ألاعى – بما
ًء
ٌؿمىهه ػوعا نغإ الحًاعاث.
ٞمىٓمت الُىوؿ٩ى اهما جضٖى الى جغؾُش مٟهىم الخىىٕ الش٣افي ؤلاًجابي في اإلاجخمٗاث والٗمل مً زالَ ٫ظا الخىىٕ اإلابضٕ
الى اػالت ٧ل الٗغاُ٢ل التي جدى ٫صون الخٗاٌل الش٣افيٞ .دتى ظهىص البلضان الُىم أنبدذ جخجه هدى زل ٤جىمُت
مؿخضامت جًمً لجمُ٘ الكٗىب خُاة آمىت في ظى مً ألازىة والاوسجام ،وطل ٪مً زال ٫اؾخٛال ٫جىظُه الخىىٕ الش٣افي
لهالح ظهىص الخىمُت ومداعبت ال٣ٟغ وألاوبئت التي ججخاح مىاَٖ ٤ضًضة مً الٗالم.ان الخىىٕ صازل اإلاجخم٘ الىاخض ًمً٨
أن ٌؿخٛل ٦داٞؼ للخىمُت والاؾخ٣غاع اطا ما ٦غؾذ الجهىص الح٩ىمُت وٚحر الح٩ىمُت لظل ،٪وَى ما ًم ً٨أن ًدضر ًٖ
َغٍ ٤زل ٤بغهامج وأوكُت مهخمت بهظا اإلاجا.٫
ًء
ز٣اُٞا ،اط ٖلحها أال ج٨خٟي بؤن جخه٠
والخىمُت اإلاؿخضامت ،و ٤ٞاؾتراجُجُاث «الُىوؿ٩ى» ال ًم ً٨أن ج٩ىن مداًضة
بالحؿاؾُت ججاٍ الش٣اٞاث ،بل أن حؿخُٟض ًء
أًًا مً اإلا٩اؾب الىاظمت ًٖ الخٟاٖل الحُىي بحن الش٣اٞاث ،وفي الؿىىاث
ال٣لُلت اإلاايُت ،جؼاًض التر٦حز ٖلى اصماط البٗض الش٣افي في الخ٨ٟحر ؤلاهماثي ،وفي مكغوٖاث الخىمُت الكاملت ،وج٨مً هىاة
ههج الخىىٕ الش٣افي في ال٨ٟغة ال٣اتلت بؤن «الش٣اٞاث هي مؿاعاث جخجه هدى اإلاؿخ٣بل».
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اإلاشاظؼ:
.1
.2
.3
.4
.5

ٔ999
خؿً الهٟاع ،الخىىٕ والخٗاٌل ،صاع الؿاقي ،بحروث ،لبىان،
ٕٓٓ8
آصم ٧ىبغ ،الش٣اٞت والخٟؿحر ألاججروبىلىجي ،جغظمت جغاجي ٞخخيٖ ،الم اإلاٗغٞت ،ال٩ىٍذ،
ٕٔٔٓ
مال ٪بً هبي ،مك٩لت الش٣اٞت ،صاع ال٨ٟغ ،الُبٗت الخامؿت ٖكغة ،صمك،٤
ٕٓٓ7
عٍمىهض ولُامؼ ،ال٩لماث اإلاٟاجُذ، ،جغظمت وُٗمان ٖشمان ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،ٍٔ ،
٘ٔ97
مًٗ ػٍاصة،مٗالم ٖلى َغٍ ٤جدضًض ال٨ٟغ الٗغبي ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞتٖ ،ضص٘ٔٔ ،ال٩ىٍذ،

 .6ههغ مدمض ٖاع،ٝالحًاعة-الش٣اٞت-اإلاضهُت :صعاؾت لؿحرة اإلاهُلح وصاللت اإلاٟهىم،اإلاٗهض الٗالمي لل٨ٟغ
ٗ.ٔ99
ؤلاؾالمي ،الُبٗت الشاهُت،
 .ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،الجؼا الؿاصؽ ،صاع اإلاٗاع ،ٝبضون جاعٍش.
 .8اؾماُٖل بً خماص الجىَغي ،جد ٤ُ٣أخمض ٖبض الٟٛىع ُٖاع ،الصحاح جاط اللٛت وصحاح الٗغبُت ،اإلاجلض
ٓ.ٔ99
الغاب٘ ،صاع الٗلم للمالًحن ،الُبٗت الغابٗت،
ٔ9ٕ7م.
 .9ؾالمت مىسخى ،الش٣اٞت والحًاعة ،مجلت الهال ،٫ال٣اَغة ،صٌؿمبر
ٕ،ٔ98
 .10ظمُل نلُبا،اإلاعجم الٟلؿٟي ،الجؼا ألاو ،٫صاع ال٨خاب اللبىاوي ،الُبٗت ألاولى ،بحروث،
 .11و ٫واًغ ٫صًىعاهذ ،جغظمت ػ٧ي هجُب مدمىص٢،هت الحًاعة ،صاع الجُل ،مجلض الكغ ١ألاصوى ،الجؼأ،
ٔ988م.
اإلاجلضٔ ،بحروث،ٍٔ ،
ٔ977م.
٢ .12ؿُىُحن ػعٍ ،٤في مٗغ٦ت الحًاعة ،صاع الٗلم للمالًحن ،بحروث ٍٖ،
ٖ .13بض الغػا ١الضواي،في الش٣اٞت والخُاب ًٖ خغب الش٣اٞاث :خىاع الهىٍاث الىَىُت في ػمً الٗىإلات ،اإلاغ٦ؼ
ٖٕٔٓم.
الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،الُبٗت ألاولى ،بحروث،
ٕٔٓٓ.
 .14مدمض نٟىح ألازغؽ ،ألاهتروبىلىظُا وجىمُت اإلاجخمٗاث اإلادلُت ،وػاعة الش٣اٞت الؿىعٍت،
ٕٔٔٓ.
 .15باجغٍ ٪ؾاُٞضان ،الضولت والخٗضص الش٣افي ،جغظمت اإلاهُٟى خؿىوي ،صاع جىب٣ا ٫لليكغ ،اإلاٛغب،
16. B.Taylor. primitive culture, vol , 1, join murray, 1871
17. Emile Tonnelat, «Kultur, Histoire du mot, évolution du sens» in Lucien Febvre et al, Civilisation : le mot et
l’idée, Paris, la Renaissance du Livre, 1930.
18. Norbert Elias, la civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973,
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Les bonnes pratiques favorisant une coexistence pacifique et durable
Mr Belmokhtar Azeddine
Maitre-assistant à l’Ecole Préparatoire en Sciences et Techniques- Tlemcen.

اإلاماسظاث ؤلاًجابُت مً ؤظل حػاٌؾ ظلمي وداثم
 اندسائر.األسخار بهمخخار ػسانذيه أسخار مساػذ بانمذرست انخحضيريت نهؼهىو وانخقىياث – خامؼت حهمسان

:اإلالخق
.اث اإلاىظىصة بحن بجي البكغٞم الازخالٚ ع.افي اؾتراجُجي في الؿُاؾاث الىَىُت والضولُت٣أنبدذ مهُلح الخىىٕ الش
ُت والضًيُتٞا٣ـ اإلاغظُٗاث (الشُٟم وه٣ـ الٟ مٗهم في ه٥غاهه الضًً ال ٌكتر٢الاوؿان مُالب بالخٗاٌل والخٗاون م٘ أ
دًاعة بضًلت٦ ؿهٟغى هًٟ غب أنُٛه الٞ ٫ الخاعٍذي الظي ًداو١ـ الىٓغة للحُاة زهىنا في َظا الؿُاٟالخ) وه
ل الؿبل التي مً قؤجها أن جىنلىا الى٩ا ومئٍضا لٟضم لىا ابً عقض همىطظا مىه٣ً .ووخُضة في اَاع ما ٌؿمى بالٗىإلات
اع٩ُٞاث وأٟهم بضون زلٟ َظا الىمىطط مبجي ٖلى الحىاع وال.ً ٖلى خؿابىا هد٪ان طل٧ م٘ الازغ ولى٤ٞت والخىا٣ُ٣الح
.ت٦ُم ؤلاوؿاهُت اإلاكتر٣حز ٖلى التربُت والخٗلُم ليكغ ال٦ترخىا في َظا البدض التر٢ ا.ت٣مؿب
.والخٗلُم-ت٦ُم ؤلاوؿاهُت اإلاكتر٣الحىاع –ال-همٟال-افي٣ الخىىٕ الش:الٍلماث اإلاكخاخُت

Résumé :
La diversité culturelle est devenue une expression stratégique dans la politique nationale et
internationale. Malgré ses différences avec l’autre, l’homme doit coopérer avec des individus
aux modes de raisonnement différents, avec d’autres acteurs qui n’ont pas les mêmes valeurs, ni
les mêmes référents, les mêmes traditions et qui ne voient pas le monde de la même manière que
lui. Il y a de quoi s’inquiéter puisque le monde moderne occidental se pose comme la figure
unique de la modernité et de la civilisation plénière. Dans ce contexte, Ibn Rochd était soucieux
de « rendre justice à toute voie qui mène vers la vérité et l’entente, même si cette voie est au
détriment de soi-même ».Il (Averroès) nous propose un modèle qui consiste, à dialoguer et
cohabiter avec l’autre sans arrière-pensée ou préjugé négatif. Nous pensons que l’enseignement
reste le moyen le plus efficace pour propager ce savoir éthique, ces qualités et ces valeurs
communes.
Mots clés : diversité culturelle- compréhension- dialogue – valeurs humanistes communes –
enseignement.
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"Les fleurs, les papillons, les oiseaux peuvent être beaux. Enfin la condition première du Beau,
c'est l'unité dans la variété, voilà le principe.
- Cependant, dit Bouvard, deux yeux louches sont plus variés que deux yeux droits et produisent
moins bon effet, ordinairement.
Ils abordèrent la question du Sublime."
Gustave Flaubert (Bouvard et Pécuchet ch.5)
La dimension culturelle est omniprésente dans la plupart des conflits qu’a connus le monde
jusqu’à maintenant. Combler le fossé entre les différentes cultures est devenu une urgence et une
nécessité pour la paix, la stabilité et le développement des nations. Cela serait possible si chaque
parti œuvre pour le respect et la préservation de la culture de l’autre dans le cadre d’une politique
commune qui se considère et considère la culture de l’autre comme une richesse pour l’humanité
sans aucune forme de fanatisme ou d’exclusion. Cette politique doit avoir comme fondement la
compréhension d’abord puis le respect mutuel entre les civilisations, les cultures et les religions
afin de construire une cohésion sociale et une réconciliation entre les peuples. Est-ce que
l’acceptation et la reconnaissance de la diversité culturelle pourraient suffire pour espérer à une
coexistence pacifique et durable ? Quelles sont les bonnes pratiques favorisant le pluralisme
culturel753 aux niveaux local, national, régional et mondial ?
1. La problématique
Cette courte introduction nous amène tout d’abord à élucider et non pas à innocenter l’expression
de la diversité culturelle qui porte en elle le mal et pourrait nous révéler en même temps des
solutions d’une cohabitation possible. Qu’est-ce que la culture ? « La culture est un ensemble
complexe qui inclut savoirs, croyances, arts, positions morales, droits, coutumes et toutes autres
capacités et habitudes acquis par un être humain en tant que membre d’une société»754. Cette
définition pourrait être le noyau duquel surgit le pourquoi de cette complexité : l’Homme. Cet
être de chair et de sang, sensible et porteur de valeurs. Un être qu’il ne faut pas traiter
uniquement comme ressource mais comme porteur de ressources positives dont profite le groupe
mais aussi de potentiel négatif755 du à sa nature et aux interactions dues à cette diversité qui est
notre sujet. Cet homme est un acteur, capable aussi bien d’ajuster le plus souvent ses stratégies
individuelles et les adapter à son groupe pour créer de l’harmonie et du sens à sa vie. Est-il prêt
53

La diversité culturelle. Ce terme d’abord imprécis a été longtemps considéré comme synonyme dans les faits du
multiculturalisme au sens profane. Cependant, depuis les déclarations officielles de l’Unesco (2001, 2005, 2007), il
est devenu un terme institué de la politique internationale.
7٘ٗ
Tylor, E. in Seymour-Smith, C. (1986) Macmillan Dictonary of Anthropology. The Macmillan Press LTD. .
Definition donnée en 1871 par l’anthropologue E. B. TYLOR et reprise dans son ouvrage, La civilisation primitive,
Paris, Reinwald, 1876-1878. A rapprocher de celIe avancée par la Déclaration de Mexico sur les politiques
culturelles (en 1982) :« La culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels
et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société au un groupe social Elle englobe, outre les arts et
les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les
croyances ».
55
Ce potentiel négatif est universel aussi et qu’il faut gérer dans son contexte classique : la loi. Ainsi, dans la
mesure où l’individu se confirme à un ensemble de droits et d’obligation, il acquiert le statut de citoyen. Ce statut lui
vaut l’accès à l’espace public qui le partage sur le même plan d’égalité absolue avec ses concitoyens, car l’espace
public est, par définition neutre et homogène.
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malgré ses différences de coopérer avec des individus aux modes de raisonnement différents,
avec d’autres acteurs qui n’ont pas les mêmes valeurs, ni les mêmes référents, les mêmes
traditions et qui ne voient pas le monde de la même manière, qui ne donnent pas le même sens
aux mêmes événements, aux mêmes pratiques ?
Quiproquos, rendu-vous manqués, incompréhensions jalonnent l’histoire de ses relations avec
l’autre. Et pourtant, dans bien des circonstances et sur beaucoup de sujets, les préoccupations des
uns et des autres se croisent et convergent. Elle est avant tout une réalité et un fait
incontournable.
2. La diversité culturelle, une réalité incontestable et incontestée
Il faut dire tout d’abord, que cette diversité est une réalité. Elle est un constat qu’on ne peut nier
ou exclure définitivement de nos sociétés. En effet, toutes les sociétés sont multiculturelles.
Formées de populations qui se distinguent par leur milieu social, par leur appartenance,
religieuse, ethniques, nationale ou régionale. Ainsi, les « sociétés sont toutes diversifiées de
l’intérieur. Et à ce titre, les multiples politiques d’intégration que l’histoire et la géographie ont
connues en livrent indirectement la preuve .Elles signalent implicitement la conscience précise
qu’ont eue les responsables politiques de cette diversité inhérente. Le multiculturalisme n’innove
donc certainement pas en signalant, comme s’il s’agissait d’une information, que les sociétés
sont par essence multiculturelles »756. Ce multiculturalisme devient inquiétant quand il devient la
seule option d’abord mais surtout quand il s’impose à nous, comme une alternative à fructifier à
bon escient, à mettre au service de l’humanité.
3.

Une réalité inquiétante
L’inquiétude réside dans le fait de croire qu’il n’y a pas d’autres configurations, d’autres issues
de l’avenir du monde que celle de « la figure marchande, areligieuse et
déshumanisante »757.Alors que la libre entreprise, la sécularité et l’autonomie de l’individu
peuvent être considérées comme des acquis de l’humanité moderne. Il y a de quoi s’inquiéter
selon Mustapha Cherif dans le fait que le monde moderne occidental se pose comme la figure
unique de la modernité et de la civilisation plénière. En réaction 758, les autres mondes comme
celui des musulmans, se replient parfois sous la figure mutilée du rejet de l’évolution,
traumatisés qu’ils sont par le fait qu’au sein de l’Occident les formes de vie et de rapports
sociaux, fondés sur les valeurs monothéistes, sont contredits par la tendance moderne759, qui se
généralise dans le cadre de la mondialisation.
Il y a aussi un autre souci ou plutôt un autre constat qui s’est fait remarquer après l’effondrement
de l’ex-Union Soviétique ; qui aurait motivé l’occident- on dirait- à chercher un autre ennemi,
comme si la fin de la guerre froide était une occasion pour en déclencher une autre .On pourrait
756

MEIDAD Bénichou, le multiculturalisme, éd Bréal France, 2006, p11.
Mustapha Cherif, L’Islam, l’autre et la mondialisation, éditions ANEP, Alger, 2005, p119.
758
Depuis près de cinq siècles, les sociétés de l’Islam, par –delà leur hétérogénéité ont abandonné le travail de la
pensée créative ; face à la permanence de pouvoirs oppressifs ou despotiques, étrangers ou locaux, il s’est produit
une forme de démission qui aggrave la difficulté de relever les défis.
759
Le problème pour le monde musulman, écrit Olivier Carré, est avant tout non pas d’inventer la laïcité qui existe,
mais de penser la réalité qu’il nie(Le Monde, 13 octobre 1994.). Le propos est optimiste car les pays qui
maintiennent, dans la pratique sociale et dans la législation, des institutions comme la polygamie, la répudiation ou
le mariage des filles impubères sur la base du simple consentement du père ne peuvent être qualifiés de laïcs. C’est
le cas de l’ensemble du monde musulman à l’exception de la Turquie et de la Tunisie.
757
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comprendre aussi, que l’Occident ne pouvait pas s’affirmer et affirmer son « ego » qu’à travers
une négation de l’« autre ».
Ajoutant à cela, qu’en réalité ces cultures qui sont considérées comme celles des pays
prolétaires, ne peuvent pas être réduites à néant. L’occident devrait mettre de côté son attitude
du « maître » et d’hégémonie pour laisser la place à l’esprit de coopération, d’interdépendance
pour faire face à ces problèmes de pauvretés et d’inégalité dans le monde. Pour que ces
sentiments inquiétants d’infériorité voire de « vengeance » chez les peuples appartenant au pays
sous-développés soient remplacer par ceux d’espoir et de confiance réciproque.
4.

Interagir avec l’autre
Les problèmes d‛incompréhension et de mauvaise interprétation sont souvent à l‛origine de
mésententes et de tension entre les individus de cultures différentes. Les conséquences peuvent
prendre plusieurs formes et aboutir parfois à des tournants très fâcheux voire dramatique. Dans
un couple par exemple, on peut comprendre une séparation due à l’exigence de l’un et la patiente
qui arrive à ses limites de l’autre. Le mari exige un mode de vie cohérent avec sa culture, la
femme ne peut plus s’adapter avec celui-ci, elle résiste à ses propres convictions, à sa propre
culture. La vie devient insupportable et une implosion est à l’horizon. Si on considère le couple
comme un microcosme de la société, il faut s’attendre au pire car l’histoire nous a enseigné que
les conflits qu’a connus le monde ont pour origines souvent la négligence et le rejet de la culture
de l’autre. Ce multiculturalisme qui est un fait incontestable exige par définition une coexistence
avec la culture de l’autre, ainsi d’après le Petit Robert édité en 1993 de même que d’après le
Grand Robert, édité en 2001, le multiculturalisme signifie la « coexistence de plusieurs cultures
dans un même pays ». Le Petit Larousse édité en 2001, lui s’avère plus complet puisqu’il livre
deux définitions au terme : le multiculturalisme revient d’une part à la « coexistence de plusieurs
cultures dans la société, un pays » .Mais il est aussi un « courant de pensée américain qui remet
en cause l’hégémonie culturelle des couches blanches dirigeantes à l’égard des minorités
(ethniques, sexuelles, etc.) et plaider en faveur d’une pleine connaissance de ces derniers ». A
noter enfin que le mot ne figure pas dans les dictionnaires Hachette.
Pourtant, personne ne se réclame raciste. Tout le monde est pour la paix, pour la coexistence
dans la compréhension mutuelle, les échanges équilibrés et justes. Tout le monde en parle (à la
radio, à la télévision, aux congrès etc.) ; alors que la réalité est toujours la même et va de mal en
pis : on vit toujours dans l’incompréhension et la guerre.
Tzvetan Todorov760 étant réaliste évoquant ce sujet, il propose qu’
« On peut à la fois juger les autres cultures et les laisser tranquilles ; ce serait même l’idéal
auquel accède une civilisation dans sa maturité. Mais ceux qui ne partagent pas cet idéal ne se
trouveront- ils pas avantagés par cette attitude passive ? Celui qui se réclame d’une religion
tolérante et ne pratique pas le prosélytisme n’est-il pas en position d’infériorité par rapport au
fanatique qui impose partout la conversion ? Les états – que leur évolution démocratique conduit
à dénoncer la guerre comme moyen de régler les conflits internationaux et à renoncer à leur
armée- ne risquent-ils pas de périr sous les coups de leur voisin armé jusqu’aux dents, et de faire
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ainsi disparaitre cette forme de civilisation supérieure qui les avait conduits au
désarmement ? »761
Z. Todorov distingue entre deux niveaux dans les relations internationales : relations entre les
états et relations entre les cultures. Les relations entre les états, qui, malgré les efforts déployés
par quelques instances transnationales, reposent sur le seul équilibre des forces et des intérêts.
Pour le deuxième niveau Z.Todorov pense que :
« Depuis que les sociétés humaines existent, elles entretiennent des relations mutuelles. Pas plus
qu'on ne peut imaginer les hommes vivant d'abord isolément et ensuite seulement formant une
société, on ne peut concevoir une culture qui n'aurait aucune relation avec les autres : l'identité
naît de la (prise de conscience de la) différence ; de plus, une culture n'évolue que par ses
contacts : l'interculturel est constitutif du culturel. Et, tout comme l'individu peut être
philanthrope ou misanthrope, les sociétés peuvent valoriser leurs contacts avec les autres ou au
contraire leur isolement (mais jamais parvenir à pratiquer de façon absolue) »762
5. Reconnaissance nécessaire de l’identité
L’homme qui est « un être social par nature » pour reprendre l’expression d’Ibn Khaldoun, a
besoin de se sentir bien intégré dans sa société. L’appartenance nationale ne doit donc être ni
illusoire, source de désillusions, ni conflictuelle, source de tendance à la violence. Elle doit
correspondre à la réalité, à la vérité.
On ne peut imaginer un épanouissement libre et heureux d’une identité sans ce caractère dit
« dialogique » de l’identité avec l’extérieur, avec les membres du groupe qui constituent
l’entourage. Il s’agit surtout de la place et les droits des minorités par rapport à une majorité.
Cette situation pose le problème de l’identité et de la reconnaissance. Une reconnaissance qui
peut aller d’une simple réclamation des droits administratives et/ou politiques, à une
revendication d’une large autonomie politico-administrative ; mais peut aussi atteindre le niveau
d’une autodétermination. Les groupes ethniques issus de l’immigration constituant des
communautés sur la base de critères géographiques, ethniques ou religieux seule une
reconnaissance culturelle et identitaire763 devrait être envisagée.
En quête d’une reconnaissance
« Naturellement, l’essentiel n’est pas que cette dépendance des autres soit née avec l’âge de
l’authenticité. Il y a toujours eu là une forme de dépendance. L’identité socialement dérivée est,
par sa nature même, dépendante de la société.
Pourtant, dans les premiers temps, la reconnaissance ne s’est jamais présentée comme un
problème. La reconnaissance générale a été incorporée dans l’identité socialement dérivée par le
fait même qu’elle était fondée sur les catégories sociales que chacun considérait comme
garanties. Alors qu’une identité originale, intérieure et personnelle ne bénéficie pas de cette
761

Todorov Tzvetan. Le croisement des cultures. In: Communications, 43, 1986. pp. 5-26.
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reconnaissance à priori. Elle doit la gagner par l’échange et la tentative peut échouer. Ce qui est
apparu avec l’époque moderne n’est pas le besoin de reconnaissance, mais les conditions dans
lesquelles la tentative, pour être reconnue, peut échouer »764.
MEIDAD Bénichou voit dans son livre consacré au Multiculturalisme que le contexte moderne
appelle en fait765 à une politique de reconnaissance, un système garantissant à tous une égale
reconnaissance, sociale et, en particulier, prémunissant les minorités ethnoculturelles qui
représentent les groupes les plus exposés à la discrimination et par conséquent à un déséquilibre
de la légitimité imposé par la société.
Or, pour l’ensemble du monde musulman et surtout pour le monde arabe, cette question pose
problème. Pour des raisons politiques, les idéologies panislamiques ou panarabes ont été
diffusées dans l’opinion et souvent dans l’école. C’est là un grave facteur de tension. Pour
Mohamed Charfi « l’unité islamique est une chimère »766 .
Notre prétention dans les pays arabes dépasse l’état actuel des choses, dépasse la réalité, dépasse
le potentiel qui devrait exister chez les citoyens pour espérer à l’unité islamique. Ce sujet est
compliqué et complexe seulement nous pouvons rappeler qu’en s’interrogeant sur le meilleur
musulman, rapporte Tabari, le prophète a répondu « Celui qui ne fait de tort à personne, proche
ou étranger, ni par ses paroles ni par ses actes, car l’injuste est d’avoir deux faces, l’une pour ses
proches et l’autre pour les étrangers, ou qui arrivera au jour du jugement dernier avec prière
rituelle, jeûne, aumône, mais qui aura calomnié et violenté l’étranger ».
6. Le modèle d’Averroès
Al Jabiri767 propose un modèle puissant à caractère universel qui, durant 8 siècles environs, était
ensommeillé dans la pensée d’Averroès. « Ce modèle est bâti sur l’importance de « comprendre
l’autre » dans son propre système de référence ou bien dans son propre territoire culturel. C’est
un modèle réaliste qui s’adresse à l’autre tel qu’il se présente devant nous et non pas tel qu’il est
envisagé dans notre esprit (c’est-à-dire l’idée, souvent trompeuse, que nous faisons de lui) »768
Ce modèle permet en effet, de voir , percevoir et dialoguer avec l’autre sans arrière-pensée ou
préjugé négatif et fictif aucun. Est-ce réaliste comme modèle méthodologique ?
Dans sa conférence à Tolède (Espagne) à l’occasion de la création de la commission d’Averroès
pour le dialogue culturel », El Jabiri disait qu’il invite incessamment ses compatriotes arabes sur
la nécessité de s’identifier à ce modèle grandiose pour toute entente dialogique et ouverture sur
le monde moderne. Mais il reconnait que l’occident malgré son intelligence et son progrès
civilisationnel, n’est pas plus indulgent que les autres pour se mettre à la place des autres cultures
et dialoguer avec elles. Les médias occidentaux avec et eux toute une industrie
cinématographique manifestent clairement leur hostilité contre tous ces phénomènes devenus à la
764
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mode « islamisme », « intégrisme » et «fondamentalisme » sans distinguer entre ce qui est propre
à l’Islam en tant que religion et la pratique, et tous ces problèmes qui relèvent de la sémantique
et de l’interprétation.
La compréhension est un autre principe rochdien, une compréhension au sens de tolérance et
d’indulgence. Ibn Rochd était soucieux de « rendre justice à toute voie qui mène vers la vérité et
l’entente, même si cette voie est au détriment de soi-même »769. Faire justice écrit Averroès,
consiste à chercher des arguments en faveur de son adversaire comme on le fait pour soi-même.
Pour lui un savant en tant que tel ne peut avoir autre but que de chercher la vérité et non de
semer le doute et de rendre les esprits perplexes.
7. L’enseignement de la diversité
Puisque nous nous sommes interrogé sur les bonnes pratiques à suivre pour vivre en harmonie et
en paix avec l’autre au niveau local aussi , nous n’avons pas trouvé -à notre sens- autre travail à
faire , autre action à suivre que celui qui devrait être fait sur cette institution primordiale qu’est
l’école, qui reste l’un des lieux député à la formation de l’individu et à son intégration dans une
communauté d’égaux. C’est grâce à elle que les individus peuvent transcender leurs liens
familiaux, ethniques ou coutumiers et se forger un sentiment d’appartenance à une entité plus
vaste : la nation, la république. L’école prépare l’enfant à accéder plus tard à l’université ou aux
centres de formation professionnelle pour apprendre un métier, l’école a pour objet d’assurer
aussi la formation du citoyen. C’est pour cela qu’il est indispensable que les états aient des choix
politiques et idéologiques clairs et affirmés , notamment sur les questions essentielles et
épineuses comme l’identité, de la langue et de la religion afin qu’il n’aura plus d’ambiguïté dans
les esprits de l’enseignement.
Avoir un accord minimum sur certains nombre d’éléments éthiques et de valeurs qui doivent être
respectés par tous est un impératif. Pour atteindre ce but, pour que ces valeurs soient respectées,
l’éducation reste le moyen le plus efficace pour propager ce savoir éthique, ces qualités et ces
valeurs. Mais l’éducation doit inclure aussi la connaissance de l’autre et les valeurs à respecter
de l’autre. Dans ce contexte, on doit forger dès les premières années de l’école le sens critique,
l’acceptation de l’autre et du dialogue et les développer chez les enfants et jeunes.
Quand on parle de valeurs communes, on doit exclure celles qui excluent l’autre et le
condamnent. Dans l’ensemble du monde arabe par exemple, l’enseignement de l’histoire est
resté influencé par la version véhiculée depuis plus d’un millénaire dans les écoles religieuses où
tout ce qui a précédé le Prophète était la jahilia ou « l’ère de l’ignorance », en quelque sorte une
préhistoire primitive et dénuée d’intérêt, et où toutes les civilisations non islamiques étaient des
civilisations étrangères considérées comme plus au moins hostiles770 à notre culture et à notre
identité. Or, un enfant élevé dans l’appartenance à sa nation tunisienne ou algérienne par
exemple, serait parfaitement capable, si les conditions s’y présentent un jour, d’accepter voire
d’œuvrer pour l’unité arabe tout en ayant un esprit de tolérance pour les autres nations. Ce sera
une acceptation ou une action raisonnée en non passionnelles. En attendant ces conditions, il
assumera sa qualité de citoyen avant tout, sans aucune frustration ou schizophrénie et participera
à la création de la richesse à l’intérieur de son pays. Car l’Islam doit être vu comme phénomène
ou fait susceptible d’être étudier et aborder par intelligence appliquée, issue de sciences
769
770
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humaines et sociales. Il se présente comme facteur radicalement ancré dans l’historicité des
comportements politiques et moraux et des créativités culturels et civilisationnels. L’occident
aussi doit se remettre en cause, sa dimension historique est loin d’être idéale caractérisée
notamment pas les erreurs fatales commises dans les deux guerres sanglantes du 20ème siècle.
Peut-on parler donc de dialogue « Islam-occident » ? Il faut tout d’abord comme le préconise M.
Arkoun détruire les vieilles images négatives et désastreuses que se font, mutuellement, les uns
et les autres et briser ou, plus au moins corriger les préjugés : l’occident n’est pas ce démon
(matérialiste, immoraliste, athée…) et l’Islam n’est pas cette idéologie fondamentaliste et
intégriste qui suscite les craintes et les hantises. Ce qui a essentiellement, tissé cette toile
complexe et embrouillée de préjugés négatifs et d’exclusions réciproques sont les stratégies de
puissance (hégémonie, accaparement des richesses, ordre mondial unidimensionnel) qui l’ont
emporté sur les enjeux de sens (les valeurs culturelles et humanistes, esprit dialogique). Sens et
puissance se rivalisent et s’excluent mutuellement771
Repenser donc l’école devrait être étudier dans une approche pluridisciplinaire qui intéresserait
les psychologues772 aptes à définir l’âge adéquat pour inclure un tel contenu avant un autre,
avec des doses progressives selon les étapes de développement du cerveau de l’enfant et sa
personnalité aussi. Il doit attirer aussi, les pédagogues et les didacticiens seuls qualifiés à étudier
les différentes contraintes liés au contenu lui-même à enseigner, la façon de l’enseigner et les
priorités que peuvent dicter l’environnement global de la société d’aujourd’hui. Nos enfants
apprendront progressivement à découvrir leur entourage le plus proche, leur ville, leur
environnement, leur pays et le monde avec sa diversité. L’enseignement devrait être repensé
mais uniquement dans une approche communicative et participative de tous les pays membres
des nations unies. L’Unesco pourrait prendre cette initiative et organiser un congrès dans ce sens
auquel tous les ministres de l’enseignement des pays membres des nations unies et des experts de
l’éducation seraient invités pour étudier la faisabilité d’une telle proposition et éventuellement
éliminer les obstacles et préparer les voies à des points de rencontre pour aboutir à des valeurs
communes, à un socle commun à propager.
Tout peuple écrivait Charles Baudelaire, est académique en jugeant les autres, tout peuple est
barbare quand il est jugé773 (exposition universelle 1855).Malgré l’immensité de la
documentation qui abordent le sujet de la diversité culturelle. Les options que nous offrent ces
propositions de rapprochement, de cohabitation et d’entente sont toutes convergentes vers des
valeurs humanistes et universelles en étroite liaison avec cette éthique de réciprocité ou règle
d’or qui désigne la règle morale suivante « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on
te fasse». Cela n’est pas suffisant dans la mesure où cette tolérance devrait passer par la
compréhension de l’autre d’abord. Comprendre l’autre, peut s’inscrire dans un cadre commun du
système éducatif de tous les états avec le but de propager l’idée de la tolérance, de vivre
ensemble sans exclusion, ni xénophobie.

1
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L’apport de la diversité pour le développement de l’économie et de
l’entreprenariat
Mme Hammache elkaina - Chercheure CREAD
Introduction
l’entrepreneur joue un rôle primordial dans les dynamiques de développement économique,
L’activité productive des entrepreneurs est d’autant plus importante que les institutions lui sont
favorables (BAUMOL, 1990 ). L’existence de préalables culturels à la croissance économique et
à l’activité productive des entrepreneurs reste, cependant, une idée plus marginale (FACCHINI,
2006). Cela s’explique par le fait qu’une grande partie de la théorie économique est a-culturelle,
d’une part, parce qu’elle adopte l’hypothèse matérialiste et, d’autre part, parce que la culture a
longtemps été considérée comme un concept flou car non mesurable. L’école marxiste et l’école
de Chicago, qui représentent deux grandes traditions de l’histoire de la pensée économique, sont
matérialistes. Cela signifie qu’elles font l’hypothèse que les variables économiques déterminent
les croyances individuelles. Les idées et leurs évolutions n’ont aucune autonomie vis-à-vis des
contraintes économiques. Aujourd’hui on constate cependant un intérêt grandissant pour les
facteurs culturels et religieux. Cet intérêt peut s’expliquer par l’affaiblissement de la théorie de
l’optimisation. La théorie de l’optimisation a fini par être affaiblie par les résultats de la
psychologie expérimentale (KAHNEMAN et TVERSKY, 1979), par les critiques adressées à la
défense instrumentaliste de FRIEDMAN et par l’existence de théories de l’action alternatives
comme la théorie de la rationalité limitée. Cet intérêt peut aussi s’expliquer par le développement
autour des travaux de COASE, d’HAYEK et de NORTH d’une théorie économique des
institutions conséquente. Mais aussi par l’intérêt que manifestent de plus en plus de
macroéconomistes pour les déterminants politiques et sociaux de la croissance. Les travaux de
BARRO (1997, 2000) sont emblématiques de cette tendance. La nouvelle économie politique
reprend les hypothèses avancées par la sociologie des religions d’Auguste COMTE et de Max
WEBER afin de les vérifier grâce au travail d’enquête mené par un certain nombre d’institutions
auprès des populations. Elle se donne pour ambition de définir les valeurs toxiques pour le
développement économique. La culture agit directement sur les comportements individuels. Elle
agit sur le choix du nombre d’enfants, le temps de travail, le montant de l’épargne, le nombre
d’années d’éducation ou la confiance.
Cet article discute si l’homogénéité culturelle est favorable à la croissance économique et s’il
existe des valeurs toxiques pour le développement.
l’homogénéité culturelle est favorable/défavorable à la croissance économique
Sous l’hypothèse matérialiste le rôle de la culture est cantonné à la fluidification des échanges.
La culture influence le niveau des coûts de transaction via la confiance. Les valeurs collectives
agissent sur les performances économiques d’une nation non pas parce qu’elles modifient le
contenu des règles morales, autrement dit qu’elles favorisent le travail et la frugalité contre le
loisir et la prodigalité, mais parce qu’elles créent une cohésion morale (CASSON, 1993). Cette
cohésion crée une homogénéité culturelle qui favorise la confiance et minimise les coûts de
l’échange. C’est sur cette hypothèse que s’est développée une importante littérature

361

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

2015  مايو23 - 21  طرابلس/  التنوع الثقافي:أعمال المؤتمر الدولي الثامن

économétrique qui n’est pas sans poser quelques problèmes. Dans cette section ce n’est pas la
culture qui est la variable explicative mais la diversité culturelle, autrement dit le nombre
d’ethnies, de religions et de langues existant dans un pays. Toutes ces dimensions de la culture se
définissent comme des institutions informelles au sens de NORTH (1990). Ce sont des règles qui
ne prennent pas la forme de lois garanties par l’État, c’est-à-dire par l’organisation qui possède le
monopole légitime de la violence.

1 – Les bases théoriques des relations observées
Il est admis que la confiance est un facteur favorable à la croissance économique (LA PORTA et
al., 1999). Pour expliquer les différentiels de croissance, les modèles économétriques
introduisent des variables culturelles. Ils ne cherchent pas à entrer, cependant, dans le contenu
des normes sociales, de la morale et/ou des valeurs collectives. Ils s’en tiennent juste à des
indicateurs de diversité culturelle. La diversité culturelle serait à l’origine d’un sentiment de
méfiance. Ce sentiment nuirait à la spécification des droits de propriété et à la mise en œuvre de
la loi. L’homogénéité culturelle, au contraire, fluidifierait les échanges et limiterait les coûts des
contrats. Cette hypothèse est issue de raisonnements construits à partir de la théorie des clubs
(LANDA, 1981) et de la théorie des jeux (AOKI, 2006).
Il n’est pas aisé de faire la généalogie de ces travaux, mais on peut identifier dans les premiers
articles de Janet LANDA (1981 ; 1993 ; 1994) une première source d’inspiration. La première
hypothèse est que le groupe préexiste à l’individu. Le point de départ de l’analyse se veut
critique vis-à-vis de l’école de Chicago. En posant le groupe avant l’individu, la théorie estime
pouvoir expliquer des phénomènes qui restent inexpliqués par la théorie a-culturelle de
l’optimisation comme les discriminations raciales, la constitution de groupes mafieux, la réussite
économique des Indiens en Afrique de l’Est, des Syriens en Afrique de l’Ouest, des marchands
chinois dans le Sud-Est asiatique, des Libanais en Afrique occidentale, des Juifs en Europe au
moyen âge, des marchands florentins dans le système bancaire florentin en Europe, ou des Juifs
diamantaires à Anvers et New York (LANDA, 1993, p. 197).
Le groupe ici se définit à partir d’une unité ethnique (LANDA, 1993, p. 199). Ce point est
important, car il conduit à la sociobiologie et à une forme plus ou moins assumée de
déterminisme biologique. Janet LANDA est d’ailleurs devenue l’éditrice du Journal of
Bioeconomics. LIAN et ONEAL (1997, p. 63) rappellent aussi que la théorie des groupes
homogènes vient de l’observation du monde animal.
Une unité ethnique se signale par des traits physiques objectivement identifiables. La première
caractéristique d’un tel groupe est biologique ou raciale. Ensuite, ce groupe est porteur d’une
culture, c’est-à-dire d’une langue, d’une religion, de rituels, d’habillements, de choix
alimentaires, de valeurs, d’éthiques et de normes sociales. L’individu ici n’existe pas en dehors
de son groupe. Il est enraciné dans son groupe ethnique. Celui-ci le conduit à s’identifier à ses
membres et à se différencier des membres des autres groupes. Les individus vont, ensuite,
utiliser l’existence de leur groupe comme instrument pour réaliser leurs plans individuels. Le
groupe va être porteur de biens de club qui vont pallier les défaillances des institutions formelles.
La principale défaillance institutionnelle est l’insécurité contractuelle. Cette insécurité serait
typique des pays en développement et trouverait son origine dans l’opportunisme, la rupture de
contrat. Aucun marchand n’a intérêt, dans ces conditions, à entrer dans un échange impersonnel
en l’absence de garanties. Il n’accepte d’échanger, pour ces raisons, que s’il a confiance. La
confiance lui permet de limiter ses coûts de mise en œuvre des engagements, ses coûts
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d’identification des opportunistes, et ses coûts d’information. La culture, comme l’appartenance
ethnique, limite ainsi les coûts de transaction parce qu’elle permet aux agents de partager les
mêmes règles du jeu. Elle facilite leurs anticipations. L’existence d’un groupe ethnique devient,
alors, un instrument au service de la réduction des coûts de transaction (LANDA, 1981). Parmi
les coûts de transaction se trouvent le coût de la recherche d’un partenaire, le coût de la
négociation ainsi que les coûts pour faire respecter le contrat. La théorie des groupes
ethniquement homogènes explique la faiblesse des coûts de transaction à l’intérieur du groupe et
leur succès économique à l’extérieur (LANDA, 1981, 1994 ; GRIEF, 1989). L’appartenance à un
groupe donne un accès privilégié à des marchés et à des professions, mais le groupe n’est pas
accessible à tous. Les codes éthiques sont interprétés, dans cette perspective, comme l’équivalent
fonctionnel de la loi des marchands ou du droit contractuel moderne (LANDA, 1981, p. 357).
L’appartenance à un groupe profite à chaque membre. Chaque membre est, pour cette raison,
garant des règles de conduite qui soudent le groupe, car chacun bénéficie des biens de club
produits par l’ensemble. La théorie de l’unité ethnique répond ainsi directement à la question de
savoir pourquoi les individus engagent des ressources pour faire respecter les droits de propriété
des autres membres du groupe. La théorie des jeux sert à montrer les raisons qui poussent les
individus à agir pour faire respecter les règles du jeu et identifier les opportunistes, les passagers
clandestins (AOKI, 2006). L’autocensure, les règles de confiance et de solidarité, l’ostracisme, la
réputation et les normes sociales servent à stabiliser les règles et par voie de conséquence l’unité
ethnique. La culture favorise donc l’exécution des contrats, fait respecter ou non les droits de
propriété privée ou d’autres formes de droit de propriété (commons). Elle agit comme un
mécanisme d’enforcement, de mise en conformité de la parole donnée et de l’action (CASSON,
1993, p. 418). Elle se substitue à la supervision et au contrôle d’un tiers. Il est facile, alors, de
comprendre comment on passe de la théorie de la réussite des groupes ethniques à la théorie de
l’homogénéité.
La réussite des groupes ethniques s’explique par la minimisation des coûts de transaction que
provoquent des normes sociales partagées, des emblèmes claniques facilement identifiables, des
prescriptions alimentaires, une même langue ou une même religion. Ce qui l’emporte c’est
l’identité et non l’altérité. Le commerçant chinois limite le risque de rupture de contrat inhérent à
l’insécurité contractuelle typique des pays en voie de développement en privilégiant des relations
marchandes avec son groupe et en exploitant la diaspora chinoise. L’échange à l’intérieur d’une
même communauté est moins risqué que l’échange avec l’étranger. La théorie des jeux permet
de généraliser ce résultat en affirmant que l’opportunisme des passagers clandestins sera d’autant
plus facile à contrôler que le groupe est stable, de petite taille et homogène. On retrouve ainsi la
caractéristique d’homogénéité. L’homogénéité favorise la confiance. La stabilité développe
l’efficacité des mécanismes de réputation en empêchant les individus d’être déloyaux vis-à-vis
des autres sans que cela se sache. La petite taille permet une plus grande diffusion de
l’information sur la loyauté de chacun aux intérêts du groupe et sur l’honnêteté. Si le groupe
s’étend, les risques d’opportunisme augmentent mais le nombre des opportunités d’échanges
mutuellement avantageux s’accroît. Il ne serait pas étonnant, dans ces conditions, de voir
s’installer une culture mondiale (hypothèse de convergence) capable de minimiser les coûts de
l’échange (langage commun, normes sociales identiques, etc.). Dans un monde d’échange
intergroupe l’activité des marchands serait facilitée par l’homogénéité culturelle ; les bénéfices
de l’homogénéité étant d’autant plus élevés que l’hétérogénéité sociale des agents sur le marché
est grande (KNACK et KEEFER, 1997, p. 1283). L’activité productive des entrepreneurs ne
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serait plus détachable du degré de diversité culturelle. Les coûts de réalisation d’une opportunité
de profit varieraient en fonction de cette variable.

2 – Les tests proposés : l’effet de la diversité culturelle et
religieuse sur la croissance économique
L’hypothèse à tester est que le degré d’homogénéité d’une culture agit sur les performances
économiques d’une unité ethnique, d’un pays et/ou de l’économie mondiale. La littérature teste
donc trois hypothèses. La première cherche à expliquer la réussite de certains groupes de
marchands (chinois en Malaisie, juifs en Méditerranée au moyen âge ou libanais en Afrique de
l’Ouest). La deuxième analyse l’effet de la diversité culturelle sur les différentiels de croissance.
La troisième traite de l’économie monde et conduit à l’hypothèse de convergence. Un monde
culturellement homogène serait plus performant, car il minimiserait les coûts de spécification et
de mise en œuvre des droits de propriété et de la loi. Pour tester la première hypothèse, GRIEF
(1989) et LANDA (1981 ; 1994) mobilisent l’histoire et des cas particuliers. Il s’agit de
réinterpréter l’histoire à l’aune de l’hypothèse issue de la théorie des jeux et de la théorie des
clubs. Afin de tester la deuxième hypothèse, les économètres construisent des indicateurs de
diversité culturelle pour en faire une variable explicative. Ils cherchent ensuite, en contrôlant leur
régression avec les variables explicatives de leur modèle de croissance, à savoir si cette nouvelle
variable est significative et a les effets attendus. Le test de la troisième hypothèse est plus
aléatoire puisqu’il s’agit plutôt d’une hypothèse prospective dont la vraisemblance est
conditionnée par les résultats des tests des deux autres hypothèses.
Il y a cinq mesures de la diversité. La première classe les pays uniquement sur le critère
linguistique (MULLER, 1964). La deuxième mesure la diversité ethnolinguistique (BARRETT,
1982). Elle prend en compte six facteurs : la race, la couleur, l’origine ethnique, la nationalité, la
culture et le langage. La troisième utilise l’Atlas Narodov Mira (1972, 1994) et propose une
mesure de la fragmentation ethnique (EASTERLY et LEVINE, 1997, indicateur ELF). Toutes
les études récentes utilisent ce troisième indicateur (ELF) (EASTERLY et LEVINE, 1997 ; LA
PORTA et al., 1999 ; BLUEDORN, 2001 ; ALESINA et al., 2003b). La quatrième mesure plutôt
la diversité religieuse. Elle utilise plusieurs sources pour l’évaluer : la World Christian
Encyclopedia, l’Encyclopedia Britannica, l’État des religions dans le monde, The Stateman’s
Yearbook et The World Fact Book. Ces informations servent, pour des auteurs comme BARRO
(1991, 1997) ou TAVARES et WACZIARG (2001), à introduire à côté des variables de diversité
culturelle une variable religion, autrement dit l’affiliation de la population d’un pays à une
religion. La cinquième est un indice de polarisation. Il est proposé par MONTALVO et
REYNAL-QUEROL (2005, p. 294). Il repose sur une critique de l’indice de fragmentation
ethnique (ELF). MONTALVO et REYNAL-QUEROL font remarquer qu’il y a une grande
différence entre des sociétés totalement homogènes et des sociétés totalement hétérogènes. Cela
signifie que, dans un pays où deux groupes sont de taille presque équivalente, il est probable
qu’il y ait plus de conflits sociaux qu’au sein d’un pays caractérisé par dix groupes de petites
tailles. Ils estiment, pour cette raison, qu’il faut distinguer la polarisation de la fragmentation. La
fragmentation mesure le nombre de groupes alors que la polarisation mesure leur poids respectif.
L’index de polarisation mesure la distance normalisée d’une distribution des groupes religieux et
ethniques à une distribution bimodale (MONTALVO et REYNAL-QUEROL, 2005, p. 301).
Les résultats des tests dépendent de la mesure utilisée, de la période observée et de la
composition de l’échantillon. EASTERLY et LEVINE (1997) trouvent sur la base de leur indice
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ELF que la diversité ethnique a un effet négatif sur la croissance économique. Ils retrouvent à
cette occasion les résultats d’ADELMAN et MORRIS (1967) obtenus grâce à une analyse
multicritère sur les seuls pays en voie de développement, de HAUG (1967) et de REYNOLDS
(1985) toujours pour les pays en voie de développement (37 pays) sur la période 1950-1980. LA
PORTA et al. (1999) et BLUEDORN (2001) proposent de montrer que la diversité culturelle
comporte un effet négatif sur la croissance via un effet négatif sur la démocratie. Ils sont
contredits par LIAN et ONEAL (1997), dans un article où ils ne constatent aucune corrélation
significative entre diversité culturelle et taux de croissance économique et instabilité politique.
LIAN et ONEAL font un test sur 98 pays sur la période 1960-1985 en mélangeant les pays en
développement et en voie de développement, et en utilisant comme mesure de la diversité
culturelle le nombre d’ethnies, de langues et de religions pratiquées à partir des bases de données
de PC Globe, World Atlas, Chicago et comme mesure de l’instabilité politique l’index
d’instabilité de GUPTA et de BARRO. Ils concluent que la diversité culturelle n’est ni néfaste ni
souhaitable (LIAN et ONEAL, 1997, p. 73). Elle est neutre. L’article d’Isabelle BEAULIEU
(2006) montre, pour le cas de la Malaisie, qu’il est possible d’avoir de forts taux de croissance et
un régime politique stable sans que la communauté nationale soit ethniquement homogène et
qu’il y ait une démocratie. Une économie de rente et un État rentier seraient les conditions
d’existence d’un système politique stable, ce qui n’a rien à voir avec la fragmentation ethnique.
TAVARES et WACZIARG (2001) étendent ensuite l’analyse à l’explication des régimes
politiques et ne trouvent aucun effet de la fragmentation religieuse sur la démocratie. ALESINA
et al. (2003a) soutiennent que, à l’inverse des indices de diversité ethnique et linguistique qui ont
un effet négatif sur la qualité du gouvernement, les indices de diversité religieuse n’ont aucun
effet. Dans le même ordre d’idée, COLLIER et HOEFFLER (2002) trouvent un résultat similaire
sans utiliser l’index ELF. Ils n’arrivent pas à distinguer de corrélation entre un indice de guerre
civile fondé sur les données de DOYLE et SAMBANIS (2000) et une mesure de fragmentation
religieuse. MONTALVO et REYNAL-QUEROL (2005, p. 317) concluent à un effet négatif de
la fragmentation ethnolinguistique sur la croissance, mais ne mettent en évidence aucun
argument en faveur de la thèse selon laquelle cet effet négatif serait dû aux conséquences de la
fragmentation sur les conflits armés. NORTON (2000, p. 329) estime de son côté que les
résultats de son étude sur les relations entre mesure de la diversité, mesure de la sécurisation des
droits de propriété (index de liberté économique) et croissance sont difficiles à interpréter. La
nature des relations causales en jeu reste ambiguë (NORTON, 2000, p. 331). Si on regarde, par
exemple, l’indice de fragmentation ethnique de l’Inde, on s’aperçoit qu’il est très élevé alors que
le taux de croissance du pays est fort.
L’ensemble de cette littérature présente l’intérêt de proposer une analyse économique des effets
de la culture qui n’a encore jamais été développée. Ces résultats restent, comme souvent, très
dépendants de la composition des échantillons et du mélange ou non des pays développés et en
voie de développement. Il semble que sur le continent africain, par exemple, les études
s’accordent à dire que la fragmentation ethnolinguistique est à l’origine d’instabilité politique.
Hormis ce résultat, les résultats sont contradictoires. Face à cette situation on peut avoir deux
attitudes. La première consiste à attendre que les indices se stabilisent et que la littérature
réussisse progressivement à converger vers des résultats plus robustes. La seconde est de
remettre en cause la théorie. La discussion qui s’engage dans la section suivante adopte cette
deuxième attitude.
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3 – Discussion critique : la diversité culturelle, une condition
de l’activité productive des entrepreneurs
Il est premièrement contestable de réduire la constitution d’un groupe à une unité ethnique. Le
christianisme ou l’islam regroupe des sociétés relevant de différentes races et de différentes
langues (HUNTINGTON, 2007, p. 39). Ce n’est pas le sang qui unit le groupe mais les
croyances religieuses, et pour les sociétés sécularisés les croyances dans la science et plus
généralement dans une société impersonnelle dominée par un État impartial et garantissant les
libertés individuelles. L’unité du groupe n’est plus ethnique, elle se fait autour de valeurs
nationales. Cela modifie l’origine des groupes et des conflits potentiels qui existent entre eux. Si
le groupe n’est pas une unité ethnique mais une unité autour de valeurs collectives, les conflits ne
naissent plus d’une fragmentation ethnique, mais d’une fragmentation religieuse. Mais, alors que
l’on peut se convertir, il est impossible de changer d’ethnie. La théorie de l’unité ethnique décrit
une société fermée et non la société ouverte qui s’est progressivement imposée avec l’échange.
Les indices de fragmentation ne sont, par ailleurs, pas seulement des moyens concurrents de
mesurer la diversité (linguistique, religieuse, ethnique). Ils portent des théories très différentes de
la coopération et de la formation des groupes humains. Supposer que le groupe est une unité
ethnique conduit à supposer, par exemple, que c’est la diversité ethnique qui est à l’origine des
conflits armés et de l’instabilité politique. A contrario penser le groupe comme religieux mène à
l’idée que l’origine des conflits armés s’explique plutôt par des motifs spirituels. L’étude de
MONTALVA et REYNAL-QUEROL (2005) ne dit pas si le nombre de guerres ayant une cause
ethnique est plus important que celui des guerres ayant une cause religieuse et/ou politique. Il
n’envisage pas non plus que l’ensemble de ces guerres puisse avoir une cause unique, la
recherche de rente. Il est plausible, en effet, que les différences ethniques, religieuses, ou
idéologiques puissent être instrumentalisées pour justifier une politique de prédation (conquête,
colonisation, etc.).
Il n’est pas évident, deuxièmement, que la confiance soit première dans l’échange. Avant d’avoir
confiance il faut percevoir une opportunité de gain, autrement dit être mis en situation
d’échange. Les valeurs collectives peuvent jouer comme un fluide. Elles peuvent aussi jouer sur
la manière dont les agents abordent le commerce. L’existence de mentalités rentières peut, par
exemple, empêcher les hommes d’entrer dans une relation marchande. Ils vont se détourner du
marché pour chercher à s’enrichir par la prédation. La théorie des unités ethniques n’explique
pas, pour cette raison, pourquoi les Juifs au moyen âge en Europe, les Libanais en Afrique de
l’Ouest et les Chinois en Malaisie ont privilégié le commerce, alors que d’autres groupes
ethniques comme les Vikings ou les Mongols ont préféré l’enrichissement par le butin et la
conquête. La confiance ne devient, dans ces conditions, qu’un épiphénomène.
Il n’est pas certain, troisièmement, que l’on ne puisse pas traiter de la confiance comme du
résultat d’un calcul d’optimisation. La confiance et la culture deviennent, dans cette perspective,
les conséquences d’un investissement en capital social. Dans ce cas la petite place laissée à la
culture dans la théorie des choix individuels disparaît. La confiance est le résultat d’un
investissement et non d’une culture. L’absence de confiance est, comme l’ignorance, le résultat
d’un choix ; les hommes ont estimé qu’ils ne gagneraient pas plus à produire de la confiance
qu’à rester dans un monde de méfiance. Une telle position laisse, cependant, sceptique, et nous
renvoie à la critique qu’adresse l’école de Virginie à l’école de Chicago. Dans le monde de
l’école de Chicago (MITTCHEL, 1989, 2001), ce qui est, est rationnel et ce qui est rationnel, est
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efficace. La diversité culturelle comme la méfiance ou la confiance sont toutes des faits
rationnels, donc efficaces. Pourtant la théorie néo-institutionnelle affirme le contraire.
Les index proposés ne réussissent pas, quatrièmement, à saisir le caractère généralement
composite d’une culture et/ou d’une aire politique. En mesurant la diversité religieuse ou
ethnique par la proportion de gens qui préfèrent une religion ou appartiennent à un groupe
linguistique particulier, l’économétrie de la diversité culturelle ou religieuse ne tient pas compte
des pratiques culturelles ou religieuses. Cette diversité est plus ou moins forte selon les pays,
alors que le pourcentage de chrétiens formels et/ou de musulmans est le même. La pratique
religieuse musulmane est, par exemple, forte dans les pays du Golfe persique et faible dans les
pays musulmans de l’ex-Union soviétique. Un même pourcentage n’induit pas les mêmes effets
sur les comportements et in fine le développement économique.
Sur le fond, ce type d’explication peut inspirer deux types de commentaires. Le premier est le
rôle subalterne donné notamment par Janet LANDA à l’éthique. Dans sa théorie, la cohésion
morale du groupe est utilisée par l’entrepreneur pour combler le vide légal. LANDA (1981,
1993, 1994) reprend, à cette occasion, la théorie de l’entrepreneur de Harvey LEIBENSTEIN
(1968). L’entrepreneur est l’acteur qui pallie les insuffisances du marché. L’éthique se définit
comme un instrument et non comme une fin. La morale ne sert plus à dire le bien, mais à faire
des affaires. On subordonne ainsi l’éthique aux affaires au lieu de penser la manière dont
l’éthique modifie la manière de faire des affaires. L’éthique devient presque seconde par rapport
à l’objectif de profitabilité.
Le deuxième commentaire que nous voudrions adresser à ces travaux porte sur la thèse de la
diversité culturelle. Si cette thèse n’est pas juste, il est possible de dire que ses prémisses ne le
sont pas et que la théorie des jeux est finalement inadaptée pour comprendre l’existence de tel
réseau de solidarité. Le principe d’efficacité d’un monde ou d’une nation homogène est sans
doute la meilleure preuve de cette inadaptation de la théorie des jeux pour comprendre les
sociétés humaines et leurs dynamiques. Sous l’hypothèse d’homogénéité, un monde sans
différence culturelle serait un monde où les coûts de l’échange seraient faibles. Un monde où
tout le monde parle la même langue, utilise la même monnaie et partage les mêmes valeurs serait
un monde où les coûts de transaction seraient faibles et le développement économique maximal.
Inversement, un monde où il y a diversité des langues, des éthiques, des monnaies, des ethnies, et
des valeurs collectives serait un monde inefficace. Cette conclusion est sans doute fausse et
conduit à remettre en cause les fondements théoriques des tests économétriques et à dire que le
langage observationnel (les tests économétriques) ne traduit pas le langage sémantique
(propositions théoriques). Il conduit alors à une impasse. Trois arguments peuvent être avancés
en faveur de cette thèse.
Toute la théorie des jeux est construite pour expliquer la coopération, alors que la concurrence
entre les organisations politiques et légales, et plus généralement la concurrence entre les
systèmes institutionnels, peut être pensée comme une condition primordiale de l’innovation et de
la croissance (BERNHOLZ, STREIT et VAUBEL, 1998 ; FACCHINI, 2008). L’homogénéité
est source de monopole culturel. L’avènement d’une culture unique mettrait l’ensemble de
l’économie monde sur un même sentier culturel. Elle déterminerait les chemins
d’expérimentation et limiterait ainsi l’innovation, la surprise, et la mise en place de nouvelles
manières de penser et de vivre. Elle réduirait les mondes des possibles. L’idée, par exemple,
qu’une langue commune réduit les coûts de transaction est logiquement correcte, mais néglige le
fait qu’une langue n’est pas qu’un instrument de communication, c’est aussi une manière de
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penser. L’homogénéité linguistique est porteuse alors d’un plus, mais aussi d’un moins. D’où,
peut-être, les résultats contradictoires observés. Le même raisonnement vaut pour une nation.
Une nation qui ne serait pas traversée par des manières de penser différentes serait moins
innovante qu’une nation unie autour d’un système de valeur unique. Les différences et leur mise
en concurrence sont des sources de production de connaissance et in fine de croissance par
l’innovation. Il est constaté, par exemple, que la concurrence à l’intérieur d’une même nation
entre les religions est plus favorable à la pratique religieuse que le monopole légal (NORTH et
GWIN, 2004). À ce premier argument s’en ajoute un deuxième.
Conclusion
Le génie du développement économique est l’entrepreneur (FACCHINI, 2007). La diversité
culturelle n’est pas un obstacle à la recherche de profit. Elle est, au contraire, une condition
favorable à son développement CHAMLEE-WRIGHT, 2000 ). C’est parce que les hommes
n’ont pas les mêmes connaissances et la même manière de voir le monde qu’ils ne perçoivent pas
les mêmes opportunités. Chaque société peut prospérer sur la base de sa propre culture ; les
avantages comparatifs étant plus une histoire de diversité que d’homogénéité. Chaque société
peut alors prospérer économiquement en prenant avantage de sa propre tradition culturelle et de
son héritage. Les avantages comparatifs de RICARDO sont ainsi définis comme le résultat d’une
diversité historique. Si un Chinois donne à ses cochons des truffes et qu’il apprend que les
Européens les achètent à des prix plus élevés que sur les marchés chinois, il va détourner la
production de truffe de son usage initial pour l’orienter vers l’exportation. Il va saisir ainsi une
opportunité de profit. Dans cet exemple la diversité culturelle est plutôt un facteur de création de
richesse qu’une cause de conflit. La multiplication des restaurants asiatiques ou indiens dans les
capitales européennes en est aussi une preuve. Il n’y a pas de raisons, alors, que dans le cadre
d’un même pays les individus ne réussissent pas à exploiter leurs différences pour prospérer. La
cohabitation des juifs, des chrétiens et des musulmans en terre d’Islam a, de fait, fonctionné sur
une sorte de partage des possibles, réglé par le droit islamique et la sacralisation d’une inégalité
entre les musulmans et les non-musulmans, les juifs se spécialisant dans des tâches interdites par
les textes sacrés musulmans. À la faveur de ces arguments la culture de la diversité apparaît
comme une condition favorable à la recherche de profit et in fine au développement économique.
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البُان الخخامي
هٓم ؤلاجداص الٗالمي للمئؾؿاث الٗلمُت  UNSCINبمضًىت َغابلـ ،لبىان أًام  23 -21ماًى  ،2015مئجمغ مغ٦ؼ ظُل
البدض الٗلمي الشامً خى ٫الخىىع الشهافي ،بالكغا٦ت الٟسغٍت لجامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت بٟلؿُحن وبالخٗاون م٘ ٚغٞت
الخجاعة والهىاٖت والؼعاٖت في َغابلـ ولبىان الكما ٫وبلضًت َغابلـ .
ول٣ض قاع ٥باإلائجمغ الظي جؼامً م٘ الُىم الٗالمي للخىىٕ الش٣افي الظي ًهاص 21 ٝماًى مً ٧ل ؾىت أؾاجظة وباخشىن مً
ٖضة صوٖ ٫غبُت وهي ٧ل مً :ألاعصن ،الجؼاتغ ،الٗغا ،١الؿىصان ،جىوـٞ ،لؿُحن ،لبىان ،ولُبُا.
و ل٣ض جىػٖذ أوعا ١أبدار اإلائجمغ ٖلى حؿ٘ ظلؿاث ٖلمُت أ٧اصًمُت جىٟ٢ذ ٖىض أَم الخدضًاث التي جىاظه الخىىٕ الش٣افي
في ْل الخىجغاث التي ٌكهضَا الٗالم ،و صاعث خى ٫ؾخت مداوع هي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الخىىٕ الش٣افي والخٗاٌل الؿلمي.
التربُت ٖلى اخترام ونىن الخىىٕ الش٣افي.
الخىىٕ الش٣افي والخىمُت اإلاؿخضامت.
الخىىٕ الش٣افي وخ٣ى ١ؤلاوؿان.
صوع الخىىٕ الش٣افي في اػصَاع ال٣ضعاث ؤلابضاُٖت.
صوع وؾاتل ؤلاٖالم في زل ٤خىاع بىاا ومخجضص بحن الش٣اٞاث.

َظا و٢ض جم الخدًحر لخىنُاث اإلائجمغ مىظ أ٦ثر مً قهغ بخسهُو نٟدت ٖلى مى ٘٢مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي
مٟخىخت ل٩ل اإلاكاع٦حن باإلائجمغ إلًها ٫ا٢تراخاتهم الى اللجىت الٗلمُت للمغ٦ؼ ،ول٣ض حك٩لذ لجىت نُاٚت الخىنُاث مً
ألاؾاجظة:
ص .ؾغوع َالبي اإلال (ألامُىت الٗامت لئلجداص وعتِؿت مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي واإلائجمغ)
أ.صً .ىؾ ٠طًاب ٖىاص (مضًغ ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت ٞغٕ هابلـٞ ،لؿُحن :وعتِـ اللجىت الٗلمُت للمئجمغ)
أ.م.ص .نالح جهحر عاهي و أ.م.ص .مجُض زحرهللا عاهي ٧لُت التربُت بجامٗت واؾِ (الٗغا)١
أ .م  .ص  .مدمض يُاا الضًً زلُل ابغاَُم ٧لُت ؤلامام ألآٖم الجامٗت ٢ /ؿم اللٛـت الٗغبُـت  -بٛضاص (الٗغا)١
ص .اًىاؽ مدمض ٖلُان ٖلُماث ٧لُت اإلال٨ت عاهُا للُٟىلت /الجامٗت الهاقمُت (ألاعصن)
ص .مدمض أخمض الضوماوي  -ظامٗت اإلاغ٢ب (لُبُا)
م  .صُ٢ .هغ ٧اْم ٖاظل ألاؾضي  -ظامٗت ال٣اصؾُت ٧ /لُت التربُت (الٗغا)١
م .ص خُضع ناخب قا٦غ ٧ -لُت التربُت  /ظامٗت ؾامغاا (الٗغا)١
صٖ .شمان خؿً ٖشمان (ظهاػ جىُٓم قئىن الؿىصاهُحن بالخاعط ـ الخغَىم (الؿىصان)
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ص .مِؿىن مغاػٍ / ٤أؾخاط مؿاٖض في ظامٗت ظغف (ألاعصن)
أ .أؾماا زىالضًت (٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت بغ٢اصة ،ال٣حروان(.جىوـ)
أ .ػوٍتي ؾاعة ظامٗت الكاطلي بً ظضًض – الُاع( ٝالجؼاتغ)
أٞ .خُدت طًب ظامٗت مدمض إلاحن صباٚحن ؾُُ( ٕ٠الجؼاتغ)
ونذ خلفذ هزه اللجىت بلى مجمىغت مً الىخاثج هي:
 الازخال ٝواٌِٗ ٘٢كه ٧ل اظخمإ بكغي ،اط ال مجخم٘ ًسلى في ألانل مً جىىٕ وحٗضص وال أمت حٗغي مً الاه٣ؿام
والٟغ٢ت.
 ان الخىىٕ الش٣افي زغوة ًيبػي أال ج٩ىن مهضعا للجزإ والخىجغ وهبظ آلازغ ،بل ؾبُال الى جىؾُ٘ ألاعيُت اإلاكتر٦ت وصٖم
ٞغم الخىا ٤ٞوالخالقي وج٣لُل الٟىاع ١وخل الجزاٖاث بالُغ ١الؿلمُت الحىاعٍت.
 مً اإلائ٦ض أن ؤلاوؿان ٖاظؼ ًٖ الِٗل بك٩ل مىٗؼ٧ ٫ىهه بداظت الى الخٗاٌل صازل اإلاجخم٘ مً زال ٫عوح الترابِ
َ
والخًامً والخآػع ،وَظا ًجٗله ٢ابال للخٛحر بك٩ل مؿخمغ والضلُل ٖلى طل٢ ٪ضعجه ٖلى زل ٤مجخمٗاث مخىىٖت
َ
َ
ألاق٩ا ٫قضًضة الخُٗ٣ض والخٗضص ،وقضًضة الترابِ والاوسجام في هٟـ الى٢ذ.
ً خطح مً جاعٍش الٗال٢اث بحن الحًاعاث ،أن الخ٣ضم والخُىع في اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت عَحن الخىىٕ الش٣افي الظي ًجٗل
الحًاعة خُت ،مً زال ٫الخىانل والخٟاٖل اإلاشمغ.
 ان جد ٤ُ٣الخٗاٌل الاظخماعي ٖامل أؾاسخي لخىٞحر ألامً والاؾخ٣غاع في اإلاجخم٘ ،واطا ما ٣ٞضث خالت الؿلم والىتام
الضازلي أو يٟٗذ ٞبن الىدُجت الُبُُٗت لظل ٪جضَىع ألامً وػٖؼٖت الاؾخ٣غاع .
ًء
 للخٗاٌل الاظخماعي م٣ىماث وهي الٗض ٫واإلاؿاواة ويمان الح٣ى ١واإلاهالح اإلاكغوٖت لٟئاث اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل هىٖا
مً الخىىٕ والخٗضص في اهخماااجه الٗغُ٢ت أو الضًيُت أو اإلاظَبُت أو ما قا٧ل طل. ٪
 الٗىإلات وظه مً أوظه الُٛاا الظي ًىحي في ْاَغٍ بالخ٣اعب اإلادمىص ،و ل٨ىه في ظىَغٍ ًدمل بظوع الؿُُغة للىنى٫
الى ألاخاصًت الُ٣بُت التي جخد٨م في الٗالم و ٤ٞمٗاًحر ا٢خهاصًت و اظخماُٖت وؾُاؾُت.
ؤما قُما ًخق هظشة ؤلاظالم للخىىع الشهافي قلهذ ؤيذ الباخشىن غلى ما ًلي:
ً ئمً ؤلاؾالم بالخىىٕ والخٗضصًت الش٣اُٞت ٧ىجها اعاصة عباهُت ظااث لح٨مت بالٛت ألازغ ال ٌٗغ٦ ٝجهها اال هللا َّد
ظل وٖال.
٣ً غ ؤلاؾالم بالخٗاٌل وَى ٌكخمل ٖلى أصاا الح٣ى ١اإلاؿخد٣ت ,والتزام الىاظباث اإلاترجبت ,وجد ٤ُ٣الٗض ,٫واٖخماص
ًء
الكغَٗت مغظٗا إلا٣ىماث وأؾـ ويىابِ َظا الخٗاٌل.
ً غمي ؤلاؾالم الى جغؾُش اٖخ٣اص ؤلاوؿان ب٨غامخه ًّأًا ٧ان صًىه أو ظيؿه أو ٖغ٢ه أو لىهه أو مٗخ٣ضٍ وَظٍ ال٨غامت جىظب
ل٩ل اوؿان خ ٤الاخترام والغٖاًت.
ً ضٖى ؤلاؾالم الى الخٗاون في ٧ل ما َى مكتر ٥اوؿاوي ها ,٘ٞمً أظل جدَُ ٤ض ٝعتِـ ,وَى :يمان الحُاة ألاًٞل
للمجخم٘ ب٩ل مظاَبه اإلاخٗضصة ,وجىٞحر ألامً والاؾخ٣غاع ,ونغ ٝالٟؿاص ًٖ ألاعى.
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عسخ ؤلاؾالم مً أظل حٗؼٍؼ الدؿامذ في ٢لىب اإلاؿلمحن َّد
َّ د
َ
جٟايل بُجهم ِّم ًْ خُض الغؾالت ،ومً خُض
أن ألاهبُاا ازىة ،ال
ٌة
مدترمت ْ
أن الضًاهاث الؿماوٍت حؿخ٣ي مً َمٗحن واخضَّ ،د
ؤلاًمان بهم٦ ،ما أ٦ض ٖلى َّد
وأن
وأن أم٨ىت الٗباصاث ٖلى ازخالٞها
ٍن
ال ا٦غاٍ في الضًًٞ ،الُٗ٣ضة ًيبػي ْ
ظلي.
أن ٌؿخ٣بلها ال٣لب والٗ٣ل
ٍن
بك٩ل واضح ،وبك٩ل ٍن
أن ًىٓغ اإلاؿلم الى ٚحرٍ ٖلى َّدأجهم بكغً ،جاصلهم بالتي هي أخؿً ْ
عسخ ؤلاؾالم مً أظل الدؿامذ ْ
 ل٣ض َّد
وأن ال ٖضاوة بحن
اإلاؿلمحن وبُجهم َّد
٧ىجهم ٚحر مؿلمحن.
إلاجغص ِّ
 ل٣ض اهٟخذ اإلاؿلمىن أًام ُٖائهم الحًاعي واػصَاعَم الش٣افي ٖلى مٗاع ٝوٖلىم وز٣اٞاث ،وخغنىا ٖلى أن ًٟهمىَا
وَؿخىٖبىَا وَؿخُٟضوا مجها.
واظدىادا بلى هزه الىخاثج ،جىـلذ اللجىت الػلمُت للماجمش بلى ـُاؾت ظملت مً الخىـُاث ،هىسدها قُما ًلي:
جىـُاث ماجمش " الخىىع الشهافي" :
جىـُاث غامت:
 ال ًجب الخ٣لُل مً ظهىص آلازغ بحجت الدكبض بالترار والحٟاّ ٖلى الهىٍت ،ألن الحًاعاث ٢اتمت ٖلى الخًاً٠
َّد
اليؿ٣ي ال٣اتم ٖلى الحغ٦ت والخٟاٖل  ،وألجها في الجهاًت جهب في ٢الب واخض َضٞه زضمت ؤلاوؿاهُت.
ً جب اٖاصة نُاٚت َبُٗت الخىانل الاظخماعي لُهبذ أ٦ثر اهبٗازا واهٟخاخا ،جد٣ُ٣ا للخٟاَم والخٟهم والخٟاٖل بالخؤزغ
والخؤزحر م٘ الٛحر اإلاسخل ٠ز٣اُٞا٦ ،ما ًجب الاٖترا ٝبه ومدبخه والغ٧ىن الُه ٦ما َى في اَاع مكغوٕ اظخماعي مجخمعي
ًخًمً الجمُ٘ وٍساَبهم وَؿمذ لهم بالخجاوػ صون أن ًضمجهم في ج٩ىًٍ ز٣افي واخض .
 ان اإلاجخم٘ الٗغبي مُالب بخسُي الخدضًاث ال٩اتىت في اصاعة الخىىٕ الش٣افي لخد ٤ُ٣الخٗاٌل الؿلمي بحن م٩ىهاجه ،وال
ًخؤحى طل ٪اال ببعؾاا ٢اٖضة مً الُ٣م اإلاكتر٦ت التي جخُ٣ض بها ٧ل الجماٖاث التي ًًمها الىًَ ،وٍؤحي الحىاع في
أولىٍاث جل ٪الُ٣م ،بىنٟه الكغٍ الًغوعي إلعؾاا مباصة الخٗاٌل ال٣اتمت ٖلى الحغٍت ،والخٗبحر ًٖ الظاث،
واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،والخباص ٫الؿلمي للؿلُت ٖبر الىؾاتل الضًم٣غاَُت ،والخسلى ًٖ الهُمىت وٞغى الغإٍت
ألاخاصًت ،واػالت وا ٘٢الٛبن الىاٖ ٘٢لى بٌٗ اإلاجمىٖاث الش٣اُٞت ،وٟ٦الت الح٣ى ١بب٢امت صولت اإلاىاَىت التي جٟ٨ل
للجمُ٘ الح٣ى ١اإلاضهُت ،والؿُاؾُت ،والش٣اُٞت ،والاظخماُٖت ،والا٢خهاصًت.
َّ د
ان الخٗاٌل بحن اإلاظاَب ؤلاؾالمُت يغوعة ملحت في الٗهغ الحايغ ,في ْل اإلاخٛحراث التي ٌِٗكها اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي
ًء ًء
ًء
الُىم,بل َى واظب قغعي ٢بل أن ً٩ىن أمغا خُاجُا ملحا.
 يغوعة وكغ الىؾُُت والاٖخضاُ٣ٖ ٫ضة وقغَٗت وجُبُ٣ها ٖملُا والحض ٖلحها والترُٚب ٞحها وبُان ما وعص ٞحها مً
الىهىم وبُان خ٣ى ١والة ألامغ وخ٣ى ١الٗلماا وخ٣ى ١الىًَ وخ٣ى ١اإلاؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحن م٘ يغب ألامشلت
الٗملُت ؾىاا مً ؾحرة الغؾى( ٫م) أو مً جاعٍش ألامت ؤلاؾالمُت الُىٍل.
وعم نٟىٞهم ،وخٓغ
 يغوعة حصجُ٘ البرامج والل٣اااث والٟٗالُاث طاث الىٟـ الىخضوي بُٛت حٗؼٍؼ ٧لمت اإلاؿلمحن ِّ
بض زُاب الخسىًٍ والخٟ٨حر والخبضٌ٘.
وكغ أو ِّ
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في مجاُ الخىمُت اإلاعخذامت:
 الاَخمام بضوع الُ٣إ الخام في حٗؼٍؼ الخىىٕ الش٣افي وحصجُ٘ َظا الضوع والٗمل ٖلى تهُئت مجاالث الحىاع بحن الُ٣إ
الٗام والخام .
 اقغا٧ ٥ل ُ٢اٖاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٖلى هدى وزُ ٤في عؾم ؾُاؾاث ز٣اُٞت جغمي الى خماًت وحٗؼٍؼ الخىىٕ الش٣افي .
ً جب أن جغ٦ؼ الضو ٫الىامُت وهي حؿعى الى ظٗل الٗىإلات أ٦ثر ٖضالت ٖلى أن ً٩ىن لضحها عإٍتها الخانت وزُُها
واؾتراجُجُتها الا٢خهاصًت الخانت التي جيب٘ مً وا ٘٢اخخُاظاتها ل٩ي جبجي ا٢خهاصًاتها ًّ
طاجُا ،وفي هٟـ الى٢ذ ال جىٗؼ٫
ًٖ الىٓام الٗالمي ،وطل ٪باالؾخٟاصة مً مؼاًا َظا الىٓام وحٗضًل أوياٖها بما ًؼٍض مً ٞاتضتها مً اإلاخٛحراث
الا٢خهاصًت الضولُت ،وٍدُذ لها أن جداٖ ٔٞلى ٢ضعاتها ومىاعصَا الا٢خهاصًت وٍدا ٔٞلها ٖلى َىٍتها الش٣اُٞت.
ً جب الخٟاٖل ؤلاًجابي م٘ الٗىإلات ٖلى أؾاؽ الخ٩اٞئ وألازظ والُٗاا ،والخدى ٫مً مجغص ه٣ل اإلاٗغٞت الى جُىٍغَا؛ ألن
ؤلابضإ ًبضأ باالهٟخاح ٖلى آلازغ  ،لٗلىا ه٣ىص عخلت الخٟى ١والخ٣ضم مً ظضًض .
في مجا ٫التربُت:
 يغوعة ا٢غاع مىاص الؼامُت في ظمُ٘ اإلاغاخل الضعاؾُت بمسخل ٠جسههاتها حٗجى بمداعبت ال٨ٟغ الًا ٫ومداعبت الٛلى
والخُغ ٝوجغسخ الىالا للُٗ٣ضة الصحُدت وللىًَ ووالة أمغٍ ولؼوم الجماٖت .
 جج ٠ُٟمىاب٘ الٛلى والخُغ ٝوؾض خاظاث الخالمُظ الٗلمُت والٗملُت ختى ال ٌؿخٛلىن اؾخٛالال ؾِئا وحؿخٛل
خاظاتهم للٗمل وللماصة والظي ًئصي الى ه٣و مؿخىاَم الخٗلُمي.
 حٗؼٍؼ الؿلى ٥ألامجي الصحُذ ،وصٖىة الخالمُظ الى الحٟاّ ٖلى أمً الىًَ ،وم٣ضعاجه ،وم٨دؿباجه.
 ابغاػ ال٨ٟغ الىؾُي اإلاٗخض ،٫وج٣بل الازخال ٝوالخىىٕ الش٣افي .
 اقاٖت عوح اإلادبت والخٗاون بحن الخالمُظ  ،وجدظًغَم مً الازخالٞاث التي حؿبب الٟغ٢ت ،والبًٛاا ،والدكاخً.
 وي٘ اؾتراجُجُت جغبىٍت ٨ٞغٍت مً ٢بل اإلاسخهحن حٗمل ٖلى جدهحن ألاظُا ٫مً الخدؼب وازاعة الٟتن الُاتُٟت
واإلاظَبُت والٟغ٢ت.
وفي ألاخحر ؤيذث لجىت ـُاؾت الخىـُاث غلى ما ًلي:





اظغاا اإلاؼٍض مً الضعاؾاث لخٟؿحر مك٩لت ٖضم ج٣بل الخىىٕ الش٣افي والتر٦حز ٖلى أَمُت الىعي في م٩اٞدت الٗى٠
اإلاجخمعي وَىا ًؤحي صوع اإلائؾؿاث الٗلمُت في حكُ٨ل وعي ًداعب الٗى ٠وز٣اٞت الخُغ ٝويغوعة جٓاٞغ ٧اٞت
الجهىص لحل اإلاك٨الث التي حٗاوي مجها اإلاجخمٗاث الٗغبُت٧،الضًىن ،والبُالت ،واعجٟإ الاؾٗاع ،ومك٨الث الصحت
وهي مً ألاؾباب التي صٗٞذ ٦شحر مً الكباب الى ٖضم ج٣بل الخىىٕ الاظخماعي زم الخُغ. ٝ
٦ما ًىصخي ٧ل ألاؾاجظة اإلاكاع٦حن في ٗٞالُاث َظا اإلائجمغ بًغوعة ٖ٣ض مئجمغاث مخسههت وصوعاث جضعٍبُت في
مىاَ ٤مخٗضصة مً الىًَ الٗغبي.
ع ٘ٞجىنُاث َظا اإلائجمغ الى الجهاث اإلاٗىُت ووكغَا ٖلى هُا ١واؾ٘ مً زال ٫الصحاٞت وؤلاٖالم ،ومسخل٠
مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي.
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وفي ألازحر ًضٖى الاجداص الٗالمي للمئؾؿاث الٗلمُت ومغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي ظمُ٘ اإلاكاع٦حن في َظا اإلائجمغ
وأًٖائهم ومخدبٗحهم ،للمؿاَمت في وكغ ز٣اٞت الخٗاٌل الؿلمي وج٣بل آلازغ مً زال ٫وكغ الخىُٖت بحن ألاوؾاٍ
اإلاٗىُت ،ومىانلت البدض ووكغ اإلا٣االث والضعاؾاث اإلاخسههت ،و ًء
بىااا ٖلى جىنُت لجىت الهُاٚت باإلائجمغ
ؾخيكغ أٖماَ ٫ظا اإلائجمغ يمً ؾلؿلت أٖما ٫اإلائجمغاث الهاصعة ًٖ مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي.
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ي مسؤوليتو عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية
ال تعبر اآلراء الواردة في ىذه األبحاث بالضرورة عن رأي إدارة المركز
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2014
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