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 خطاب سٛاز اؿكازات َػسٚعّا بد٬ّٜ يٓعس١ٜ ؾساع اؿكازات.

 ."دزاض١ ؼ١ًًٝٝ يف املػسٚع ايعاملٞ املعتدٍ يسٚدٝ٘ غازٚدٟ"

The Dialogue of Civilizations as an Alternative to the Theory of 

the Clash of Civilizations  An Analytical Study on Roger 

Garaudy's Moderate Global Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املًدـ:

ْطع٢ يف عجٓا ٖرا إىل تطًٝط بكع١ ق٤ٛ    

ع٢ً أسد أِٖ املٛاقٝع ا٭نجس سطاض١ٝ يف 

عؿسْا ايّٝٛ , ٫ٚضُٝا َع تٓاَٞ ظاٖس٠ 

اٱض٬َٛفٛبٝا ٚؾساع ايعامل اٱض٬َٞ َع ايدٍٚ 

ايػسب١ٝ , ٖٚٛ َٛقٛع اـطاب املعتدٍ ممج٬ 

باملػسٚع اؿكازٟ ايعاملٞ ايرٟ قدَ٘ املفهس 

. ٖرا املدتًف١ يًذُع بني ا٭دٜإزٚدٝ٘ غازٚدٟ 

املٛقٛع ايرٟ يطاملا نإ َٛقع ددٍ بني 

املفهسٜٔ ايرٜٔ ؾايٛا ٚدايٛا فٝ٘ بني َ٪ٜد ٚبني 

زافض يدٚاٍع ٚأضبابٺ َع١ٓٝ تتعًل بطبٝع١ ايفهس 

 ايػسبٞ ايعٓؿسٟ ػاٙ اٱض٬ّ.

ٚقد نإ يهباز املفهسٜٔ ايػسبٝني ا٭ثس ايبازش    

ايػسبٞ يعٌ أبسشِٖ يف نػف سكا٥ل ايفهس 

املفهس ايفسْطٞ ايهبرل زٚدٝ٘ غازٚدٟ , ايرٟ قاّ 

بتعس١ٜ ايٛعٞ ايػسبٞ ٚنػف شٜف ايهجرل َٔ 

ايػعازات ايسْا١ْ اييت ٜتػدقٕٛ بٗا عًٝٓا  يٌٝ 

ْٗاز إذ ٜفهو زٚدٝ٘ غازٚدٟ بسدٜػِ ايفهس 

ايػسبٞ َسدعا ْطك٘ إىل ايد١َٜٛ ٚايؿساع أؾ٬ 

يٝكدّ إثس ذيو  ٚايتعاٜؼ ٚا٫عتداٍ غرٚذٶا,

زٚدٝ٘ غازٚدٟ َػسٚع٘ اؿكازٟ ايعاملٞ 

ايداعٞ ؿٛاز اؿكازات باعتبازٙ خطابا َعتد٫ 

يف َٛاد١ٗ خطاب ؾساع اؿكازات ٖرا اـطاب 

 املتطسف ايرٟ دا٤ ب٘ ؾ٥ٌُٛٝ 
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ٖٓػتٕٛ. ٖٚٛ َا هعًٓا ْطسح ايهجرل َٔ 

ا٭ض١ً٦: عٔ طبٝع١ ايفهس ايػسبٞ ٚأضباب ْفٛزٙ 

عتدٍ ايرٟ دا٤ ب٘ غازٚدٟ يًذُع َٔ اـطاب امل

 بني ا٭دٜإ؟ َٚا ايفًطفات ايفهس١ٜ اييت ٜكّٛ 

عًٝٗا ٖرا ايعكٌ املتُسنص سٍٛ ذات٘؟ ٚإىل أٟ 

َد٣ متهٔ املفهس زٚدٝ٘ غازٚدٟ َٔ ايٓذاح 

 بدعٛت٘ ايعامل١ٝ ؿٛاز اؿكازات؟

ٚأَاّ أ١ُٖٝ املٛقٛع ٚاٱغهايٝات املطسٚس١  

يطدل أغٛازٖا يف ٖرٙ ا٭ض١ً٦ ٚأخس٣ ضٓطع٢ 

ْٛع َٔ املكازبات ايتش١ًًٝٝ اؿفس١ٜ َٔ خ٬ٍ 

ايس١ٜ٩ اييت طسسٗا زٚدٝ٘ غازٚدٟ, إذ ضٓكف 

ع٢ً طبٝع١ ايطسح اؿكازٟ ٚايفهس املعتدٍ 

ايرٟ قدَ٘ زٚدٝ٘ غازٚدٟ يًذُع بني كتًف 

ا٭دٜإ, ٚدسس ايفًطفات ايػسب١ٝ املتطسف١ 

 ٚايعدا١ٝ٥ يف ْعستٗا يٲض٬ّ. 

ملفتاس١ٝ يًبشح: زٚدٝ٘ غازٚدٟ, سٛاز ايهًُات ا

اؿكازات, املسنص١ٜ ايػسب١ٝ, اـطاب املعتدٍ, 

 ؾساع اؿكازات.

Abstract: 

   In this research, we seek to shed 

light on one of the most sensitive 

topics of our time, especially with 

the growing phenomenon of 

Islamophobia and the Islamic 

world conflict with Western 

countries. This is the topic of the 

moderate discourse represented by 

the world cultural project 

presented by the philosopher 

Roger Garaudy. This topic, which 

has long been the subject of 

controversy among thinkers who 

have spoken and took sides as  

supporters and  rejectionists for a 

variety of reasons related to the 

nature of Western racist thought 

towards Islam. 

In the light of the importance of 

the topic and the problems it poses 

the above mentioned questions 

shall be explored in a kind of 

analytical   archival approach 

through the vision put forward by 

Roger Garaudy. We will shed light 

on the nature of the cultural theses 

and moderate thought of Roger 

Garaudy which combine different 

religions in order to  defeat 

Western philosophies and extreme 

hostility in its view of Islam  .  

The study and findings of the 

whole research are based on the 

theoretical analysis of the thought 

of Garaudy and his ideas as 

expressed in his books and 

research. 

The main findings of the research 

are: 

 •The efforts of all parties must 

combine , whether at the level of 

Arab governments,  or at the level 

of the peoples among themselves, 

or at the level of the cultural elites 

in their enlightening role. There is 

a need to support civil society 
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organizations in spreading 

awareness of the dangers of takfiri 

thought on our Arab societies and 

identity and to highlight its origins 

and the truth associated with the 

policies of leaders of racist 

Western countries towards our 

Arab and Islamic homeland in 

order to educate our youth about 

these machinations. 

 •Establishing an Arab-Islamic 

international community that 

brings together all specialists in 

education who are highly qualified 

to develop purely Arab and Islamic 

educational curricula away from 

Western dominance on  how our 

educational system operates. Work 

should be done to establish Arab 

academies of a very high level 

working within the framework of 

coexistence between religions and 

civilizations and supervised by 

honest   specialists to qualify 

young people in various fields who 

spread later to the rest of the Arab 

and Western countries in order to 

preserve the Arab Islamic identity 

and disseminate  awareness of the 

importance of dialogue far from 

extremism and takfir and other 

types of fanaticism to clarify the 

true image of Islam, not that 

promoted by the Western media 

which is saturated, as Roger 

Garaudy says, with hatred to all 

that is related to Islam. 

Recommendation: 

The establishment of international 

conferences dealing with the 

psychological and intellectual 

aspects, which brings together all 

the prominent international elites 

in the field of psychology from all 

religions and different cultures and 

ethnicities, in order to discuss in 

practical terms the tools to achieve 

ways to preserve the identities of 

the peoples and how to get rid of 

the cognitive frameworks of the 

Takfiri discourse and the 

psychological negatives of 

destructive intellectual 

globalization and its dominant 

cultural activities on the cultures of 

vulnerable or developing peoples. 

 :َكد١َ

اؿدٜح عٔ طبٝع١ ايعكٌ ايػسبٞ دټ ٜع    

ٚمتسنصٙ سٍٛ ذات٘ أسد أبسش املٛاقٝع املجرل٠ 

املٛقٛع َٔ اغهايٝات ٚتطا٫٩ت يًذدٍ ملا هلرا 

عٜٛؿ١ تطسح ٬َبطات ضًط١ً أسداخ تازى١ٝ 

ٚاغهايٝات خطابات فهس١ٜ َٛغ١ً يف ايتطسف 

يعٌ ٚ ,ايفهسٟ ٚايعٓؿس١ٜ ػاٙ باقٞ ا٭عسام

ع٢ً زأع ٖرٙ اـطابات لد خطاب ؾساع 

... ٚنريو ْعس١ٜ ْٗا١ٜ ايتازٜخ , اؿكازات 

تفكح ٚغرلٖا َٔ ايٓعسٜات ايفهس١ٜ اييت 

 بسدٜػِ ايٛعٞ ايػسبٞ.
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ٚيعٌ ع٢ً زأع املفهسٜٔ ايػسبٝني ايرٟ اْهبٛا    

بايبشح ٚايتٓكٝب يف نػف خباٜا عٓؿس١ٜ 

ايفهس ايػسبٞ لد املفهس ايفسْطٞ زٚدٝ٘ 

ايرٟ أف٢ٓ سٝات٘ يهػف خباٜا ايفهس  , غازٚدٟ

ايػسبٞ ٚطبٝع١ اؿكاز٠ ايػسب١ٝ املتُسنص٠ 

قاّ بإغاع١ فٗرا ايػسب ٖٛ َٔ , سٍٛ ذات٘ 

ظاٖس٠ اٱض٬َٛفٛبٝا يف اجملتُعات ايػسب١ٝ 

 ٫ٚضُٝا يففٓدا ناف١ ايٛضا٥ٌ يتشكٝل ذيو 

اـطاب اٱع٬َٞ َٔ خ٬ٍ ادٚات ايك٠ٛ ايٓاع١ُ 

يتُسز كتًف ايؿٛز ايط١٦ٝ عٔ اٱض٬ّ يف 

سني إ اؿكٝك١ ايتازى١ٝ تكٍٛ بإٔ ايٛعٞ 

ٖٚٛ َا , ايػسبٞ َػبع بايتطسف ايفهسٟ 

 ف عٓ٘ َٔ خ٬ٍ َا طسس٘ زٜٚ٘ غازٚدٟضٓهػ
َٔ خ٬ٍ َػسٚع٘ ايبدٌٜ ايرٟ طسس٘ عٔ سٛاز 

اؿكازات نُػسٚع عاملٞ وت٣ٛ ا٫ْطا١ْٝ 

ٚتعدد ًًَِٗ , مجعا٤ ع٢ً اخت٬ف اعساقِٗ 

ٖرا املػسٚع ايرٟ ٜدعٛا ؿٛاز  .ٚمًِٗ

يف ظٌ ا٫سداخ ايعامل١ٝ  ٫ٚضُٝااؿكازات 

١ٜ ؾساع ٚظٗٛز َا ٜعسف بٓعس, ايسا١ٖٓ 

 اؿكازات اييت دا٤ بٗا ؾٌُٜٛ ٖٓػتٕٛ.

َٔ خ٬ٍ َا ضبل ضٓشاٍٚ إٔ ْسّٚ يف ٖرٙ      

ايٛزق١ ايبشج١ٝ اَاط١ ايًجاّ عٔ املسنص١ٜ 

َٚد٣ ,  Western Centralism ايػسب١ٝ 

تػًػٌ ايعٓؿس١ٜ يف ايٛعٞ ايػسبٞ ٚمتٝصٙ 

ٝٸ ٔ بايتطسف ايفهسٟ ع٢ً َس ايتازٜخ نُا ب

اغفا عٔ َا ٜتُٝص ب٘ ذيو زٚدٝ٘ غازٚدٟ ن

بسدٜػِ ايعكٌ ايػسبٞ ٚطبٝع١ ْطك٘ ايجٸكايف, يف 

قاٚي١ َٓا ملدات١ً تًو ا٭بعاد ا٫َدلٜاي١ٝ اييت 

ٜكُسٖا ٖرا ايعكٌ, ٚنػف نٝفٝ٘ تٛظٝف٘ 

يًػعازات ايفهس١ٜ ايسْا١ْ نػعاز سٛاز 

اؿكازات ٚايتعدد١ٜ ايجكاف١ٝ ٚؼايف ا٭دٜإ 

ييت تتدرٖا ايك٣ٛ ٚغرلٖا َٔ ايػعازات ايصا٥ف١ ا

ايػسب١ٝ يًططٛ ع٢ً عكٍٛ ايػعٛب ايعسب١ٝ 

اٱض١َٝ٬ ْٚطف ٖٜٛاتٗا يتكّٛ ٖرٙ ا٭طساف 

بٓفح زلَٛٗا ايفهس١ٜ عابج١ مبكَٛات اهل١ٜٛ 

ايعسب١ٝ اٱض١َٝ٬ ٚاؿكاز٠ اٱض١َٝ٬ عا١َ, 

ؼت غطا٤ ايتٸجاقف ٚسٛاز اؿكازات ٚاملعسف١ 

ٝٓ٘ َٔ ايه١ْٝٛ, ٖٚرا نً٘ َٔ ضٓعٌُ ع٢ً تبٝ

خ٬ٍ تفهٝهٓا يًطسح ايرٟ قدَ٘ املفهس ايفسْطٞ 

 املطًِ زٚدٝ٘ غازٚدٟ.

 َٔ ٖٛ زٚدٝ٘ غازٚدٟ؟

ّ 7971د١ًٜٝٛ  77ٚيد املفهس زٚدٝ٘ غازٚدٟ يف   

مبد١ٜٓ َسضًٝٝا ايفسْط١ٝ ْٚػأ يف أضسٙ ًَشد٠ 

زغِ ذيو قادت٘ فطست٘ إىل قسٚز٠ اعتٓام دٜٓا 

طتاْت١ٝ َا فاٖتدٟ يًُطٝش١ٝ ممج١ً يف ايدلٚت

ٖٚٛ يف ضٔ ايسابع عػس َٔ عُسٙ , ّ 7997ض١ٓ 

فعسف َٓر ؾػسٙ بٓبٛغ٘ ٚذيو يٛيع٘ بايبشح 

عٔ اؿكٝك١ بني ايفًطف١ ٚ عًِ ا٭دٜإ ٖٚٛ َا 

دعً٘ ٜعتدل أسد أعُد٠ ايفهس ايػسبٞ ٚايعاملٞ 

عا١َ ْعسا يًتش٫ٛت ايهبرل٠ اييت غٗدٖا َطازٙ 

ّ ايفهسٟ يٝطتكس أخرلا عٔ قٓاع١ يف اٱض٬

 َعتدلا إٜاٙ ايدٜٔ املٓكر يًبػس١ٜ نُا ٚؾف٘.

غٗد زٚدٝ٘ غازٚدٟ ؼ٫ٛت درز١ٜ يف سٝات٘    

باملازنط١ٝ َعتٓكا ملباد٥ٗا َٚدَٓا يهتب  فكد َسٸ

نازٍ َازنظ َعتدلا ايػٝٛع١ٝ ٖٞ ايبدٌٜ 

يًدسٚز َٔ دشِٝ ايسأزلاي١ٝ فازتبط ازل٘ 

آْراى باؿصب ايػٝٛعٞ ايفسْطٞ فهإ َطٝشٝا 

ا ٜطازٜا َتعؿباغٝٛعٝ

(7)

. يهٔ بعد سني َٔ  

ايدٖس ؾاز ْاقدا هلا ْتٝذ١ ايؿد١َ اييت اْتابت٘ 

سٝاٍ تؿسفات زٚاد املازنط١ٝ خاؾ١ ضتايني 

يدزد١ اْ٘ فهس يف ا٫ْتشاز, ٖرٙ ايؿد١َ اييت 

"تػهٌ ٖرٙ عدل عٓٗا ضرلز برلٚتٝٓٛ بكٛي٘ 
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املأضا٠ أعُل َأضا٠ يف سٝا٠ غازٚدٟ ٖٚٞ أضاع 

ْتاد٘ اي٬سل, ٚزنٔ ا٫شدٖاز َٚبدأ نٌ 

اؾدٜد يبشج٘"

(9)

يُٝس بعدٖا غازٚدٟ بفذل٠  .

 عؿٝب١ يف سٝات٘ يهٓٗا ناْت فاؼ١ خرل عًٝ٘.

ّ 7989د١ًٜٝٛ  9أعًٔ زٚدٝ٘ غازٚدٟ يف    

اعتٓاق٘ اٱض٬ّ يُٝجٌ ٖرا اؿدخ ؾد١َ 

يًٛضط ايطٝاضٞ ٚايفهسٟ ايػسبٞ ٚنإ 

َٓٗا  اض٬َ٘ بطبب ايعدٜد َٔ ايٛقفات ْرنس

تأثسٙ بايػٝخ ا٭َرل عبد ايكادز اؾصا٥سٟ 

ٚتؿٛف٘ إثس ايًكا٤ ايرٟ مجع٘ باٱَاّ ايبػرل 

اٱبساُٖٝٞ باؾصا٥س يٝ٪َٔ بك٠ٛ اٱض٬ّ يف سٌ 

عدل عٔ ذيو  إذا٭شَات اييت متس بٗا اٱْطا١ْٝ 

"أسب إٔ أقٍٛ إ اْتُا٥ٞ يٲض٬ّ مل ٜأت قا٬٥: 

ٓا٤ عح, مبشض ايؿدف١, بٌ دا٤ت بعد زس١ً ع

ٚزس١ً ط١ًٜٛ ؽًًتٗا َٓعطفات نجرل٠ ست٢ 

ٚؾًت إىل َسس١ً ايٝكني ايهاٌَ ٚاـًٛد إىل 

ايعكٝد٠, أٚ ايدٜا١ْ اييت متجٌ ا٫ضتكساز, 

ٚاٱض٬ّ يف ْعسٟ ٖٛ ا٫ضتكساز"

(1)

يٝتعُل .  

أنجس يف فِٗ اٱض٬ّ ٖٚٛ َا ػ٢ً يف نتب٘ 

ّ, نتاب ْدا٤ إىل 7977ايتاي١ٝ: سٛاز اؿكازات 

ّ, 7987ّ, نتاب ٚعٛد اٱض٬ّ 7979ا٭سٝا٤ 

ّ, ثِ نتاب 7989نتاب اٱض٬ّ دٜٔ املطتكبٌ 

 ملاذا أضًُت.

ّ زٚدٝ٘ غازٚدٟ اْتكادات ٫ذع١ يًدزاضات قدٻ  

, اٱضتػساق١ٝ اييت تعٌُ ع٢ً تػٜٛ٘ اٱض٬ّ 

ٚاقعاف ايسٚح اٱض١َٝ٬ يد٣ املطتًُني َٔ 

 ضُٝا٫ٚ خ٬ٍ تػهٝهِٗ يف تازىِٗ ٚتساثِٗ

ايدٜين َٓ٘ ٖٚٛ َا ٜطسح تطا٫٩ت عٔ طبٝع١ 

ايعكٌ ايػسبٞ ايرٟ ٜسٚز يٓٛع َٔ ا٫ضتعُاز 

اؾدٜد يًطٝطس٠ ع٢ً ايػعٛب ٚايتشهِ فٝٗا 

ا شاد ممٚ.يتشكٝل ذيو  ناف١ فٓدا ايٛضا٥ٌ

ايطني ب١ً ٖٛ ا٫ْتػاز ايسٖٝب يعاٖس٠ ايعٛمل١ 

اييت تعد املذلدِ يًعدٜد َٔ ايدلدٜػُات املػه١ً 

 ًعكٌ ايػسبٞ ٖٚٛ َا شاد َٔ سد٠ ٖرا ايػصٚ.ي

نُا نإ يػازٚدٟ ايعدٜد َٔ املساسٌ    

ايعؿٝب١ يف سٝات٘ َٔ َجٌ تفٓٝدٙ ملا ٜط٢ُ 

باحملسق١ ايٝٗٛد١ٜ ٖٚٛ َا دعً٘ َٓبٛذا يف ايٛضط 

ايطٝاضٞ ايفسْطٞ ٚايعاملٞ سٝح غٓت 

ايؿ١ْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ عًٝ٘ مح١ً نسا١ٖٝ ٚاضع١ 

ع٬ّ يهٔ ذيو مل ٜجٓٝ٘ ع٢ً يف كتًف ٚضا٥ٌ اي

َٛاؾ١ً َػسٚع٘ ا٫ْتكادٟ يًعكٌ ايػسبٞ عا١َ 

 ٚايفهس ايؿْٗٝٛٞ خاؾٸ١.

َٔ غٗس دٛإ ض١ٓ  71تٛيف ّٜٛ ا٭زبعا٤  ٚفات٘:

 ّاكًفا ٚزا٤ٙ ازث عاَّا, 99عٔ عُس ٜٓاٖص , ّ 9279

ٜبؿِ ع٢ً أثسٙ ايعُٝل عُل  ّا..نبرل ّافهسٜ

 اٱْطا١ْٝ زمح٘ اهلل زمح١ ٚاضع١.

 مٛ طسح أض١ً٦ َسنص١ٜ ايعكٌ ايػسبٞ:

 املفاِٖٝ ََٔفّٗٛ املسنص١ٜ ايػسب١ٝ  ٜعدټ    
 فٗٛ ايباسح ع٢ً تطتعؿٞ اييت اؾدي١ٝ

 ايعًّٛ َٔ ايعدٜد َع ٜتداخٌ َسٕ َفّٗٛ

ا٫دتُاع املتُشٛز٠ سٍٛ طسٜك١  عًِ ٫ٚضُٝا

مما هعً٘ َؿطًشا  تفهرل تًو اجملتُعات

 فكد املتداخ١ً, اٱغهايٝات َٔ ايعدٜد ٜطسح
 َعذلى ٚيٛز ايباسجني َٔ ايعدٜد ساٍٚ

 ي٘ قدد َفّٗٛ ٚقع قؿد فٝ٘ ايبشح
َعني ٚيعٌ يف ٖرا  بعٓؿس َفهس نٌ فسبطٗا

ايطٝام ٜعد املفهس ايفسْطٞ زٚدٝ٘ غازٚدٟ أسد 

أبسش املفهسٜٔ ايرٜٔ عهفٛا ع٢ً دزاض١ طبٝع١ 

فُٓر  .اؿكاز٠ ايػسب١ٝ املتُسنص٠ سٍٛ ذاتٗا

خ اؿكاز٠ ايػسب١ٝ ممج١ً باؿكاز٠ فذس تازٜ

ايْٝٛا١ْٝ ٚا٫غسٜك١ٝ متٝص زٚادٖا بايعٓؿس١ٜ 
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ايفهس١ٜ ٚايد١َٝ فُا إٕ ٚط٧ ايػسب ايعامل 

"ست٢ أباد ثكاف١ ا٭شتو, ٚادٗص ع٢ً  اؾدٜد

ثكاف١ املاٜا, ٚقد ْعِ دهٛ أ٫ْٚد, ٖٚٛ أٍٚ 

أضكف يف ٜٛناتإ قسق١ سكٝك١ٝ ٚتبذح أْ٘ 

ات املاٜا يٝطٌٗ دخٛهلِ قك٢ ع٢ً مجٝع نتاب

إىل املطٝش١ٝ"

(4)

 . 

ٖٚٛ َا ٜطسح ايعدٜد َٔ ايتطا٫٩ت     

ٚاٱغهايٝات فهٝف مت تهٕٛ ايعكٌ ايػسبٞ َا 

دعٌ َٓ٘ عك٬ َتطسفا َتُسنصا سٍٛ ذات٘؟ 

َٚا ع٬ق١ تًو ايطٝاضات اييت متازضٗا ايك٣ٛ 

ايعامل١ٝ ايػسب١ٝ مبا ٖٛ ساؾٌ بايدٍٚ 

اٱض١َٝ٬؟ َٚا طبٝع١ ٚسكٝك١ تًو ايٓعسٜات 

هلا عدل كتًف ٚضا٥ٌ  ايفهس١ٜ ايػسب١ٝ املسٚز

اٱع٬ّ؟ ٚنٝف تفعٌ آيٝاتٗا ع٢ً أزض ايٛاقع 

يتدسٜب ايعامل اٱض٬َٞ َٚا أبعادٖا املطتكب١ًٝ؟ 

نٌ ٖرا ضٓعٌُ ع٢ً ضدل أغٛازٙ ٚدزاضت٘ َٔ 

 خ٬ٍ َا قدَ٘ زٚدٝ٘ غازٚدٟ يف عجٓا ٖرا.

ٚفٛبٝا ْٚٛاشع ايعدا٤ ػاٙ ١ٜٖٛ ايجٸكاف١  اٱض٬ّ

 اٱض١َٝ٬:

َٔ اـٛف املسقٞ  ّاايٛعٞ ايػسبٞ ْٛع ٜعٝؼ    

ػاٙ ايجكاف١ اٱض١َٝ٬ َٓر فذس ايتازٜخ 

 9227بعد أسدخ اؿادٟ عػس َٔ ضبتُدل  ٫ٚضُٝا

َٔ املٗتُني بايػإٔ ايجكايف ايهجرل  اييت ٜرٖب, 

ٚايطٝاضٞ إىل أْٗا فسد عًُٝات َفدلن١, 

اقٓاع ايعامل غطس ايجكاف١ ا٫ض١َٝ٬  فبعد إٔ متٸ

اضتددَت ٖرٙ ايٛزق١ يٓػس ايفٛبٝا يف ايعامل 

يف  ػاٙ اٱض٬ّ ٚتؿٜٛسٙ يف أبػع ايؿٛز ضٛا٤ٷ

كتًف ايٛضا٥ٌ ا٫ع١َٝ٬  ّايؿشاف١ املهتٛب١ أ

ٖٚرا ست٢ ٜتِ ايتٓفرل َٔ نٌ َا ي٘  ,املطُٛع١

ؾ١ً باهل١ٜٛ اٱض١َٝ٬, ٚيهٔ ايط٪اٍ ايرٟ 

فط٘ أَاّ ٖرٙ ايػٝفس٠ املعٛمل١ يًٜٗٛات ٜطسح ْ

ٌٖ بات اٱض٬ّ ٖادظ ايػسب ايرٟ ٜ٪زق٘ 

ٜٚكض َكذع٘؟ يتتشٍٛ أْعاز ايعامل ايػسبٞ 

قاطبٶا ػاٙ ٖرا ايعدٚ اؾدٜد, ٚايط٪اٍ ايرٟ 

ٜطسح ْفط٘ أنجس ٖٛ: ٌٖ ايٓعاّ ايفهسٟ 

ايػسبٞ قا٥ِ ع٢ً ٖادظ قسٚز٠ ايعٝؼ ع٢ً 

عٝؼ ع٢ً ٖرا َبدأ ٚدٛد عدٚ ست٢ ٜكتات اي

 اؿساى ايعدا٥ٞ...!!!.

عًٝٗا املفهس زٚدٝ٘  ٜسدټ ٗاٖرٙ ا٭ض١ً٦ مجٝع   

بهٕٛ ايعكٌ ايػسبٞ َٚٓر فذس ايتازٜخ متٝص 

ٖٚٛ َا دعً٘ ٜعٝؼ ْٛعا َٔ َسض , بايد١َٜٛ 

د ايعؿاب اؾُاعٞ املٓفس َٔ اٱض٬ّ َا ٚيَّ

يدِٜٗ ْٛعا َٔ اـٛف ػاٖ٘ يعٌ ٖرا َا أندٙ 

نريو املفهس ا٭َسٜهٞ ْعّٛ تػَٛطهٞ ايرٟ 

ٜٓشٛ مٛ زأٟ غازٚدٟ سٝح دم ْاقٛع اـطس 

"مٔ ْعٝؼ يف بًد خا٥ف ٚأضباب سُٝٓا قاٍ: 

ٖرٙ ايٛقع١ٝ, بؿساس١ أدًٗٗا, ٚقتٌُ أْٗا 

َستبط١ بايتازٜخ ايبعٝد ي٫ًٜٛات املتشد٠ 

ا٭َسٜه١ٝ"

(5)

.  

"Nous vivons dans un pays qui a 

peur, et les raisons de cette 

situation-franchement, je ne les 

comprends pas-remontent 

probablement loin dans l’histoire 

des Etats-Unis…"  

ٚيعٌ تسمجات ٖرا اـٛف ع٢ً أزض ايٛاقع     

سُٝٓا أيكٝت غساز٠ فهس٠ ,  9277ٜرنسْا بط١ٓ 

اضتعُاز١ٜ ٖٓاى بدازفٛز تدعٛ إىل قسٚز٠ 



156 

 عدد خاف بامل٪متس ايدٚيٞ ا٫ٍٚ ؾاَع١ ا٫ْباز

 
 

مل تأخر ع٢ً قٌُ اؾد بايطٛدإ, ٚا٫ْفؿاٍ 

يٝؿشٛ ايطٛدإْٝٛ آْراى ع٢ً قساز تكطِٝ 

ايطٛدإ إىل دٚيتني إسداُٖا ذات ١ٜٖٛ ثكاف١ٝ 

بسعا١ٜ أَسٜه١ٝ  ْؿسا١ْٝٚا٭خس٣ , إض١َٝ٬ 

 عفٛا ؾ١ْٝٛٝٗ...!!!.

 ضاِٖيف ايٓفظ إٔ ذيو ايكساز  ٚيهٔ َا وصټ     

فٝ٘ أطساف ؼطب ع٢ً ايٓدب املجكف١ بايطٛدإ, 

فٗرٙ اؿادث١ َٚا ت٬ٖا بعد ذيو يف نجرل َٔ 

بًدإ ثٛزات ايسبٝع ايعسبٞ تعٛد بٓا إىل َا قاي٘ 

أزْٛيد تٜٛٓيب أضتاذ ٖٓػتٕٛ ٚايرٟ اضتك٢ َٓ٘ 

ٖٓػتٕٛ ْعسٜت٘, سُٝٓا أعًٔ خٛف٘ ايػدٜد َٔ 

"اٱض٬ّ ميهٔ ي٘ ١ٜ اٱض١َٝ٬ قا٬٥: اْتػاز اهلٛ

إٔ ٜتشسى يًٝعب دٚزٙ ايتازىٞ إذا تػرل ايٛقع 

ايدٸٚيٞ ٚأزدٛ إٔ ٫ ٜتشكل ذيو"

(6)

فتٜٛٓيب إذٕ  .

ٝٶا  ٜت٢ُٓ بكا٤ ايتػتت ٚايتػسذّ َعاد٫ّ َٛقٛع

Objectif Correlatif ي١ًٜٛٗ  يهٌ َا ميتټ

ايعسب١ٝ اٱض١َٝ٬ بؿ١ً ٖٚٛ َا ٜهػف يٓا َد٣ 

ؿكد ايهبرل ايرٟ ٜهٓ٘ تٜٛٓيب يٲض٬ّ, ٚيعٌ ا

ذيو َا دعٌ ايتٛد٘ ايعطهسٟ ي٫ًٜٛات املتشد٠ 

ا٭َسٜه١ٝ بعد أسداخ اؿادٟ عػس َٔ ضبتُدل 

تتٛد٘ ٱضكاط دٚي١ ايعسام باعتبازٖا ايكاطس٠ 

اؿكاز١ٜ ا٭بسش يٲض٬ّ يٝؿٌ ايعسام إىل َا 

ٚؾٌ إيٝ٘ اٯٕ َٔ طا٥ف١ٝ َكٝت١ َذلنص٠ فٝ٘ 

ُاعات اٱزٖاب١ٝ املتطسف١ بػهٌ نبرل فك٬ اؾ

عٔ اْتػاز َعاٖس ا٫باد٠ اؾُاع١ٝ املُازض١ َٔ 

اٱباد٠ اؾُاع١ٝ طسف اؾُاعات ا٫زٖاب١ٝ, ف

"دسمي١ تتهٕٛ َٔ عدد َٔ ا٭فعاٍ اييت ٖٞ: 

تسَٞ إىل تدَرل ا٭زنإ ا٭ضاض١ٝ. ايعٓاؾس 

ٚاـؿا٥ـ ايجكاف١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚايعسق١ٝ 

يطٝاض١ٝ. يًذُاعات ايٛط١ٝٓ بكؿد ٚايد١ٜٝٓ ٚا

ايككا٤ عًٝٗا"

(7)  

ٚا٫باد٠ اؾُاع١ٝ ٖٓا ٫ تكتؿس 

بٌ تتعداٖا إىل ا٫باد٠ ايجكاف١ٝ , ع٢ً ايكتٌ 

ايفهس١ٜ ٚايًػ١ٜٛ ٚايد١ٜٝٓ يًػعٛب

 

 ,

 

ٖٚٛ َا ْساٙ 

َاث٬ أَآَا َٔ عًُٝات ايتػسٜب ايجكايف هل١ٜٛ 

يف َٓطك١ ايػسم  ٫ٚضُٝااجملتُعات اٱض١َٝ٬ 

مبجاب١ ب٪ز٠ ايدلنإ ايرٟ  ا٭ٚضط اييت تعدټ

ٜٛغو ع٢ً ا٫ْفذاز َٔ خ٬ٍ تًو ا٭فهاز 

ا٫ضتعُاز١ٜ املط١َُٛ اييت تبح ٚضط ا٫خ٠ٛ 

ٚشزع ايفنت بِٝٓٗ يتبك٢ ايفٛق٢  , يتفسقتِٗ

   .ٖٞ ضٝد املٛقف

ٖٚٛ َا ٜطسح ا٭ض١ً٦ َٔ ددٜد عٔ طبٝع١     

فًطف١ سكٛم ا٫ْطإ اييت تسٚز ملفّٗٛ 

 ٫ٚضُٝاا٫ْفؿاٍ ٚايؿساعات ايعسق١ٝ ٚايد١ٜٝٓ 

 ودخ فُا داخٌ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬, 
 دداز ضكٛط َٓرٚ  ٞايعسب ايدٍٚ بعض يف

 ٖهرا بسش ا٭سداخ ٚيٝد بأَس يٝظ بسيني
 َٔ ايعدٜد ططاتملد تطبٝلٷ ٖٛ ٚإمنا فذأ٠,

 َٓٗا ايدلدٜػُات املتشه١ُ يف ايفًطفات ايػسب١ٝ
ْٗا١ٜ  ٚنريو, فًطف١ ْٗا١ٜ ا٭ٜدٜٛيٛدٝا 

, ؾساع اؿكازات  ْاٖٝو عٔ فًطف١, ايتازٜخ 

ايهجرل َٔ ايفًطفات اييت ت٪ؾٌ  قبًِٗ َٚٔ

يفهس٠ ا٭ساد١ٜ ايكطب١ٝ أٚ َا ٜط٢ُ بتفٛم 

ت ايسدٌ ا٭بٝض فٗٞ ْعسٜات مبجاب١ أٜكْٛا

 ٖرٙ متٝط ايًجاّ عٔ سكٝك١ اؿكاز٠ ايػسب١ٝ,
 مبػازٜع تط٢ُ اييت املػازٜع ايفهس١ٜ املتطسف١

 تفعٸٌ ايػسب١ٝ ايطٝاض١ٝ ايدٚا٥س يف ايكسٕ
 أزض ع٢ً ايعسب١ٝ ايدٍٚ َٔ بهجرل اٯٕ

 يطإ ع٢ً دا٤ مبا ٜرنسْا ٖرا ٚيعٌ ايٛاقع,
 ايؿشف١ٝ املكاب٬ت اسد٣ يف يٜٛظ بسْازد

 ا٭قطاز تكطِٝ إعاد٠ ايكسٚزٟ َٔ ْ٘"إ :قٛي٘
 عػا٥س١ٜ ٚسدات إىل ٚاٱض١َٝ٬ ايعسب١ٝ

 أٚ خٛاطسِٖ ملساعات داعٞ ٫ٚ ٚطا٥ف١ٝ,
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 عٓدِٖ, ا٭فعاٍ ٚزدٚد باْفعا٫تِٗ ايتأثس
 إٔ إَا ذيو, يف أَسٜها غعاز ٜهٕٛ إٔ ٚهب

 يٝدَسٴٚا ْدعِٗ أٚ ضٝادتٓا ؼت ْكعِٗ
"سكازتٓا

(8)

  . 

 يدلْازد اـطرل ايتؿسٜح ٖرا خ٬ٍ َٔ     
 تعٝػ٘ ايرٟ ايهبرل اهلادظ َد٣ ْتبني يٜٛظ
 ايعسب١ٝ ايجٸكاف١ٝ ػاٙ اهل١ٜٛ ايػسب١ٝ ايدٍٚ

 أؾبشت اييت ايهبرل٠ ٚايفٛبٝا ٚا٫ض١َٝ٬,
 خّٛفا اٱض١َٝ٬ اؿكاز٠ ػاٙ عًِٝٗ تطٝطس

 خ٬ٍ َٔ اٱض٬َٞ املازد ٜهتطح إٔ َٔ
ايتعدد١ٜ اؿاق١ٓ يفهس٠  ايعامل١ٝ ثكافت٘

 تؿدعٶا تػٗد اييت سكازتِٗ ايجكاف١ٝ طابع
زٖٝبٶا فُفّٗٛ ايتعدد١ٜ ايجكاف١ٝ ايد١ٜٝٓ ايداعٞ 

ؿفغ سكٛم ا٫ْطإ سح عًٝ٘ ا٫ض٬ّ َٔ 

ِٵ  ﴿خ٬ٍ قٛي٘ تعاىل  ٓٳاُن ًَِك ْٻا خٳ ٗٳا ايٓٻاعٴ ِإ ٜټ ٜٳا َأ

ٌٳ  ٚٳَقبٳا٥ٹ ِٵ غٴعٴٛبٶا  ٓٳاُن ًِ ٚٳدٳعٳ ْٵجٳ٢  ٚٳُأ ٔٵ ذٳَنٍس  َٹ

٘ٳ يٹتٳ ٕٻ ايَّ ِٵ ِإ ٘ٹ َأتٵَكاُن ٓٵدٳ ايَّ ِٵ عٹ َٳُه ٕٻ َأِنسٳ عٳازٳُفٛا ِإ

ِٷ خٳبٹرلٷ (9)"﴾ عٳًٹٝ

فُٔ خ٬ٍ ٖرا ايكٍٛ ٫ ٜطعٓا . 

 عكٝد٠ض٣ٛ ايكٍٛ بإٔ اهلدٟ ايسباْٞ ٖٛ اي

اؿؿني يػسع َباد٨  ٔٚاؿؿ, ايؿشٝش١ 

ٚٸ ز هلا يف سكٛم ا٫ْطإ اؿكٝك١ٝ ٫ املصٜف١ املس

تكِٝ أد٢ْ اعتباز ملفّٗٛ ايتعدد١ٜ فًطفات ٫ 

 ايجٸكاف١ٝ ٚايد١ٜٝٓ.

أطسٚس١ ؾساع اؿكازات ٚتطبٝكاتٗا يف 

 َٓطك١ ايػسم ا٫ٚضط:

 The "ؾساع اؿكازات"ايٓـ ايعاٖس٠  دټٜع     

Clash of Civilizations  ٘ايرٟ أطًك

 Samuel Phillipsؾ٥ٌُٛٝ ٖٓػتٕٛ 

Huntington  إسد٣ أِٖ ايطسدٜات  7991ض١ٓ

ايهدل٣ اييت ؼهِ ايب١ٝٓ ا٫ضتعُاز١ٜ يًعكٌ 

َٚا شاد َٔ غسع١ٝ ٖرا اـطاب  ايػسبٞ املتطسف

اييت ناْت  2001/09/11ايهٛيْٛٝايٞ أسداخ

مبجاب١ ايكطس٠ اييت أفاقت نأع ايهسا١ٖٝ 

ػاٙ اهل١ٜٛ اٱض١َٝ٬ فٛدٗت ا٫تٗاَات 

سٚس١ َباغس٠ يًُطًُني, ٚقد تكُٓت أط

ٖٓػتٕٛ يف ثٓاٜاٖا أٖدافا عكا٥د١ٜ عت١, ممسز٠ 

َٔ طسف احملافعٕٛ اؾدد ايرٜٔ وهُٕٛ 

ضٝطستِٗ ع٢ً َطاز ايطٝاض١ ا٭َسٜه١ٝ 

ٜٚٛدٕٗٛ يعب١ تٛشٜع أسذاز زقع١ ايػطسْر 

َٔ ايعامل تفهٝها  اٱزٖاب١ٝ يف املهإ املٓاضب

يًٜٗٛات ٚايطٛا٥ف ٚع٬ُ ع٢ً ْػس ايتهفرل  

اٙ اٯخس خد١َ ملؿاؿِٗ ٚػطٝدا ٚايعدا١ٝ٥ ػ

يٲَدلاطٛز١ٜ ايعع٢ُ اييت وًِ بٗا ايُٝني 

املتطسف ٖٓاى, ٖرٙ ا٫َدلاطٛز١ٜ اييت زادت يف 

أدبٝات املاض١ْٝٛ نجرلٶا باعتبازٖا اؿًِ ايرٟ 

 تطع٢ يتشكٝك٘ ايؿ١ْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ.

ففٞ إطاز ؼكل تًو ايٓب٠٤ٛ اهلٓػت١ْٝٛ إثس      

ازىٞ يًعامل تٛد٘ اـطاب ذيو ا٫ْعطاف ايت

ايطٝاضٞ ٚايعطهسٟ ي٫ًٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ 

بعد ّٜٛ ايطبت ا٭ضٛد َباغس٠ يتهسٜظ خطابات 

ايعدا١ٝ٥ ػاٙ اهل١ٜٛ اٱض١َٝ٬, ٚيعٌ يف ٖرا 

املٛقع ؼًٌٝ زٚدٝ٘ غازٚدٟ يًعكٌ ايػسبٞ 

ٜكٍٛ:  إذأؾدم تعبرل عٔ أضباب ٖرا ايتٛد٘ 

طٛفٝاتٞ نإ ٫بد َٔ "بعد اْٗٝاز ا٫ؼاد اي

اهاد بدٌٜ هطد دٚز ايػسٜس, ٚاَدلاطٛز١ٜ 

ايػس, اييت هب قازبتٗا يف ايكازات ايج٬خ 

فهإ اٱض٬ّ ست٢ ٜهٕٛ ايتٗدٜد ايعاملٞ يٲزٖاب 

َدلز با٫ضتُساز١ٜ ٚست٢ اٱضساع َٔ ضبام 
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ايتطًح ٚفسف ايتدخٌ ا٫قتؿادٟ أٚ ايعطهسٟ 

يف نٌ أزنإ ايعامل"

(72)

إىل ايعًٔ خطاب  فدلش .

ايجٓا٥ٝات ايكد١ٜ يف اؿٛازات ايؿشف١ٝ 

يًكا٥ُني ع٢ً ايطٝاض١ ا٭َسٜه١ٝ ٖٓاى 

"قٛز اـرل" ٚزٚاز ٚنجٓا١ٝ٥ "قٛز ايػس, 

َؿطًشات طافش١ بايعٓؿس١ٜ نُؿطًح 

اٱض٬ّ ا٭ؾٛيٞ, ٚاٱض٬ّ ايسادٜهايٞ, 

اؾُاعات اٱض١َٝ٬ اٱزٖاب١ٝ...ٚغرلٖا َٔ ٚ

١ بأسكاد اؿسٚب ايؿًٝب١ٝ املؿطًشات ايطافش

املطٝطس٠ ع٢ً ْطل ايٛعٞ ايفهسٟ يكاد٠ ايػسب, 

فٝرنس ايعامل دٝدٶا ملا اعت٢ً دٛزز بٛؽ ا٫بٔ 

َٓدل ايبٝت ا٭بٝض يٝعًٔ عٔ عٛد٠ اؿسٚب 

 !! ايؿًٝب١ٝ َٔ ددٜد..

ايطني ب١ًّ فُٝا بعد ايدٚز ايهبرل  شاد اٚمم     

ايرٟ ناْت تكّٛ ب٘ ايدلٚباغٓدا 

Propaganda  اٱع١َٝ٬, اييت ٖٞ ا٭خس٣

نإ هلا فعًٗا يف تأدٝر ؾساع يعب١ ايتٝ٘ 

ايعاملٞ, ٚتٛدٝ٘ اـطاب اٱع٬َٞ يف اػاٙ ٚاسد 

َعاد ي١ًٜٛٗ اٱض١َٝ٬ مبدتًف طٛا٥فٗا, ٚيف 

"إذا نإ َٔ ايطٌٗ ٖرا ٜكٍٛ زٚدٝ٘ غازٚدٟ: 

سهِ ايػعب اؾاٌٖ, فُا اضٌٗ ذيو عٔ طسٜل 

ايتًفصٜٕٛ"

(77)

ٚإٔ أغًب ٚضا٥ٌ اٱع٬ّ  ٫ٚضُٝا .

ؼت ايطٝطس٠ ا٫َسٜه١ٝ يتذد اي٫ٜٛات املتشد٠ 

ا٭َسٜه١ٝ اؿذ١ ايداَػ١ ع٢ً قسٚز٠ قازب١ 

ٖرا ايعدٚ َٔ َٓطًل غٝفس٠ ايؿساع اؿتُٞ 

يًشكازات باعتباز ٖرا ايؿساع قدز قتٛت 

نُا ٜسٚز ي٘ ٖٓػتٕٛ, فأقٓعت ايسأٟ ايعاّ 

بٌ ٚست٢ , نا١ًَ بأَسٜها ٚايػعٛب ايػسب١ٝ 

ايعسب١ٝ ممٔ السٚا ٚزا٤ ٖرا ايتٝاز, بإٔ ايػعٛب 

ٖرا ٖٛ ايعدٚ اؿكٝكٞ يًعامل ممج٬ يف اٱض٬ّ, 

َطتددَني ٚزق١ ٖرا اؾٛنس ايكاتٌ يٓػس 

ايفٛبٝا يف ايعامل ػاٙ اٱض٬ّ ٚيٓعّٛ تػَٛطهٞ 

ٚي٘ ؼ٬ًٝت غدٜد٠ يف ٖرا طسح غدٜد ايًٗذ١ 

٥ٌ اٱع٬ّ يف أَسٜها "إٔ ٚضاايكط٠ٛ, فٗٛ ٜس٣ 

ضٛا٤ يف ايؿشاف١ أٚ ايتًٝفصٜٕٛ أٚ اٱذاع١ يٝطت 

قا١ُ٥ ع٢ً  ايعكا٥دٟض٣ٛ ٚضا٥ٌ يًتًكني 

ايذلٜٚر ٚاٱوا٤ ٚتعٌُ فكط ـد١َ طبك١ 

زداٍ ا٭عُاٍ"

(79)

 . 

َػسٚع سٛاز اؿكازات نُػسٚع عاملٞ يًذُع 

 بني ايجكافات:

يكد خسز  زٚدٝ٘ غازٚدٟ يًعامل أمجع       

مبػسٚع٘ ٖرا يًذُع بني كتًف اؿكازات 

ع٢ً أضاع أزق١ٝ َػذلن١ يًتفاِٖ ع٢ً 

َطت٣ٛ اؿكازات ٚ ا٫َِ  , قا٫ٚ َعسف١ 

ايبٛاعح ايــشكــٝــك١ٝ  ايـــيت َــٓــعت ٖــرا اؿـــٛاز , 

"إْ٘ يٝظ َٔ املُهٔ ٚ ٖرا َا ذٖب إيٝ٘ بكٛي٘ : 

ا١َ سٛاز سكٝكٞ بني اؿكازات َٔ غاْ٘ إٔ إق

ٜتٝح اخؿابا َتباد٫ بني ايجكافات إذا مل ْبدأ 

بتشًٌٝ اٯيٝات ايتازى١ٝ اييت َٓعت أٚ شٜفت 

ٖرا اؿٛاز إىل ايّٝٛ ٚأفكست َعاٜرل املكاز١ْ, ٫ٚ 

ضُٝا غسٚط عدّ ايتٛاشٕ ا٫قتؿادٟ املطسدٜٔ 

بني ايػسب ٚبني ايعامل ايجايح "

(71)

  . 

ٕٻ     اؿكازات اٱْطا١ْٝ َع بعكٗا  تفاعٌ إ

ايبعض ٜعٛد ع٢ً ايبػس١ٜ مجعا٤ بايفا٥د٠, فٗرا 

ايتفاعٌ ؾشٝح أْ٘ َبين ع٢ً ايؿساع, ٚيهٓ٘ 

ؾساع ٜ٪دٟ إىل ايبٓا٤ ٚايُٓٛ عطب طسٜك١ 

ا٫ضتذاب١ اؿكاز١ٜ يتًو ا٭١َ, ٚسطٔ 

تعاًَٗا َع ايجكافات ايٛافد٠, مبا ىدّ 

 سكازاتٗا.
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ٌ ٖرا ٜعٛد بٓا إىل ايعٗد ايعباضٞ ايرٟ ٚيع    

إذ  غٗد اندل تفاعٌ سكازٟ ع٢ً ٚد٘ ا٭زض,

, مما  املدتًف١ بططت ضبٌ اؿٛاز بني اؿكازات

أْتر يٓا سكاز٠ فاقت أزدا٤ املعُٛز٠ , سكاز٠ 

, فهإ ذيو ايتٓٛع ٖٛ  املدتًف١ مجعت ايجكافات

 دٖٛس قٝاّ اؿكاز٠ ايعباض١ٝ .

ًٝٓا َٔ أدٌ إقا١َ ٚبعح تًو َٔ ٖٓا ٜتعني ع     

"ْعٞ أ١ُٖٝ إٔ ْهٕٛ أْفطٓا ٚ اؿكاز٠ إٔ 

قسٚز٠ ايجك١ بٗا, ٚئ تتشكل ٖرٙ ايجك١ إ٫ 

بايتُطو بهٌ َكَٛاتٓا ايػدؿ١ٝ اييت ؾٓعت 

يٓا سكاز٠ خاؾ١"

(74)

فع١ًُٝ ايتأثرل ٚايتأثس ٫  .

ٚ مٔ  ٫ٚضُٝا َفس َٓ٘ ايّٝٛ يف بٓا٤ اؿكاز٠,

عؿس ا٫تؿا٫ت , ١ ْعٝؼ يف عؿس ايعٛمل

 اؿدٜج١ ٚاملر١ًٖ يف ضسعتٗا. 

فتفاعٌ اؿكازات َع بعكٗا ايبعض أَس     

طبٝعٞ, ٚيرا لد غازٚدٟ يف َدخٌ نتاب٘ 

"ٚبٗرا اؿٛاز بني سٛاز اؿكازات ٜكٍٛ : 

اؿكازات ٚسدٙ ميهٔ إ ٜٛيد َػسٚع نْٛٞ 

ٜتطل َع اخذلاع املطتكبٌ, ٚذيو ابتػا٤ إ ىذلع 

كبٌ اؾُٝع. إٕ ايتذازب اؿاي١ٝ اؾُٝع َطت

 _يف آض١ٝ ٚإفسٜك١ٝ  ٚأَسٜها  اي٬تـٝـٓـٝـ١ 

ػـــازب غـــاْـدٟ ٚػسب١ ايجٛز٠ ايجكاف١ٝ 

ايؿ١ٝٓٝ, ػازب ْرلٜسٟ يف "اؾُاع١ٝ" يف 

َجٌ ػازب ٫ٖٛتٝٞ ايتشسز يف _إفسٜك١ٝ 

تتٝح يٓا إٔ ْسضِ َٓر ايّٝٛ اـطٛط  _برلٚ

ْٞ يف ايكسٕ اؿادٟ ا٭ٚىل هلرا املػسٚع ايهٛ

ٚايعػسٜٔ, َػسٚع ا٭ٌَ"

(75)

. 

 :ٚا٫طساف املفاع١ً فٝ٘سدٚد اؿٛاز املعتدٍ 

َٔ ٖٓا ٜدلش يٓا أ١ُٖٝ ايتشدٜد ايٛاع ملا١ٖٝ      

اؿٛاز َٔ خ٬ٍ َعسف١ ايٓكاط املػذلن١ بني 

اؿكاز٠ ايعسب١ٝ ٚايػسب١ٝ, ٚقاٚي١ ايتفاِٖ 

ْاٖٝو تٛدٝ٘ ايٓكد يًرات َٔ قبٌ ايطسفني, 

ٚقسٚز٠ ايفِٗ ايدقٝل يبعكٗا ايبعض, َٔ 

 

أدٌ 

ؼدٜد َا١ٖٝ ايطسٜل ا٭ؾٛب ؿٛاز اؿكازات 

باعتبازٙ َػسٚع ا٭ٌَ ايٛسٝد يًككا٤ ع٢ً 

 اـطابات املتطسف١. 

يٓا إٔ َٔ خ٬ٍ َػسٚع غازٚدٟ ٜتبني      

 بٛاعح تعصٜص اؿٛاز بد٫ّ ٕٻإغازٚدٟ ٜ٪ند دا٥ُا 

ٚإٔ  ٫ٚضُٝاايؿداّ نجرل٠ َٚتٓٛع١,  عٔ

ٜدعٛ إيٝ٘ ايكسإٓ  ًَشّا إض٬َّٝا اؿٛاز َطًبّا

س ب٘ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ايػسٜف١. ٜكٍٛ ايهسِٜ ٚتبػٸ

"ٜا أٜٗا ايٓاع إْا خًكٓانِ َٔ ذنس اهلل تعاىل : 

ٌ يتعازفٛا إٕ ٚأْج٢ ٚدعًٓانِ غعٛبا ٚقبا٥

أنسَهِ عٓد اهلل أتكانِ إٕ اهلل عًِٝ خبرل"

(76)

.  

ٕٻ     إٔ ٜهٕٛ َٔ طسف ٚاسد ي٘ اؿٛاز ٫ ٜٓبػٞ  إ

فكط , بٌ ٜتٛدب ع٢ً ايػسب أٜكا إٔ ٜتد٢ً 

عٔ فهس٠ ا٫ضتع٤٬, ٚإ٤٬َ ايػسٚط, ٖٚٛ َا 

قاي٘ ٖٓػتٕٛ يف َعسض سدٜج٘ عٔ ؾساع 

عامل١ٝ "ئ تهٕٛ ٖٓاى سكــاز٠ اؿكازات 

ٚاسد٠, بٌ عــامل ٜفِٗ سكازات كتًف١ ٜٓبػٞ 

إٔ ٜتعًِ نٌ َٓٗا طسٜك١ ايتعاٜؼ َــع 

غــٝـــسٖـــا ٚ ٚدٛب برٍ دٗد يتشدٜد ايعٓاؾس 

املػذلن١ بني اؿكاز٠ ايػسب١ٝ ٚغرلٖا َٔ 

اؿكازات"

(77)

 .

 

بٗرا ايطبٌٝ ٜؿبح اؿٛاز ىدّ ايتفاِٖ     

َٚٔ أِٖ ٚايتعاٜؼ بني اؿكازات ٚايػعٛب, 

  Toléranceؾٛز ٖرا ايتفاِٖ ٖٛ ايتطاَح 

  Solidarité Humaineٚايتكأَ اٱْطاْٞ 

ٖٚرٙ ايكِٝ بدٚزٖا ٚددت أدبا٤ ٜعدلٕٚ عٓٗا 
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 Golthaldنايهاتب ا٭ملاْٞ دٛيتٗٛيد أفساِٜ 

Ephrain Lessing   ٕيف َطسسٝت٘ "ْاتا

اؿهِٝ" اييت قدّ فٝٗا أمنٛذدا يتعاٜؼ أتباع 

يدٜاْات ايطُا١ٜٚ ايج٬خ: اؿكازات ٚا

 اٱض١َٝ٬, ٚاملطٝش١ٝ, ٚايٝٗٛد١ٜ. 

منٛذز يًسأٟ ايعاقٌ أٖٚٛ  _يكد أؾاب دٛزز     

يف ْعست٘ إىل قسٚز٠ إعطا٤ قك١ٝ _عٓد اٯخس 

اؿٛاز دٚزٖا يف خكِ ايؿساعات ايدا٥س٠ بني 

أؾبح َٛقٛع سٛاز  إذ ايػسم ٚايػسب,

اؿكازات ٖٛ َٛقٛع ايطاع١, فأؾبح اندل 

كاٜا ايعؿس, فًكد أٌُٖ ايػسبٕٝٛ اؿكاز٠ ق

اٱض١َٝ٬, ٚغرلٖا َٔ اؿكازات اييت ٫ تٓتُٞ 

إىل دا٥س٠ اؿكاز٠ ايػسب١ٝ, فكؿسٚا يف فُٗٗا 

ٚتفُٗٗا, فأؾبح ايعامل اٱض٬َٞ َطتٗدفا َٔ 

 قبٌ ايػسب بؿٛز٠ َباغس٠ ٚع٢ً ا٭ؾعد٠

ٚخاؾ١ ايؿعٝدٜٔ ايطٝاضٞ  املدتًف١

ٚايعطهسٟ

(78)

 . 

طب َا ذٖب إيٝ٘ عايفعٌ اؿكازٟ  ٕٻإ    

غازٚدٟ ٜػذلط تطٜٛس ٚفِٗ أعُل يًٛادبات 

ايد١ٜٝٓ, ٚإعاد٠ قسا٠٤ اـًفٝات املعسف١ٝ, 

ٚايفهس١ٜ ٚايفًطف١ٝ ؿٛاز اؿكازات, ٚنرا 

ايطسٜك١ اييت تٓعس بٗا ٖرٙ ايػعٛب ملفّٗٛ 

 اؿٛاز. 

ٚإٔ دٗٛد ايعدٜد َٔ املفهسٜٔ داد٠  ٫ٚضُٝا    

"إٔ ٖدف ٚتطذلعٞ ا٫ْتباٙ َ٪ندٜٔ ع٢ً 

اؿٛاز يٝظ إقٓاع اٯخس بإٔ ٜهف عٔ إٔ ٜهٕٛ 

ْفط٘, إٕ اهلدف ع٢ً ايعهظ َٔ ذيو انتػاف 

اٯخس يف عُك٘ يتُهٝٓ٘ َٔ إٔ ٜطِٗ بفهسٙ 

ٚبتذسبت٘ اـاؾ١, ٚبإمياْ٘ يف بًٛز٠ اؿكٝك١ 

َع٘, ٚنإ ايعٌُ ٚتهاًَٗا, َٚٔ ثِ ايعٌُ 

ؼكٝكا ؿب ٖٛ يف ذات٘ أزل٢ ػًٝات ايع٬ق١ 

َع اٯخس"

(79)

 .

 

ايٓعس٠ ايطًب١ٝ اييت تهٓٗا ايدٍٚ  فع٢ً ايسغِ َٔ

ايػسب١ٝ يًعامل ايعسبٞ ٚاٱض٬َٞ إ٫ أْ٘ يف 

ايٛقت ْفط٘ تٓا٢َ ٚعٞ يد٣ ايطسفني ايػسبٞ 

ٚايعسبٞ اٱض٬َٞ بأ١ُٖٝ سٛاز اؿكازات, ٚ 

ت٘ بؿٛز٠ داد٠ ٚفعاي١ ع٢ً بكسٚز٠ ممازض

أزض ايٛاقع, يتذٓٝب ايعامل ؾساعا سكازٜا 

ٚاضع ايٓطام, ٚطٌٜٛ ا٭َد ٜأنٌ ا٭خكس 

ٚايٝابظ ٜٚدخٌ ايعامل يف سسٚب د١َٜٛ أد٢ٖ 

 ٚأٖس َٔ اؿسٚب ايعامل١ٝ ايطابك١. 

 اٯفام املطتكب١ًٝ ـطاب سٛاز اؿكازات:    

ازات بٗرا ضتهٕٛ ايدع٠ٛ ايػازٚد١ٜ ؿٛاز اؿك

ايطبٌٝ يٓصع تًو ايذلانُات ايطًب١ٝ املب١ٝٓ ع٢ً 

أفهاز َطبك١ ٚأضظ غرل ؾشٝش١ ٚاييت 

ؽتصْٗا املد١ًٝ ايػعب١ٝ يجكاف١ غعب َٔ 

 ايػعٛب عٔ ثكاف١ ٚ غعب آخس.

َٔ ايٓكاط ا٭خس٣ اييت ْعس إيٝٗا غازٚدٟ      

بػهٌ دقٝل ٖٛ ػٓب تًو ايٓعس٠ ايعٓؿس١ٜ 

ػاٙ اٯخس ٚايتُٝٝص ع٢ً أضاع ايًٕٛ ٚاؾٓظ 

أٚ ايًػ١, فٗٞ يٝطت قسٚز٠ ست١ُٝ ٫ ٜتشكل 

"٫بد َٔ أدٌ إقا١َ ع٬قات  راايتفاِٖ بدْٚٗا. ي

َب١ٝٓ ع٢ً احملب١ ٚا٫سذلاّ, َٔ اؿٛاز ع٢ً 

٠ ٖرٙ ا٫خت٬فات اييت خًكٗا اهلل ٚ أزادٖا إٔ قاعد

تهٕٛ"

(92)

 .

 

ٖهرا ضٝتِ ا٫زتكا٤ بسضاي١ اؿٛاز اؿكازٟ      

اييت أزادٖا زٚدٝ٘, َٔ تًو ايٓعس٠ ايطًب١ٝ 

يٰخس إىل ز١ٜ٩ تهسع َبدأ ايتعاٜؼ اؿكازٟ, 

يتعدل عٔ سادات إْطا١ْٝ ٚادتُاع١ٝ تٓصع 
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ملػذلى يًتفاِٖ ٚقا١ُ٥ ع٢ً َبدأ املؿرل ا

يًبػس١ٜ مجعا٤, ٫ تٓكطع مبسٚز ايصَٔ بني 

ايٓاع أفسادا ٚمجاعات, نٕٛ ذيو ايت٬قح 

ايجكايف ضٝٛطد ايؿ٬ت َٔ خ٬ٍ تبادٍ 

اـدلات, يًُفهسٜٔ ايدٚز ايبازش يف تػهٌٝ 

 َعامل٘. 

ٚعًٝ٘ هب إٔ تتعافس دٗٛد املفهسٜٔ      

ٚاملجكفني ٚا٭دبا٤ يًطعٞ ٚايعٌُ ع٢ً تؿاحل 

"مما ات َع إبساش ذات١ٝ ٚمتٝٝص نٌ َٓٗا اؿكاز

هعٌ زضاي١ اؿٛاز ٚتٛضٝع دا٥ست٘ زضاي١ 

ايٓدب ايفهس١ٜ, ٚايهفا٤ات ايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝ 

ٚذيو َٔ خ٬ٍ إقا١َ َٓتدٜات عامل١ٝ تتٛشع ع٢ً 

أنجس َٔ َٓطك١ ٚإقًِٝ"

(97)

يٝؿبح ايعامل  .

َٓتد٣ سكازات َتعدد ا٭طساف. 

 

يكد تب٢ٓ ايعدٜد َٔ املفهسٜٔ ٚاملجكفني فهس٠     

سٛاز اؿكازات بعد زٚد٘ غازٚدٟ, ٖٚٛ َا 

أندٙ ايطٝد قُد خامتٞ يف خطاب٘ ايػٗرل 

يف اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ  7998ايرٟ أيكاٙ ض١ٓ 

عاَا  9227املتشد٠ مما سدا بٗا إىل اختٝاز ض١ٓ 

يًشٛاز بني اؿكازات, ٚتعد دع٠ٛ خامتٞ ٖرٙ 

 ذاب١ يبعض املعطٝات ايطٝاض١ٝ. اضت

ٖٚهرا أؾبح َٛقٛع سٛاز اؿكازات ٜتؿدز     

ددٍٚ أعُاٍ ايٓكاؽ ايفهسٟ يف ايعامل بأضسٙ, 

ف٬ هٛش إٔ ٜبك٢ فسد غعاز, ٚيهٔ ٫بد َٔ 

ؼًٜٛ٘ إىل خطط ٚبساَر عٌُ ْٚػاطات 

ثكاف١ٝ ًَُٛض١, فٝػٌُ بريو َٝادٜٔ نجرل٠ 

طٝاضٞ ٚغرلٖا نايدٜٔ, ٚايفهس ا٫دتُاعٞ, ٚاي

 َٔ املٝادٜٔ ا٭خس٣. 

ضبتُدل  77ٚبعد أسداخ ,  9227عًٍٛ عاّ     

ٖرٙ  عاملّٝا أؾبشت َكٛي١ سٛاز اؿكازات َطًبّا

ا٭طسٚس١ ٖٞ املكٛي١ ا٭بسش ملٛاد١ٗ َكٛي١ 

ايؿداّ اؿكازٟ اييت دا٤ بٗا ٖٓػتٕٛ ٚيف ثٓاٜا 

ٖرٜٔ ا٭طسٚستني ٖٓاى ْعس١ٜ ثايج١ دا٤ بٗا 

ٱض٬َٞ شنٞ امل٬ٝد تعسف بتعازف املفهس ا

 اؿكازات. 

"ٜا أٜٗا ٖٚٞ ْعس١ٜ َٓطًك١ َٔ قٛي٘ تعاىل:      

ايٓاع إٕ خًكٓانِ َٔ ذنس ٚأْج٢ ٚدعًٓانِ 

غعٛبا ٚقبا٥ٌ يتعازفٛا إٕ أنسَهِ عٓد اهلل 

أتكانِ إٕ اهلل عًِٝ خبرل"

(99)

فايُٓط ايعاّ  .

ايرٟ وهِ ايع٬قات ايبػس١ٜ ٖٛ ايتعازف ع٢ً 

خت٬ف أيٛاِْٗ ٚدٓطٝاتِٗ ٚأعساقِٗ ٚيػاتِٗ ا

ٚأيطٓتِٗ َٚراٖبِٗ, تازىِٗ ٚدػسافٝتِٗ, 

ٚاـطاب ٖٛ يًٓاع مجٝعا ع٢ً اخت٬فِٗ, بٌ 

ٖٛ َٛد٘ يًػعٛب ٚايكبا٥ٌ باعتبازِٖ أَِ, 

ٚيٝظ يٮفساد, َٚٔ ٖٓا داش تطبٝكٗا ع٢ً 

 اؿكازات.

 ايٓتا٥ر  ٚا٫ضتٓتادات:

يف ٚزقتٓا ايبشج١ٝ  َٔ خ٬ٍ َا طسسٓاٙ آْفا    

ٖرٙ َٔ إغهايٝات ٚتطا٫٩ت عٜٛؿ١ تعهظ 

عُل ايطسح ايرٟ قدَ٘ املفهس ايفسْطٞ زٚدٝ٘ 

ٝٶا َٓا  غازٚدٟ سٍٛ طبٝع١ ايعكٌ ايػسبٞ, ٚضع

ٱهاد اؿًٍٛ املٓاضب١ يًٛقٛف يف ٚد٘ ٖرا 

ايتطْٛاَٞ إٕ داش ايتعبرل اؾازف يًٜٗٛات 

كازتٓا ايد١ٜٝٓ ٚايطاعٞ ٱيؿام تِٗ ا٫زٖاب ع

اٱض١َٝ٬ ٖرا اـطاب ايرٟ ٫ ميت بأٟ ؾ١ً 

يتازىٓا ٚتساثٓا اٱض٬َٞ ٖٚٛ َا دعٌ زٚدٝ٘ 

غازٚدٟ ٜطسح خطاب٘ ايبدٌٜ عٔ سٛاز 

اؿكازات, ْطسح يف خامت١ َكازبتٓا ٖرٙ بعض 

ِٖ يف اا٭فهاز ٚايتٛؾٝات اييت ْسدٛ إٔ تط

تسَِٝ تٛقٝح ؾٛز٠ اٱض٬ّ ايطُش١ ٚؼكٝل 
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ٚنػف , تعاٜؼ اؿكازٟ ايعاملٞ صٜد َٔ ايامل

سكٝك١ ايفهس ايػسبٞ ٚتفعٌٝ ضبٌ اْعتاقٓا َٔ 

اـطاب ايتهفرلٟ ٬ٜٚٚت٘ ٚإزضا٤ يدعا٥ِ  َدِّ

ٖٚرٙ ايتٛؾٝات  ضبٌ ايتعاٜؼ ٚايتؿافح.

  ٚاملكذلسات , ٖٞ :

 َٔ تكافس دٗٛد مجٝع ا٭طساف ضٛا٤ٷ ٫بدٻ _7

ع٢ً َطت٣ٛ سهَٛات ايدٍٚ ايعسب١ٝ فُٝا بٝٓٗا 

ع٢ً َطت٣ٛ ايػعٛب فُٝا بٝٓٗا,  َّٔ تٓطٝكات, أ

ع٢ً َطت٣ٛ ايٓدب ايجكاف١ٝ مبا أْٗا ف١٦  ّأ

تٜٓٛس١ٜ, ٚقسٚز٠ دعِ َٓعُات اجملتُع املدْٞ 

يف ْػس ايتٛع١ٝ مبداطس ايفهس ايتهفرلٟ ع٢ً 

فتُعاتٓا ايعسب١ٝ ٖٜٚٛتٗا ٚابساش أؾٛهلا 

ك١ املستبط١ بطٝاضات قاد٠ ايدٍٚ ايػسب١ٝ اؿكٝ

ايعٓؿسٜني ػاٙ ٚطٓٓا ايعسبٞ ٚاٱض٬َٞ 

 يتٛع١ٝ غبابٓا َٔ ٖرٙ املها٥د.

قا١َ ػُع عسبٞ اض٬َٞ عاملٞ هُع إ _9

مجٝع املدتؿني يف ايتعًِٝ ٜهْٕٛٛ أؾشاب 

نفا٤ات عاي١ٝ يٛقع َٓاٖر تع١ًُٝٝ عسب١ٝ 

ب١ٝ إض١َٝ٬ عت١ بعٝدٶا عٔ ايٛؾاٜات ايػس

بهٝف١ٝ ضرل َٓعَٛتٓا ايذلب١ٜٛ, ٚإقا١َ 

أنادميٝات عسب١ٝ ذات َطت٣ٛ عاٍ ددٶا تعٌُ 

قُٔ اطاز قكاٜا ايتعاٜؼ بني ا٫دٜإ 

ٚاؿكازات ٜػسف عًٝٗا أخؿا٥ٝني غسفا٤ 

يتدسٜر غباب انفا٤ يف غت٢ اجملا٫ت ٜٓتػسٕٚ 

فُٝا بعد بباقٞ ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚايػسب١ٝ سفاّظا 

ب١ٝ ا٫ض١َٝ٬ ْٚػسٶا يًٛعٞ ع٢ً اهل١ٜٛ ايعس

ايطًِٝ بأ١ُٖٝ اؿٛاز ايبعٝد عٔ ايتطسف 

ٚايتهفرل ٚغرلٖا َٔ أْٛاع ايتعؿب املكٝت 

ٚتٛقٝح ؾٛز٠ اٱض٬ّ ايؿشٝش١ ٫ اييت تسٚز 

هلا ٚضا٥ٌ اٱع٬ّ ايػسب١ٝ املػبع١ نُا بني 

زٚدٝ٘ غازٚدٟ باؿكد ع٢ً نٌ َا ميت 

 يٲض٬ّ بؿ١ً.

هلٜٛاتٞ يًجٸكاف١ ايعسب١ٝ ملٸ غعح ا٫ْفساط ا _1

يف إطاز ددٍ ايػٸسم ٚايػٸسب املػًف بًعب١ ايعٛمل١ 

ايفهس١ٜ َٚها٥دٖا ئ ٜتأت إ٫ َٔ خ٬ٍ ايعٛد٠ 

ملٓابع تساثٓا ايعسبٞ ايكِٜٛ َٔ مجٝع دٛاْب٘ 

ٚكتًف فا٫ت٘, ٚتفعٌٝ نٌ تًو ايرخا٥س 

خاؾ١ ف١٦ _ايٓفٝط١ يبعح َٔ خ٬هلا اعتصاشْا 

ٚنٝآْا اؿكازٟ دٕٚ ايتػافٌ بٜٗٛتٓا  _ايػباب

عٔ قسٚز٠ َد دطٛز ايتٸجاقف َع اٯخس ٱقا١َ 

١ٜٖٛ عسب١ٝ اض١َٝ٬ عامل١ٝ فاع١ً يف إطاز تبادٍ 

ايعطا٤ اؿكازٟ ايعاملٞ ايٓابر يًتعؿب ْٚفٞ 

اٯخس, ٚايهاغف ؿكٝك١ اـطاب ايتهفرلٟ 

 ٚأؾٛي٘ ايتازى١ٝ اؿكٝك١ٝ.  

ايٓب٠٤ٛ  مبجاب١ 9227_29_77أسداخ  دټتع_4

ايتازى١ٝ اييت أندت ْعس١ٜ ؾساع اؿكازات 

اهلٓػت١ْٝٛ ٚاييت اؽرت َٓٗا اي٫ٜٛات املتشد٠ 

ا٭َسٜه١ٝ نُا أند زٚدٝ٘ غازٚدٟ َط١ٝ 

يػشر اهلُِ ٚتفعٌٝ اؿساى ايعاملٞ قد اهل١ٜٛ 

ا٫ض١َٝ٬ ٖٚٛ َا دعًٗا تكسع طبٍٛ اؿسب 

َع١ًٓ املعسن١ قد قٛز ايػس نُا قاٍ دٛزز 

آْراى يتعًٔ بعدٖا عٛد٠ َا زلٞ باؿسٚب بٛؽ 

ايؿًٝب١ٝ َٔ ددٜد ْٚتا٥ر ذيو َاث١ً أَآَا يف 

نجرل َٔ ايدٍٚ يعٌ ع٢ً زأضٗا ايعسام ٚضٛزٜا 

ٝٶا َٔ اْفساط نبرل ملد ايعٛمل١ ايفهس١ٜ  ساي

ٚاـطاب ايتهفرلٟ املفتت يهٝإ ايدٍٚ ايعسب١ٝ 

ٚاٱض١َٝ٬ ٚايٓاغس يًفنت ايطا٥ف١ٝ اييت 

فتو َٜٛا بعد ّٜٛ بايكِٝ ايجٸكاف١ٝ أؾبشت ت

 يٮ١َ ايعسب١ٝ اٱض١َٝ٬.   
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ايعٌُ ع٢ً اـسٚز َٔ غسْك١ ايٛؾا١ٜ  _5

ايػسب١ٝ ع٢ً ايدٍٚ ايعسب١ٝ ئ ٜتأت بػهٌ 

ضسٜع, ٚإمنا ٫بد َٔ ايعٌُ ع٢ً ؼكٝك٘ ع٢ً 

املد٣ ايبعٝد يًتدًـ َٔ زٚاضب ا٭بعاد 

ا٫ضتعُاز١ٜ خاؾ١ يف نطت٘ ايفهس١ٜ, ٚذيو 

نإقا١َ َٓع١ُ عسب١ٝ عامل١ٝ تطع٢ يًعٌُ ع٢ً 

ؼكٝل ايٛسد٠ ايعسب١ٝ املٓػٛد٠ ٚضبٌ احملافع١ 

ع٢ً ايجكاف١ ايعسب١ٝ ٚايتدًـ َٔ ايتبعات 

ايٓفط١ٝ يًدطاب ايتهفرلٟ ْٚتا٥ذ٘ املدَس٠ 

يًب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚايفٛق١ٝ, ٖٚٛ َا وتِ عًٝٓا 

تهجٝف اؾٗٛد أنجس ضٝاضٝا ٚعطهسٜا ٚقبٌ 

ٜٶ ا ٫قت٬ع ايفهس ايتهفرلٟ َٔ نٌ ٖرا فهس

درٚزٙ ٚنػف أؾٛي٘ ايفهس١ٜ اؿكٝك١ٝ 

 ايٓابع١ َٔ ايفهس ايػسبٞ.  

اقا١َ َ٪متسات عامل١ٝ تع٢ٓ باؾٛاْب  _6

ايٓفط١ٝ ٚايفهس١ٜ دا١ُ٥ ػُع مجٝع ايٓدب 

ايعامل١ٝ ايبازش٠ يف فاٍ عًِ ايٓفظ َٔ مجٝع 

ا٭دٜإ ٚكتًف ايجٸكافات ٚا٭عسام, َٔ أدٌ 

ٝٶا ٱهاد أدٚات ؼكٝل ضبٌ ايتب اسح عًُ

احملافع١ ع٢ً ٖٜٛات ايػعٛب, ٚنٝف١ٝ 

ايتدًـ َٔ ا٭طس املعسف١ٝ يًدطاب ايتهفرلٟ 

ٚايطًبٝات ايٓفط١ٝ يًعٛمل١ ايفهس١ٜ املدَس٠ 

ُٖٚٝٓتٗا ايجٸكاف١ٝ ع٢ً ثكافات ايػعٛب 

 املطتكعف١ أٚ اييت ٖٞ يف طسٜل ايُٓٛ. 

جٸكاف١ َٔ ايكٸسٚزٟ بعح ضبٌ ػدٜد اي _7

ايعسب١ٝ اٱض١َٝ٬ خاؾٸ١ اـطاب ايدٜين, 

ٚتفعٌٝ دٚزٙ يف اؿفاظ ع٢ً اهل١ٜٛ ايعسب١ٝ 

اٱض١َٝ٬ ظُٝع طٛا٥فٗا بعٝدٶا عٔ ددٍ 

ايتعؿب يًعسم أٚ املرٖب...اخل, ٖٚرا نً٘ 

تأضٝطٶا يٓٛع ددٜد َٔ ا٫ضتػساف املطتكبًٞ 

٭١َ ددٜد٠ ٚيدت َٔ زسِ ا٫ْبعاخ اؿكازٟ 

 كِٜٛ.    اٱض٬َٞ اي

ازضا٤ قٛاعد ايتعاٜؼ ايطًُٞ ٚتعًِ ضبٌ  _8

ايت٬قح ٚايتؿافح ئ ٜهٕٛ بسفع ايػعازات 

ايصا٥ف١ ٚإمنا ٜتشكل ذيو بتكافس دٗٛد مجٝع 

ا٭طساف باضتدداّ يػ١ ايعؿس ٚأدٚات٘, ٚتفعٌٝ 

َ٪ضطات اجملتُع املدْٞ املدتًف١, ْٚػس َا ؼح 

اٜؼ عًٝ٘ كتًف ا٭دٜإ َٔ قِٝ ايتطاَح ٚايتع

بني املراٖب ٚا٭دٜإ خاؾ١ يف املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ 

تعًُٝا ٚتسب١ٝ هلِ ع٢ً اتكإ فٔ ايتعاٜؼ َع 

اٯخس ؼت اغساف كتؿني يف اجملاٍ ٚيٝظ 

فسد دزع ٜتِ إيكا٩ٙ ٚفكط يتٓتٗٞ َع٘ 

 ايكك١ٝ. 

ايٓطل اؿكازٟ يب١ٝٓ ايفهس ايػسبٞ نُا _9

بني زٚدٝ٘ غازٚدٟ قا٥ِ ع٢ً بسدٜػِ عٓؿسٟ 

بر يًتٓٛع ايجكايف َٚكؿٞ يٰخس, ٚذيو َا ْا

دعٌ قاد٠ ايػسب ٜطعٕٛ إىل ْػس ايفٛبٝا َٔ 

اٱض٬ّ ْٚػس ايدَاز ٚاـساب عٔ طسٜل ايفهس 

ايتهفرلٟ يف ايعامل ايعسبٞ ٚاٱض٬َٞ ؼكّٝكا 

يتًو ا٫َدلاطٛز١ٜ املصع١َٛ ٚاملٓتػس٠ بػهٌ 

نبرل يف أدبٝات املاض١ْٝٛ اييت تعٌُ يٌٝ ْٗاز 

طٝدٖا َٔ خ٬ٍ ٚضا٥ٌ عد٠ يعٌ أُٖٗا ع٢ً ػ

ٚتسٖٝب , ْػس ايفهس ايتهفرلٟ بأٚطآْا ايعسب١ٝ 

ضٝهٕٛ َػسٚع  اايػعٛب ايػسب١ٝ َٔ اٱض٬ّ ٚير

غازٚدٟ املعتدٍ اْطب طسٜك١ ٱعاد٠ ايػعٛب 

 يطه١ اؿٛاز اؿكازٟ.
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 قا١ُ٥ املؿادز ٚاملسادع:

 .ِٜايكسإٓ ايهس 
  ايعسب١ٝ :املؿادز ٚاملسادع بايًػ١ 

تسمج١ عص٠ ؾبشٞ, داز , (ايكبٛز ٚسفاز):  زٚدٝ٘ غازٚدٟ _

 ّ. 7999, 7ايكاٖس٠, ط -ايػسٚم

تس: عادٍ ايعٛا,  زٚدٝ٘ غازٚدٟ: )سٛاز اؿكازات(,  -

.7,7978ّبرلٚت, ط -َٓػٛزات عٜٛدات

 

  

, تس: عادٍ (يف ضبٌٝ سٛاز اؿكازات)زٚدٝ٘ غازٚدٟ:   _

 .7,7978ّبرلٚت, ط -ايعٛا, َٓػٛزات عٜٛدات

زٚدٝ٘ غازٚدٟ:  )ملاذا أضًُت(, ْؿف قسٕ َٔ ايبشح عٔ  _

 -اؿكٝك١, دزاض١ قُد عجُإ اـػت, َهتب١ ايكسإٓ يًٓػس

 ّ.7999, 7ايكاٖس٠, ط

, (قان١ُ ايؿ١ْٝٛٝٗ اٱضسا١ًٝٝ٥)زٚدٝ٘ غازٚدٟ:  _

 .7999ّ, 7ايكاٖس٠, ط -تسمج١: عادٍ املعًِ, داز ايػسٚم

, (ؾد٣ اؿداث١ يف شَٓٗا ايكادّ): شٜاد٠زقٛإ دٛدت  _

 . 9221ّاملػسب,  -املسنص ايجكايف ايعسبٞ

ضرلز برلٚتٝٓٛ: )دازٚدٟ(, تسمج١: ٢َٓ ايٓذاز, امل٪ضط١  _

 برلٚت, )د.ت.(.  -ايعسب١ٝ

املاض١ْٝٛ _سه١َٛ ايعامل اـف١ٝ )عبد اؿهِٝ َٓؿٛز: _

ايهتاب داز (, _ٚايجٛزات ايػعب١ٝ بني اؿكٝك١ ٚا٫فذلا٤

  .9279ّايكاٖس٠,  -ايعسبٞ
اؾسا٥ِ قد ا٫ْطا١ْٝ )عبد ايٛاسد عجُإ إزلاعٌٝ:  _

, داَع١ ْاٜف يًعًّٛ (_دزاض١ تأؾ١ًٝٝ َكاز١ْ تطبٝك١ٝ_

 .ّ 9227املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ,  -ا٭١َٝٓ

, (َكازبات تطبٝك١ٝ يف ا٭دب املكازٕ)َادد٠ محٛد:  _

 . 9222ّ, ٛزٜاض - َٓػٛزات اؼاد ايهتاب ايعسب

, اهل١٦ٝ (ايعٛمل١ َاهلا َٚا عًٝٗا)قُد عبد ايكادز ساَد:  _

 . 9225ّايكاٖس٠, -املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتاب

 

 : املؿادز ٚاملسادع بايًػ١ اٱلًٝص١ٜ 

_ Chomsky  N: (la doctrine des bonnes 

intentions). Fayard, France, 2005, p 35. 

  املعًَٛات١ٝ ) ايٓت (:املؿادز عدل ايػبه١ 

ز٩ٜــــ١ أَسٜهٝـــــ١  )َٛقــــع ايهاتــــب ايؿـــــشفٞ زدــــب ايبٓـــــا:     _

ــس٣   ــ١ يف ذنــ ــبتُدل 77كتًفــ ــٞ:  (ضــ ــع ا٫يهذلْٚــ ــدل املٛقــ , عــ

http://www.ragabelbanna.com/octM09

9.htm 

-اهلٛاَؼ:   
ــازٚدٟ: ملــــاذا أضــــًُت, ْؿــــف    -7 قــــسٕ زٚدٝــــ٘ غــ

َــــٔ ايبشــــح عــــٔ اؿكٝكــــ١, دزاضــــ١ قُــــد      

ــس    ــسإٓ يًٓػــــ ــ١ ايكــــ ــت, َهتبــــ ــإ اـػــــ  -عجُــــ

 .74ّ,  ف7999, 7ايكاٖس٠, ط

ــ٢    -9 ــ١: َٓـــ ــازٚدٟ , تسمجـــ ــٛ: دـــ ضـــــرلز برلٚتٝٓـــ

بــــــرلٚت, )د.ت(,  -ايٓذــــــاز, امل٪ضطــــــ١ ايعسبٝــــــ١

 .97ف

: ملــــــاذا أضــــــًُت؟ , َسدــــــع  زٚدٝــــــ٘ غــــــازٚدٟ -1

 .69ضابل, ف 

ــازات,    -4 ــٛاز اؿكــــ ــازٚدٟ: ســــ ــ٘ غــــ ــس:  زٚدٝــــ تــــ

 بـــــرلٚت , -ادٍ ايعـــــٛا , َٓػـــــٛزات عٜٛـــــدات عـــــ

,7978 ,7ط

 

 .81ف 

5- Chomsky  N: la doctrine des 

bonnes intentions. Fayard, 

France, 2005, p 35. 
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ــاد٠  -6 ــٛدت شٜـ ــٛإ دـ ــ١ يف  : زقـ ــد٣ اؿداثـ ؾـ

   ٞ ــ ــايف ايعسبــــ ــص ايجكــــ ــادّ, املسنــــ ــا ايكــــ  -شَٓٗــــ

 . 778ف  ,9221املػسب, 

ــد   -7 ــإ إزلاعٝـــٌ: اؾـــسا٥ِ قـ  عبـــد ايٛاســـد عجُـ

دزاضـــــــــ١ تأؾـــــــــ١ًٝٝ َكازْـــــــــ١  _ا٫ْطـــــــــا١ْٝ 

ــ١ ــ١,    _تطبٝكٝــ ــّٛ ا٭َٓٝــ ــاٜف يًعًــ ــ١ ْــ , داَعــ

 .94, ف 9227املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ, 

عبـــــــد اؿهـــــــِٝ َٓؿـــــــٛز: سهَٛـــــــ١ ايعــــــــامل      -8

ــ١  ــني   _اـفٝــ ــعب١ٝ بــ ــٛزات ايػــ ــ١ْٝٛ ٚايجــ املاضــ

ــذلا٤  ــ١ ٚا٫فـــ ٞ ,  _اؿكٝكـــ ــ ــاب ايعسبـــ  -داز ايهتـــ

 .949ف , 9279ايكاٖس٠, 

 .١ٜ71 ضٛز٠ اؿذسات: اٯ -9

زٚدٝـــــــ٘ غـــــــازٚدٟ: قانُـــــــ١ ايؿـــــــ١ْٝٛٝٗ  -72

تسمجــــــــ١: عــــــــادٍ املعًــــــــِ, داز  اٱضــــــــسا١ًٝٝ٥, 

 .781ف, 7999, 7ايكاٖس٠, ط -ايػسٚم

ــاز زٚدٝـــــ٘ غـــــازٚدٟ -77 ــ١ ايكبـــــٛز,  ٚ: سفـــ تسمجـــ

, 7ايكــــــاٖس٠, ط -عــــــص٠ ؾــــــبشٞ, داز ايػــــــسٚم

 .79ف, 7999

ــ١      -79 ــا: ز٩ٜــ ــب ايبٓــ ــشفٞ زدــ ــب ايؿــ ــع ايهاتــ َٛقــ

ــس٣    ــ١ يف ذنـــ ــ١ كتًفـــ ــبتُدل 77أَسٜهٝـــ ,  ضـــ

ــدل املٛقــــــــــــــــــــــــع ا٫يهذلْٚــــــــــــــــــــــــٞ:    عــــــــــــــــــــــ
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ــٛاز اؿكـــازات,      -71 ــازٚدٟ: يف ضـــبٌٝ سـ ــ٘ غـ زٚدٝـ

 .42تس: عادٍ ايعٛا, َسدع ضابل, ف

َادـــــد٠ محـــــٛد: َكازبـــــات تطبٝكٝـــــ١ يف ا٭دب  -74

 -ايهتــــــاب ايعــــــسباملكـــــازٕ, َٓػــــــٛزات اؼــــــاد  

 .5, ف9222, ضٛزٜا

ــٛاز اؿكـــازات,      -75 ــازٚدٟ: يف ضـــبٌٝ سـ ــ٘ غـ زٚدٝـ

ــدات   ــٛزات عٜٛـ ــٛا, َٓػـ ــادٍ ايعـ ــس: عـ ــرلٚت,  -تـ بـ

 .9, ف 7978, 7ط

 .71ضٛز٠ اؿذسات : اٯ١ٜ  -76

ــٛاز    -77 ــ١ إىل اؿـــــــ ــد ايطـــــــــُاى : َكدَـــــــ قُـــــــ

 99اٱضــــ٬َٞ املطـــــٝشٞ , َسدــــع ضـــــابل . ف   

. 

ــٛاز    -78 ــازٕ ٚســــــــــ ــٛد: ا٭دب املكــــــــــ ــدٙ عبــــــــــ عبــــــــــ

ــازات, ــتكبٌ ا٫دب   اؿكـــــــــ ــات: َطـــــــــ َكازْـــــــــ

ــع ضـــــــابل     ــٌ ايعٛملـــــــ١, َسدـــــ ــازٕ يف ظـــــ  ,املكـــــ

 .725ف

ــٛاز     -79 ــُاى: َكدَـــــــــ١ إىل اؿـــــــ قُـــــــــد ايطـــــــ

 .99ف ,اٱض٬َٞ املطٝشٞ, َسدع ضابل

ــٛاز     -92 ــُاى: َكدَـــــــــ١ إىل اؿـــــــ قُـــــــــد ايطـــــــ

 .8ف َسدع ضابل,اٱض٬َٞ املطٝشٞ, 

ــا     -97 ــا َٚـ ــ١ َاهلـ ــد: ايعٛملـ ــادز ساَـ ــد ايكـ ــد عبـ قُـ

ــس١ٜ ايعا  ــ١ املؿــــ ــا, اهل٦ٝــــ ــاب عًٝٗــــ ــ١ يًهتــــ  -َــــ

 .565ف ,9225ايكاٖس٠, 

 . 71ضٛز٠ اؿذسات : اٯ١ٜ  -99
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