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احلند هلل خالق الشنْات الشبع امليّزل  القرآٌ علٙ سببع٘ ححبر    ّخبّن ىبٔيبا        

  ﴿اللبببرٓه ثامليببباىٕ الشببببع ّالقبببرآٌ العحمبببٔه  فقبببال    لبببه التيزٓببب :      

     ﴾ :احلجر  ّثعد  

فلع  األم  ٓزداد ّاجلَد سُٔضباع  ثبن ٌ اهلل  ّ بً ىقبدو علبٙ  ابداد العبدد             

الشببباثع   الظبببَر الشببباثعيوْٓلٔ٘مت ْٓلٔبببْمت  بببْئ ي ّاألمببب٘  اجلزاٜرٓببب٘  ت ببب  ثعٔبببدٖ       

ٌ    االسبتقلل  لقصببد ثٔبب، اهلل    ّالظببباا املْافببق ألطبَر احلببف  ّربْٔ  الببر ً ٓشبتعدّ

 ّسٔق ٌْ علٙ حضْد العدد سبع٘   حداٛ مياسم ٍذا الركً العحمٔه.

ّلبببًٝ سببببق، اإطبببادٗ  آ حٌ القبببرآٌ ىبببزل علبببٙ سببببع٘ ححبببر   فلقبببد  عبببددت              

الت شريات ثظأٌ املراد ثالعدد  ّمبً  لبم ااداٛ حٌ الشببع٘ ال  بدل علبٙ العبدد ّ  با  بدل         

حببْل العببدد سبببع٘ ّاحلضببادات القدسبب٘  ّ ا شببن،       علببٙ الليببرٗ. ّح ٔنبب، حٓضببا دداسببات    

 تْٓببات ٍببذا العببدد ثببالتيْا الببذٖ أبباكٕ  يببْا حلببْاٌ الهٔبب   فتيْعبب،  اال َببا  ّ       

وَا َببببا  فأنلعتيببببا دداسبببب٘ األسببببتا  الببببدكتْد علببببٕ له ببببٕ علببببٕ  ظببببنر مببببً وامعبببب٘      

 رببْٛ   االسببتقللف فلشببهى علببٙ ّا ببع التببددٓص ثَببذِ اجلامعبب٘  ّسببب  اليَببْ  ثَببا      

رببع  العببدد  (41) الظببامل٘  ّثالْالٓبب٘ اجلزاٜرٓبب٘ ي ٔببادتي البب   نبب  د ببه    اجلببْدٗ  دادٗ

سبببع٘  ّمببً وامعتَببا يوامعبب٘ عبببد الببر ً ثببً خلببدٌّي طببرفيا األسببتا  الببدكتْد عبببد    

القببادد مروبباىٕ ثتتبببع مشببريٗ داٜببد مببً دّاد احلركبب٘ الْنئ٘يح ببد  آببدي  آ واىبب           

دداس٘ البٔٝ٘ اليبا ٔ٘   األىدلص مً خلل كتاا عندٗ الهبٔب    معرفب٘ اليببات ألثبٕ     

. وامعبب٘ مصببه ٙ اسببهيبْلٕف  د ٔبب٘ ثببً خببريٗ  وي  للببدكتْد41ٍٗبببببمت6يقاإطبببٔلٕ خببري

٘ معشببلرف اجلزاٜبببر  ّ دداسبب٘    "مببذىبٌْ لبببٌْ دمَبببه     :التنبببيلت الشْسببْٔةقافٔ٘   دّآببب

املركببز اجلببامعٕ عبببد احل ببٔ     كاملبب٘ مببْالٖ   للببدكتْدٗ  ك ببٕ" لليبٔبب  الشبباٜ   

لبدكتْدٗ سبعدٓ٘ ثبً      ّدداس٘ اهلْٓ٘ الدٓئب٘ ّسبلال االخبتل   ل   اجلزاٜرف مٔل٘ فثْاْ 

اجلزاٜر  ّدداسب٘ حبْل مصبادد الضبغْى لبدٚ حٜنب٘ مشباود ّالٓب٘         وامع٘ مشتغامنف دىٔا. 



ثْميقاد مرادمت فيائٖ سبلٔناٌينال  ثاحب؛يف وامعب٘     عياث٘.  للباحيى األستا  الدكتْد

 ثاوٕ خمتادف عياث٘ف اجلزاٜر.

األوبر كنبا     لم ٍٕ الدداسبات الب  طبلل، ٍبذا العبدد  ّاهلل ىشبأل حٌ ٓضباع          

ٓضبباع  سببياث  حّببب٘ الببزدا ّحببّ  الشببياث  للنببلل ى ّاالنببى ّالقببراٛ ّالقبباٜنى علببٙ   

  دادٗ ٍذِ اجملّل٘ ٍْ ّلٕ  لم ّالقادد علُٔ.

 

   .ّاهلل مً ّداٛ القصد                         

 .دٜٔص التيرٓر                                                                                         
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 اهل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ ٚغ٪اٍ ا٫خت٬ف

 

 .غعس١ٜ بٔ زْٝاز.                                         

 اؾعا٥ط.   داَع١ َػتػامن؛                                                 

 bendeniasaadia@yahoo.fr ايربٜس:                                            

  

يف ايعصط ايطأٖ ٖٛادؼ فهط١ٜ  ايفهط ايعطبٞ املعاصط تتذاشب٘ إٕ املًدص:

ع٢ً غريٖا  ْفتاح اهل١ٜٛ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ٚإؾهايٝات فًػف١ٝ عسٜس٠ تطّٚ أغًبٗا ا

َٔ اهلٜٛات ا٭خط٣ َع ضطٚض٠ إٔ ؼافظ ع٢ً ٖٜٛتٗا ا٭ص١ًٝ َٔ َٓطًل تعاٜـ 

 ا٭ْا ٚاٯخط، مما ٜػتًعّ اغتسعا٤ َفّٗٛ اهل١ٜٛ إىل ايٛاد١ٗ ايفهط١ٜ ٚايفًػف١ٝ.

ٔ أِٖ املكاضبات اييت ٜططسٗا غ٪اٍ اهل١ٜٛ يف ٖصا ايػٝام َٛضٛع اهل١ٜٛ َٚ

ايس١ٜٝٓ ايصٟ بات ٜتصسض املؿٗس ايفهطٟ ٚاٱٜسٜٛيٛدٞ َٔ َٓطل َطنع١ٜ غ٪اٍ 

ايسٜٔ ٚإؾها٫ت٘ ايع٥٬ك١ٝ املطتبط١ بفًػف١ ا٫خت٬ف. فُا املكصٛز باهل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ 

ٞ أبعازٖا؟ َاٖٞ َؿه٬ت اهل١ٜٛ ٖٞ خصا٥صٗا َٚكَٛاتٗا؟ ثِ َا ٖ بعا١َ؟ َا

 ايس١ٜٝٓ؟ َٚا ٖٞ تساعٝات دسٍ ع٬قتٗا بإؾهاي١ٝ ا٫خت٬ف؟

يٲداب١ ع٢ً إؾهايٝات ايسضاغ١ اتبعٓا املٓٗر ايتشًًٝٞ َٔ أدٌ ؼًٌٝ 

املفاِٖٝ ا٭غاغ١ٝ ي٬خت٬ف يف اهل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ يف ايعامل ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ، َٔ 

زضاغ١ عٓاصطٖا ا٭غاغ١ٝ، َٚٔ مث١ بٝإ ايع٬ق١ خ٬ٍ ايبشح يف أغػٗا املعطف١ٝ ٚ

 بني َهْٛاتٗا ٚؼسٜس أِٖ ا٭بعاز ٚايٓتا٥ر.

اهل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ؛ اٯخط؛ املػاٜط٠؛ اهل١ٜٛ املطنب١؛ ا٫خت٬ف؛  ايهًُات املفتاس١ٝ:

 ايتعسز. 

:Abstract 
Religious identity and the question of difference 

Contemporary Arab thought is at the center of different 

philosophical concerns and issues, most of which want the Arab-Muslim 

identity to be open to other identities, provided that it preserves its 

authentic essence from the perspective of a coexistence between the self 

and the other; and in this context, the problem of the indented religious 

occupies the first place in the philosophical and ideological scene of the 

mailto:الجزائر.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20البريد:%20bendeniasaadia@yahoo.fr
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Arab-Muslim world; the submission of the identity to the religious power 

has caused a confusion in the discourse of the identity, which, 

consequently, created a crisis at the level of the understanding of the other, 

and there must be an appeal to a conception of religious identity in a 

philosophy of difference. 

Keywords: religious identity, the other, otherness, integrated identity, 

difference, multiplicity. 

 

Keywords: Religious identity, the other, otherness, integrated identity, 

difference, multiplicity. 

 

 :َكس١َ

، ٜتُٝكع  (concept problématique)اهل١ٜٛ َفّٗٛ شٚ طبٝع١ إؾكهاي١ٝ  َفّٗٛ 

بتعسز َكاضبات٘ ايفهط١ٜ ٚتبكأٜ اْتُا٤اتك٘ املعطفٝك١، نُكا  تًكو خاصك١ٝ تطنٝبٝك١        

ٚن١ْٝٛٓٝ غا١ٜ يف ايجطا٤ ٚايتٓٛع ٚايتعكٝس، شيو أْ٘ ٜتصٌ عكٍٛ َعطف١ٝ ٚإبػت١ُٝٝ 

نجري٠ ٚكتًف١، تؿٌُ اؿكٌ ايفًػفٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ ٚايتكاضيٞ، فالك٬   

ايجكافككك١، ايًػككك١، ٚايككك اخ ٚغريٖكككا َكككٔ ايككككِٝ   عكككٔ َهْٛاتككك٘ ْفػكككٗا، نايكككسٜٔ،  

 ٚاـصا٥ص.

إٕ أٖككِ عٓصككط يف اهلٜٛكك١ ٖككٛ ا٫غككتػطام يف اـصٛصكك١ٝ ايككيت  ٝ ككع ٖككصا       

املفٗكككّٛ زاخًٝكككاج ٚخاضدٝكككا، سٝكككح إٔ اهلٜٛككك١ تتُٝكككع بٛسكككس٠ َكككٔ ايعٓاصكككط ؾكككسٜس٠       

اـصٛصكك١ٝ، تتهاَككٌ ٚتتككىيا عًكك٢ املػككت٣ٛ ايككساخًٞ، نُككا تتُٝككع ببٓٝكك١ زفاعٝكك١  

ػككت٣ٛ اـككاضدٞ أاغ ككٗا ايفككطاز٠ ٚا٫خككت٬ف ايًككصإ  ٝككعإ ٖٜٛكك١ عككٔ أخككط٣،  عًكك٢ امل

عٝككح يهككٌ ؾككعه ٖٜٛتكك٘ ايككيت  ٝككعٙ عككٔ غككريٙ، ٚتهػككب٘ يف  ٕ ايٛقكك  قككسضا َككٔ  

 ا٫ؾ اى ٚا٫ْتُا٤ َع ا٭فطاز ايصٜٔ ٜٓتُٕٛ إىل اٱطاض اهلٜٛاتٞ عٝٓ٘. 

ػككه، بككٌ َككٔ زٖككا َككٔ شاتٗككا فشٚدٛٚاهلٜٛكك١ بٗككصا املعٓكك٢ ٫ تػككتُس َكَٛككات 

اٯخط املدايا ٚاملػاٜط هلا أٜالا، فع٢ً ايطغِ َٔ ايبٕٛ ايؿاغكع بكني َفٗكَٛٞ اهلٜٛك١     

اقك ٕ سػكةي١ اهلٜٛك١، بكٌ ٚأصكب        املع٢ٓ، إ٫ إٔ ا٫خت٬ف نجريا َكا ٚا٫خت٬ف يف 

٫ظَكك١ َككٔ يٛاظَٗككا يف ايطككطح ايفًػككفٞ عًكك٢ ٚدكك٘ اـصككٛد، ممككا أز٣ إىل إعككاز٠      

ٜٛكك١ شاتكك٘، ٚإعككاز٠ َػككا٤يت٘ َككٔ خكك٬ٍ َٓطككل املػككاٜط٠  ايٓظككط يف َهْٛككات َفٗككّٛ اهل

ككّٛ ٚدٛزٖكا َكٔ ايكصات فكك ، بكٌ َكٔ اٯخكط         ت٬ف، ع٢ً اعتباض إٔ اهل١ٜٛ ٫ ٜٚا٫خ

 سٝك  َا بايتعكسز ٚا٫خكت٬ف    ايصٟ  جٌ ٚدٛزا َتُاٜعا َٚػاٜطا، فاهل١ٜٛ تك ٕ بٛد٘
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ا ؼكافظ  بككسض َك  إٔ ايتُٝع ٚا٫غتػطام يف اـصٛص١ٝ َٔ أِٖ صفاتٗا اؾٖٛط١ٜ، ٚ

ٚتالكُٔ ٚسكستٗا عًك٢ املػكت٣ٛ ايكساخًٞ، بككسض َكا ت٪نكس          ع٢ً َاٖٝتٗا ٚ ٝع شاتٗا

ٖكصا ايتُككاٜع ٚايتبكأٜ يف ايتشكككل ايٛدكٛزٟ َككع اٯخككط ايكصٟ تعكك ف بٛدكٛزٙ َككع أْٗككا      

 تتعاضض َع٘ ٚؽتًا عٓ٘.

ٜتصككسض إؾككهاٍ اهلٜٛكك١ املؿككٗس ايفهككطٟ ٚايػٝاغككٞ ايعطبككٞ عًكك٢ ايػككٛا٤،  

اٱغكك١َٝ٬ بككا٫ْط٬م َككٔ َكٛيكك١  ٚتةخككص اهلٜٛكك١ ايسٜٓٝكك١ طابعككا خاصككا يف ا تُعككات  

يف تطكابل َطٜكه ٜكسفع إىل تطتٝكه اهلٜٛكات تطتٝبكا        "مٔ اٱغك٬ّ ٚاٱغك٬ّ ٖكٛ مكٔ"    

ُاع١ٝ ٚثكاف١ٝ...، ٖٚصا َا ضَعٜا يف غًِ عكا٥سٟ ٜٓعهؼ ع٢ً غ٬مل غٝاغ١ٝ ٚادت

ٜتذًكك٢ يف هككاٖط٠ "اهلٜٛككات اؿبًكك٢" أٟ تًككو ايككيت تًككس ٖٜٛككات كتًفكك١، َالككاز٠ أٚ       

َعازٜكك١، َٚككٔ أٖككِ املكاضبككات ايككيت ٜططسٗككا غكك٪اٍ اهلٜٛكك١ ايسٜٓٝكك١ يف ٖككصا ايػككٝام         

اخككت٬ف ٖككصٙ اهلٜٛككات ٚأخككصٖا طابعككا ضَعٜككا يف املدٝككاٍ ا٫دتُككاعٞ ٚيف ايتصككٛضات  

َػت٣ٛ ايًػ١ نصيو َٔ َٓطًل َطنع١ٜ غ٪اٍ ايسٜٔ ٚإؾها٫ت٘  ا٫دتُاع١ٝ ٚع٢ً

ايع٥٬ك١ٝ املطتبطك١ بفًػكف١ ا٫خكت٬ف، فُكا املكصكٛز باهلٜٛك١ ايسٜٓٝك١ بعاَك١؟ َكا ٖكٞ           

خصا٥صٗا َٚكَٛاتٗا؟ ثِ َا ٖٞ أبعازٖا؟ َا ٖٞ َؿه٬ت اهل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ؟  َٚاٖٞ 

 تساعٝات دسٍ ع٬قتٗا بإؾهاي١ٝ ا٫خت٬ف؟

 ١ٝ: قطا٠٤ يف املفّٗٛ ٚايس٫٫ت.اهل١ٜٛ ايسٜٓ -1

اهل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ ٖٞ "من  َٔ اهل١ٜٛ ٜتؿكهٌ عًك٢ قاعكس٠ ا٫ْتُكا٤ إىل َعتككس      

ٞ زٜين، ٜتُجٌ بطا٥ف١ زٜٓٝك١ أٚ فطقك١ أٚ َكصٖه"      (، سٝكح إٔ  00 :0202، نكٛثطاْ

َكّٛ ايسٜٔ ٖٛ ايعاٌَ اؿاغِ يف بٓا٤ ٚتهٜٛٔ ٖصا ايٓٛع َٔ اهلٜٛك١ ٚتتشكسز ع٬قك١    

اهل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ بايكسٜٔ َكٔ خك٬ٍ ايٓصكٛد ايسٜٓٝك١ املكسغك١، ايكيت تالكفٞ عًك٢ ٖكصٙ           

اهلٜٛك١ ا٫عتكازٜكك١ ٖايكك١ َكٔ ايكساغكك١ ٚايطَعٜكك١، بٛصكفٗا َطًككك١، َكسغكك١ َٚٓعٖكك١،    

١ َٔ اـصا٥ص ٚايػكُات ايط٥ٝػك١ ايكيت ػعًكٗا تتُكاٜع      نُا تؿشٓٗا ٚتػصٜٗا ظًُ

 عٔ غريٖا َٔ اهلٜٛات.

ٚإشا نكإ ا٫ْتُكا٤ أٚ ايكك٤٫ٛ ايكسٜين ؾكططا أغاغككٝاج ٫نتُكاٍ َعٓك٢ اهلٜٛكك١        

ايس١ٜٝٓ، فُٔ ا٭١ُٖٝ سهإ إٔ ٫ ٜهٕٛ ٖصا ا٫ْتُا٤ فكطز ؾكعاض، بكٌ ٜٓبػكٞ إٔ     

ملٓتُككٞ إىل ايككسٜٔ نفاٜكك١ يف  ٜتذػككس فعًٝككا عًكك٢ أضض ايٛاقككع، سعٓكك٢ إٔ ٜٓدككط  ا   
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ايتسٜٔ احملض، ٜٚتعًل بايعبكاز٠ ٚباملعتككسات ٚايككِٝ ايطٚسٝك١ املػكت١ًُٗ َكٔ ايهتكه        

املكسغ١، ٚيالع يكٛاْني اعتكاز١ٜ يتاضٖا  بإضازت٘ اؿط٠ املػتك١ً َكٔ زٕٚ إنكطاٙ   

 أٚ قػط.

 اضغك١ ايطكػك١ٝ ٚايتعبسٜك١ زٚضا نكبريا يف    ُٚيف ٖصا املع٢ٓ بايصات لس إٔ يًُ

تهككٜٛٔ اهلٜٛكك١ ايسٜٓٝكك١ ٚتععٜعٖككا، سٝككح إٕ "ايطكككؼ ٜؿككعط ايفككطز باْتُا٥كك٘ ٚبٜٗٛتكك٘  

(، ٚبصا تك ٕ اهل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ بكايطكٛؽ ٚاملبكاز٨ ٚايككِٝ    36 :0222، سطباؾُع١ٝ" 

ٚا٭خ٬قٝات ايس١ٜٝٓ اييت ٜ٪َٔ بٗا ا٭فطاز ٜٚػريٕٚ ع٢ً ض٥ٛٗا، يهٔ عًك٢ ايكطغِ   

كسغك١ ٚايطككٛؽ َتفاٚتكا بكني أعالكا٤ اٱْتُكا٤       َٔ شيو ٜبك٢ تطبٝل ٖكصٙ ايؿكعا٥ط امل  

ايعكسٟ ايٛاسس، نُا إٔ اغتشالكاضِٖ يكٓفؼ املهْٛكات ايسٜٓٝك١ يكٝؼ ٚاسكسا عًك٢        

ايسٚاّ، عٝح لسِٖ ٜتُاٜعٕٚ يف ٚعِٝٗ ٚإزضانِٗ ملباز٨ ٖصٙ اهلٜٛك١، ٚيتًفكٕٛ   

 يف ايكككِٝ ٚاملعككاْٞ ايككيت ٜالككُْٓٛٗا ملفَٗٛٗككا، ْاٖٝككو عككٔ تبككآِٜٗ يف صككٛض ايتعككبري       

 ٚايتبًٝؼ عٓٗا.

ٖككصا ٜٚهػككه ايككسٜٔ اهلٜٛكك١ سٜٝٛكك١ ٚزٜٓاَٝكك١ ٚقككسض٠ عًكك٢ ا٫غككتُطاض١ٜ ْظككطا            

٭ُٖٝكك١ ايككسٚض ايككصٟ ٜ٪زٜكك٘ عًُككا٤ ايككسٜٔ يف اؿفككاه عًكك٢ ٖٜٛكك١ ا تُككع عًكك٢ املككس٣    

(، نُككككا إٔ يًككككسٜٔ شاتكككك٘ زٚضا نككككبريا يف تٛيٝككككس 63 :0200، ايعٜبككككاضٟايطٜٛككككٌ  

ٓكٝ٘، سٝح أْ٘ ٜككٟٛ ؾكعٛض أفكطاز ا٭َك١ با٫ْتُكا٤ َكٔ       ايٛسس٠، ٚؾس ايًش١ُ بني َعت

(، ٚاٱ ككإ املطًككل بككايكِٝ 22-97 :ايككسٜاملٞخكك٬ٍ ايكك٤٫ٛ ايككسا٥ِ يًعكٝككس٠ ايجابتكك١   

ٚاملبككاز٨ ايعكسٜكك١ املؿكك ن١. ٖٚككصٙ ايجٛابكك  نًككٗا تعطككٞ اهلٜٛكك١ ايسٜٓٝكك١ قككسض٠ عًكك٢   

ازٟ، ٚنكككصا ايتكككةقًِ َكككع ايتػكككٝريات اؿاصككك١ً عًككك٢ املػكككت٣ٛ ايػٝاغكككٞ ٚا٫قتصككك    

ايتطككٛضات ايطاض٥كك١ عًكك٢ ايككٓظِ ا٫دتُاعٝكك١ ٚايبٓكك٢ ايجكافٝكك١، نُككا  ٓشٗككا طاقكك١       

ٚقا٥ٝكك١ ػعًككٗا قككازض٠ عًكك٢ ايتهٝككا ٚا٫ْػككذاّ َككع ايٛضككعٝات ايكا٥ُكك١ ٚا٭سككٛاٍ       

 املػتذس٠.

ثككِ إٕ ايككسٜٔ عٓصككط أغاغككٞ يكك٘ عظككِٝ ا٭ثككط يف دعككٌ ا٭فككطاز ٜػتؿككعطٕٚ  

فكٕٛ عكٔ بكٝك١ املدًٛقكات ا٭خكط٣، ٚبايتكايٞ       ق١ُٝ ٚدٛزِٖ، "ٖٚٛ َع٢ٓ جيعًِٗ يتً

(، 00 :0779ٞ، ف٬ٝيككايككٛعٞ بةْفػككِٗ نُٛدككٛزات َٓتٗٝكك١ يف عككامل غككري َٓتٗٞ" 

: "إٕ سادكك١ ايٓككاؽ يًككسٜٔ ٫ ٜػككتطٝع ايعًككِ Pascalٚيف ٖككصا ايػككٝام ٜكككٍٛ باغككهاٍ 



Revue ELINSAN WA ELMADJAL 
 

 

 جملة اإلنسان واجملال

 .2018جوان   7:عدد 4 جملد:

 االختالف وسؤال الدينية اهلوية عنوان املقال:
 

9865-7477ISSN:      

EISSN:  2602-5167 

N.D.L:   2015-6187      

 85Revue ELINSAN WA ELMADJAL 

 

DOI: Vol. 4  N°: 7 Juin 2018 

 

(، ٚنككإ ٜعتكككس عًكك٢ ٚدكك٘ اـصككٛد بككةٕ ايسٜاْكك١   00 :0779 ٞ،ف٬ٝيإؾككباعٗا" 

 ؾهًٗا ايهاثٛيٝهٞ ٖٞ ٚسسٖا قازض٠ ع٢ً إؾباع ٖصٙ اؿاد١. املػٝش١ٝ يف

إٕ ايسٜٔ أقسض َٔ أٟ ضابط١ أخط٣ ع٢ً تٛسٝس أٖساف ٚغاٜات أفطاز ا٭١َ 

ٞ ايٛاسس٠، َٚٓشِٗ ؾعٛضا قٜٛا با٫َتٝكاظ ٚايتفٛم"   (، َكٔ خك٬ٍ ايؿكعٛض    97 :ايكسٜامل

ٚثٛابك  َٚعكاٜري.   ٚاي٤٫ٛ املُٝع، ضُٔ قاعس٠ املؿ ى ايعككسٟ، سكا ٜكسَك٘ َكٔ قكِٝ      

"بكةٕ ايكسٜٔ ٫ زفكع ايٓكاؽ عكٛافع إضكاف١ٝ        Rousseauٚيف ٖصا ايصسز ٜكط٣ ضٚغكٛ   

يًػككًٛى اؿػككٔ أٚ لككع  ًككِٗ يف لاعكك١ َ٪َٓكك١ أٚ ٜعككعظ تالككآَِٗ عٓككس املعاْككا٠،  

ٚيهككككٔ ٜككككعٚزِٖ أٜالككككا بتصككككٛض عككككٔ َهككككاْتِٗ يف ايعككككامل ايككككصٟ جيعككككٌ اؿٝككككا٠   

إ إىل ايعاَكككٌ ايكككسٜين ٖكككٞ سادككك١   (، فشادككك١ اٱْػككك 00 :0779ٞ، ف٬ٝيغكككعٝس٠" 

ضطٚض١ٜ يف نْٝٓٛتك٘، ٬َظَك١ يطبٝعتك٘، تفكٛم غكا٥ط اؿادكات ٚاملتطًبكات ا٭خكط٣         

 تةص٬ ٚسالٛضا.

 .٣ نككايعطم ٚاؾككٓؼ ٚايًػكك١ ٚايجكافككك١   صككشٝ  إٔ َكَٛككات اهلٜٛكك١ ا٭خككط    

ٚغريٖا ١َُٗ ٚسامس١ يف تؿكهٌٝ ا٫ْتُكا٤ اهلٜٛكاتٞ، غكري إٔ تكةثريات ٚأبعكاز اهلٜٛك١        

ايسٜٓٝكك١ أعُككل ٚأٚثككل يف ايع٬قككات بككني ايؿككعٛب ٚا٭َككِ ٭ُٖٝكك١ ٚؾككٝذ١ ايككسٜٔ يككس٣    

ايبؿككط، سٝككح أْكك٘ َتةصككٌ يف ايطبٝعكك١ اٱْػككا١ْٝ، َطنككع يف اٱْػككإ بككايفطط٠،        

فطرة اهلل اهلليترفافطرةاهلليت رلياا ال رلايا خلرق اا  ر اهلل اااااااا٬َٚظّ ضُين يًػكذ١ٝ، ٜككٍٛ ات تعكاىل: "   

(. ٚبايطغِ َٔ نٌ ايتطٛضات اؿاص١ً ٜبك٢ 62 :، اٯ١ٜغٛض٠ ايطّٚ " ذيتكاهلليتق ناهلليتقرال ا

 :0226، إزضٜؼاملهٕٛ ايسٜين ايعٓصط ا٭بطظ يف ؼسٜس َفّٗٛ اهل١ٜٛ سعٓاٙ ايعاّ  

(، إش ٜػتُط تةثريٙ ٚسالكٛضٙ يف ػكاضب ا٭فكطاز َٚػكاضاتِٗ اؿٝاتٝك١، "يكٔ       63، 66

عكٝكس٠ أخكط٣ ٫ٚ بكةٟ ْظكاّ     ٜ ادع ايسٜٔ أبسا إىل َٓػٝات ايتاضٜذ ٫ بايعًِ ٫ٚ بة١ٜ 

غٝاغٞ، نًُا تكسّ ايعًِ نإ ع٢ً اٱْػإ إٔ ٜتػا٤ٍ أنجط عٔ غا٥ٝتك٘، إٕ إيك٘   

  .(23 :0777، َعًٛف"نٝا" غٝت٬ؾ٢ َٜٛا، ٚيهٔ إي٘ "ملاشا" ئ  ٛت أبسا"  

بٝكس إٔ سصكط اهلٜٛكك١ يف ايبعكس ايككسٜين، ٚقكٛ ٚاغت٦صككاٍ بكٝك١ املهْٛككات      

ٚغريٖككا َككٔ ايككِٝ ٚاملكَٛككات طكطح ايعسٜككس َككٔ   .. .يجكافك١ ٭خكط٣ يًٜٗٛكك١ َجكٌ ايًػكك١، ا  ا

اٱؾهايٝات ع٢ً كتًكا املػكتٜٛات ٚا٭صكعس٠، أبطظٖكا اْكػكاّ اهلٜٛكات ٚتٓاظعٗكا        

 ٚتةدٝر ايتعصه اهلٜٛاتٞ ٚنصا شٜٛع ٚاْتؿاض ايتُطنع اهلٟٛٚ ايسٜين. 
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 ٖٜٛات املطنع١ٜ ايس١ٜٝٓ ١ٜٖٛٚ ا٫خت٬ف: -7

بعككسا أٚسككسا يًٜٗٛكك١، تػككِٗ يف تككةدٝر    يكككس باتكك  ايصككف١ ايسٜٓٝكك١ بٛصككفٗا    

ايٓعاعككات ا تُعٝكك١ ٚايفككي ا٭ًٖٝكك١، َٚككٔ َظككاٖط شيككو سككطٚب اٯهلكك١ ٚايٓصككٛد       

(، ٚشيو ضادع أغاغاج إىل 067 :0222، سطبٚا٭مسا٤ ٚايطَٛظ ٚاؾٛاَع ٚاملطاقس  

ايتعاَككٌ َككع ايككسٜٔ نعٓكككٛإ ٚسٝككس يًٜٗٛكك١، ٚتهكككطٜؼ غٝاغكك١ ايفهككط ا٭سكككازٟ        

 ييت ؽتعٍ اهل١ٜٛ بةنًُٗا يف ا٫ْتُا٤ ايسٜين أٚ ايعكسٟ.ٚاـطاب املػًل ا

إٕ ا٫ْتُككا٤ أٚ ايكك٤٫ٛ ايككسٜين املكصككٛز يف ٖككصا املكككاّ يكك٘ أبعككاز َٚػككتٜٛات      

كتًف١ يف املالُٕٛ ٚا٭ٖساف، "فكس ٜبك٢ يف سسٚز ا٫ْتُا٤ ايسٜين ايبش ، أٟ أْك٘  

ٚا٫يتككعاّ بككايكِٝ ٚا٭خ٬قٝككات  ٜبككك٢ يف سٝككع ايتككسٜٔ ٚاملُاضغكك١ ايطكػكك١ٝ ٚايتعبسٜكك١   

ايسٜٓٝكك١ ايعاَكك١، ٚقككس ٜتعككس٣ ٖككصا اؿٝككع يٝصككب  اْتُككا٤ج زٜٓٝا/غٝاغككٝا عذكك١ عككسّ     

ايفصٌ بني ايسٜٔ ٚايػٝاغ١ أٚ بتعبري أزم عسّ ايفصٌ بني ايػكًط١ ايسٜٓٝك١ ٚايػكًط١    

(. ٚيف نًتكككا اؿكككايتني قكككس ٜؿكككٗس ا٫ْتُكككا٤ ايكككسٜين 00 :0202، نٛثطاْٞاملسْٝككك١" 

ٔ املػككع٢ اؿكٝكككٞ ايككصٟ ٜطَٚكك٘ غكك٪اٍ اهلٜٛكك١ ايسٜٓٝكك١، فهككجريا َككا ٜككتِ    ؼٝٝككسا عكك

تالكككدِٝ ا٭ْكككا ايكككسٜين يف املػكككت٣ٛ ا٭ٍٚ َكككٔ ا٫ْتُكككا٤ فتػكككك  اهلٜٛكككات ايسٜٓٝككك١ يف  

املطنع١ٜ ٚايتعصكه اهلٜٛكاتٞ، ايكصٟ ٜػكتعٝض املٓكتُني إيٝك٘ عكٔ ايكسٜٔ ناعتككاز،          

 ٜٚكعٕٛ يف غًٛا٤ ايتعصه ٚايتؿسز.

أزٜإ ٚقَٛٝكات كتًفك١ ناْك  َتذكاٚض٠ َٚتعاٜؿك١ يهكٌ       سكٝك١ مث١ ٖٜٛات 

(، يهككٔ إَهاْككات 01 :0200، ايعٜباضٟقَٛٝكك١ ض٩ٜكك١ كتًفكك١ َٚفككاِٖٝ َتٓاقالكك١  

ايتعككاٜـ ٖككصٙ يٝػكك  ٚاضز٠ ٚممهٓكك١ يف نككٌ ا٭سككٛاٍ، إش غايبككا َككا ٜٛدكك٘ ايككسٜٔ        

٭غككطاض زْٜٝٛكك١ َٚككىضب َصككًش١ٝ ضككٝك١، سٝككح إٔ "غككًط١ ايطَككٛظ ايسٜٓٝكك١ يٝػكك       

(، ٚيف شيكو  63 :0200، ايعٜباضٟغايبا َا تٓػام ٚضا٤ املطايكه اـاصك١"   َطًك١، ٚ

 ؼٝٝس عٔ ايسٚض ايعكسٟ يًسٜٔ ٚادتجاخ يًُع٢ٓ اؿكٝكٞ ي١ًٜٛٗ ايس١ٜٝٓ.

(، ٚتالككُط 002 :0222، سطبٚسكا إٔ "نكٌ ٖٜٛك١ ؽفككٞ بككسض َكا تبكسٟ"       

َصٖيب  بكسض َا تظٗط، قس ٜتشٍٛ املهبٛت ايسٜين يف نجري َٔ ا٭سٝإ إىل تعصه

ْٚطدػ١ٝ ز١ٜٝٓ، تفالٞ إىل ْتا٥ر ٚعٛاقكه ٚخُٝك١ ْتٝذك١ املػكا٠٫ يف تككسٜؼ املعطك٢       

ايككسٜين ٚايتككبذ  باهلٜٛكك١ ا٫عتكازٜكك١. ٚيف ٖككصا اٱطككاض لككس إٔ ٖكك٪٤٫ املتعصككبني "٫      
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فشػكه، بكٌ إْٗكِ َػكتعسٕٚ زا٥ُكا ؿفكط قكرب ؼك          -أِْٗ عًك٢ صكٛاب  -ٜعتكسٕٚ

 .(63 :0200، ايعٜباضٟأخطا٥ِٗ"  أقساّ َٔ ٫ ٜصسقِٗ، َٚٔ ٜٓبِٗٗ إىل 

ٚبصا فإٕ "ايتعصه ٜػ٤ٞ إىل املعتكس ْفػ٘ ٚقس ٜٛصٌ إىل عهؼ املطًٛب، 

شيككو إٔ املبككاز٨ اؿككك١ ٚايؿككطا٥ع ايصككشٝش١ ٚايهتككه املٓعيكك١ ٚايؿككعاضات ايػككا١َٝ      

 ٕ ٍ عٓككس ايتطبٝككل ؾككط" تكك٪ٚ ٚايؿككعا٥ط املكسغكك١ ٚايطكككٛؽ اؾًُٝكك١، نًككٗا  هككٔ أ

تكككساعٝات ٖكككصا ايتكككٛتط ايكككسا٥ِ يف املٓظَٛككك١ ايعكسٜككك١       (. َٚكككٔ  67 :0222، سكككطب 

ٚاـطاب اهلٜٛاتٞ تةدٝر ايصطاع بني اٱثٓٝات ٚا٭زٜكإ ٚاملكصاٖه ٚاٱٜكسٜٛيٛدٝات،    

َككٔ ظاٜٚكك١ أخككط٣ عككاز٠ َككا ٜتًككبؼ املػككت٣ٛ ايجككاْٞ َككٔ ا٫ْتُككا٤ ايككسٜين بايتٛهٝفككات       

يعٓكا خطكاب   ايس اغٛد١ٝ اييت ت٬سل ايسٜٔ َٔ زاخٌ ا٭طكط ايػٝاغك١ٝ، ٜٚتعكطض    

ا٭زؾكك١ ٚايتػككٝٝؼ، ٜٚككتِ اختعايكك٘ يف ؾككعاضات ا٫ْتُككا٤ اٱٜسٜٛيٛدٝكك١ ايالككباب١ٝ،         

 ٚايتعصه ايػٝاغٟٛ املكٝ ، َٚٔ مث١ ٜتِ صطف٘ عٔ زٚضٙ املٓٛ  ٚضٖاْات٘ املٓؿٛز٠.

ٚنُجاٍ عٔ شيو ْػٛم منٛشز ايك١َٝٛ ايفطْػ١ٝ بٛصكفٗا ٖٜٛك١ زٜٓٝك١، يككس     

ٔ قبٌ ضداٍ ايسٜٔ َٓص ايكطٕ ايجكاْٞ عؿكط. يف شيكو    "مت ايتعبري عٔ اهل١ٜٛ ايفطْػ١ٝ َ

ايٛق ، ٚيف ايٛاقكع ناْك  اهلٜٛك١ ٖٜٛك١ زٜٓٝك١. ٚعًك  َعٓك٢ ايكٛعٞ يًٛضكع ايكسٜين           

ايفطٜككس يًًُُهكك١، نككإ املًككو ايفطْػككٞ ٚلٝككع ايتككابعني يكك٘ ا٭نجككط َػككٝش١ٝ َككٔ  

ًك٢  لٝع املًٛى ٚايتابعني هلِ، ٚنإ َكا  ٝكع َػكٝشٝتِٗ زضدك١ ايهُكاٍ ايكيت تتش      

بٗككا، اغككتدسَ  فطضكك١ٝ تفككٛم زضدكك١ املػككٝش١ٝ عٓككس ايفطْػككٝني يتربٜككط احملككا٫ٚت       

املتٛاص١ً َٔ قبٌ املًٛى ايفطْػٝني يتشطٜط أْفػِٗ َٔ غٝطط٠ باباٚات ضَٚا. ٚخ٬ٍ 

تًو ايع١ًُٝ أصبش  ايهاثٛيٝهٝك١ ايفطْػك١ٝ ٚبؿكهٌ َتعاٜكس أنجكط خصٛصك١ٝ،       

ايعٓصككط املطنككعٟ  La religion royale)ٚأصككب  زٜككٔ ايػكك٬ي١ املًهٝكك١ ايفطْػكك١ٝ  

(، ٚعًٝكك٘ لككس إٔ ا٫عتكككاز ايككسٜين قككس اخككتً  با٫ْتُككا٤ 073 :0202، سككساز فٝٗككا"

 ايػٝاغٞ، نُا ٚطػ  اهل١ٜٛ ايػٝاغ١ٝ ع٢ً اهل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ.

اْعهاغات َٚعايل خطري٠ زفعك  فطْػكا يف    يكس نإ هلصا ايتُاظز اهلٜٛاتٞ

ا٭خري إىل ايتدًٞ عٔ سػٗا ايكٟٛ با٫ْتُا٤ إىل املػٝش١ٝ ٚؼٛهلا َٔ ؾهٌ اهلٜٛك١  

ايس١ٜٝٓ إىل ايؿهٌ ايػٝاغٞ َٚٔ مثك١ عًُاْٝك١ اهلٜٛك١ ايفطْػك١ٝ. ٖٚهكصا ٜظٗكط إٔ       

         ٚ ايك٤٫ٛ،  َفّٗٛ اهل١ٜٛ ايسٜٓٝك١ قكس تكًكه بكني ايػٝاغك١ ٚايكسٜٔ ٚتكةضد  بكني ا٫عتككاز 

ٚقس أْتذ  ٖصٙ ايتش٫ٛت فتُع١ ؼٍٛ ا٫ْتُا٤ ايسٜين إىل "من  َٔ ا٫عتكاز، إىل 



Revue ELINSAN WA ELMADJAL 
 

 

 جملة اإلنسان واجملال

 .2018جوان   7:عدد 4 جملد:

 االختالف وسؤال الدينية اهلوية عنوان املقال:
 

9865-7477ISSN:      

EISSN:  2602-5167 

N.D.L:   2015-6187      

 88Revue ELINSAN WA ELMADJAL 

 

DOI: Vol. 4  N°: 7 Juin 2018 

 

(، 00 :0202، نٛثطاْٞ"١ٜٖٛ" ػُع بني ا٫ْتُا٤ ايسٜين ٚا٫ْتُا٤ ايػٝاغٞ َعا"  

ٖٚٛ َا ٜصطً  ع٢ً تػُٝت٘ با٭صٛيٝات ايس١ٜٝٓ "غٛا٤ املػٝش١ٝ ٚايٝٗٛزٜك١ املٓتعؿك١   

ٚ املتشكككسيف اي٫ٜٛكككات  اٱغككك١َٝ٬ املتشطنككك١ ايٝكككّٛ يف   ٠ ا٭َطٜهٝككك١ ٚيف اغكككطا٥ٌٝ أ

ا تُعات ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ ؼ  عٓكٛاْني نكبرئٜ: اٱغك٬ّ ايػٝاغكٞ ٚاٱغك٬ّ      

 (. 00 :0202، نٛثطاْٞاؾٗازٟ"  

يكس نإ يتػًٝه ٖصٙ "ايصف١ ايس١ٜٝٓ" ٚ"ايٓععك١ ا٭صكٛي١ٝ"، زٚضا نكبريا يف    

 ٚ ضٚاز ايطا٥فٝكك١ ٚايعٓصككط١ٜ ٚاْتؿككاض اؿككطٚب ا٭ًٖٝكك١،  تككةدٝر ايتٓككاظع اٱٜككسٜٛيٛدٞ 

"فا٭صٛيٝات بفهطٖا ا٭سازٟ ٚايٛسساْٞ، ٖٞ أبعس َا ٜهٕٛ عكٔ َعكاْٞ ايػك١ٜٛ    

(، ٖٚكككصا ٜعٜكككس َكككٔ تعظكككِٝ  062 :0222، سكككطبٚايتػككك١ٜٛ أٚ ايتٛغككك  ٚاملبازيككك١"   

ٚ"اهلٜٛكككات تكككعزاز تعصكككبا  املطنعٜككك١ ٚتككككٜٛض اؿطٜككك١ ٜٚطكككاٍ ايع٬قككك١ َكككع  اٯخكككط.

(، ٚبٗصا فإٕ ايتُكاٖٞ  063 :0222، سطباْػ٬قا ٚؾطاغ١ َع صعٛز ا٭صٛيٝات" ٚ

بني ايتصعٝس ا٭صٛيٞ ٚايتعصه اهلٜٛاتٞ جيطٟ فط٣ ايتالُٔ ٚاملُاٖكا٠، شيكو "إٔ   

اهل١ٜٛ قس تٓصٗط َعطفٝا، ٚقس تٓكة٣ بكصاتٗا عكٔ ايتُطنكع ٚا٫ْػك٬م، يهكٔ إشا َكا        

ٟ تعزاز َكاَٚك١"   ساٍٚ ايػايه اغكتدساّ ايكبطـ ٚايكك٠ٛ، فإْٗكا غك       :0200، ايعٜبكاض

(، ٚغًككٛا، ٚيككٝؼ أزٍ عًكك٢ شيككو أنجككط َككٔ إٔ "ايصككطاع بككني ايؿككعٛب ٚا٭َككِ،  001

ٚعًككك٢ أغكككاؽ قكككَٛٞ ٚزٜكككين أفالككك٢ إىل سكككطٚب عاملٝككك١، ٚإىل عؿكككطات اؿكككطٚب         

(، 9 :0202زا٥ككطا ستكك٢ ايٝككّٛ"  ايػككاملٞ، ٚايٓعاعككات احملًٝكك١ ايككيت َككا ٜككعاٍ بعالككٗا  

سصككط١ٜ َتشذككط٠ دٖٛطٖككا ا٭ٚسككس تهككطٜؼ َٓطككل   ٚقصكك١ً شيككو صككٓاع١ ٖٜٛككات

ايفهط ا٭سازٟ املتُطنع سٍٛ ايصات ٚايطافض يًتعسز ٚا٫خت٬ف بهٌ أؾكهاي٘  

 َٚالاَٝٓ٘.

إٕ اهلٜٛات املػًك١ ٫ تع ف باٯخط، ٚتكّٛ بسسض ٚإيػا٤ نكٌ َكا َكٔ ؾكةْ٘     

إٔ ٜتعاضض َع أغػكٗا ٚضنا٥عٖكا ٚخصٛصكٝاتٗا، فٗكٞ تكط٣ يف اٯخكط املدتًكا َكا         

بػٞ اغت٦صاي٘ ٚضزع٘ بصضٜعك١ إٔ "ايتعاَكٌ َكع اٯخكط، يكٔ ٜكتِ بكسٕٚ تػكٝري ٖٜٛكٟٛ"          ٜٓ

(، ٚيف ٖصا ايتػٝري نٌ ايالطض إش ٜؿهٌ تٗسٜسا يٛدٛزٖا، 09 :0200، ايعٜباضٟ 

ٚاْتعاعككا يهْٝٓٛتٗككا َٚكَٛاتٗككا اـاصكك١. ٚبٗككصا فككإٕ صككطاع اهلٜٛككات ايسٜٓٝكك١ ٜظككٌ      

ا٥ككسٜا، "َٚككع ؼسٜككس ايٓككاؽ ٖككٜٛتِٗ  َطتبطككا بفهككط٠ اي٬مككٔ أٚ اٯخككط املدتًككا عك 

سكاٜٝؼ إث١ٝٓ ٚز١ٜٝٓ فإْ٘ َٔ املطد  إٔ ٜطٚا إٔ ٖٓاى ع٬ق١ بني "مٔ" ٚ"ٖكِ" تككّٛ   
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(، 06 :0771ًكا أٚ زٜكٔ كتًكا"  ٖتٓػتكٕٛ،     بِٝٓٗ ٚبكني ؾكعه َكٔ عكطم إثكين كت     

َٚٔ مث١ فإٕ ٖصٙ ايكاعس٠ تكّٛ ب غِٝ اؿسٚز اييت ع٢ً أغاغٗا تتِ ع١ًُٝ ا٫ْتُكا٤  

 ايعكا٥سٟ.-اهلٜٛاتٞ

ٚعًٝكك٘ فككإٕ ايككسفاع عككٔ ا٫ْتُككا٤ ٚاـصٛصكك١ٝ ايسٜٓٝكك١ ٜصككب  بكك٪ض٠ َككٔ بكك٪ض     

ايتككٛتط بككني اهلٜٛككات ٚايهٝاْككات ايجكافٝكك١ ٚاؿالككاض١ٜ، غككري إٔ ا٫خككت٬ف ايعكا٥ككسٟ  

يٝؼ غببا ٚسٝسا يف ايصطاع ٚايصساّ َع اٯخكط املدتًكا، ٚإمنكا قكس تتشكسز أغكباب       

يككك٠ٛ ايعػككهط١ٜ ٚا٫قتصككاز١ٜ ايصككطاع أٜالككا "بككايفطٚم يف ايككك٠ٛ ٚايصككطاعات عًكك٢ ا 

سضا ٚ جككٌ ا٫خت٬فككات يف ايجكافكك١ أٟ ايكككِٝ ٚاملعتكككسات ا٭غاغكك١ٝ َصكك   ٚامل٪غػكك١ٝ..

(، بكٌ إٕ "ايٓكاؽ ٜتككاتًٕٛ ٭َكٛض تافٗك١ َجكٌ       66، 60 :0771ثاْٝا يًٓعاع" ٖتٓػتٕٛ، 

ايه١ًُ أٚ ايبػ١ُ أٚ ايطأٟ املدتًا أٚ أ١ٜ إؾاض٠ أخط٣ تِٓ عٔ قًك١ ا٫سك اّ ٚدٗك     

تِٗ، اؾط٠ يؿدصِٗ أٚ بططٜك١ غري َباؾط٠ ٯهلتِٗ أٚ ٭صكسقا٥ِٗ، ٭َكتِٗ، ملٗٓك   َب

 (.032 :0776أٚ ٱمسِٗ"  فٛنٜٛاَا، 

يكس خًا إخالاع اهل١ٜٛ يػًطإ ايسٜٔ  إؾها٫ت فهط١ٜ عُٝكك١ ٫ سصكط   

هلا، نُا ٚأسسخ اضتبانا يف  جٌ اـطكاب اهلٜٛكاتٞ، ٚأنجكط اٱؾكهايٝات ايكيت      

تٓب٧ عٔ أظ١َ يف فِٗ اٯخكط دكطا٤ تككسٜؼ ا٭ْكا ٚضفكض ايػكري،        تسٚض يف ٖصا ايػٝام

ممككا ٜطككطح ضككطٚض٠ غكك٪اٍ اهلٜٛكك١ َككٔ دسٜككس اْط٬قككا َككٔ فًػككف١ ا٫خككت٬ف، ٖٚككصا    

ايطٖكإ ٫ ٜتشككل إ٫ َكٔ خك٬ٍ إعكاز٠ ايٓظككط يف َفٗكّٛ اهلٜٛك١ ْفػك٘ بعاَك١، ٚاهلٜٛكك١          

٘  ايس١ٜٝٓ غاص١، ٚشيكو ٭ٕ "غك٪اٍ اهلٜٛك١ يٓػكل َكا، جيكه ططسك٘ ٚا        َكٔ   ٱدابك١ عٓك

(، يًشفاه عًك٢ نْٝٓٛك١ اهلٜٛك١ ٚٚسكستٗا َكٔ      03 :0202زاخٌ ايٓػل ْفػ٘"  َإ، 

د١ٗ، ٚعح سسٚز ايع٬ق١ َع غريٖا َٔ اهلٜٛات ا٭خط٣ املدتًفك١ َكٔ دٗك١ أخكط٣،     

ٖٚككصٙ ايع٬قكك١ َبٓٝكك١ با٭غككاؽ عًكك٢ أُٖٝكك١ تفٗككِ سككل اٯخككط يف ا٫خككت٬ف، ٚػككاٚظ  

 ملتافٝعٜكٞ شٟ ايبعس ٚايتٛد٘ ايٛاسس.من   اهل١ٜٛ ايجابت١ املػًك١ ا

ا٫خككت٬ف ٫ ٜكالككٞ عًكك٢ اهلٜٛككات ٫ٚ ًٜػككٞ ٚدٛزٖككا، ٚإمنككا ٜجبكك       إٔشيككو 

سالٛضٖا، ٜٚ٪نس  ٝعٖا، ٚيف ٖصا ايػٝام ٜط٣ ٖٝػٌ أْ٘ "٫  هٔ يًفطز إٔ ٜعٞ 

بك٘ ايها٥ٓكات اٱْػكا١ْٝ    ْفػ٘، أٟ إٔ ٜعكٞ ٖٜٛتك٘ اٱْػكا١ْٝ املتُٝكع٠ زٕٚ إٔ تعك ف      

، ٚاملع٢ٓ ايصٟ ٜعطٝ٘ هلٜٛت٘ ٜطتب  بؿهٌ زقٝل بايك١ُٝ اييت  ٓش٘ إٜاٖا .ا٭خط٣..

(، ٖٚكصا ٜعكين إٔ اهلٜٛك١ تككّٛ َكٔ      016 :0776ٓات اٱْػا١ْٝ"   فٛنٜٛاَكا،  ايها٥
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ٚدكك٘ َككا عًكك٢ اٯخككط املدتًككا، عٝككح "نككٌ ٖٜٛكك١ تٴبٓكك٢ ٚتٴشككسز بايٓػككب١ إىل ٖٜٛككات  

ٚ جٌ  ٜصب  بٛاغطتٗا ايفطز أخط٣، ٖٚصٙ ايع٬ق١ َصٓٛع١ َٔ سطنات اغتٝعاب 

    ٝ ت٘ أٚ ايفطز/ا تُككع ممككاث٬ يػككريٙ(، َٚككٔ سطنككات  اٜعٜكك١  بٗككا ٜ٪نككس خصٛصكك

(، ٚبكصيو ٜتشكسز ايبشكح عكٔ اهلٜٛك١ ا٭صك١ًٝ       32 :0206اػكاٙ اٯخكطٜٔ("  ايػككا،    

ٚشاتٝتٗا املتُٝع٠ باملع٢ٓ ايصٟ ٜعطٝ٘ ايػري أٚ اي٬مٔ ي١ًٜٛٗ، إْ٘ سػه "تعبري زافٝس 

 :0776خككط" بؿكككهٌ أغاغكككٞ" فٛنٜٛاَا،  اٯ-مكككٛ–"ٜتذككك٘  Riesmanضٜؿككُإ  

 ,Ricœur)(، ع٢ً مكٛ ٜصكب  فٝك٘ ٖكصا اٯخكط املدتًكا عٝٓك٘ دكع٤ا َكٔ ٖكٜٛيت          016

1990: 14,15). 

(، ٖٚكصا "جيعكٌ   19 :0222، سكطب إٕ ايػري١ٜ تٴكّٛ اهل١ٜٛ ٚتٴٛنس ػكسزٖا   

، يتذكاٚظ أظَك١   (Taylor, 1995: 12)َٔ ا٫ع اف املتبازٍ ايطٖإ ايط٥ٝػكٞ ٚا٭ٚيكٞ"   

اهل١ٜٛ نُعط٢ ثاب  َٚطًل، ٖٚصا ايتصٛض ٫ ٜتشكل إ٫ باهل١ٜٛ املطنب١ ايكيت تكبكٌ   

ايتعسز ٚا٫خت٬ف ٚايتٓٛع، أٟ اهل١ٜٛ اييت تتذسز ٚتٓة٣ بكصاتٗا عكٔ ا٫مبكاؽ زاخكٌ     

أطط خطابٗا ايساخًٞ ٚتٓفت  ع٢ً إَهاْات ايتشٍٛ ٚايتفاعٌ ٚايتػري ٚتطكطح ْفػكٗا   

يًٜٗٛات ايجابت١ املٓػًك١ اييت تهتفكٞ بكصاتٗا، ٚتكةب٢ عكٔ اـكطٚز َكٔ سكسٚزٖا        بس٬ٜ 

ايصاتٝكك١ املطًككك١ اـايصكك١ بككسع٣ٛ إٔ ايتشككٍٛ اهلككٟٛٚ ٜطُككؼ ٖٜٛتٗككا ٜٚكالككٞ عًكك٢     

 فطازتٗا ٚتطنٝبتٗا ا٭ص١ًٝ.

يف ٖصا اٱطاض لس إٔ اهل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ أبًؼ صٛض٠ عٔ اهلٜٛك١ املٛسكس٠ ٚايجابتك١،    

ٍ ايًذك٤ٛ إىل  يص١ تتُٛقكع فكٛم أٟ ٖٜٛك١ ادتُاعٝك١ أخكط٣ َكٔ خك٬       "١ٜٖٛ طٗطا١ْٝ خا

سعٓكاٙ   memeté(، ٚتتدكص َكٔ ؼهكِٝ َٓطكل اهلكٛ اهلكٛ       13 :0206ايسٜٔ" ايػككا،  

ا٭ضغككطٞ قاعككس٠ يًشفككاه عًكك٢ نْٝٓٛتٗككا ٚضفككض اٯخككط املػككاٜط ايككصٟ ٜؿككهٌ يف       

ػتةصكٌ ايػكري   َٓظٛضٖا إغت٬ٝبا هلٜٛتٗا. بٝس إٔ ٖصا ايتُطنع ايسٜين اٱط٬قٞ ٫ ٜ

ٔ صككٛت ٜٚككطفض ٚدككٛزٙ فشػككه، بككٌ "ٜكك٪زٟ أٜالككا إىل ايتالككدِٝ بؿككهٌ عككاّ َكك      

(، ٚايتؿسٜس ع٢ً َطنعٜتٗا يف ايتةغٝؼ ي١ًٜٛٗ 02 :0222ايػًط١ ايس١ٜٝٓ"  صٔ، 

نذٖٛط نًٝاْٞ َطًل ثاب ، ٚنةصٌ أٚسس، نُا "ٜٚعُكٌ يف املكابكٌ عًك٢ ْفكٞ     

ٙ ٚتٓتؿككط مثكك١ ٜٓؿككة ايهككط ايكساغكك١ عككٔ غككري أؾككٝا٥٘ ٚتػككفٝ٘ سكككا٥ل اٯخككط، َٚككٔ    

(، مما جيٝع ضكطبا َكٔ اؿكل ا٭سكازٟ يف ايكسفاع      022 :0201ايبػالا٤"  اـطا ، 

 عٔ اهل١ٜٛ ٚاملكسؽ ايسٜين بؿهٌ ٚثٛقٞ َطًل.
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يكككس أفككطظ ٖككصا ايتصككٛض ايككسٚغُا٥ٞ "تٛدٗككات نككرب٣ يًٜٗٛكك١ ٚاملتُظٗككط٠ يف    

عسٜككس  ( ٚايتطككطف ايككسٜين، ٚخًككا13 :0206تًككا أؾككهاٍ ايتعصككه"  ايػكككا، ك

ايصككساَات ايككيت تطتهككه باغككِ اهلٜٛكك١ ايسٜٓٝكك١، ٚتػككتدسّ ايككسٜٔ ٚؾككٝذ١ يتػصٜكك١        

(، "بككٌ إٕ ايعٓككا ٜككعزاز   23 :0777، َعًككٛفايتعصككه ٚايطعككه ٚاؿككطٚب اٱثٓٝكك١    

ع٤٬ ن١ًُ ؾطاغ١ ٚتكالٞ ا٭ضٚاح عبجا ب٬ َع٢ٓ ؼ  ؾعاضات ايسفاع عٔ اهل١ٜٛ ٚإ

زعكا٠ اهلٜٛك١ ايطٗطاْٝك١ عًك٢ تطٚجيك٘       (، ٖٚٛ أَكط زضز 022 :0201ات.."  اـطا ، 

ْٚؿطٙ، "فشٝح ٜؿعط ايٓاؽ أْٗكِ َٗكسزٕٚ يف عكٝكستِٗ ٚٚدكٛزِٖ ٜبكسٚ إٔ ا٫ْتُكا٤       

(. ٚعًٝك٘ ٜٓبػككٞ إعككاز٠  03 :0777، َعًٛفايكسٜين ٖككٛ ايككصٟ يتكعٍ ٖككٜٛتِٗ نًككٗا"   

ايٓظككط يف َفَٗٛٓككا يًٜٗٛكك١، ٚنككصا يف ططٜككك١ مماضغكك١ ا٫خككت٬ف، ٚيف ٖككصا اٱطككاض   

ع٢ً أ١ُٖٝ طكطح ٖٜٛك١ دسٜكس٠ غكري      Charles Taylorًػٛف ؾاضيع تاًٜٛض ٜ٪نس ايفٝ

ثابتكك١ شات زٜٓاَٝكك١ ٚؼككٍٛ تهككٕٛ يف ايػايككه يف ٚضككع١ٝ َتسفككك١، يف َكابككٌ اهلٜٛكك١      

، ٖٚصا ئ ٜتةت٢ إ٫ باـطٚز َٔ بطازٜػِ ايكصات  (Taylor, 1995: 12)احملسز٠ ٚايجابت١

 ا٫خت٬ف ٚايتٓٛع.ٚا٫ْفتاح ع٢ً اٯخط ٚاس اّ سك٘ يف ايتعسز ٚ

ٚيف ايػكككٝام ْفػككك٘ ٜكككسعٛ عبكككس ايهكككطِٜ اـطكككٝيب إىل ضكككطٚض٠ إٔ ٜتٛافكككل   

اؿفاه ع٢ً اهل١ٜٛ ايصات١ٝ َع ا٫ع اف باهلٜٛات ا٭خط٣ ٚاٱقطاض عكٗكا يف املػكاٜط٠   

٘ -ٚا٫خت٬ف، ٖٚصا ٫ ٜتشكل إ٫ عٓكسَا تٓكبين اهلٜٛك١ عًك٢ ايككِٝ ٚتتككّٛ       -يف ضأٜك

نف١ًٝ بإسساخ ايتٛاظٕ بني ١ٜٖٛ ايصات ١ٜٖٛٚ اٯخكط، ٖٚكٛ   بٗا يف ٚدٛزٖا، فايكِٝ 

ٜكٍٛ يف ٖصا ايصسز: "َٔ زٕٚ قِٝ سالاض١ٜ ئ تهٕٛ ٖٓكاى ٖٜٛك١، َٚكٔ زٕٚ ٖٜٛك١     

اخت٬فك٘ ٚتٓٛعك٘"    َٚطدع١ٝ شاتٝك١ يكٔ ٜهكٕٛ ٖٓكاى َؿكطٚع ٫ٚ تفكت  عًك٢ ايعكامل يف        

 .(06 :0227 اـطٝيب، 

ٚعًكك٢ ٖككصا ا٭غككاؽ ٜككك ح اـطككٝيب منككٛشز "اهلٜٛكك١ املتعككسز٠" ايكككا٥ِ عًكك٢         

ايتعاٜـ َع اٯخط يف َكابكٌ اهلٜٛك١ ايجابتك١ "املتٛسؿك١ ايعُٝكا٤"، ايكيت تتُطنكع سكٍٛ         

ٖٜٛكك١ "َٝتافٝعٜكٝكك١" تٓبككص    -نُككا ٜعتكككس -ايككصات ٚتككطفض ايػككري، ٖٚككصٙ اهلٜٛكك١    

ككك١ َتٛسؿكك١ ٚعٓصككط١ٜ ا٫خككت٬ف ٚتػتةصككٌ اٯخككط،  ككاضؽ ا٫خككت٬ف يهككٔ بططٜ

 :0227 اـطكٝيب،  تكالٞ ع٢ً اهلٜٛات ا٭خط٣ ٚػط ايعامل إىل ايصساّ ٚايصكطاع.  

تككك١ ايؿكككا١ًَ املتؿكككبج١  ( ٚيكككصيو ٫بكككس َكككٔ تطٜٛكككع ٚؼٜٛكككٌ اهلٜٛكككات ايجاب 037، 032

صٍٛ إىل ٖٜٛات زٜٓا١َٝ تتفاعٌ َع غريٖا َٔ اهلٜٛات ا٭خط٣ املػاٜط٠، باؾصٚض ٚا٭
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ٜٛكك١ دسٜككس٠ َٚطنبكك١ ٚكتًفكك١ قا٥ُكك١ عًكك٢ ايتشككٍٛ ٚايتعككسز       ٫بككس َككٔ ايتةغككٝؼ هل  

 ٚا٫خت٬ف.

 اٱغ٬ّ ن١ٜٛٗ ز١ٜٝٓ ٚإؾهاي١ٝ ا٫خت٬ف اؿالاضٟ: -3

إٕ اٱغ٬ّ نهٝإ ثكايف ٚسالاضٟ ٜٓطًل َٔ َػ١ًُ ا٫خكت٬ف ٚايتُكاٜع   

بني ا٭َِ ٚاؿالاضات، ٖٚٛ ٫ ٜطٜس ايكالا٤ ع٢ً ٖصٙ ايفطٚم أٚ ايكفع فٛقٗا، بٌ ٫ 

سككادعا أَككاّ ْؿككط دككٖٛط ايطغككاي١ اٱغكك١َٝ٬ ٖٚككٛ ايتٛسٝككس، ٚايككيت ٜعتربٖككا ٜعتربٖكا  

ضغككككاي١ نْٛٝكككك١ عككككابط٠ يًككككٜٗٛات ٚاؿالككككاضات تككككسعٛ إىل تػككككٝري ايعكٝككككس٠ ٚأخكككك٬م 

ـ   صككا٥ص اؿالككاض١ٜ املعككا٬َت، ٫ٚ تككسعٛ إىل تػككٝري ايجكافكك١ أٚ ططٜككك١ ايعككٝـ أٚ ا

، اييت 4ايٓيب  ، ٖٚصا ٜبسٚ َٔ خ٬ٍ ايفتٛسات يف عٗسٚاي اخ ٚايتكايٝس

تعهؼ اس اّ اٱغ٬ّ يًشسٚز اؿالكاض١ٜ ٚايسٜٓٝك١ ٚايجكافٝك١، بُٝٓكا صكٛض٠ ايعكطب       

َٓص ايكسّ، ٚهً  تسضز يف خا١ْ  -ع٢ً ا٭غًه-يس٣ اؿالاضات ا٭خط٣ مل تتػري

ايربابط٠ "تًو ايه١ًُ ايْٝٛا١ْٝ اييت تعين غكري اهلًٝكٓني" ٚايهًُك١ غايبكا َكا تؿكري إىل       

(، يهكٔ َكع سطنك١    03 :0733َٓافػك١ أٚ غكا١َٝ  تكٜٛٓيب،    عٓاصط َٔ سالكاضات  

ايتػٝري ايك١ُٝٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت صاسب  هٗٛض اٱغك٬ّ، ؼٛيك  اؿالكاض٠ ايعطبٝك١     

إىل سالاض٠ َٓافػ١ هلا اٱَهاْات ايعػهط١ٜ ٚا٫قتصاز١ٜ اييت ت٪ًٖٗا ٭ٕ تهكٕٛ  

َٛادٗك١   ططفا فاع٬ يف ا٭سساخ ايكيت ػكطٟ عًك٢ َػكت٣ٛ عكاملٞ، ٚباـصكٛد يف      

اؿالاضتني ايطَٚا١ْٝ ٚايفاضغ١ٝ، ٖٚصا ٭ٕ اٱغ٬ّ نإ قس أضغ٢ قاعس٠ صًب١ َٔ 

امل٪غػككات ا٫قتصككاز١ٜ ٚا٫دتُاعٝكك١ ٚا٭خ٬قٝكك١، ٚثبكك  أٜالككا َعككامل ٖٜٛتكك٘ ايسٜٓٝكك١ 

 ب نٝع ٚفعاي١ٝ، َٚٓ٘ هٗطت َعامل ايصساّ بني ٖصٙ اؿالاضات.

اؿككٛاض َككع ا٭زٜككإ   يكككس ٚضككع  املٓظَٛكك١ ايسٜٓٝكك١ اٱغكك١َٝ٬ خصككا٥ص       

ا٭خككط٣، ٚأقاَكك  ؾككطٚطا يككصيو، ٚضمسكك  اؿككسٚز ٚايفٛاصككٌ َككٔ خكك٬ٍ ايؿككطٜع١    

ٚايفك٘ اٱغ٬َٞ، سٝح إٔ ايتعاضف بني اؿالاضات ٚفِٗ اٯخط ٚاغتٝعاب٘ ٚايتعاَكٌ  

َعكك٘، يككٝؼ َككٔ ْافًكك١ ا٭عُككاٍ يف اٱغكك٬ّ بككٌ َككٔ َكتالككٝات تبًٝككؼ ايطغككاي١ ْٚؿككط      

ط، ٚايؿككٗاز٠ عًكك٢ ايٓككاؽ ٖٚككٛ أَككط ٜكتالككٞ فٗككِ    ايككسٜٔ، ٚإقاَكك١ اؿذكك١ عًكك٢ اٯخكك  

 أسٛاهلِ َٚعطف١ خصٛصٝاتِٗ ٚايتعطف إىل ب٦ٝتِٗ.
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ٖٚهصا ٜفطم اٱغ٬ّ بني ا٫ْا ٚاٯخط تفطٜكا ٫ ٜعتُس ع٢ً أغكؼ عطقٝك١    

أٚ إثٓٝكك١، ٚإمنككا عًكك٢ أغككؼ عكسٜكك١ ٚفهطٜكك١ ٫ تالككع ٖكك٠ٛ َٚػككاف١ ؾككا٥ه١ بككني          

 ٞ (. ٚيهكٔ  27 :0226، إزضٜؼٚايتعكاٜـ   اؾاْبني بٌ تفت  اؿسٚز يًشٛاض ٚايتعكاط

َٚككٔ ضككُٔ َطتهككعات ٖككصا ايتفاعككٌ استُككاٍ ايصككطاع اْط٬قككا َككٔ نككٕٛ إٔ نككٌ    

سالاض٠ تؿعط بايتٗسٜس يف قُٝٗا ٚثٛابتٗا ايس١ٜٝٓ ٚضَع١ٜ اخت٬فٗا ايعككسٟ ايكصٟ ٖكٛ    

دٖٛط ٚدٛزٖا، َٚكٔ مثك١ فكإٕ ْظاَٗكا ايكسفاعٞ ٜعكعظ أؾكها٫ َكٔ ايصكساّ ٱعكاز٠           

اض٠، ٚعًك٢  ١ٝ ايكيت تهكٕٛ احملكطى ايكساخًٞ يكطٚح ا٭َك١ ٚضٚح اؿالك       بعح قُٝ٘ احملً

 :سكسز فٝٗكا ايكطابكات اؿالكاض١ٜ ٚايسٜٓٝك١ َجكٌ قٛيك٘ تعكاىل         ٖصا ٚضع اٱغك٬ّ زٚا٥كط  

آم وهللايت ذ ناأقةب  امود اايتتجقنأشةكوهللاواهلليتذ نآم وهللاهلليتال وداويت ذ نااأشقاهلليت ليااقهللو يتتجقنا"

"  غككككككٛض٠ قسالسررررررااو وخلللرررررلاوأل ررررر ايا سرررررت  وناااهلليترررررذ ناقرررررليتوهللاذلرررررلالهرررررل  اذيتررررركابررررر نامررررر   اااااااا

(. ٖٚككصا اعتُككازا عًكك٢ قككطا٠٤ يتككاضٜذ ايع٬قككات بككني ٖككصٙ ايككسٚا٥ط       20املا٥ككس٠، اٯٜكك١  

اؿالككاض١ٜ، ٚايككيت أز٣ تككطانِ ايصككساَات ٚايصككطاعات بٝٓٗككا إىل إَهاْٝكك١ قككطا٠٤    

 َػتكب١ًٝ يف ٖصا ايؿةٕ.

يككسٜاْات ايككج٬خ يكككس ٫سككظ ؾككاضٍ دٓٝككبري يف ٖككصا اٱطككاض أْكك٘ هٗككطت بككني ا   

 ايٝٗٛز١ٜ، املػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ( عسا٠ٚ َػتشه١ُ، فٗٞ زٜاْكات خطدك ، عًك٢ سكس     

يًعبكازات ٖٚكٞ تطٜكس ايعاملٝك١،      -ايكَٛٞ ايالكٝل ا٭فكل  -غٛا٤، عٔ املفّٗٛ ايكسِٜ

 . ت:ز ٚتفػط ايٛدٛز ٚاؿٝا٠ بعًٌ َتُاث١ً تكطٜبكا، أٚ سػكه َكٓٗر ٚاسكس  دٝٓٝكبري،     

اؿالككاضٟ ملكاضبكك١ ايككك٠ٛ ٭ٕ "اؿالككاضات ايػطبٝكك١  (، ٚ هككٔ إٔ يالككع ايفٗكك077ِ

غتٛاصكٌ قاٚيك١ اؿصككٍٛ عًك٢ ايجكط٠ٚ ٚايتهٓٛيٛدٝككا ٚاملٗكاضات ٚاٯ٫ت ٚا٭غككًش١      

اييت تؿهٌ دع٤ا َٔ اؿساث١، نُا غكتشاٍٚ ايتٛفٝكل بكني ٖكصٙ اؿساثك١ ٚثكافتٗكا       

ب. َٚكٔ  ٚقُٝٗا ايتكًٝس١ٜ، ٚغتعٜس قٛتٗكا ا٫قتصكاز١ٜ ٚايعػكهط١ٜ بايٓػكب١ إىل ايػكط     

ثِ غٝتعني ع٢ً ايػطب إٔ ٜ اض٢ بصٛض٠ َتعاٜس٠ َكع ٖكصٙ اؿالكاضات اؿسٜجك١ غكري      

ايػطبٝك١ ايكيت تكك ب قٛتٗكا َكٔ قٛتك٘، ٚإٕ ناْك  قُٝٗكا َٚصكاؿٗا ؽتًكا بصكٛض٠            

نككبري٠ عككٔ قُٝكك٘ َٚصككاؿ٘، ٜٚكتالككٞ ٖككصا إٔ زككتفظ ايػككطب بككايك٠ٛ ا٫قتصككاز١ٜ    

إىل ٖكصٙ اؿالكاضات، بٝكس إٔ شيكو      ٚايعػهط١ٜ ايالطٚض١ٜ ؿُا١ٜ َصاؿ٘ بايٓػكب١ 

ٜكتالككٞ أٜالككا إٔ ٜطككٛض ايػككطب فُٗككا أعُككل يًفككطٚض ايسٜٓٝكك١ ٚايفًػككف١ٝ ا٭غاغكك١ٝ     
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ايها١َٓ ٚضا٤ اؿالاضات ا٭خط٣ ٚايططٜك١ اييت تكط٣ بٗكا ايؿكعٛب ٖكصٙ اؿالكاضات      

َصاؿٗا. ٚغٝكتالٞ شيو دٗسا يتشسٜس ايعٓاصكط املؿك ن١ بكني اؿالكاض٠ ايػطبٝك١      

 (.30 :0771ات" ٖتٓػتٕٛ، ٚغريٖا َٔ اؿالاض

نُا إٔ ا٭ٜكْٛات ايس١ٜٝٓ ؼٌُ َبكسأ ايتُكاٜع ٚاهلٜٛك١ فايٓذُك١ ايػساغك١ٝ،      

ايصًٝه، ٚاهل٬ٍ ٖٞ ضَٛظ تؿهٌ ايس٫٫ت امل٪غػ١ يًفطٚم ا٭غاغ١ٝ يًُكسؽ يف 

نٌ زٜٔ ٚ هٔ إٔ ؼٌُ ز٫٫ت صكطاع١ٝ بٛصكفٗا أزٚات سكطب أٚ أغكًش١ يًكتكاٍ      

تكبين ايكٛاعكس املُٗك١ يًتصكٛضات  ا٫دتُاعٝك١ املؿك ن١،        اْط٬قا َٔ اؿٛازخ اييت

ٖٚٓا ٜبسٚ ضطٚضٜا إجياز قاعكس٠ َؿك ن١ يًفٗكِ ٚاؿكٛاض، إْٗكا قاعكس٠ إغك اتٝذ١ٝ        

ؿٌ ايٓعاعات ٚايصطاعات بني ا٭َِ ٚاؿالاضات، ٚأٖكِ ٖكصٙ ايعٓاصكط َٛدكٛز٠ يف     

ايعاَك١ عكٔ اٱيك٘    ايسٜٔ ٭ْ٘ زٌُ ايكاعس٠ ايطٚس١ٝ اييت ػُع ايتصكٛضات اؾٖٛطٜك١   

ٚايػٝه..، ٖٚصٙ ايتصٛضات  جٌ املباز٨ املتعايٝك١ ايكيت تٓطًكل َٓٗكا اٱْػكا١ْٝ يف بٓكا٤       

 تصٛضٖا ايؿاٌَ يًشٝا٠ ٚاؿالاض٠ ٚايٛدٛز.

يهككٔ تككٛفري ٖهككصا قاعككس٠ ٫ ٜعككين إٔ "اهلٜٛككات اؿالككاض١ٜ غككتشٌ قككٌ         

 اهلٜٛكككات ا٭خكككط٣، ٚإٕ ايكككسٍٚ غكككٛف ؽتفكككٞ، ٚإٕ نكككٌ سالكككاض٠ غتصكككب  نٝاْكككا 

غٝاغٝا َتُاغها َٛسسا، ٚإٕ ا ُٛعات زاخٌ سالاض٠ َا ئ تتٓاظع أٚ ئ ؼاضب 

بعالٗا بعالا. بكٌ  هكٔ ايككٍٛ إٔ اـ٬فكات بكني اؿالكاضات سكٝكٝك١ َُٚٗك١، ٚإٔ         

ايٛعٞ باؿالاض٠  خص يف ايتعاٜس، ٚإٔ ايٓعاع بني اؿالاضات غٝشٌ قٌ ا٭ؾهاٍ 

ايعاملٞ املُٗٝٔ يًٓعاع، ٚإٔ ايع٬قكات   اٱٜسٜٛيٛد١ٝ ٚغريٖا يًٓعاع، باعتباضٙ ايؿهٌ

ايسٚي١ٝ، اييت ناْ  تاضيٝكا َبكاضا٠ ٜكتِ يعبٗكا زاخكٌ اؿالكاض٠ ايػطبٝك١، غكٝتِ ْكعع          

طابعٗا ايػطبٞ بصٛض٠ َتعاٜس٠ ٚتػسٚ َباضا٠ تهٕٛ فٝٗا اؿالاضات غري ايػطب١ٝ ق٣ٛ 

بٌ املباؾكط  ٚإٔ ايب٪ض٠ املطنعٜك١ يًٓكعاع يف املػكتك    ،...،فاع١ً ٚيٝػ  فطز َفعٍٛ ب٘

 :0771غكككتهٕٛ بكككني ايػكككطب ٚزٍٚ إغككك١َٝ٬ ٚنْٛفٛؾٝٛغككك١ٝ عكككس٠."  ٖتٓػتكككٕٛ،   

(، إٕ ٖصا ا٫غتؿطاف ٫ ٜالع اؿسٚز ايجكافٝك١ يًشالكاضتني ايػطبٝك١ ٚاٱغك١َٝ٬     32

ب٪ض٠ يًصساّ، بٌ اؿسٚز ايس١ٜٝٓ، ٚاييت ٜظٗط أْٗكا ٫ تكٛفط سايٝكا قاعكس٠ َؿك ن١      

يككطٕٚ ا٭ٚىل َٓكص هٗكٛض اٱغك٬ّ، َكٔ خكك٬ٍ      َكٔ ايفٗكِ، بُٝٓكا ناْك  تٛفطٖكا يف ا     

ا٭دٗع٠ اييت زسزٖا فك٘ املعا٬َت َع غري املػكًُني َجكٌ: اؾعٜك١، سطٜك١ املعتككس،      

غري إٔ َطاسٌ ايالعا اييت َطت بٗا اؿالاض٠ اٱغ١َٝ٬ أفككستٗا ا٭دٗكع٠   . ايتبًٝؼ..
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ٌ ايكك٠ٛ ايكيت   ايطبٝع١ٝ ٚاييت تتعاٌَ َٔ خ٬هلا َع اؿالاض٠ ايػطب١ٝ، نُكا إٔ َطاسك  

َطت بٗا اؿالاض٠ ايػطب١ٝ دعًتٗا تتد٢ً عٔ فهط٠ فِٗ اٯخط ٚايتعاٜـ َع٘ ٚتعُكٌ  

 ع٢ً فُٗ٘ يًػٝطط٠ عًٝ٘ ٚاغتعُاضٙ.

 اهل١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ بني غ٪اٍ ايسٜٔ ٚضطٚضات اؿساث١: دسٍ اهل١ٜٛ ٚا٫خت٬ف.  -4

إٕ أِٖ إؾهاٍ ٚاد٘ غ٪اٍ اهل١ٜٛ يف ايعاملني ايعطبٞ ٚاٱغك٬َٞ ٜتذًك٢ يف   

نٝفٝكك١ ايتٛفٝككل بككني احملافظكك١ عًكك٢ اهلٜٛكك١ املٛسككس٠ اْط٬قككا َككٔ ايعكٝككس٠ ايٛاسككس٠       

َٚتطًبات اؿساث١ ايكيت َكا فت٦ك  تطكطح ْفػكٗا نالكطٚض٠ ًَشك١، ٚيف ٖكصا ايػكٝام          

ٛض ٚايتكككسّ َككع ضككطٚض٠   ططسكك  ايعسٜككس َككٔ اٱؾككهايٝات ايككيت تككطّٚ ؼكٝككل ايتطكك     

اؿفككاه عًكك٢ اـصٛصكك١ٝ اٱغكك١َٝ٬، أغكك١ً٦ ٖككٞ َككٔ ؾككان١ً: نٝككا  هككٔ إٔ     

ْتكسّ يف ططٜل اؿساث١ َٔ زٕٚ إٔ ْكتًع َٔ دصٚضْا ٚأصٛيٓا ْٚفكس ثٛابتٓكا ايعكسٜك١   

اٱغك١َٝ٬؟ ٚهككٌ ٖككصا اٱؾككهاٍ ٖادػككا ٜكككض َالككذع ايفهككط ايعطبككٞ اٱغكك٬َٞ  

اٱغ١َٝ٬ ن١ٜٛٗ صطف١، ٚبني ا٫ْفتاح عًك٢ اٯخكط   امل زز بني احملافظ١ ع٢ً اهل١ٜٛ 

 املدتًا نالطٚض٠ سالاض١ٜ ٚتاضي١ٝ.

إٕ اهل١ٜٛ ٖٞ ايصٛض٠ اييت زًُٗا نٌ ؾعه عٔ ْفػك٘ ٜٚػكع٢ إىل اؿفكاه    

عًٝٗا ٚايسفاع عٓٗا بهٌ ايططم، ٚيف ٖصا اٱطاض ٜؿكهٌ اٱغك٬ّ نسٜاْك١ دكٖٛط     

طز املك٪َٔ عكا٥كس ٚعبكازات ٚأخ٬قكا     اهل١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، فٗٛ "زٜٔ ٜتالُٔ بايٓػكب١ يًفك  

 :0202اؾُاعات امل٪١َٓ"  ايػٝس،  تؿهٌ ثٛاب  يف سٝا٠ ايفطز، َٚؿ نات بني

(، ٖٚككٛ بٗككصا ٜطككطح ْفػكك٘ نُككٓٗر سٝككا٠، ٚ"نتصككٛض عكا٥ككسٟ ٜفػككط طبٝعكك١    000

ايٛدكككٛز، ٚزكككسز َهكككإ اٱْػكككإ يف ٖكككصا ايٛدكككٛز، نُكككا زكككسز غاٜككك١ ٚدكككٛزٙ       

ُٝات ايٛاقع١ٝ اييت تٓبجل َٔ شيو ايتصكٛض ايعكا٥كسٟ   اٱْػاْٞ، ٜٚؿٌُ ايٓظِ ٚايتٓظ

ٚتػتٓس إيٝ٘، ٚػعكٌ يك٘ صكٛض٠ ٚاقعٝك١ ممجًك١ يف سٝكا٠ ايبؿكط، نايٓظكاّ ا٭خ٬قكٞ          

ٚايٝٓبككٛع ايككصٟ ٜٓبجككل َٓكك٘، ٚا٭غككؼ ايككيت ٜكككّٛ عًٝٗككا، ٚايػككًط١ ايككيت ٜٴػككتُس َٓٗككا  

٘.." عٞ ٚأغػكك٘ َٚكَٛاتككٚايٓظككاّ ايػٝاغككٞ ٚؾككهً٘ ٚخصا٥صكك٘، ٚايٓظككاّ ا٫دتُككا  

(، فايجٛاب  ايعكسٜك١ يٮَك١ تكٓظِ اؿٝكا٠ ايعاَك١، ٚتالكع َٓٗذكا        21 :0720 قطه، 

ٚاضشا يًشٝا٠ َٔ خ٬ٍ ل١ً َٔ ايكٛاعكس ٚايكٓظِ ايؿكُٛي١ٝ ايكيت ٜكطٖكا اٱغك٬ّ،       
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نُا ٚتكٟٛ ؾعٛض ا٭فطاز با٫ْتُا٤، َٚٔ مثك١ ناْك  ايككِٝ ايسٜٓٝك١ ا٭غكاؽ املكتني       

 ١ٝ.ٚاملطدع١ٝ ا٭ٚىل يًشٝا٠ ا٫دتُاع

ٖٚصا ٫ ٜٓطبل فك  ع٢ً اٱغ٬ّ ن١ٜٛٗ زٜٓٝك١، ٚإمنكا "نكٌ لاعك١ زٜٓٝك١      

هلككا َفٗككّٛ خككاد ؿكٝككك١ ات ٚايهككٕٛ ٚايٛدككٛز، ٚهلككا ْظككاّ خككاد َككٔ ا٫عتكككاز      

ٚاي٬اعتكككاز تططسكك٘ ٚتككسافع عٓكك٘ يهْٛكك٘ جيػككس اؿكٝككك١ املطًككك١ ايككيت ٫ سكٝككك١       

(، َٔ ٖٓا نإ ايكسٜٔ َطدعكا أٍٚ ٚغكًطاْا َطًكل     93 :0201خاضدٗا"  أبٞ ْازض، 

تٓالٟٛ ؼ  يٛا٥٘ نٌ ا٭ططاف، ٚتتٛسس ؼ  عٓٛاْ٘ نٌ املصا٥ط، ٚيكس ؾهٌ 

ٖصا املٛقا ايجبكٛتٞ ٚاٱط٬قكٞ سصكطا يككِٝ َٚبكاز٨ ا٭َك١ يف بعكس ٚاسكس أٚسكس ٖكٛ           

 جيٛظ ايبعس ايسٜين، ٚبٗصا أضش  اؿكٝك١ ايس١ٜٝٓ اؿكٝك١ ايٛسٝس٠ املكسغ١ اييت ٫

ايتعاٌَ إ٫ َكٔ خ٬هلكا، نُكا ٚأصكب  ايكسٜٔ أقَٓٛكا َتعايٝكا ٫ جيكٛظ املكؼ بكةٟ َكٔ            

أضناْككك٘، ٖٚهكككصا ٜكككطتب  َصكككري ا٭َككك١ بايكككسٜٔ ٚتػكككسٚ ايعكٝكككس٠ َهُكككٔ اهلٜٛككك١     

 ٚسكٝكتٗا املطًك١ ٚاملكسغ١.

غككري إٔ ٖككصا ايتصككٛض ايٛسككسٟٚ ٚايُٓطككٞ يًٜٗٛكك١ غككطعإ َككا أٚقككع ا تُككع       

ايؿككُٛي١ٝ ٚايتكككسٜؼ، ٚأضغكك٢ قٛاعككس اؾُككٛز ٚا٫ْػكك٬م     ايعطبككٞ اٱغكك٬َٞ يف فككذ 

ٚنككإ سككا٬٥ زٕٚ ا٫ْككسَاز يف َػككاض اؿساثكك١، َٚككٔ مثكك١ أصككب  ايتعاَككٌ َككع اٯخككط  

املدتًا يف اعتكاز ايهجرئٜ اخ اقا يًُككسؽ، ٚتسْٝػكا يًككِٝ ايطٚسٝك١ املبجٛثك١ يف      

ػ١ًُ ٚضفالا قاطعكا  تالاعٝا املعتكس ايسٜين ا٭َط ايصٟ أفطظ تكسٜػا َطًكا يٮْا امل

يٰخط ايصٟ يتًا عٓٗا. ٚعًٝ٘ مت إع٬ٕ ايٛسكس٠ عًك٢ املػكت٣ٛ ايكساخًٞ بكني أفكطاز       

ا٭١َ ايصٜٔ ػُعِٗ أضض١ٝ ايتٛسٝس املؿ ى، ٚمت ؼسٜس اٯخكط خصكُا يكسٚزا عًك٢     

ٚ املػككت٣ٛ اـككاضدٞ، بٝككس إٔ ٖككصٙ   س َٛاقفككا تٛي ككايٛسككس٠ غككتٓفذط اخت٬فككا ٚتعككسزا، 

 َتػاٜط٠ َٚتبا١ٜٓ.

يكس ؾهٌ ايسفاع عكٔ اهلٜٛك١ اٱغك١َٝ٬ ؼكسٜا نكبريا أَكاّ ايكصات ايعطبٝك١         

اٱغ١َٝ٬، ٚيف ٖصا ايػٝام اْربت ايٓده ايفهط١ٜ إىل تععٜع إثبات ايصات ا٭صك١ًٝ  

باعتباضٖا تعبريا عٔ ا٫ْتُا٤ إىل ايسٜٔ، ٚزفاعا عٓ٘ ضس خطكط اٯخكط ايكصٟ ٜ بكص     

ض٠ ايػطب َٓظ١َٛ َٔ ايكِٝ ٚاملباز٨ ب٘ ع٢ً ايصعٝس اـاضدٞ، ف٬ ؾو إٔ يف سالا

ٚا٭فهاض َػاٜط٠ نًٝا ي١ًٜٛٗ ايصات١ٝ. ٖٚهصا تةنكس "يًُػكًُني اٯٕ أْك٘ ٫بكس َكٔ      

ايسفاع عٔ ايٓفؼ يف ٚاقع قاصط باهل١ُٓٝ ا٭ٚضٚب١ٝ ع٢ً ٚغكا٥ٌ اٱعك٬ّ ٚا٫تصكاٍ    
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(، سٝكككح إٔ 009 :0771تكككابٞ احملكككٝ  بٗكككِ"  اي ابكككٞ، ٚاـطكككاب ايؿكككفٗٞ ٚايه

اّ بتشكٝل ايٓٗال١ ٚا٫ْهباب ع٢ً اغترياز َؿكاضٜع ايتُٓٝك١ ايعصكط١ٜ ايػطبٝك١     اٱُْٗ

قس أز٣ إىل ؼك٫ٛت عُٝكك١ يف َصكطًشات ا٭خك٬م ٚيف نٝفٝك١ فٗكِ ايعكامل، َٚكٔ         

مث١ اْػ٬ر املػًُني عٔ ٖٜٛتِٗ ايسٜٓٝك١ ٚنٝٓكْٛتِٗ اٱغك١َٝ٬، َكٔ خك٬ٍ ايتٓكاظٍ       

ت ايسٜٓٝك١ يف َكابكٌ ا٫ْبٗكاض ايفكاض      ايتسضجيٞ عٔ ٥٫ِٚٗ يٮصكٍٛ ٚايككِٝ ٚاملعتككسا   

 باؿساث١ ايػطب١ٝ. 

يكس تبست صس١َ اؿساث١ عرب ايتباغات املصافش١ ا٭ٚىل بني ا٭ْا ٚاٯخط يف 

ايتككاضٜذ اؿككسٜح، ٖٚهككصا بايتككايٞ اضككطًع اـطككاب ايفهككطٟ ايعطبككٞ "سكاضبكك١        

فع أؾككهاٍ ا٭ْككا/اٯخط ٚدككا٤ت اػاٖككات ا٫خككت٬ف  فٛنككٛ، زٚيككٛظ، زضٜككسا( يتككس  

بايططح يف ٖصٙ اؾٛاْه إىل أقاصٞ اغتجُاضات٘ ايالاضب١ يف َػا٤يتٗا ٭فهاض اهل١ٜٛ 

(، ٚعًكك٢ ٖككصٙ  32 :0779."  فًكك١ ايبشككطٜٔ ايجكافٝكك١،  ٚايككصات ٚايتطككابل ٚايتككاضٜذ. 

ا٭ضض١ٝ ايعاَك١ ٜكٓٗض تٝكاض يف ا تُعكات ايعطبٝك١ ٚاٱغك١َٝ٬ ٜكطفض ايػكطب بهكٌ          

ا٭صككٛيٞ، شٟ "اـصٛصكك١ٝ ايجابتكك١ يف َػككةي١   ضَككٛظٙ، ٜتذًكك٢ يف ايتٝككاض اٱغكك٬َٞ   

(، سٝككح أْكك٘ َٚككٔ َٓطًككل ؼهككِٝ    006 :0776يككصات ٚاهلٜٛكك١""  ؾككطف ايككسٜٔ،   "ا

َٓطككل اهلٖٛككٛ ٜككط٣ ممجًككٛ ٖككصا ايتٝككاض إٔ ا٫عكك اف بككاٯخط ٜؿككهٌ اغككت٬ٝبا يًٜٗٛكك١  

ٚاْتكاصكككا َكككٔ خصٛصكككٝتٗا ايسٜٓٝككك١، ٚبٓكككا٤ عًككك٢ شيكككو قكككسَٛا َؿكككاضٜع شات ٖٜٛككك١   

 ١ٝ قال١.َٚطدع١ٝ إغ٬َ

إٕ ض١ٜ٩ اٱغ٬َٝني ا٭صٛيٝني املٓاٖالك١ يٰخكط تٴشهكِ اي ابك  بكني اهلٜٛك١       

ٚايسٜٔ ٚتطفض قطعا "فهط٠ ا٫خكت٬ف ايكيت تؿكهٌ خطكطا يف ْظكط ايفكك٘ ايكسٜين        

(، 022 :0773ني املك٪َٓني لٝعكا"  ٖٜٛكسا،    ايككا٥ِ عًك٢ َبكسأ ايٛسكس٠ ايالكطٚض١ٜ بك      

ف ٖكٞ خكطٚز عًك٢ اؾكٖٛط اٱغك٬َٞ ٚايككِٝ       فة١ٜ زع٠ٛ إىل اهل١ٜٛ املتعسز٠ ٚا٫خكت٬ 

ٚايجٛاب  ايعكس١ٜ ٚايتكايٝس نعٓاصط َ٪غػك١ يًٜٗٛك١ املٛسكس٠. ٚبٗكصا تؿكهٌ ثٓا٥ٝك١       

 اهلٜٛكك١ ٚايككسٜٔ( "تعككبريا عككٔ اؿكٝككك١ املطًككك١، إش إٕ املٓطككل ايككساخًٞ امل٪غككؼ هلُككا   

 تاضي١ٝ، نُاٖٝكات ٫ تكتػري بكتػري   -جيعًُٗا ٜكسَإ أْفػُٗا نُعطٝات َا فٛم

(، َٚٔ مث١ ٜتدكص ٖكصا اـطكاب َكٔ قسغك١ٝ ايكسٜٔ       97، ايسٜاملٞا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ" 

َصككسضا يًٜٗٛكك١ ايجابتكك١ ٚايٛاسككس٠ نُككا ٜٚعُككٌ يف املكابككٌ عًكك٢ ضفككض ٚإيػككا٤ اهلٜٛككات  

 ا٭خط٣ املدتًف١ عٓ٘ ٚاملتعسز٠.
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يف ٖككصا ايػككٝام ٜعًككٔ ايتكًٝككسٜٕٛ "َازٜكك١ ايػككطب صككٓٝع ايؿككٝطإ، َؿككٝسٜٔ    

اٱغ٬ّ "اؿكٝكٞ"  خصٜٔ ع٢ً احملسثني ؼايفِٗ َكع ايهفكاض، بػٝك١     بتفٛم ضٚسا١ْٝ

ٖسّ ايسٜٔ اٱغك٬َٞ، ٚيف  ضا٥ٗكِ إٔ ات ٜعاقكه املػكًُني ٭ْٗكِ ٖذكطٚا ايؿكطٜع١،        

ٗا٥كك٘ إىل غككس٠ ٜٚٓبػككٞ تطبٝككل ايؿككطٜع١ ٚايعككٛز٠ إىل ا٭صككٍٛ ٚعككٌ عًُككا٤ ايككسٜٔ ٚفك

ايكسٜين املػًكل إىل تصكعٝس    (. ٚقس أز٣ ٖصا ايتُطنكع  097 :0773اؿهِ" ٖٜٛسا، 

خطكككري يف اضتهكككاب أعُكككاٍ ايعٓكككا ايكككيت أضكككش  تطتهكككه باغكككِ ايكككسٜٔ عكٝكككسٜا     

ٚإٜسٜٛيٛدٝا َٔ قبٌ اؿطنات اٱغك١َٝ٬ ٚا٭صكٛي١ٝ، ٖٚكصا ايعٓكا ٖكٛ "ا٭خطكط،       

٭ٕ اؾُاعككات  اضغكك٘ بٛصككف٘ سكككا َكسغككا َٚػكك٪ٚي١ٝ أخ٬قٝكك١ يتكطٜككط َصككريٖا      

 ٚ أسٝاْكا ٜةخكص طكابع ا٫ْتككاّ ٚايكسَاض فٝهكٕٛ       ٚتعسٌٜ أٚضاعٗا ٚاغتعاز٠ سكٛقٗكا، 

 (.23 :0201 ٜكا عٓس سس َا"  إبطاِٖٝ، بؿعاض ٫

يف ٖصا ايصسز ٜط٣ أضنٕٛ إٔ اٱ إ "ٖٛ تػك١ُٝ إجيابٝك١ يًُعتككس  هكٔ     

إٔ ٜتشككٍٛ إىل عٓككا إشا مل تصككاسب٘ ٜكظكك١ ْكسٜكك١ َككٔ قبككٌ ايعكككٌ، ٖٚككصا َككا زككسخ   

ايٝكظك١ ٚعكٔ املعكاضف اي٬ظَك١ يتطبٝكٗكا       عٓسَا ٜتد٢ً ايكُٕٝٛ ع٢ً املكسؽ عٔ تًكو 

عًكك٢ تعككبريات اٱ ككإ، ٚ هككٔ ٬َسظكك١ ٖككصٙ ايظككاٖط٠ عًكك٢ لٝككع ا٫مطافككات        

ازض، ا٭صٛي١ٝ ٚايتها١ًَٝ يهكٌ أؾكهاٍ اٱٜكسٜٛيٛدٝا ايسٜٓٝك١ أٚ ايسْٜٝٛك١"  أبكٞ ْك       

(. إٕ ؾهٌ ايصطاع اؿالاضٟ املعاصط، إش ٜتدص املكسؽ ايسٜين أغًٛبا 93 :0201

دٝا يًتعب١٦ ٚايتشطٜض ٚاملٓاٚض٠، ٜؿكهٌ عٛا٥ككا نكبري٠ ؼكٍٛ زٕٚ ايكسخٍٛ      إٜسٜٛيٛ

يف اؿساث١ اييت "تكتالٞ عسّ ا٫نتفا٤ بايتعاطٞ سا ٖٛ َػُٛح ايكتفهري فٝك٘ َكٔ    

(، 20 :0201ايعكٝككسٟ ايالككٝل" أبٞ ْككازض،    زٕٚ غككٛاٙ ٚا٫ْػكك٬م يف زا٥ككط٠ ايػككٝاز   

ٖٚككصا نًكك٘ ٜعٜككس َككٔ  طنككع اهلٜٛككات احملًٝكك١ عًكك٢ شاتٗككا، ٜٚعُككل اهلكك٠ٛ بككني ا٭ْككا     

 ٚاٯخط.

أَككا ايتٝككاض ايجككاْٞ ايعًُككاْٞ، فكككس اغككتبعس ايككسٜٔ َككٔ املكَٛككات ا٭غاغكك١ٝ         

امله١ْٛ ي١ًٜٛٗ، "فايسٜٔ ٫ ٜسخٌ ضُٔ خصا٥ص ايك١َٝٛ، ٖصٙ سكٝك١ ٫ ٜٓهطٖكا  

يبؿكطٟ ٚعًكك٢ اٱْػكا١ْٝ ٚقُٝٗكا ايػككا١َٝ إٔ    أسكس..، ٚإٕ أعظكِ خطكط عًكك٢ ا تُكع ا    

تب٢ٓ ايكَٛٝات ع٢ً ٖصا ايكاغِ املؿ ى غٛا٤ أنإ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ أّ ايٓصطاْٞ" 

(، شيككو إٔ ايعًُاْٝكك١ إمنككا "ؼككطّ ايككسٜٔ َككٔ ايػككًط١ املباؾككط٠    62 :0227 ايعككاْٞ، 

( ، ٚعًٝك٘ لكس إٔ   73 :0203املعتكسات اـاص١"  ايػكعسٟ،  ٚؼصطٙ يف فالا٤ات 
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ٖصا اـطاب اهلٜٛاتٞ ٜفصٌ ا اٍ ايػٝاغٞ عٔ ا كاٍ ايكسٜين، ٜٚٗكسف إىل ٚيكٛز     

فالا٤ات اؿساث١ َٔ خ٬ٍ ايكطٝع١ ايتا١َ بني َا ٖٛ ٫ٖٛتٞ إ اْٞ َٚا ٖٛ غٝاغٞ 

 َسْٞ، أٟ بني ؾ٪ٕٚ ايسٜٔ ٚايسْٝا.

ٚعًكك٢ ايعُككّٛ لككس إٔ اـطككاب ايعطبككٞ املعاصككط قككس أفككطظ، "ٖٚككٛ خطككاب        

َتٝككاظ، تٓاطشككا بككني َٓظَٛككات إٜسٜٛيٛدٝكك١ ؾككت٢ ضأت نككٌ َٓٗككا يف    اٱٜككسٜٛيٛدٝا با

ْفػككٗا املدككطز ا٭ٚسككس يًٛاقككع َككٔ أظَكك١ لككٛزٙ ٚؽًفكك٘، يهٓٗككا لٝعككا، ٚايٛضككع     

ايطأٖ خري ؾاٖس، أخفك  يف ػاٚظ ٖصٙ ا٭ظ١َ، ٭ْٗا دا٤ت َفطٚض١ ع٢ً ايٛاقكع  

خًٝك١.. ٚأعكين أْك٘    َٔ خاضد٘ ٚزٕٚ إٔ تهٕٛ ْتادا يتطٛض ٚتطانِ ًٜشكإ بٓٝت٘ ايسا

إشا نككإ اٱغكك٬َٟٛ ٜػككتعري ػطبكك١ أغكك٬ف٘ ايعظككاّ، فككإٕ ايًٝربايككٞ ٜٓكككٌ عككٔ ضٚح  

ايكككٛاْني ٚتككطاخ ايًٝربايٝكك١ ا٭ٚضبٝكك١، ٚأَككا املاضنػككٞ فإْكك٘ ٫ ٜتُٝككع عككٔ غككابكٝ٘ إ٫   

(، ٚاملًفك  يًٓظكط إٔ نكٌ ٚاسكس َكٔ      033: 0777باغتعاضت٘ يكٓص َػكاٜط"  َػٝكح،    

ٜ٪غككؼ ٚدككٛزٙ عًكك٢ ْفككٞ اٯخككط ٚإقصككا٥٘، فكككس ؼٛيكك      ٖككصٙ اـطابككات "قككس ضاح  

ايُٓاشز زاخٌ اـطاب، ٚبػبه تٓهكطٙ املكعزٚز  يهكٌ َكٔ تاضيٗكا ايكصٟ أْتذٗكا،        

ٚيتاضٜذ ٚاقع٘ نصيو إىل نٝاْات صٛض١ٜ فكطز٠، ٜهكاز ايٛاسكس َٓٗكا إٔ زكتفظ      

       (.  033: 0777بٛدٛزٙ اـاد يف ١ٜٖٛ َػًك١" َػٝح، 

ملعٜس َٔ ايفٛض٢ ٚايصطاع ٚايتؿكظٞ زاخكٌ اـطكاب    ٚنإ ْتاز شيو خًل ا

ايفهطٟ بس٫ َٔ إْتادك٘ يًُعطفك١ ٚ يٝكات ايتككسّ ٚايتطكٛض، إٕ اهلٜٛك١ اٱغك١َٝ٬ يف        

غكك٪اهلا يًتطككٛض ٚاؿساثكك١، إمنككا تعككٝـ ٚاقعككا َ زٜككا ْتٝذكك١ اٱخفاقككات ايككيت طايكك      

ٱغك١َٝ٬،  املٓظ١َٛ ايفهط١ٜ ايعطب١ٝ ٚا٫ْكػاّ ايهبري ايكصٟ أصكاب دػكس ا٭َك١ ا    

إش اختً  ا٫ْتُا٤ اهلٜٛكاتٞ إىل اٱغك٬ّ بةطٝكاف ايػٝاغك١، نُكا ٚأفالك٢ ا٫ضتٗكإ        

 إىل ايسٜٔ إىل ايٛثٛق١ٝ ٚاٱقصا٤ ٚايعٓا.

 -يف هٌ ايتشسٜح ٚعسّ تكٛاظٕ ايكك٣ٛ  -يكس هٗط إشٕ إٔ اؿٛاض َع اٯخط

 ،(Huntigton, 1997: 108)َبين ع٢ً َبسأ "غٓهٕٛ سساثٝني يهٔ ئ ْهٕٛ أْتِ"

ع٢ً اعتباض إٔ َػةي١ اـصٛص١ٝ ٖٞ ايفاصكٌ ايكصٟ ٫  هكٔ ػكاٚظٙ يف ا٫تصكاٍ      

َع ايػطب بٛصفٗا خاص١ٝ تعرب عٔ فطاز٠ اهل١ٜٛ ٚتطنٝبتٗا ا٭ص١ًٝ، بٝكس إٔ ايٛيكٛز   

إىل زضٚب اؿساث١ ٫ ٜتةغؼ َٔ خ٬ٍ ايتفهري ا٭سازٟ ا٭بعاز بٌ ٜٓطًل َٔ إعاز٠ 

تكك٘، ٚتٳُجككٌ املكككسؽ ايككسٜين ٚتةغككٝؼ ايبعككس      فٗككِ اٯخككط املدتًككا يف تعككسزٙ َٚػاٜط   



Revue ELINSAN WA ELMADJAL 
 

 

 جملة اإلنسان واجملال

 .2018جوان   7:عدد 4 جملد:

 االختالف وسؤال الدينية اهلوية عنوان املقال:
 

9865-7477ISSN:      

EISSN:  2602-5167 

N.D.L:   2015-6187      

 100Revue ELINSAN WA ELMADJAL 

 

DOI: Vol. 4  N°: 7 Juin 2018 

 

ٕ -اٱْػاْٞ عًٝ٘ بٛصف٘ ٖكٛ ْفػك٘ فكا٫ يًُككسؽ ٚضَكعا يًشالكاض٠        -أٟ اٱْػكا

 ٚدٖٛطا يف ايسٜٔ ٚن١ًٝ َٔ نًٝات٘.

 قا١ُ٥ املطادع:

ايعٓا ٚاملكسؽ ٚاؿكٝك١، قكطا٠٤ يف فهكط قُكس    (، 0201 ْا١ًٜ،  ، أبٞ ْازض-

ًَكا عجكٞ، تككسِٜ سػكٔ ايعُطاْكٞ،       ،أضنٕٛ، ضُٔ: ايعٓا ٚاملكسؽ ٚاؿكٝك١

 َ٪َٕٓٛ ب٬ سسٚز.. :ايطبا 

ايع٬قكات اؿالكاض١ٜ: زضاغك١ تةصك١ًٝٝ ٚض٩ٜك١      (، 0226 قُكس دك٤٬،    ،إزضٜؼ-

 . 0زاض ايكًِ،   :، زَؿلْكس١ٜ

، تطلككك١ ملعكككٞ ايفهكككط ايتكككاضيٞ عٓكككس اٱغطٜكككل (، 0733 أضْٛيكككس،  ،تكككٜٛٓيب-

 َهتب١ ا٭لًٛ َصط١ٜ. ايكاٖط٠: املطٝعٞ، 

، تطلكك١: عبككس اؿًككِٝ  املػككٝش١ٝ، ْؿككةتٗا ٚتطٛضٖككا ، ؾككاضٍ،  ز، ت( ،دٓٝككبري-

 املهتب١ ايعصط١ٜ. ايكاٖط٠: قُٛز، 

ايتهككٜٛٔ املتعكسز املػككاضاضت يًكَٛٝككات يف أٚضٚبككا،  (، 0202 قُككٛز،  ،سكساز -

 :، ضُٔ ف١ً ايتػاَ . غًط١ٓ عُإاْعهاؽ ؼ٫ٛت إدتُاع١ٝ ٚثكاف١ٝ ٚغٝاغ١ٝ

 .07ايعُا١ْٝ يًتٛظٜع ٚايتػٜٛل، ايعسز 

 زاض ايٓٗاض. :بريٚت، ايفهط ايعطبٞ يف عصط ايٓٗال١(، 0732 أيربت،  ،سطاْٞ-

، خطاب اهل١ٜٛ غري٠ فهط١ٜ سٛاض سٍٛ صٓاع١ ايكصات (، 0222 عًٞ،  ،سطب-

 ،. 0ايساض ايعطب١ٝ يًعًّٛ ْاؾطٕٚ، َٓؿٛضات ا٫خت٬ف،   :اؾعا٥ط -بريٚت

، ضكُٔ: ايعٓكا ٚاملككسؽ    املككسؽ ٚضٖاْكات ايػًبك١   (، 0201 قُكس،   ،اـطا -

 َ٪َٕٓٛ ب٬ سسٚز. :ٚاؿكٝك١، ًَا عجٞ، تكسِٜ سػٔ ايعُطاْٞ، ايطبا 

-، بػكساز املػطب ايعطبٞ ٚقالاٜا اؿساث١(، 0227اـطٝيب، عبس ايهطِٜ،  -

 ،.0بريٚت: َٓؿٛضات اؾٌُ،  

- ٞ فًكك١  فككام، اؼككاز  :املػككطب، اهلٜٛكك١ ٚايككسٜٔ(، 0229 عبككس ايصككُس،  ،ايكسٜامل

 .93نتاب املػطب، ايعسز 

، ايجكافككك١ ٚاٱٜكككسٜٛيٛدٝا يف ايعكككامل ايعطبكككٞ(، 0776 فُٗٝككك١ ؾكككطف،  ،ايكككسٜٔ-

 . 0زاض اٯزاب،   :بريٚت
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زاض  :، بكريٚت ١غك٪اٍ اهلٜٛك١ ايهطزٜك   (، 0200 عبكس ايهكطِٜ زك٢،     ،ايعٜباضٟ-

 .ايفاضابٞ

، ف١ً ٚا٫ْتُا٤ يف ايع٬قات بني ا٭َِاهل١ٜٛ (، 0202 عبس ايطعٔ،  ،ايػاملٞ-

 . 07ايعُا١ْٝ يًتٛظٜع ٚايتػٜٛل، ايعسز  :ايتػاَ ، غًط١ٓ عُإ

غ٪اٍ ايسٜٔ ٚا٭خ٬م ٚايػٝاغ١: املػاضات ايه١ْٝٛ (، 0203 ضؾٝس،  ،غعسٟ-

   ٞ َ٪غػك١ َ٪َٓكٕٛ بك٬ سكسٚز      :، أيبكاب، املػكطب  ٚاْػ٬قات ايعكامل ايعطبكٞ اٱغك٬َ

 يعسز ايجاْٞ. يًسضاغات ٚا٭عاخ، ا

اهلٜٛكك١ ا٫دتُاعٝكك١ ايفًػككط١ٝٓٝ ٚ ج٬تٗككا املتؿككظ١ٝ  (، 0206 أبككاٖط،  ،ايػكككا-

، ضكككُٔ غًػككك١ً ٚقكككا٥ع املككك٪ ط ايػكككٟٓٛ ايجكككاْٞ: ايتذُعكككات    ٚتكككساخ٬تٗا املتعكككسز٠

طٝين ػك املطنكع ايفً  :ٚ ج٬تٗا َٚػتكبٌ ايكال١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ، فًػطني ايفًػط١ٝٓٝ

 . 0٭عاخ ايػٝاغات ٚايسضاغات ا٫غ اتٝذ١ٝ،  

اٱغككك٬ّ َٚؿكككه٬ت ايسٚيككك١ اؿسٜجككك١، فًككك١     (،0202  ضضكككٛإ،، ايػكككٝس-

 . 07ايعُا١ْٝ يًتٛظٜع ٚايتػٜٛل، ايعسز  :، غًط١ٓ عُإايتػاَ 

ٞ      ،(0222 أَاضتٝا،  ،صٔ- ، تطلك١: غكشط   اهلٜٛك١ ٚايعٓكا: ٖٚكِ املصكري اؿتُك

 . 610عامل املعطف١، عسز  غًػ١ًايهٜٛ : تٛفٝل، 

بػساز: ، غ١َٝ٬ يف ظَٔ ايعٛمل١اهل١ٜٛ ا٫(، 0227 خًٌٝ ْٛضٟ َػٝٗط،  ،ايعاْٞ-

 .  0َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات اٱغ١َٝ٬،  

لٌٝ  :تطل١، خريْٗا١ٜ ايتاضٜذ ٚا٫ْػإ ا٭(، 0776فٛنٜٛاَا، فطاْػٝؼ،  -

َطنكككع اٱمنكككا٤ ايككككَٛٞ يًبشكككح   :قاغكككِ، فككك٪از ؾكككاٖني، ضضكككا ايؿكككاٜيب، بكككريٚت 

 ٚايسضاغات يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع.

ٞ (، 0779 صاحل،  ،ف٬ٝيٞ- ، ايسٜٔ ٚاٱٜسٜٛيٛدٝا يف ايعامل ايعطبٞ ٚاٱغك٬َ

 .22ف١ً ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ايعسز  :داَع١ قػٓط١ٓٝ

 زاض املؿطم.  :، بريٚتاملػتكبٌ هلصا ايسٜٔ ز. ت(، غٝس،  ،قطه-

اهل١ٜٛ ٚاملٛاط١ٓ ٚايسٚي١: إؾهاٍ يف ٚعٞ ايع٬ق١ (، 0202 ٚدٝ٘،  ،نٛثطاْٞ-

ايعُا١ْٝ يًتٛظٜع ٚايتػكٜٛل، ايعكسز    :؟ ف١ً ايتػاَ ، غًط١ٓ عُإأّ يف ب١ٝٓ ايجكاف١

07.  
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، تطل١: ٜٛغكا فُٗكٞ،   َسخٌ إىل ْظط١ٜ ا٭ْػام(، 0202 ْٝه٬ؽ،  ،َإ-

 َٓؿٛضات اؾٌُ.  :بػساز

، تطلك١:  هلٜٛات ايكات١ً: قطا٤ات يف ا٫ْتُا٤ ٚايعٛمل١ا(، 0777 أَني،  ،َعًٛف-

 .0ٚضز يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع،  :ْبٌٝ قػٔ، غٛضٜا

زضاغكات  ، ايٓعع١ اٱْػا١ْٝ يف ايفهط ايعطبٞ(، 0777 أْٛض ٚ خطٕٚ،  ،َػٝح-

َطنع ايكاٖط٠ يسضاغات  :، ايكاٖط٠يف ايٓعع١ اٱْػا١ْٝ يف ايفهط ايعطبٞ ايٛغٝ 

 سكٛم اٱْػإ.

، ضككُٔ: فًكك١ ؾكك٪ٕٚ ايصككساّ بككني اؿالككاضات(، 0771 صككٌُٜٛ،  ،ٓػتككٕٖٛٝت-

َطنككع ايسضاغككات   :بككريٚت ٚغكك ، إصككساض خككاد سٛضككٛع صككساّ اؿالككاضات،  ا٫

 . 0ا٫غ اتٝذ١ٝ ٚايبشٛخ ٚايتٛثٝل،  

ايتبؿري ايسٜين يف هل١ٜٛ ٚا٫خت٬ف َٔ ظا١ٜٚ ا (،0779 ف١ً ايبشطٜٔ ايجكاف١ٝ، -

 .03يعسز ا ،َٓطك١ اـًٝر

، اٱغ٬ّ املعطٌ، فصٌ اهل١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٚاؿساث١(، 0773 فطٜسٕٚ،  ،ٖٜٛسا-

 زاض ايٓؿط َاضٜٓٛض. اؾعا٥ط: تطل١ سػني قبٝػٞ، 
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