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الملٗةت مًبٍِةت ّٓػ دورِة ،ثمعر ِن قبٜة الجوةمن الّةلمّة "الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن
المؾلمّن" ،وإلِمةن الفبٜة بعور ًغى الملٗةت الجفبّٖ ،ُٜإهٌة ثٌعؼ من طاللٌة إلَ
ثٍّٖػ المّلٍمةت ِن شّةثٌن ،ولػاِةثٌن ،واؿجػاثّرّةت الوؾةءالالثُ ِّفن ُٖ
مرجمّةت ودوؿ إؿالمّة مجوٍِة.
ٔ
ِمٜن للمرمٍِةت الوؾةاّة إِةدة إلعار المٍاد المًبٍِة ولٜووة هػشب بغٝػ الممعر ،امة
ِن المٙةالت الجُ هفػت ُٖ دورِةت اطػىّٖ ،رب البصح ِن االذن مبةقػة موٌة.
ٔ
المّلٍمةت الٍاردة ُٖ الملٕ الثّبػ بةلوػورة ِن وزٌةت هَػ ومٍا ٕٚالممعرِن او قبٜة
ٔ
"الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن" إال إذا ذٝػ ذل .ٛوهٌعؼ بةلملٗةت ان ثّبػ ِن وزٌةت
هَػ مجّعدة من مظجلٕ الصػٝةت والمبةدرات الجُ ثّؼز لمؼِع من اؿجٙالؿ الوؾةء ،وًغى
الملٗةت ثؾَّ إلَ الجّػِٕ والمفةرٝة بظبػات وثصلّالت مجوٍِة.
ثعِػ قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن مٍّٚة مفٌٍرا ِلَ قبٜة االهجػهت بةإلهرلّؼِة
والٗػهؾّة والّػبّة ِجم ثصعِدٌة
ٓ
ٔ
بف ٜٞموجَم بةالطبةر واالراء ،وهعاءات الّم ٞواإللعارات .لمؼِع من المّلٍمةت
ِػزَ زِةرة www.wluml.org
ٔ
ٔ
ثٍزع مٜةثب الجوؾّ٘ اإلٚلّمّة ُٖ هّرّػِة والؾؤةؿ )اٖػِّٙة والفػؽ االوؿى( وبةٝؾجةن
ٔ
ٓ
)اؿّة( وًَ مؾؤولة ِن لجوؾّ٘ اهفًة الفبٜة ُٖ  ٞٝ ٞٝالموةي٘ الجةبّة لٌة :
ٔ
ٔ
مٜػجب الجوؾّ٘ ُٖ اٖػِّٙة والفػؽ االوؿى
ٔ
ًّبة بصٍث المػاة والٙةهٍن ُٖ اؿؿؤةؿ ) (GREFELS
لوعوؽ بػِع ٖ ،5330ةن داٝةر ،داٝةر ،الؾؤةؿ
البػِع اإللٜػجػوهُ grefels@sentoo.sn :
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ٓ
مٜػجب الجوؾّ٘ ُٖاؿّة
قػٝةثرةى -مػٝؼممةدرمّلٍمةثةلوؾةءص ب  ،5192الًٍر ،بةٝؾجةن
البػِع اإللٜػجػوهُ sgah@sgah.org.pk :
مٜػجب الجوؾّ٘ العولَ
ٔ
ِؾٌ ٞالجوؾّ٘ بّن اِوةء الفبٜةت .
ص ب  ،28445لوعن ،N19 5NZ،المملٜة المجصعة
البػِع اإللٜػجػوهُ wluml@wluml.org :
المٍwww.wluml.org : ُٚ
ثػٓب قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن ُٖ قٜػ وثٙعِػ الفػٝةت والمؤؿؾةت الجةلّة
لعِمٌم :المٌّعاإلهؾةهُ للجّةون والجومّة،الٍٝةلة الوػوِرّة للجّةون اإلهمةاُ ،الصٍٙؽ
والعِمٙػايّة ،زِرػِع راوزِوذ ،وًّبة الجّةون اإلهمةاُ الؾٍِؾػِة.
ٝمة ثٍد الفبٜة قٜػ من ٚةمٍا بةلجػزمة للٔة الّػبّة :راثّة لالح وقّمةء ثّؾّػ ،والموؾ٘
الٗوُ للملٕ ِصّػػَ زاِع
المٍاد ذات الملة
ٔ
 .1شػب امػاة واشعة
 .2الّلمةهّة ُٖ زمٌٍرِة الٍٜهٍٔ العِمٙػايّة
 .3اهٙؾةم مجمػدو دارٍٖر شٍؿ مًةلب العولة الّلمةهّة
ٔ ٔ
 .4بّةن من الٜةخٍلّ ٛمن از ٞاوروبة ذات اطجّةر شػ
 .5هعاء إلَ المٍايوّن المؾلمّن ُٖ ٖػهؾة الغِن ِصبٍن الؾالم والّعالة،
الصػِة والّلمةهّة
 .6دٍِة دولّة لرمُّ الموَمةت الّلمةهّة
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مةًُ قبٜة الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن
مة ًُ قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن؟
قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن هdقبٜة دولّة للجوةمن ثٍٖػ
المّلٍمةت والعِم والمؾةشة الرمةِّة للوؾةء الالثُ ثجف ٜٞشّةثٌن وثجّٕٜ
ٔ
ٔ
ٔ
او ثصٜمٌة ٍٚاهّن واِػاؼ ِٙةؿ اهٌة مؾجمعة من اإلؿالم.
ٔ
ربًت قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن ،ال ٝػدػ من ِٙعِن من الؼمن،
ٔ
ٓ
الوؾةء ٖػادى والموَمةت .وًُ ثمجع االن إلَ اٝػدػ من  70بلعا بعءا من زوٍب
ٔ
ٔ
اٖػِّٙة إلَ اوزبٜؾجةن،والؾؤةؿ إلَ اهعوهّؾّة والبػازِ ٞإلَ ٖػهؾة .
وًُ ثػبى المٍٜهةت الجةلّة:
ٔ
ٔ
 المػاة الجُ ثّّـ ُٖ البلعان او العوؿ الجُ ٍِٜن ٌّٖة اإلؿالم دِن
العولة ،العوؿ الّلمةهّة الجُ ٍِٜن ٌّٖة مُ ٓةلبّة من المؾلمّن ٖوال ِن
ٔ
الالثَ من المرجمّةت اإلؿالمّة الجُ ثصٜمٌة ٍٚاهّن االٚلّةت العِوّة ؛
ٔ
 المػاة ُٖ العوؿ الّلمةهّة شّح ثًةلب الرمةِةت الؾّةؿّة بةلٍٙاهّن
ٔ
ٔ
ٔ
العِوّة ؛ المػاة ُٖ المرجمّةت المؾلمة المٌةزػة ُٖ اوروبة ،واالمػِٜػجّن،
ٔ
وزمُّ اهصةء الّةلم
ٔ
ٔ
 المػاة ّٓػ المؾلمة الجُ ٚع ًِب٘ ِلٌّة ٍٚاهّن مؾلمة بف ٜٞمبةقػ او
من طالؿ
ٔ
ايٗةلٌة ؛
ٔ
 المػاة المٍلٍدة ُٖ لمرجمّةت اإلؿالمّة /الّةاالت الجُ لوٗت ثلٙةاّة
ٔ ٔ
ٔ
ٝمؾلمة ولٜوٌة ال ثّػؼ هٗؾٌة ذا الوصٍ ،إمة الهٌة لّؾت مؤموة او الهٌة ثظجةر
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اال تِػؼ هٗؾٌة ِلَ اؿؽ دِوّة ،ثٗو ٞإًِةء االولٍِة للرٍاهب اطػى من
ٔ
ٔ
ًٍِجٌة مد ٞالٜٗػ الؾّةؿُ ،المٌوة او المٍّؿ الروؾّة او ّٓػًة .
ٔ
ٔ
ِجصعى اؿموة اؿًٍرة 'الّةلم اإلؿالمُ" الٍاشع المجرةهؽ؛ ٌٖغى االؿًٍرة
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مةًُ قبٜة الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن
ٔ
ٔ
الجُ طلٙت ِن ِمع ال ثّٜؽ مة ِلُ  :ا( الٍٙاهّن الجُ ِٙةؿ اهٌة مؾلمة
ٔ
ٓ
وثظجلٕ من ؿّةؽ إلَ اطػ) ،ب( الٍٙاهّن الجُ ثصعد شّةثوة ثةثُ من ممةدر
مجوٍِة :دِوّة ،وِػّٖة ،واؿجّمةرِة
وِلمةهّة ٖوسن مصٍٜمٍن من ٚب ٞالّعِع من الٍٙاهّن ُٖ وٚت واشعٍٚ :اهّن
مّجػؼ بٌة من ٚب ٞالعولة )المعوهة وّٓػ المعوهة(،والٍٙاهّن ّٓػ الػؿمّة مدٞ
الممةرؿةت الّػّٖة الجُ ثظجلٕ بةطجالؼ الؾّةؽ الدٙةُٖ ،واالزجمةُِ،
والؾّةؿُ.
ٔ
 ّٕٝبعات قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن ؟
ثفٜلت الفبٜة ُٖ ِةم  1984اؿجرةبة لدالث شةالت ُٖ العوؿ والمرجمّةت
ٔ
ٔ
المؾلمة الجُ ثوٜػ شٍٙؽ المػاة بوةء ِلَ مػزُ ٖةهٍهُ ِٙةؿ اهي إؿالمُ ّٖ ،مة
ثًلب إزػاءات ِةزلة .قٜلت ثؾُ هؾةء من الرؼااػ ،والمٔػب ،والؾٍدان،
وإِػان ،ومٍرِفٍّس ،وثوؼاهّة ،وبؤالدِـ وبةٝؾجةن مّة لروة ِم ٞقبٜة
ٔ
الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن دِمة للووةالت المصلّة للمػاة ،.وثًٍر ذلٛ
لّمبسالفبٜة الصةلّة ُٖ ِةم . 1986ثؾجػقع الفبٜة بظًى الّم ٞالجُ ثػازُ
بف ٜٞدوري.
لمؼِع من المّلٍمةت ِػزَ االيالع ِلَ مٍ ُٚقبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن
المؾلمّن
www.wluml.org
ٔ
مة ًُ اًعاؼ وثػّٝؼ قبٜةالوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّنالمؾلمّن والجػّٝؼ؟
ٔ
ٔ
ثٌعؼ الفبٜة إلَ ثّؼِؼ المػاة ٝػٗػد والووةؿ الرمةُِ من از ٞالمؾةواة
ٔ
وشٍٙؽ المػاة ،ال ؿّمة ُٖ الؾّةٚةت المؾلمة.
وًُ ثص ٘ٙذلِ ٛن يػِ٘:
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مةًُ قبٜة الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن
ٔ
ٝؾػ الّؼلة الجُ ثظٍض ٌّٖة المػاة لػاِجٌة ِن يػِ٘ طل٘

وثّؼِؼ المالت بّن الوؾةء داط ٞالعوؿ والمرجمّةت المؾلمة ،ومُ الصػٝةت
الوؾٍِة الّةلمّة والمرمٍِةت الجٙعمّة ؛
ثبةدؿ المّلٍمةت والجصلّالت الجُ ثؾةِع ُٖ إزالة الٔمٍض ِن

ٔ
ممةدر الؾًّػة المجوٍِة ُٖ شّةة المػاة ،واالؿجػاثّرّةت وثرةرب الجمعى
لرمُّ وؿةئؿ الجصٜم.
وثػٝؼ قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن شةلّة ِلَ خالخة مٍهٍِةتًُ ،
االلٍلّةت ،والّؾٜػةٔ ،واخػًمة ِلَ شّةة الم ٔػاة ،وزوؾةهّجٌة .وِظجػؽ
ٔ
ٔ
مٍهٍع الّوٕ هع المػاة زمُّ اهفًة ومفةرُِ قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن
المؾلمّن.
ِ ّٕٝجم ثوَّم قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن؟
ثم ثممّم الٌّ ٜٞالمٗجٍح لفبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن لجصّ٘ٙ
ٔ
ٔ
اٚمَ ٚعر من المفةرٝة من المرمٍِةت المجوٍِة والمؾجٙلة واالٖػاد ،وٝغلٛ
لوُ الٙػار الرمةُِ ،وال ثٍزع ِوٍِة رؿمّة لفبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن
ٔ
ٔ
المؾلمّن واالِوةء ًم مرمٍِة واؿّة من االٖػاد والموَمةت الغِن ِصةٍَٖن
ِلَ اثمةؿ مجبةدؿ مُ الفبٜة.
ِجٍٜن مرلؽ ثوّٗغ البػهةمذ من ِ 30-20وٍا من الػزةؿ والوؾةء المفةرّٝن
ُٖ زٍاهب الفبٜةت الّةبػة للصعود اإلٚلّمّة داط ٞالفبٜة لٗجػة ٝبّػة من
الؼمنٌٖ .م ِجصملٍن المؾؤولّة الػاّؾّة لجًٍِػ و ثوّٗغ طًى الّم. ٞ
ِجصم ٞمٜػجب الجوؾّ٘ العولُ المؾؤولّة الػاّؾّة لجّؾّػ لٞثوؾّ٘ بّن
ٓ
ٔ
االِوةء .وثجٍازع مٜةثب الجوؾّ٘ اإلٚلّمّة ُٖ بةٝؾجةن )اؿّة( والؾؤةؿ
ٔ
ٔ
ٔ
)اٖػِّٙة والفػؽ االوؿى( وًُ المؾؤولة ِن ثوؾّ٘ اهفًة الفبٜة ُٖ
ٔ
موةيٌٙة وبةلػٓم من اهٌة مؾجٙلة ٚةهٍهّة ومةلّة ،ثَ ًُ ٞالمٍٜهةت الػاّؾّة
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مةًُ قبٜة الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن
لفبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن ،واؿجوةدا الثمةالت المٜةثب مُ
ٔ
ٔ
ٔ
االِوةء ،ومّػٖجٌم وٌٖمٌم ابهفًة وؿّةٚةت االِوةءٍِٙ ،م مٝػجب الجوؾّ٘
ٔ
العولُ والمٜةثب اإلٚلّمّة بومةن ان الوةس ذات االًجمةمةت المجفةبٌة
ٓ
ثجٙةب ٞوثوُ الؿجػاثّرّةت والظًى والّم ٞبصّح ِعِم  ٞٝموٌمة االطػ
وبةلجةلُ ثّؼِؼ الّٗةلّة المصلّة واإلٚلّمّة والّةلمّة.
مة ًُ مبةدئ قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن؟
ٔ
ثػٝؼ قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن ِلَ الٍٙاهّن واالِػاؼ واؿواُٚ
ٔ
الملمٍس ُٖ شّةة المػاة .وِفم ٞذل ٛالممةرؿةت المجوٍِة والٍٙاهّن المموٗة
ٔ
اهٌة 'مؾلمة' )الوةزمة ِن ثٗؾّػات مظجلٗة للومٍص العِوّة و  /االؿجظعام
ٔ
ٓ
الؾّةؿّػػَ للعِن( ،واخةر ذلِ ٛلَ المػاة ،ولّؽ ِلَ دِن اإلؿالم هٗؾي .
ثٍٙم الفبٜة ببوةء الرؾٍر الٍاِّة ِبػ الٌٍِةت -وهمن ؿّةٚةثوة ِلَ المّّع
ٔ
ٔ
ٔ
العولُ .وهصن هٌجم ِلَ االطك بةلمػاة المٌمفة وِفم ٞذل ٛالمػاة ّٓػ
ٔ
ٔ
المؾلمة ُٖ العوؿ ذات االٓلبّة المؾلمة ،وطةلة شّح المؾةشةت لالٚلّةت
ٔ
ٔ
العِوّة ثجوةٚك بؾػِة ،واالٚلّةت المؾلمة الجُ ثٍازي الجمّّؼ واالهًٌةد ،او
الّومػِة ،والوؾةء اللٍاثُ ِؤٝعن ِلَ ًٍِةثٌن الروؾّة – بمة ُٖ ذلٛالجٍزي
ٔ
الروؾُ دون االٚجمةر ِلَ ذل -ٛالجُ ثرػم او ال ثٙب ٞازجمةِّة .
ٔ
ٔ
وثعرؾ قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن ان هوةالت المػاة مجػابًة
ومجٜةملة ،ولغل ٌَٖ ٛملجؼمة بةلجوةمن العولُ .وثؤِع وثٙعر الفبٜة الجّعدِة
ٔ
ٓ
ُٖ االراء وثّٜؽ ذل ٛبف ٜٞواَِ ،شّح ِصعد االٖػاد والرمةِةت الػثبًّن
ٔ
من من طالؿ الفبٜة االولٍِةت الظةلة بٌم واالؿجػاثّرّةت وٖٙة لؾّةٌٚم
الظةص.
لٙع لّب الموصَ الفظمَ دورا ًةمة ُٖ ِم ٞالفبٜة الجُ ثٙعر الجوةمن
ٔ
والعِم الوفى الغيِمع بي االِوةء بّوٌم البّن ِن يػِ٘ المفةرٝةت
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مةًُ قبٜة الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن
اؿقظمّة .
مةذا ثّٗ ٞقبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن؟
الجوةمن والجوبٌّةت
ثؾجرّب الفبٜة إلَ الصمالت والجوبٌّةت العولّة للصػٝة بةإلهةٖة إلَ ثعاولٌة
ٔ
وبعؤًة من المرمٍِةت والصلٗةء مُ الفبٜةٝ ،مة ثٙعم العِم الملمٍس لالٖػاد
من الوؾةء ُٖ ق ٜٞمّلٍمةت ِن شٌٍٚٙن الٙةهٍهّة ،والمؾةِعة ُٖ ثٙعِم
يلبةت اللرٍء ،واالثمةؿ بمؤؿؾةت العِم الموةؿبة ،و ثٙعِم العِم الوٗؾُ،
إلض.
الجٍال ٞوطعمةت المّلٍمةت
ثوُ الفبٜة الوؾةء ِلَ اثمةؿ مبةقػ مُ بّوٌن البّن لجؾٌّ ٞالجبةدؿ
ٔ
ّٓػ الٌػمّةللمّلٍمةت والظبػات واالؿجػاثّرّةت وِوًٍي ذل ٛاِوة ِلَ
ٔ
ثٍخّ٘ االثرةًةت ،وهفػ المّلٍمةت بّن االِوةء والصلٗةء وطل٘ الجظلّالت
ٔ
ٔ
الرعِعة ودِم مفةرٝة االِوةء ُٖ الجبةدالت واالشعاث العولّة .وبّومة ثموس
ٔ
ٔ
ٔ
الفبٜة االولٍِة الشجّةزةثةالِوةء ٌَٖ ثؾجرّب بف ٜٞاهجٙةاُ اِوة لًلبةت
ٔ
للصمٍؿ ِلَ مّلٍمةت منِ ،لَ ؿبّ ٞالمدةؿ ،اال ٝةدِمّّن والوةقًّن،
وؿةا ٞاإلِالم،والٍٝةالت العولّة والصٍٜمة والمؤؿؾةت.
بوةء الٙعرات
ثٍٙم الفبٜة ببوةء ٚعرة مرمٍِةت الػبى المجٍاللة من طالؿ الجعرِب
العاطلُ ُٖمٜةثب الجوؾّ٘ ،وثبةدؿ العورات الجعرِبّة وورش الّم. ٞ
اإللعارات ووؿةا ٞاإلِالم
ٔ
ثٍٙم الفبٜةبرمُ وثصلّ ٞوثٍزُِ المّلٍمةت المجّلٙة بجرةرب المػاة المجوٍِة
واالؿجػاثّرّةت الؾّةٚةت المؾلمة بةؿجظعام مرمٍِة مجوٍِة من وؿةاٞ
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مةًُ قبٜة الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن
االِالم ٌَٖ .ثجػزم المّلٍمةت من وإلَ الٗػهؾّة والّػبّة و واإلهرلّؼِة شّدمة
ٔامٜن ذل. ٛثجػزم المرمٍِةت المجٍاللة ٔاِوة المّلٍمةت إلَ لٔةت ٔاطػى
ِعِعة.
بػهةمذ اإللعارات الوفى ِوجذ الجةؿي:
 ملٕ ٚةام ِلَ مٍهٍع،وًُ مرلة مٍؿمّة ثٙعم مّلٍمةت شٍؿ شّةة
ٔ
وهوةالت واؿجػاثّرّةت المػاة ُٖ المرجمّةت والبلعان اإلؿالمّة المظجلٗة.
ٔ
 ورٚة إطبةرِػػَ ٖملّة ِن المػاة ،والٍٙاهّن والمرجمُ من ٚب ٞقػٝت
ٔ
ٓةى ،مٜػجب الفبٜة ؿلجوؾّ٘ اإلٚلّمُ ُٖ اؿّة؛
ٔ
ٔ
ٔ
 ورٚةت بّن الصّن واالطػ  --ودراؿةت مصعدة و المٍاد الجُ ،الؿبةب او
ٔ
ٔ ٔ
يٍلٌة او اؿلٍبٌة ،ال ِمٜن ان ثعرج ُٖ ؿلؾلة الملٕ ؛
ٔ
ٔ
ٔ
 موفٍرات اطػى بفةن ٚوةِة مصعدة مدٍٚ ٞاهّن االؿػة ،و شػٝةت
ٔ
ومبةدرات واؿجػاثّرّةت المػاة ،ومة إلَ ذلٛ
لمؼِع من المّلٍمةت وثوؼِ ٞاإللعارات بػزةء زِةرة المٍُٚ
www.wluml.org/english/publications.shtml
ثعِػ الفبٜة مٍِ ُٚلَ قبٜة االهجػهت ٓةِة ُٖ االهجفةر بةإلهرلّؼِة والٗػهؾّة
ٓ
ٔ
والّػبّة والٗةرؿّة ،وِجم ثصعِدي بف ٜٞموجَم مُ االطبةر واالراء ،وِعٍِ إلَ
اثظةذ إزػاءات واإللعارات: www.wluml.org
المفػوِةت الرمةِّة
ٔ
وثوموت المفةرُِ الرمةِّة المبةدرات االمبوّة ِلَ مٍهٍع ِوفة
ٔ
موةالشجّةزةت والممةلس والجصلّالت المفجػٝة لالِوةء .إن المرمٍِةت
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مةًُ قبٜة الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن
ٔ ٔ
المجٍاللة واالٖػاد اشػار ُٖ المفةرٝة الشجّةزةثٌم والٙعرة ،وٚع ثوموت
المفةرُِ الرمةِّة من خالخة الَ اٝػدػ من ِفػِن مرمٍعة قبّٜة ،واؿجمػت
ٔ
من بوّة اقٌػ إلَ ِفػة ؿوٍات .وِرػي ثوؾّ٘ وثًبّ٘ المفةرُِ بفٜٞ
ٔ
ٔ ٔ
راّؾُ ِن يػِ٘ المرمٍِةت اواال ٖػاد ُٖ البلعان او المرجمّةت المصلّة
الجُ ِجبٍّن لٌة وثٍٖػ مٜةثب الجوؾّ٘ الجؾٌّالت ِوع الوػورة .
ٔ
وثوموت المفةرُِ الرمةِّة الجعرِب ودورات وشلٙةت ِم ٞوبصٍث من ازٞ
العٍِة ،االزجمةِةت والجبةدالت شٍؿ المٍاهُّ المجظممة.
اقجملت المفةرُِ الؾةبٙة ِلَ مة ِلُ:
بػهةمذ ثبةدؿ )( 1988

ٔ
ٓ
ازجمةِةت الجٗؾّػات الٙػاهّة ) (1990و لالِوةء من ٓػب اٖػِّٙة

ٔ
)ٓ (2002ػب اٖػِّٙة الٗػهٍٍٖٜهّة ) ( 2004
ٔ
بػهةمذ المػاة والٙةهٍن ُٖ الّةلم )( 2001-1991

الصػٝة الوؾةاّة ُٖ مّةًع ّٚةدة الّةلم اإلؿالمُ  1998و (1999

الوٍع اإلشالؿ ُٖ الؾّةٚةت المؾلمة (2002-1999

ٓ
ٔ
ٔ
مبةدرة لجّؼِؼ ٍٚاهّن االؿػة االٖٔةهّة  --إهمةؼ )  -- 2002شجَ اال
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المٙعمة

المٙعمة
ٝةؿوعرا بةلجفّن
ٔ ٔ
ٔ
ال ٝػدػ من ِٙعِن ،هةٚـ الوؾٍٍِن اخةر والّةت الٍٙى الؾّةؿّة العِوّة الّمّوّة المجًػٖة
ٔ
ٔ
واالؿجػاثّرّةت المفجػٝة لمٙةومة االلٍلّةت؛ ولٜن ٝوؾٍِّن الزاؿ ِلّوة ان هًٍر ثصلّال
مصٜمة للبعاا ٞالملمٍؿة شّح الزلوة ُٖ شةزة إلَ مدً ٞغا الوٍع من الجصلّالت  َٝهوج ٞٙالَ
ٔ
مة وراء المٙةومة وهمبس اٝػدػ ّٖةلّة ُٖ دٖةِوة ِن رؤِة بعِلة للمرجمُ .لٙع شةن الٍٚت
للموةٚفة المجّمٙة للّلمةهّةت ُٖ ٍ ٞإيةر الؾّةؿةت الّمّوّة المجًػٖة المجمةِعة ِةلمّة
ٔ
والمبػرة بةلػمػزّّة العِوّة واخػ اللّبػالّة الرعِعة المجمةِعة ِلَ الصٍٝمة العِمٙػايّة
والجومّن االزجمةَِ.
ٔ ٔ
هؾجظعم ٝلمة "الّلمةهّةت" ُٖ لّٔة الرمُ للجػّٝؼ ِلَ شّٙٙة اهي اوال البع من اؿجٜفةؼ
المٗةًّم والومةذج المجّعدة "للّلمةهّة"؛ ِٗو ٞالبّن– طةلة الّةملّن ُٖ اإليةر الٗػهؾَ
ٔ
او المجػةخػِن بةلجرةرب الؾّةؿّة الٗػهؾّة -ثصةقَ ًغا الممًلس ٝلّة واؿجظعام ممًلس
ٔ
مصعد زعا وًٍ "الؿّجّي" وذل ٛلّعة اؿبةب ذٝػًة الّعِع من المؾةًمّن ُٖ ٝػجةبةثٌم لٌغا
الّعد ) .مّػا ،بّوفةِ(ٛ
ٔ
ٔ
ًوةؾ الّعِع من االؿبلة الملصة الجُ ثصجةج إلَ ازٍبة؛ ِ ّٕٝمٜن الػبى بّن ًغى المٗةًّم
المجّعدة للّلمةهّة والؾّةٚةت المجوٍِة الظةلة بوة ِلَ المّّعِن االؿجػاثّرُ والجظًًَّ؟
ٔ
ٔ
ِ ّٕٝمٜن للمؤموّن واالطػِن ممن ِظجةرون دالالت اطػى لٌٍِجٌم الجٍال ٞمُ الومةذج
المجّعدة  ًٞ :المبةدرات الّلمةهّة والمبةدرات المؾجوعة إلَ العِن ُٖ ثوةٚن مجالزم بةلوػورة
ٔ
ٔ
ام من الممٜن إِرةد ٍٚاِع مفجػٝة؟  ّٕٝثػثبى الّلمةهّةت بةاللٍلّةت "المجًػٖة"
ٔ
و"المّجعلة"؟ مة ًٍ الجةخّػ الوٍَِ المصعد ل ٜٞهمٍذج من همةذج الّلمةهّة؟ مة ًٍ رد ّٖٞ
الوؾٍِّن للؤى الٙةدم من المجبػِّن وموَمةت شٍٙؽ اإلهؾةن المّػوٖة ...إلض لجٗوّٞ
المبةدرات المؾجوعة إلَ العِن؟ ِ ّٕٝمٜووة العٍِة إلَ الٗم ٞبّن العولة والعِن دون ثّؼِؼ
الجوةٚوةت الّةمة والظةلة الجُ ٍ ٞالوؾٍٍِن ِوجٙعوهٌة ِلَ مػ ٍِٙد ِعة؟ ِ ّٕٝمٜن

الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن – ملٕ 28

18

المٙعمة
اؿجّّةب االطجالؼ الدٙةَٖ دون ثٙؾّم المرجمّةت وثّؼِؼ الجصٜم الغٍٝرى ُٖ شّةة الوؾةء؟
ٔ
ِ ّٕٝمٜن للوؾٍِّن همةن ان ثمبس الّلمةهّةت وؿّلة لصمةِة وهفػ المؾةشة الدمّوة
الالزمة لٌٍَر رؤى بعِلة للمرجمُ؟
ٔ
ًغى ًَ ٖٙى بّن االؿبلة الجُ ِصجةج الوؾٍٍِن إلَ البعء ُٖ موةٚفجٌة من از ٞثصعِع
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الجّّٔػات الجُ هػِع ان هػاًة واالهَمة اال ٝػدػ مالامة للمػاة بف ٜٞاٝػدػ وهٍشة ،واِوة من
ٔ
ٔ
ٔ
از ٞطل٘ شػٝة اٝػدػ قمٍال واٝػدػ ّٖةلّة.
ٌِعؼ ًغا الّعد إلَ المؾةًمة ُٖ ًغى الموةٚفةت ِن يػِ٘ ثٙعِم ثصلّالت مجّعدة
ٔ
للّلمةهّة من هةشّة الوَػِة والظبػة الٍاّّٚة ُٖ ؿّةٚةت مجوٍِة مد ٞالرؼااػ ،االرزوجّن،
المّن ،ممػٖ ،ػهؾة ،الٌوع ،إًِةلّة ،الؾّؤةؿ ،زوٍب إٖػِّٙة والؾٍدان.
ٔ
ٔ
ثبعا الٜةثبة وِػػَ ًغا الّعد بجصغِػ مٍزؼ من ان الّلمةهّة لّؾت شال للغٍٝرِة ،ثجبّي
ٔ
ٔ
موةٚفجةن مًٍلجةن من البةشح) الّةلم( المؾلم ِبع هللا الوّّم واال ٝةدِمَ االرزوجّوَ طٍان
ٔ
مةرٖ ٍٝةزٍّهَ اللغِن ِّعان اهٗؾٌمة هةقًّن لصٍٙؽ اإلهؾةن؛ ثجومن الموةٚفجةن الومةذج
ٔ
الممٜوة لّّٜٗة ِم ٞالّلمةهّة ِلَ شمةِة وهفػ شٍٙؽ االهؾةن ُٖ الؾّةٚةت الجُ ِٔلب ٌّٖة
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
العِن ِلَ المرجمُ ) ؿٍاء ٝةن العِن اإلؿالمَ او المؾّصَ او اي دِن اطػ( .بّومة ِٙعم
لٌّب بوفةِض المّػوؼ ب "مٗجَ مةرؿّلّة" الجمةؿة مجصمؾة للّلمةهّة – الؿّجّيٖ -ػهؾّة
ٔ
ٔ
ٔ
االؿلٍب ِلَ اهٌة الًػِٙة الٍشّعة لومةن ازدًةر اإلؿالم ُٖ اوروبة.
ٔ
إهي لمن الٌةم ٌٖم االثرةى االلٍؿي للعولة ؾي ثٍٙد الموةٚفةت إلَ ثصلّّٖ ٞةؿ؛ ولغلٖٙ ٛع
ٔ ٔ
ٔ
ثوموة ُٖ الّعد الجصلّ ٞالمٍزؼ والػااُ بٙلم إرٖةن اشمع ِن ّّٗٝة اٚجوةع اشع اًم الّٙةاعِّن
ٔ
ٔ
ُٖ االلٍلّة المؾلمة بةرااي ِن الّالٚة بّن العولة والعِن.
ٔ
ٝمة ِجومن الملٕ ِعدا من اإلؿٌةمةت من إٖػِّٙة الجُ ثفجمِ ٞلَ بصح الّ ٞمن الوؾةاّة
ٔ
الؾّؤةلّة بّوعا مبٍ ،وذل ٛؾزٌع واع لجعارؾ اطجالؿ الجٍازن ُٖ الؾّةٚةت واالٚةلّم المًٔةة
ٔ
ُٖ الموةٚفةت شٍؿ الّلمةهّةِ .غٝػ الّعد اِوة مٙةلجّن شٍؿ الجصعِةت الجُ ثٍازي زوٍب
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المٙعمة
ٔ
إٖػِّٙة ُٖ ٖجػة مة بّع الجمّّؼ الّومػى؛ المٙةلة االولَ بٙلم اإلمةم رقّع ِمػ وثٙجػح إيةر ِمٞ
للجٗةِالت مجّعدة العِةهةت ُٖ مرجمّةت مة بّع المػاع – بوةء ِلَ الجّعدِة ،الجؾةمس
والّلمةهّة ُٖ الصّةة الّةمة .
ٔ
ٔ
المٙةلة الدةهّة ًَ إؿٌةم الّ ٞمن رقّعة مةهرٍ ثفػح ّٖي ِ ّٕٝمٜن ان ِو ٞمٌٍٗمة
ٔ
الّلمةهّة والعِن مبّوة االخػ اإلقٜةلُ ِلَ شٍٙؽ الوٍع االزجمةُِ ) الصٍٙؽ الروعرِة( .
ٔ
ِّجبػ الجمّّؼ الّومػي المجًػؼ ،الممٜن ٌٍٍرى ُٖ ؿّةؽ مٗجػض اهي دؿجٍرى و"ِلمةهَ"،
مٍهٍِة ِوّٜؽ ُٖ همٍص لروة قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن الموّٙعة شٍؿ
ٔ
مٍهٍع الّلمةهّة ُٖ ِةم موجعى زمّّة شٍٙؽ المػاة ُٖ الجومّة  2005شّح ٝةن ذلٛ
واهصة ُٖ الّػض المٙعم من ِوٍة لروة الموةٚفةٖةًّعا هّوػ بظمٍص الٌوع.
ٔ
وثٍهس هةدِة الّلَ الجصعِةت الجُ ثٍازي هةقًَ شٍٙؽ المػاة الّلمةهّّن وبوّةثٌم الوَػِة
ٔ
ٔ
ِوع مصةولة الجمعى لاللٍلّة ُٖ الؾّةؽ الممػى المصجٙن .واطّػا ِؤٝع  ٞٝمن يةرؽ مّػا
ٔ
واؿٔةر ِلَ إهرّوّػ ِلَ الجٙةلّع الفةاّة للّلمةهّة ُٖ الرؼااػ والٌوع ِ ٞٝلَ شعى ،وِفربةن
ٔ
ٖف ٞالّٙةدة الؾّةؿّة الٍٙمّة ُٖ الؾمةح للّلمةهّة ان ثؼدًػ موغ ثص ّ٘ٙاالؿجٙالؿ ِن
ٔ
الصٜم االؿجّمةرى -وِلَ ذلٜٖ ٛالًمة ِرةدؿ مٙلال من قةن ثومّة العِمٙػايّة مصلّة.
لٙع هموة ُٖ ًغا الّعد ٚؾمة زعِعا ِن "المٍاد ذات الملة" والجَ ثفجمِ ٞلَ مظجةرات
ٔ ٔ
ٚمّػة من الٗٙػات ذات الملة الجُ إمة ثػثٜؼ ِلَ االطبةر او مٍزٌة للّم) ٞبّةهةت المصٕ،
ٔ
ٔ
هعاءات للّم... ٞإلض( وهصن هّجٙع ان ًغى المٍاد طلّٗة ًةمة او مٍارد إهةّٖة للموةٚفةت.
ٔ
هجٍ ُٚمن اِوةء قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن والمؾةهعِن لوة والرمُ الّػِن من
ٔ
ٔ
الرمٌٍرالمؾجٙب ٞللملٗةت ان ٍِٜن اراء مظجلٗة ِن الٗٙػات المٍزٍدة ُٖ ًغا الّعد ،والجَ
ٔ
ٔ
لن ثجٍازع إذا ثفةرٝوة زمّّة االراء .و هصن هجمووَ ان ثفًّ ٞغى المرمٍِة الموجٙةة من
ٔ
الجصلّالت ،الجرةرب والمٍراد الوٙةش الغى ِؤدى بمرٌٍداثوة الرمّّة والوفةيّة الٗػدِة ان
ٔ
ٔ
ثٍٜن ؿبةٚة ُٖ همةن ان ثمبس البعاا ٞالملمٍؿة لاللٍلّةت ممٜوة ومػاّة.
ٝةؿوعرا بةلجفّن
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الغٍٝرِة ُٖ الجوٍِةت الّلمةهّة والعِوّة
ّّٖٗةن وِػػَ
ملظك
ٔ
ثرةدؿ ّّٖٗةن وِػػَ ان الغٍٝرِة شّة وثّّـ ُٖ البوةءات الٌػمّة الّلمةهّة والعِوّة ِلَ
ٔ
الؾٍاء؛ وثٙجػح الصعِح ِن المؾةواة مٙةب ٞالبوةء الٌػمَ بعال من الصعِح ِن االلٍلّةت
العِوّة.
االٖجػاهةت الموللة
ٔ
ثٍزع الّعِع من االٖجػاهةت الظةيبة شٍؿ ٚوةِة الّلمةهّة وااللٍلّة؛ ٖةلّلمةهّة ال ثّوَ
الصعاخة الٗػدِة والصٍٙؽ المجؾةوِة ثلٙةاّة .وبةلمد ٞال ِّوَ العِن الّٙم الجٙلّعِة و الًةاػّٗة
ٔ
ٔ
والبوةء الٌػمَ ثلٙةاّة شّح ال هؾجًُّ ان هٗجػض ان العولة الّلمةهّة ثومن المؾةواة الوٍِّة
بمٍرة ثلٙةاّة .ثجٍازع الغٍٝرِةت ُٖ الجوٍِةت الّلمةهّة والعِوّة.
الغٍٝرِةت الّلمةهّة
ٔ
ٔ
الٍٜهٍٗقّة ًَ مدةؿ لغٍٝرِة ِلمةهّة ِمػًة خالخة االؼ ِةمة وٌّٖة دور االب لّؽ مفػِة
ٓ ٔ
ٔ
بةإلقةرة إلَ ٍٚة ٍٖؽ البفػ )اي هللا ،الٌة او الٙةهٍن اإللٌُ( .بعال من ذل ،ٛالٙةهٍن الغٍٝر ي
مفػع ُٖ ق ٜٞالٜػٗةءة الؾّةؿّة.وِؾجوع ثف ّٜٞالعولة الغٍٝرِة ِلَ الجّةِـ بّن
ٔ
ٔ
اإلمبػايٍر ٝةب ِلَ المؾجٍى الٜلُ واالبٜإمبػايٍر ِلَ المؾجٍى الرؼاُِٗ ًٞ .ة الؼمن ِن
الوَةم الغٍٝرى الّلمةهُ الٙعِم؟
ٝالٝ .ةنت ًوةؾ لصٍة للٍٜهٍٗقّة ُٖ المّن الفٍِّّة وؿّؤةٍٖرة ُٖ مػشلة مة بّع -1978
ٝال موٌمة دولة ِلمةهّة ذات همٍ اٚجمةد ي مػثُٗ") .همٍ اٚجمةدي مػثُٗ" مغٍٝر ُٖ ًغا
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الؾّةؽ الن ًوةؾ اِجٙةد طةيئ اطػ قةاُ اال وًٍ ان الغٍٝرِة ثٍزع ٖٙى ُٖ البلعان موظٗوة
الومٍ االٚجمةدي(.
لؾٍء الصٌ ،الغٍٝرِة ال ثؼاؿ ٚةامة شجَ ُٖ البلعان ذات الومٍ االٚجمةدي المػثُٗ ِ--لَ
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ؿبّ ٞالمدةؿٖ ُٖ ،جػة مة بّع  1978مُ  60ملٍّن من 'اإلهةث المٍٗٙدِن" ُٖ المّن و رٚم
مؼدوج لمّعؿ الومٍ االٚجمةدي(.
ٔ
إن الٗةقّة ًَ مدةؿ ِلَ البًػِةرّٝة الّلمةهّة الصعِدة شّح ًوة هرع ان ثٙعِؽ المٗةت
الغٍٝرِة وبوةء الٜػٗةءة الؾّةؿّة ِلٌّة ِؤدي إلَ الّوٕ الغؾوري الموَم ،الغى ِّجبػ ٓةلّة
ٔ
ٔ
ٝةؿمَ ثّبّػ ِن المٍايوة .إن الوؾةء ِػوهن ِلَ البٙةء ُٖ الموؼؿ وِوَػ لٌن ّٖةلمٙةم االوؿ
ٔ
من طالؿ المٗةت البٍّلٍزّة واالزجمةِّة الموربة للٙةدة والروٍد .ومػة خةهّة ٖإن ًغى االراء
ٓ ٔ
ٔ
لّؽ لٌةقػِّة مؾجوعة إلَ مػزُ ِجبُ ٍٚة ثًٍٗٚةٚة البفػ )اي هللا ،اال لٌة او الٙةهٍن
ٔ
ٔ
اإللٌُ(.ومن االمدلة ِلىةلعوؿ الٗةقّة إًِةلّة الٗةقّة والمةهّة الوةزِة ،وٝالًمة ثّمالن
ٔ
ٝعولّلمةهّة وٚع ورث الٗةقٍّن الرعد ُٖ اوروبة المّةلػة ًغا الجٍزي الّلمةهُ .
ٔ
وِلَ ذلٖ ٛإن الّلمةهّة ال ث٘ثنى البًػِةرّٝة بةلوػورة وال ثّوَ المؾةواة بةلوػورة اِوة.
ٔ
ّٖلَ الّٜؽ ًوةؾ امدلة من المؾةواة العِوّة مد ٞالبٌةاّة و الًةاػٗة الفةٝػِة ُٖ المؾّصّة
ٔ
ودِةهةت اطػى ّٓػ ٝػجةبّة .وِلَ ذلٖ ٛإهي ال ٍِزع مّةرهة مبةقػة بّن مة ِؾمَ "الفمةؿ
الّلمةهَ" والّمّن المجعِن".
"الفمةؿ الّلمةهَ" مٙةب" ٞالّمّن المجعِن"؟
الف 1 ٜٞالجفةبٌةت واالطجالٖةت:
الفمةؿ

الّمّن

لّٔة الفػِّة

الّلمةهَ

الفمةؿ الّلمةهَ

الّمّن الّلمةهَ

الٜػٗةءة الؾّةؿّة –
الًػِٙة المدلَ لصٜم
العولة

المجعِن

الفمةؿ المجعِن

الّمّن المجعِن

الٍٙة مة ٍٖؽ
البفػِة ،الٙةهٍن
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اإللٌَ
ٔ
الّٙم االؿةؿّة

ٔ
المؾةواة ٝةمن

الجؾلؾ ٞالٌػمَ
ٔ
ٝةمن

وهُ الٍٙاهّن
االزجمةِّة

ٔ
لمةذا ِجمةِع " الّمّن" االن؟
ٔ
ٔ
ٔ
لمةذا البصت االلٍلّةت المجعِوة والٗةقّةت الرعِعة الّلمةهّة مٌّموة االن؟ مة الغى ثجمّؼ
بي ًغى اللصَة الجةرِظّة؟
ٔ
ُٖ ِةم  ،1990ثبّت االهجمةرات الػاؿمةلّة هٌةِة الصػب البةردة – وًَ "هٌةِة الّةلم" ٝمة
ٔ
ًِل٘ ِلٌّة ٖػاهؾّؽ ٍٍِٖٝةمة  (1992) 1او ِلَ شع ٍٚؿ زّٗػى ؿةش  ،( 2000) 2لٙع مػرهة ب
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
"خٍرة راؿمةلّة" شّن " البس اٚجمةد الؾٍؽ والوَةم الػاؿمةلَ ،الومٍذج المصجغى االوشع
بةلوؾبة للٔةلبّة الَّمَ من الّةلم.
ٔ
إن مغًب "البٙةء لالللس" – الّبةرة الجُ ابجعٌِة ًّػبػت ؿبوؾػالغى اطجػع " العاروِوّة
ٔ
ٔ
االزجمةِّة"ِ -ؾػى ُٖ يّةت موً٘ الػاؿمةلّة .والػاؿمةلّة لّؾت بةلًبُ مرػد ًّٜٞ
ٔ
مؤؿؽ للؾلًة ِلَ ؿبّ ٞالمدةؿ )الصٜم االشةدى( ولٜوٌة ِملّة ثٙؾّم الؾلًة الجُ ثَٞ
موجرة لٙلة من الٗةاؼِن ُٖ ٍ ٞزمُ من الظةؿػِن.
ومن طالؿ ًغا الؾّةؽًِ ،ػح ؿؤاؿ الفػِّة هٗؾيِ ًٞ :ؾجص٘ الٗةاؼون ٍٖزًم والظةؿػون
ٔ
طؾةرثٌم؟ لٙع بػزت االلٍلّةت والٗةقّةت الرعِعة ٝمصةوالت لإلزةبة ِن ًغا الؾؤاؿ من
ٔ
الموٍَرِن المجوةدِن للٗةاؼِن والظةؿػِن .وٝمة ًٍ مٍهس ُٖ الف 2 ٜٞادهةى ٖإن ٝال من
ٔ
ٔ
االلٍلّةت والٗةقّةت الرعِعة زؼء ال ِجرؼا من الجٙؾّم الًبّٙػػَ للٗةاؼِن والظةؿػِنٌٖ ،مة
1فشًغيظ فىمىيبهب (ً ،)1992هبيت التبسيخ واالًغبى األخيشً .يىيىسك :فشٌ بشط
2جيفشي عبػ (" ،) 2000هقببلت" ،مىهبًذيٌج هبيتظ
http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/
minitextlo/int_jeffreysachs.html, retrieved on 26 October
2005
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ِظجلٗةن ٖٙى ُٖ مّّةر  ٞٝموٌمة للٍٗز والظؾةرة وبةلجةلَ ثّػِٕ الٗةاؼِن والظةؿػِن .
ٔ
إهي ال ِمٜن االؿجٌةهة بمّْ الفػِّة و الًبّٙة الموةدة للفػِّة لٌغى االلٍلّةت والٗةقّةت
ٔ
الرعِعة؛ شّح اهٌم ِمدلٍن ممةلس مجوةٖؾة ِلَ الّمّن ثٌعؼ إلَ طًٕ المؾةشة
ٔ
االِعولٍزّة وربمة الٍلٍؿ إلَ الصٜم.
ٔ
الف :2 ٜٞاالؿجظعامةت االلٍلّة والٗةقّة الرعِعة
ٔ
الٗةقّة الرعِعة
االلٍلّة
ٔ
اؿجظعام الصٜم الؾّةؿَ
اؿجظعام اإللي /اال لٌة/
الٗةاؼون
الٙةهٍن اإللٌَ لجبػِػ اهّعام لجبػِػ اهّعام المؾةواة – مدال
ٔ
العولة الٙةامة ِلَ الًبّٙة
المؾةواة – مدال االٓوّةء
ًَ دولة ٍِٚة ثصت ؿًّػة
مبةرٍٝن والٗٙػاء ملٍّهٍن
ٔ
الوظبة الجُ ثؾجص٘ ان ثٍٙد
العولة.
ٔ
اؿجظعام الٍٙمّةت الّػّٚة
اؿجظعام اإللي /اال لٌة/
الظةؿػون
ٔ
الٙةهٍن اإللٌَ لجّؼِؼ هَةم لجّؼِؼ هَةم اطػ للٍٗز – مدال
ٔ
ٔ
ٔ
اطػ للٍٗز – مدال المؤموٍن الؾٜةن االللٍّن اِلَ مٙةمة
ٔ
ٔ
من الٍاٖعِن الهٌم ِمجّؼون
اِلَ مٙةمة من الٜػٗةر
بةمجالٌٝم العم ،الّػؽ،
الرّوةت ،الٍين ومؤقػات
ٔ
اطػى هؾبّة
ٔ
الجصعِةت امةم الوؾٍِّن
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الغٍٝرِة َٖ الجوٍِةت الّلمةهّة والعِوّة
هصن ُٖ مػشلة ثجؾم بةلظًػ الٜبّػ الٙةدم من البًػِةرّٝةت الٙعِمة والصعِدة الّلمةهّة
ٔ
والعِوّة؛ ٖوصن هٍازي البًػِةرّٝةت الػاؿمةلّة والبًػِةرّٝةت الٗةقّة الرعِعة -المؤؿؽ
زمٌّّة ِلَ الجؾلؾ ٞالٌػمَ للٗةاؼِن والظةؿػِن والجَ ِرجةزٌة ) ِمٍج بٌة( الًمٍح شجَ
ثٍؿُ شّؼًة الؾّةؿُ.
ٔ
ٔ
والوؾةء ازمٌّن طةؿػات ُٖ ًغى الؾّةٚةت الًبّٙة؛ ٖةلصّٙٙة ًَ ان ًغى الًبّٙةت مبوّة
ٔ
ِلَ ٍٝن الوؾةء طةؿػات "ِظعمن" الٗةاؼِن ُٖ .الؾّةؽ الصةلَ للػاؿمةلّة المٍّلمة ٖٜػة
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
المؾةواة ٝػّٙمة مػٍٓب ٌّٖة لّؽ لٌة اى اًمّة بّومة ِجم ثةؿّؽ ٖٜػة ِعم المؾةواة ِلَ اهٌة "
ٔ
ٚةهٍن الًبّّة"ٚ" ،ةهٍن الٔةب"" ،الٙةهٍن اإللٌَ" او " إرادة الػب" .ال ِمٜن الٍلٍؿ إلَ
المؾةواة بّن الروؾّن إذا ٖٙعت ٖٜػة المؾةواة ٝػّٙمة مػٍٓب ٌّٖةِٜ .من الجصعى الػاّؾَ
ٔ ٔ
ٔ
امةم الوؾٍِّن ُٖ ًغى المػشلة الصةؿمة ًٍ شمةِة والعٍِة إلَ المؾةواة ٝةداة امن ازجمةَِ
ٔ
ٔ
ثٍٜن المؾةواة بّن الروؾّن زؼءا موٌة .ال ِمٜووة الجمٍر بصؾن هّة ان الّلمةهّة ٝمة ًَ االن
ٔ
ِمٜوٌة إهٌةء ِعم المؾةواة بّن الروؾّن شّح ان ًغى الممةرؿةت ثؼداد شعة وؿٍءا بجمةِع
الّمّن ُٖ  ٞٝمن الجوٍِةت الّلمةهّة والعِوّة.
ثٙعِػ
ًغا المٙةؿ مبوَ ِلَ ِػض " البًػِةرّٝةت والٗةقّةت :الجوٍِةت الّلمةهّة والعِوّة" المٙعم ُٖ
ٔ
ٔ
مؤثمػ " الّلمةهّةت ٝبعاا ٞلاللٍلّةت :اؿبلة مًػوشة للوؾٍِّن" الغى هَمجي الوؾةء ُٖ ٍٞ
ٔ
ٍٚاهّن المؾلمّن ُٖ موجعى موَمة شٍٙؽ المػاة ُٖ الجومّة الموّٙع ُٖ بةهٍٜؾ من  27الَ
ٔ
ٔ
 30اٝػجٍبػ  .2005هفػ ًغا المٙةؿ اوؿ مػة ُٖ اإللعار الػبُ ؿوٍى للجومّة لرمّّة الجومّة
ٔ
العولّة الّعد  49رٚم " 1شٍٙؽ المػاة والجومّة"
لمؼِع من الجٗةلِّ ٞن ًغا الّعد بػزةء زِةرة المٍwww.sidint.org/development ُٚ
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الّلمةهّة من موٍَر إؿالمُ
الّلمةهّة من موٍَر إؿالمَ:
ٔ
ثةمالت هَػِة ِن وٚةاُ المرجمّةت اإلؿالمّة ُٖ الٙػن الٍاشع
والّفػِن

ِبع هللا ٔاشمع الوّّم

ملظك
ٔ
ِصجٍى المٙةؿ ِلَ مٙجًٗةت مصػرة من بصح ِبعا مبةدرة مفػوع "الصعِح ِن مؾجٙبٞ
الفػِّة ُٖ دولة ِلمةهّةِ ".صجٗ ٞالمفػوع وِؾَّ للمؾةًمة ُٖ لػاع المرجمّةت اإلؿالمّة
ٔ
لجّػِٕ ًٍِجٌة طالؿ ؿّةؽ الَػوؼ المصلّة والّةلمّة الجُ ِّّفٍن ُٖ ٍلٌة .ثّجبػ االبّةد
ٔ
العؿجٍرِة والٙةهٍهّة للجرةرب مة بّع االؿجّمةرِة للمرجمّةت االؿالمّة زةهبة اؿةؿّة من ًغى
الّملّة ،طةلة الّالٚة بّن المرجمّةت االؿالمّة والعولة والمرجمُ.
مٙعمة
ٔ
ٔ
ُٖ ًغا الّمّٓ" ٞػ المٜػجم ٞبّع" )لغل ٛالٍِزع شٍاقَ لٌغى المؾٍدة( ،ازةدؿ من ازٞ
الٍلٍؿ إلَ هَػِة مجمةؿٜة للّالٚةت الدالخّة بّن العِن والعولة والمرجمُ بٔػض ثومّة
ٔ ٔ
المرجمّةت اإلؿالمّة ُٖ ؿّةٌٚة المصلَ والّةلمَ .واهة اؿمَ ًغى الوَػِة ’الّلمةهّة من
موٍَر إؿالمَ‘ ٝإيةر ِم ٞللجٍؿى بّن ًغى الّالٚةت للصٗةظ ِلَ الٗم ٞبّن اإلؿالم
والعولة وَٖ هٗؽ الٍٚت إبٙةء وثوَّم دور ّٖةؿ لإلؿالم ُٖ الؾّةؿة الّةمةٝ ،مة ًٍ مٍهس
ٔ
ادهةى.
وِجف ٜٞؿّةؽ ًغا الجٗةوض العاام بّن ًغى الّالٚةت ُٖ المرجمّةت اإلؿالمّة الصةلّة
بةلجصٍالت الّمّٙة ُٖ الٌّة ٞٝالؾّةؿّة واالزجمةِّة واالٚجمةدِة والمؤؿؾةت الجُ ِّّـ
ٔ
ٔ
المؾلمٍن ُٖ ٍلٌة وِجبةدلٍن الّالٚةت مُ المرجمّةت االطػى هجّرة لإلؿجّمةرِة االوروبّة )
ٔ
ٔ
المةرٝؾّة الؾٍّٖجّة ُٖ اؿّة الٍؿًَ( ومؤطػا الػاؿمةلّة المجصػرة الّةلمّة.
ٔ
وِجفً ٜٞغا الؾّةؽ اِوة بةلَػوؼ الؾّةؿّة العاطلّة والمرجمّّة الظةلة ب ٜٞمرجمُ بمة
ُٖ ذل ٛالجًبّ٘ العاطلَ للجّّٔػات الملٌمة من الظةرج الجُ ثؾجمػ بٌة المرجمّةت االؿالمّة
ٔ
بّع ثص ّ٘ٙاالؿجٙالؿ الؾّةؿَ ،االقٜةؿ الٔػبّة لجٍِٜن العولة ،الجػثّبةت الٙةهٍهّة
ٔ
ٔ
واإلدارِة ،الجّلّم والوَةم االزجمةَِ .وبوةء ِلَ ذلٖ ،ٛإن المرجمّةت االؿالمّة االن ثّّـ
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الّلمةهّة من موٍَر إؿالمُ
طالؿ دوؿ ذات زعود زٔػاّٖة مجٜةملة ثمةمة مُ االٚجمةدِةت الّةلمّة ،ومجٗةِلة مُ االِجمةد
ٔ
المجبةدؿ الؾّةؿَ واالموَ ،المؤخػات المجٍازعة ِبػ الدٙةٖةت ،ومة إلَ ذل.ٛ
ٔ
ٔ
مة ؿٍؼ اٚعمي ًوة ًٍ لّٔة مؤٚجة للٍّام ٞالػاّؾّة المٍٜهة لٌغى الوَػِة الجُ ؿةٚعم لٌة
ٔ
قػشة مٗمال من طالؿ دراؿة اوؿُ للظًةب الصةلَ شٍؿ مٍهٍِةت ذات الملة ُٖ مٍاُٚ
ِعة )إهعوهّؾّة ،الٌوع ،ممػ وثػّٝة( .وبّومة ثٙعم العراؿة بّن ثرةرب المرجمّةت اإلؿالمّة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
بفةن ًغى الّالٚةت ُٖ مٍا ُٚمجّعدة إال اهٌة دراؿة مٗةًّمّة اٝػدػ موٌة ثرػِبّة ممة ِّوَ اهوَ
ٔ
اهةدى بٍزٍد ثّّٙم لػِس ود ،ّ٘ٚوثٍهّس وإِةدة ثمٍر لٌغى الّالٚةت ولّؽ ِػض موةٚفة
مٗملة للجًٍرات الؾّةؿّة والٙةهٍهّة ُٖ مصًّةت مجّعدة .
ٔ
ًوةؾ وزي من ًغى العراؿة لن اٍٝن ٚةدرا ِلَ ثٙعِمي ًوة وًٍ الرعاؿ شٍؿ إذا مة ٝةن مٌٍٗم
ٔ
الّلمةهّة المٙعم ًوة مجٍاٖٙة مُ الجةرِض االؿالمَ اٝػدػ من ٖٜػة ثًبّ٘ العولة االؿالمّة
ٔ
للفػِّة ٝػٙةهٍن إِرةبَ – وًَ ٖٜػة مة بّع اؿجّمةرِةً َٖٗ .غا الرؼء من الٜػجةب ؿٍؼ اثجبُ
ٔ
المالمس الػاّؾّة للجةرِض االؿالمَ ُٖ موةي٘ مظجلٗة لجٍهّس ان العولَ ٝةهت داامة ِلمةهّة
ٔ
ٔ
بةلمّوَ المٍهس ادهةى .وبةإلهةٖة إلَ ذل ،ٛإذا ثم هؾض وثّّٗ ٞمبةدئ الفػِّة ٖإن اؿةس
ٔ
ؿلًجٌة ِجصٍؿ من ٍٝهٌة الوَةم المّّةرى لإلؿالم ٝمة ًٍ إلَ اإلرادة الؾّةؿّة للعولة .اى
ٔ
بمّوَ اطػ ،ثجًٍ ٕٚغى المبةدئ ِن ٍٝهٌة زؼءا من الفػِّة بمرػد هؾظٌة وثّّٗلٌة ٝػٙةهٍن
ٔ
إِرةبَ ممة ِرّٜٖ ٞػة العولة االؿالمّة مٜٜٗة من الوةشّة المٌٍٗمّة ومجوةٚوة الًالشّة .
ٔ
وٝمة ًٍ مغٍٝر ملظمة ّٖمة بّعٖ ،إن ٖٜػة العولة اإلؿالمّة اِوة ّٓػ ٚةبلة للجًبّ٘ ِملّة ُٖ
الؾّةؽ الصعِح بؾبب يبّّة العولة مة بّع االؿجّمةرِة ُٖ ؿّةٌٚة الّةلمَ الغى ال ِجٍاٖ٘ مُ
مٗةًّم الفػِّة الجُ ثٗم ٞبّن المؾلم والػِةِة ّٓػ المؾلمّن )الغمّّن( بعال من المٍايوّن
ٔ
وٝغل ٛوهُ المػاة.
ٔ
ًوةؾ بّن االوزي لمبةدئ الٙةهٍن الجرةرى الجةبُ للفػِّة مد ٞثصػِم الٗةاعة )ربة( وٍِٙد
ٔ
الموةربة )ٚػار( الجُ ِجبٌّة المؤموٍن يٍاِّة ٝفّةاػ االلجؼام العِوَ ،لٜن ًغى االمٍر الِمٜن
ٔ
ان ثموٌّة العولة ٚةهٍهة ُٖ ٍ ٞالَػوؼ االٚجمةدِة الصةلّة المصلّة والّةلمّة.
ٔ
ًوةؾ وزي اطػ لم ِوةٚـ ًوة وًٍ الجصلّ ٞالمٙةرن للوَػِةت المجفةبٌة لٌغى الّالٚةت الدالخّة
ٔ
ٔ
ُٖ المرجمّةت الٔػبّة من از ٞثٍهّس اهٌة داامة هجةج ثٗةوض ِمّ٘ مؾجمػ مجّل٘ بةلؾّةؽ
ٔ
همن  ٞٝمرجمُ .وبمّوَ اطػٖ ،ةلّلمةهّة ثَ ٞداامة مجغبغبة ومجمةرِة ُٖ  ٞٝمٜةن وًَ
لّؾت بةلومٍذج الدةبت ذى الوجةاذ مؾبٙة الجصعِع المٍهٍِة للجًبّ٘ المبةقػ ،وِلَ ذل ٛال
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الّلمةهّة من موٍَر إؿالمُ
ٔ
ٔ
ِمٜن هِ ٞٙلمةهّة مرجمُ مة إلَ مرجمُ اطػ .إهي لمن الص َّٙٙان بّن الظمةاك الممّؼة
للّلمةهّة ثٌَػ ِبػ الٍٚت لٜن ال ِّجبػ ذل ٛهجةزة لجصلّ ٞهَػى الش٘ للجرةرب الّملّة
للمرجمّةت المظجلٗة بعال من الوجةج الجلٙةىئ الموً َٙلمغًب مصعد .
ٔ
ٔ
وبةإلهةٖة إلَ مة ؿب٘ ازةدؿ ان الؾّةؽ الّةلمَ الصةلَ الظةص بةلجٗةوض بّن ًغى الّالٚةت
الدالخّة ٍِازي زمُّ المرجمّةت اإلهؾةهّة بوٗؽ الجصعِةت المجفةبٌة بةلػٓم من مؤقػات
ٔ
االطجالؼ الٌةمة ُٖ الّالٚةت الؾلًٍِة ُٖ المرجمّةت االؿٍِّة واإلٖػِّٙة مة بّع االؿجّمةرِة
ٔ
من زٌة والمرجمّةت الٔػبّة المؾجّمػة الؾةبٙة والمؾجّمػة الرعِعة من زٌة اطػى.
ٔ
إن الجمةِع الصعِح المجؾم بةلٍٙة والؾػِة الهمةط الٍّلمة االٚجمةدِة والدٙةّٖة ِجًلب ُٖ
المٙةب ٞثصمّوة للّٙم المجمؾٜة بةلمبةدئ العؿجٍرِة ،الصٜم العِمٙػايَ ،الفػِّة العولّة
ٔ
وِةلمّة شٍٙؽ اإلهؾةن ُٖ الؾّةؿةت المصلّة واالزوبّة المٍزٍدة ُٖ  ٞٝالمرجمّةت.
ٔ
وثؤٝع ًغى الجًٍرات ِلَ اًمّة الجػوِذ المعروس للٙعرات المؤؿؾّة المصلّة والّةلمّة من
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
از ٞشمةِة دور الٙةهٍن وِةلمّة شٍٙؽ االهؾةن .واٚجػح ان ًغا الػاى معٍِم بةلجًٍرات
المصلّة والّةلمّة الجُ شعخت طالؿ الٍّٙد المةهّة من الٙػن الّفػِن والجَ ثؤٝعًة مؤطػا
ٔ
ٔ
وبفٝ ٜٞبّػ مجالزمة الجٌعِعات االموّة المفجػٝة الٙةدمة من اإلرًةب العولَ واالشةدِة
الّؾٜػِة.
ٖبّومة ثٍازي ًغى الجصعِةت  ٞٝالمرجمّةت اإلهؾةهّة الٔػبّة وّٓػ الٔػبّة ِلَ شع ؿٍاء،
ٔ
ٔ
ٔ
ِٜمن اًجمةمَ الػاّؾَ بةلمرجمّةت االؿالمّة .ومن ًغا الموٍَر ازةدؿ ان ّٚم ومؤؿؾةت
شٜم الٙةهٍن ال ِمٜن ثصٌّٙٙة ُٖ المرجمّةت االؿالمّة دون طل٘ هَػِة واهصة ِن الّالٚة
بّن اإلؿالم والعولة والمرجمُ للصٜم المصلَ والّالٚةت العولّة.
ٔ
ٔ ٔ
وًغا لن ِجص ٘ٙمن طالؿ دولة إؿالمّة او اى يػؽ اطػى ثوٗغ الفػِّة ٝمة ًَ من طالؿ
ٔ
ٔ
الجفػُِ او الؾّةؿة الػؿمّة .الوةقًٍن الؾّةؿٍّن الغِن ِعٍِن إلَ ثةؿّؽ دولة إؿالمّة
شجَ ِجؾوَ لٌم ثوّٗغ الفػِّة من طالؿ الجفػُِ والؾّةؿةت الػؿمّة ًم ُٖ الصّٙٙة ِعٍِن
ٔ
ٔ
إلَ الوٌذ الغى ِجبّي الٍهٍّّن االوروبٍّن ثرةى الٙةهٍن والػاى المةرٝؾَ الفمٍلَ للعولة.
ٔ
وِّوَ ذل ٛاهٌم ِؾٍّن إلَ ثوّٗغ مبةدئ الفػِّة من طالؿ الٍٙة الٙؾػِة للعولة ولّؽ من
ٔ
ٔ
طالؿ الؾلًة االطالّٚة للمغًب العِوَ بةإلهةَٖ إلَ الؾًّػة ِلَ العولة من از ٞثبعِٞ
ٔ
ٔ
المرجمُ بفػويٌم بعال من ٚبٍؿ الظّةرات الصػة لالقظةص والمرجمّةتً .غى االراء ال ثجٗ٘
مُ يبّّة الفػِّة الجُ ثًٍرت من طالؿ االثٗةؽ بّن ٔازّةؿ ِعة من المؾلمّن ٝمة ًٍ مغٍٝر
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ثلظّمة ُٖ الٙؾم الجةلَ؛ وبٌغا الف ٜٞثجصعى الوؾض ٝػٙةهٍن وهَّ بةلمّوَ الصعِح
للٜلمة.
ٔ
إن الومٍذج الفمٍلَ للعولة ًٍ اِوة ّٓػ قػَِ من الموٍَر اإلؿالمَ وّٓػ مؾبٍؽ ُٖ الجةرِض
ٔ
ٔ
مة ٚب ٞاالؿجّمةرى للمرجمّةت االؿالمّة .وًٍ من الظًػ اِوة ان همبْ ٚعؿّة االؿالم ِلَ
ٔ ٔ
العولة الصةلّة بمة لٌة من ٍٚة واؿّة لجصٜم وثوَم اقّةء اٝػدػ بٜػدّػ من الصّةة الٍّمّة
ٔ ٔ
ٔ
للمٍايوّن والمرجمّةت ممة ِمٜن ان ثٍٙم بي العوؿ االمبػالّة مة ٚب ٞالصعِدة او االمػاء
الجٙلّعِّن الغِن شٜمٍا المؾلمّن ُٖ المةضي.
ٔ
ٔ
ٔ
وبةلػٓم من ذلٖ ،ٛإهي من الٍاهس ان ثل ٛاالراء الظةلة بةالهفًة اإلؿالمّة لٌة زةذبّة ٍِٚة
ٔ
بّن الّعِع من المؾلمّن؛ آلب الَن بؾبب الجٍلّٗة الظًّػة الجُ ثرمُ بّن الًٍبةوِة
المجبؾًة واالؿجبعاد الٙةسِةلغي يمٜن مال حٍجي مؤطػا ُٖ طبػات دوؿ مد ٞإِػان والؾٍدان.
ٔ
ٔ ٔ
ولٌغا ٖةهة اِةمً ٞغى العراؿة بصؽ ملس ٍٚى الِجٙةدى ان الٗف ُٖ ٞثٍهّس ًغى الّالٚةت ًٍ
ِةا٘ ٝبّػ ٍِازي ثص ّ٘ٙاالؿجٙػار الؾّةؿَ والجومّة االٚجمةدِة والّعؿ االزجمةعي
ٔ
ٔ ٔ
للمرجمّةت اإلؿالمّة الصةلّة .ومن خم ٖةهة ال اٚجػح ًوة ان الجٍهّس الوَػي لٌغى الّالٚةت
ٔ
ٔ
الدالخّة ًٍ المفٜلة الٍشّعة المٍازٌة لٌغى المرجمّةت الٍّم .ولٜن اومن بةن ًغى الٙوّة
ًَ واشعة من ٔاًم الٙوةِة الػاّؾّة الجُ ثٍازي ً ٞٝغى المرجمّةت بعرزةت مجٗةوثة ويػؽ
مظجلٗة.
ٔ
ٔ ٔ
ومن الٌةم اِوة ان هٌٗم ان الجروب المجّمع الٍاهس لٌغى الٙوةِة ُٖ الّعِع من المرجمّةت
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االؿالمّة ِمٜن ان ٍِٜن بؾبب المظةوؼ من ان الوٙةش الصػ المػِس ِمٜن ان ِػوج
ٔ
ٔ
ٔ
لمؾةهعى العولة االؿالمّة ُٖ بّن الصةالت او ِفرُ الّلمةهّة ٝمغًب مّةدى لالؿالم
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
بًبّّجي .وَٖ راِػػًَ ،غى المظةوؼ مبةلْ ٌّٖة وال مبػر لٌة شّح ان االؿالم ال ِمٜن ان ثًبٙي
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
العولة ِلَ اهي امػ من امٍر الؾّةؿة الػؿمّة والجفػُِ الػؿمي او إٚمةاي من الصّةة الّةمة
ٔ
للمرجمّةت اإلؿالمّة .وشّح ان العولة ًَ مؤؿؾة ؿّةؿّة لّؽ لٌة ِّٙعة دِوّةٖ ،إن مة
ٔ
ٔ
ٔ
ِجم ثًبّ٘ه ِلَ اؿةس اهي ؿّةؿة وٚةهٍن إؿالمُ ؿٍؼ ِّٜؽ بةلوػورة اراء وممةلس المٍٗة
الصةٝمة  .وبػؤِة ًغى الٙوّة من طالؿ ًغا الوٍء ِٜفٕ ُٖ الصةؿ الظًػ المصعؽ المجّل٘
ٔ
ٔ
بةلؾمةح لمدً ٞغى االدِةءات ان ثؾٍد الهٌة ؿٍؼ ثربػ المؾلمّن وّٓػ المؾلمّن ِلَ الّّـ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
يبٙة للػؤِة االِعٍِلٍزّة او الممةلس الفظمّة المصعودة للمٍٗة الصةٝمة .إن الػاى الٙةا ٞبةن
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ٔ
ٔ
اإلؿالم ِمٜن ان ِوصَ إلَ مة ِؾمَ بةؿ"الوًةؽ الظةص" ًٍ ّٓػ وا َّٚالن المّجٙعات والّٙم
ٔ
العِوّة للمؾلمّن ؿٍؼ ثؾجمػ ُٖ الجةخّػ ِلَ ؿلٌٍٝم الؾّةسي ،واالٚجمةدي ،والّالٚةت
ٔ
ٔ
ٔ
االزجمةِّة .وًغا الػاى ًٍ اِوة ّٓػ مصبغ الهي ِوٜػ ِلَ المرجمّةت اإلؿالمّة ٖةاعة مٍارد
ٔ
ٔ
الجّٜٗػ االطال َٚوالؾلًة المّوٍِة اال ٝػدػ ثٍِٜوّة ودِوةمّّٜة وذل ُٖ ٛثٍِٜن وثوّٗغ
ٔ
ٔ
ٔ
الؾّةؿة الّةمة والجفػُِ .وَٖ شّن اهي الِرب الجةّٝع ِلّي ٝةؿةس العولة وإدارة الّعؿ
ٔ
ٔ
بفٜلي الصةلَِّ ،جبػ االؿالم ُٖ ٓةِة المػٝؼِة بةلوؾبة للٍَِ االطال َٚالمؤؿؾةت االزجمةِّة
ٔ
للمؾلمّن لعرزة ال ثؾمس بةلجٔةهَ ِوي او ثوصّجي للوًةؽ الظةص البصتِ .مٜن لظلّٗة
ٔ
ٔ
ٚمّػة ِن االؿالم ،الفػِّة والعولة ان ثؾةِع ُٖ ٌٖم ًغا الجٙعِم ٚب ٞالعطٍؿ إلَ ثٗةلّٞ
ٔ
بّن اوزي الوَػِة المٙجػشة.
اإلؿالم ،الفػِّة والعولة الصعِدة
ٔ
ٔ
ِّع ممًلس الٙةهٍن اإلؿالمَ مولال شّح ان الفػِّة ،الوَةم الٍهَّ ُٖ اإلؿالم ًَ ،اٝػدػ
ٔ
ٔ
ٔ
وا ٞٚمن "الٙةهٍن" بةلمّوَ الصعِح للممًلس .الفػِّة اٝػدػ من ٚةهٍن بمّوَ اهٌة ثوم
ٔ
ٔ
االمٍر المغًبّة للّّٙعة ،الفّةاػ العِوّة ،المّةِّػ االطالّٚة واالزجمةِّة للؾلٍؾ بةإلهةٖة
ٔ
ٔ
إلَ الٍٙاِع والمبةدئ الٙةهٍهّة بمٍرة بصجة .وثّع الفػِّة ا ٞٚمن الٙةهٍن بمّوَ اهي ِمٜن
ثًبٌّٙة ٖٙى ٝػٙةهٍن وهَّ من طالؿ اإلرادة الؾّةؿّة للعولة ،والجَ ِةدة مة ثًلب ثفػُِ
ٔ
دؿجٍرى او هؾض بةإلهةٖة إلَ الجػثّبةت الّملّة إلدارة الّعؿ .وبٌغا الفٖ ،ٜٞإن زؾع
ٔ
ٔ
الفػِّة ِفم ٞهٍاح مٗجػض اهٌة ثًٍِّة من ٚب ٞالمؾلمّن ٝةٖػاد وزمةِة بف ٜٞمؾجٞٙ
ٔ
ٔ
ِن العولة .وًوةؾ هٍاح اطػى ثًلب ثعط ٞالعولة لجّّٗلٌة وثّؼِؼًة ِملّة  .إهوَ ؿٍؼ اهةٚـ
ٔ ٔ
ثبّّةت ذل ٛوالوٙةط المجملة بي الشٙة؛ ولٜن االن ؿةقجظعم ممًلس الفػِّة بعال من
الٙةهٍن اإلؿالمَ.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
إن الممةدر الػاّؾّة للفػَِّ ًَ الٙػان )ِؤمن المؾلمٍن بةن الٙػان ًٍ وشَ إلٌَ اطّػ
ٔ
وٖةل (ٞوالؾوة )ِةدات الػؿٍؿ( ،بةإلهةٖة إلَ الّةدات الّةمة للمرجمُ المؾلم االوؿ ُٖ
ٔ
المعِوة ،المجٍازعة ُٖ ٓػب الرؼِػة الّػبّة شّح اؿؽ الػؿٍؿ دولة ِةم  622بّع المّالد.
ٔ
ومن الممةدر االطػى المصجملة )اإلزمةع( االثٗةؽ و)الّٙةس( اإلؿجوجةج بةلمفةبٌة واالؿجوجةج
ٔ ٔ
االِجبةرى إذا لم ِجٍازع هك ٚػاهَ او ؿوة ثوًب٘ )االزجٌةد( .لٜن ًغى الممةدر ًَ من
ٔ
ٔ
الموٌرّة االِجبةرِة ُٖ ثٍِٜن مبةدئ الفػِّة اٝػدػ من ٍٝهٌة ممةدر خةبجةٖ .من المػزس ان
ٔ
ٔ
ٔ
االزّةؿ االولَ من المؾلمّن ٚع يبٍٙا ًغى االؿةلّب من از ٞثٗؾّػ وإٝمةؿ الممةدر
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ٔ
ٔ
االللّة )الٙػان والفػِّة( ُٖ ثوَّم الصّةة الٗػدِة والمرجمّّة .لٜن ًغى الّملّة مبوّة ثمةمة
ٔ
ِلَ الجٗةًم بّن البةشدّن الٗػدِّن لٌغى الممةدرواؿجّعاد مرجمّةت مصعدة ان ثؾَّ إلَ
ٔ
وثجبُ همةاس ًؤالء البةشدّن .بعات بّن المبةدئ الّةمة ُٖ الٌٍَر من طالؿ الجٙلّع
ٔ
ٔ
المجوةمَ الظةص بةلبةشدّن االوااً ُٖ ٞغى المػشلة الجُ ٍٝهت الومةذح االولَ من معارس
ٔ
الٜٗػ الجُ ٌٍػت طالؿ المػاش ٞالمجالشٙة للجةرِض الٙةهٍهَ االؿالمَ.
ٔ
ٔ
ٔ
بعا الججًٍر اال ٝػدػ اهجَةمة للفػِّة بةلٗجػة الّبةؿّة االولَ )بّع  750بّع المّالد(؛ ِجوس ًغا
ٔ
ٔ
الػاى الظةص بةلجًٍر المجةطػ هٍِة مة للفػِّة ٝوَةم مجمةؿ ٛو مؾج ٞٙبغاثي ُٖ الجةرِض
ٔ
االؿالمَ ُٖ ٖجػة بعاِة ٌٍٍر معارس الٜٗػ الػاّؾّة )المغاًب ،مٗػد مغًب( ،الرمُ
ٔ
ٔ
الموجَم للؾوة ٝةلممعر الدةهَ واال ٝػدػ ثٗمّال للفػِّة ،وثًٍر الموٌذ الٙةهٍهُ )الٍؿ
الٗٙي( .وٚع شعخت ً ٞٝغى الجًٍرات بّع ثٙػِبة ِ 250 – 150ةمة من وٖةة الػؿٍؿ؛ بمّوَ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اطػ ،لم ثّػؼ او ثًب٘ االزّةؿ الّعة االولَ من المؾلمّن الفػِّة بةلمّوَ الغى ثٍاٖ٘ ِلّي
ٓةلبّة المؾلمّن ُٖ ٖجػة زموّة الشٙة.
ٔ
قٌعت الٗجػة الّبةؿّة االولَ ٌٍٍر المعارس الٌّٗٙة اإلؿالمّة الػاّؾّة بمة ُٖ ذل ٛالمعارس
ٔ
الػاّؾّة البةّٚة إلَ االن والجَ ثوجؾب إلَ زّٗػ المعِ٘ )ثٍَٖ ِةم  -765مؤؿؽ معرؿة
ٔ
الٗٙي الفَّّ الػاّؾّة( ،ابٍ شوّٗة )ثٍَٖ ِةم (767؛ مةل) ٛثٍَٖ ِةم (795؛ الفةَّٖ )ثٍَٖ
ٔ
(820؛و إبن شوب) ٞثٍَٖ ِةم  .(855وبةلػٓم من ذلٖٙ ٛع ثةخػ الجًٍر الالش٘ واهجفةر ًغى
ٔ
المعارس بّعة ٍِام ٞؿّةؿّة ،ازجمةِّة ،ودِمٍزػاّٖة مظجلٗة؛ ثؾببت ًغى الٍّام ٞاشّةهة
ٔ
ٔ
ُٖ اهجٙةؿ ثةخّػ بّن من ًغى المعارس من موًٙة إلَ اطػى وبغل ٛمٙجمػة ِلَ موةي٘
ٔ
مصعدة مد ٞالصةؿ مُ المعارس الفّّّة ُٖ الٍٚت الصةلَ او شجَ االهٙػاض الجةم لبّن
المعارس مد ٞالدٍرى والًبػى ُٖ الجٙلّع الؾوَ.
ٔ
بةإلهةٖة إلَ ذل ٛاثري الصٜةم المؾلمٍن إلَ ثٗوّ ٞبّن المعارس ِلَ االطػى ِلَ مػ
الجةرِض اإلؿالمَ؛ ّٖلَ ؿبّ ٞالمدةؿ ثمجّت المعرؿة الصوّٗة بمّؼة ًةمة وًَ العِم الػؿمَ
من العولة وذل ٛبؾبب هفٍاٌة ُٖ الّػاؽ ،مػٝؼ الؾلًة للصٜم الّبةؿَ .وٚع اقجٌػت ًغى
ٔ
ٔ
المعرؿة ُٖ اؿّة الٍؿًَ واالمبػايٍرِة الّدمةهّة الجُ ٝػٗلت مبةدئ الٗٙي الصوَٗ ٝةؿةس
ٔ
العولة والمرةؿ الٙوةىئ .ولٜن وشجَ اواطػ االمبػايٍرِة الّدمةهّة ٝةهت ثجم رِةِة العولة
لبّن المعارس من طالؿ ثّّّن ٚوةة معربّن ُٖ المعرؿة المظجةرة وثصعِع هًةٌٚم الرٔػاَٖ
ومٍهٍع الجظمك بعال من الجفػُِ والوؾض بةلمّوَ الصعِح لٌغى الممًلصةت.
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ٔ
ٔ
ٔ
من الٍاهس ان ثٍّٚت الٌٍَر والوفةط المبٜػة ل ٜٞمعرؿة ٚع اخػ ِلَ مصجٍى وثٍزي اراء
المعارس ِلَ الفػِّةّٖ .لَ ؿبّ ٞالمدةؿ ،رٝؼت  ٞٝمن المعرؿة الصوّٗة والمةلّٜة ِلَ
ٔ
ممةرؿةت ِػّٖة ؿةبٙة الٍزٍد ثصم ٞثةخػا ٝبّػا لالؿجوجةج والظبػة االزجمةِّة واالٚجمةدِة ّٓػ
ٔ
ٔ
المعرؿجّن الفةّّٖة والصوبلّة الالثَ ثمػان ِلَ ان الجٍهّصةت الٙةهٍهّة البع ان ٍِٜن لٌة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اؿةس همَ اٝػدػ مبةقػة ُٖ الٗػان والؾوة .ولٜن من الٍاهس ان مبعا االثٗةؽ )اإلزمةع( ٚع
ٔ
ٔ
ٔ
ادى دور الٍٙة المٍشعة الجُ اثرٌت إلَ اطغ اؿجٙةء المصجٍى الدةبت للمعارس الؾوّة االربّة
من اؿجظعام الموً٘ الٗ) ٌَٙاالزجٌةد( .وبةإلهةٖة إلَ ذل ،ٛاثٗٙت زمُّ المعارس الػاّؾّة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ِلَ اهي إذا اطجلٗت االراء ِلَ مٍهٍع مةٖ ،البع ان ِجم ٚبٍؿ زمُّ االراء ِلَ اهٌة مصةوالت
قػِّة مجؾةوِة لجصعِع والجّبّػ ِن الٙةِعة شّؼ الوٙةش.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔٔ
ٔ
ٔ
ِجوس ُٖ االؿةس ان مبعا االثٗةؽ ًٍ مبعا اؿةؿَ لرمُّ االوزي ُٖ اإلؿالم الهي ٍ ٞاؿةس
ٔ
ٔ
ٔ
ٚبٍؿ الومٍص الٙػاهّة والؾوة ذاثٌة واِوة ًٍ اؿةس ِملّة ٚبٍؿ مبةدئ الفػِّة ٝؾلًة ِلَ
ٔٔ
مػ الٍٚتِ .مٜن لٌغا المبعا ان ٍِٜن هةّٖة الٍّم ُٖ ثص ّ٘ٙؿلًة مفةبٌة لمبةدئ الفػِّة
ٔ
المٍهٍِة شعِدة من طالؿ الًٍت اٝػدػ دِمٙػايّة ُٖ ٍٍ ٞػوؼ شعِدة للجّلّم واالثمةالت،
ٔ
ٝمة ؿةوهس الشٙة.
ٔ
ٔ ٔ
لٜوي من الٍاهس اِوة ان االِجمةد الؼااع ِلَ اإلزمةع بصلٍؿ الٙػهّن الجةؿُ والّةقػ ادى إلَ
ٔ
الجٙلك المجعرج لعور الموً٘ الٗ ٌَٙالمبعع بؾبب اٖجػاض ان الفػِّة ٚع ثم قػشٌة بةلٜةمٞ
ٔ
ٔ
وبةؿجٗةهة بصلٍؿ ذل ٛالٍٚت .من المصجم ٞان ٝةهت ًغى المػامة هػورِة من از ٞثصّ٘ٙ
ٔ
اؿجٙػار الوَةم ُٖ ٖجػة ؿٍٙط واشّةهة ثٗ ٜٛالمؤؿؾةت الؾّةؿّة واالشجمةِّة ُٖ المرجمّةت
ٔ
االؿالمّة .لٙع شعخت بّن الجًٍرات الالشٙة والجّعِالت ُٖ الفػِّة من طالؿ االراء
ٔ
الٙةهٍهّة والجًٍرات الٙوةاّة بّع الٙػن الّةقػ ،لٜن ذل ٛثم بصؼم طالؿ إيةر ِم ٞااليػ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
المؤؿؾة مؾبٙة وموٌذ الٍؿ الٗٙي .بمّوَ اطػ ،لم ِصعث اى ثّٔػ ُٖ الٌّ ٜٞاالؿةؿَ و
موٌذ الفؤِّة موغ الٙػن الّةقػ .وبغل ٛالفٖ ٜٞإن ثػّٝبةت مبةدئ الفػِّة اهٗملت ِن
الجًٍرات الالشٙة وشٙةا٘ المرجمُ والعولة.
بةإلهةٖة إلَ ذلٝ ،ٛةهت الًبّّة العِوّة الرًٍػِة للفػِّة وثػّٝؼًة ِلَ ثوَّم الّالٚة بّن
ٔ
ٔ ٔ ٔ
اإلهؾةن وربي اشع اًم اؿبةب مدةبػة وهمٍ المصةٝم الّلمةهّة من از ٞالٗم ُٖ ٞهًةؽ ِػِن
ٔ
من االمٍر الّملّة َِ إدارة الّعؿ والصٍٜمة بمٗة ِةمةِّ .جبػ الجمّّؼ بّن الوًةؽ الٙوةىئ
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لمصةٝم العولة ومصةٝم العولة ُٖ ٍ ٞالعوؿ االمبػالّة المظجلٗة مٙةربة للٔةِة من ٖلؾٗة
ٔ
الٗم ٞبّن المصةٝم العِوّة والّلمةهّة .ومن الممٜن ان ٍِٜن الٙبٍؿ المبٜػ ؿ"ٖمٞ
ٔ
الّم "ٞبّن مظجلٕ اهٍاع المصةٝم ٚع ؿةًم ُٖ اٚجمةر هًةؽ الفػِّة ُٖ الوٌةِة ِلَ ٚوةِة
ٔ
الٙةهٍن االؿػى ُٖ الصٙبة الصعِدة.
ٔ
ِّع همٍ االؿجفةرة الٙةهٍهّة الظةلة )إٖجةء( وزٌة اطػ للجةرِض الٙةهٍهَ للمرجمّةت اإلؿالمّة
ٔ
المػثبى بةلًبّّة العِوّة للفػِّة ٖٙع ِم ٞالبةشدٍن المؾجٙلٍن ِن العولة ِلَ إلعار اراء
ٚةهٍهّة )ٖجٍى( بوةء ِلَ يلب زٜةم المٙةيّةت وٚوةة العولة بةإلهةٖة إلَ إًِةء الومّصة
ٔ
لالٖػاد موغ بعء اإلؿالم .وٚع اؿجمػ ًغا الوٍع من الومّصة الظةلة ِلَ مػ الجةرِض اإلؿالمَ
ٔ
ٔ
والبس مؤؿؾّة موغ موجمٕ الّمػ الّدمةهَِٜ .من االطجالؼ الٌةم بّن ًغا الوٍع من الجةخّػ
اإلطال َٚواالزجمةَِ للبةشدّن المؾجٙلّن وثًبّ٘ العولة للفػِّة ٝمة ًَ وراء هَػِة
ٔ
الّلمةهّة اإلؿالمّة الجُ اٚجػشٌة ًوة.
ٔ
ٔ
ٔ
لّؽ من الممٜن او الوػوروى ًوة ان هٗصك اال لّةت المظجلٗة لجٗةوض الّالٚة بّن الفػِّة
ٔ
ٔ
واإلدارة الّلمةهّة للّعؿ ِلَ مػ الٙػون ولٜن االمػ الٌةم ًٍ ان العرزةت المظجلٗة للجّٕٜ
ٔ
ٔ
الّملَ لم ِورس ُٖ موُ ثرةوز الوَم االوروبّة موغ موجمٕ الٙػن الجةؿُ ِفػ .بعات المصةٝم
الّلمةهّة بةلعولة والمًبٙة لٌغى الٍٙاهّن ِلوّة ُٖ الؾًّػة ِلَ الوًةٚةت الٙوةاّة المعهّة
ٔ
والروةاّة ُٖ الصٙبة االؿجّمةرِة وموغ االؿجٙالؿ ُٖ آلبّة العوؿ االؿالمّة واٚجمػ هًةؽ
ٔ
الفػِّة بمٗة مؾجمػة ِلَ هًةؽ ٚةهٍن االؿػة )االشٍاؿ الفظمّة( .ولٜن شجَ ُٖ ًغا
ٔ
المرةؿ ثؾجمػ العولة ُٖ ثوَّم اطجمةلةت الفػِّة ٝرؼء من هًةؽ اٝبػ للوَم الٙةهٍهّة
ٔ
والؾّةؿّة الجةبّة للرٍٜمة والمؤؿؾةت االزجمةِّة .وبٌغا الفٖ ٜٞإن االهجٙةء بّن االراء
ٔ
المجوةٖؾة للمعارس والبةشدّن المجّعدِّن شٍؿ ٚوةِة مد ٞمبػرات الًالؽ الٙةهٍهَ )ٖؾض( او
اإلرث ٚع ِٜؽ طّةرات العوؿ المظجلٗة والصٍٜمةت ُٖ هٗؽ العولة ِلَ مػ الّمٍر.
وبةلػٓم من ذلٖٙ ٛع همَ الجٍهػ بّن شّٙٙة رِةِة العولة لمعرؿة بّّوٌة والرةزة للمصةَٖة
ٔ
ِلَ االؿجٙالؿ الجٙلّعى للفػِّة شّح ان من وازب الصٜةم ان ِصمٍا الفػِّة وِوفػوًة
دون الٌٍَر بمٌَػ المؾًّػ ِلٌّة .وٚع اؿجمػ ًغا الجٍثػ ُٖ الصٙبة الصعِدة شّح ثَٞ
الفػِّة الٙةهٍن العِوَ لمرجمُ المؤموّن بمٗة مؾجٙلة ِن ؿًّػة العولة بّومة ثؾَّ العولة
إلَ اؿجٔالؿ الؾلًة الفػِّة للفػِّة ُٖ دِم الؾلًة الؾّةؿّة .وِؾجمػ ًغا الٔمٍض بّومة
ٔ
َِ ٞالمؾلمٍن ّٓػ ٚةدرِن ِلَ هبغ الؾلًة العِوّة للفػِّة او ِلَ اؿجّعاد لموصٌة الفًّػة
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الٜةملة ِلَ شّةثٌم الهٌة ال ثٍٖػ زمُّ المجًلبةت اإلزػااّة والمٍهٍِّة الالزمة لوَةم ٚةهٍهَ
ٔ
ٔ
شعِح قةم ٞومؾجعام .وبوٌةِة الٙػن الجةؿُ ِفػ ٚعمت االدارات االؿجّمةرِة االوروبّة
ٔ
بجصً ّ٘ٙغا الوَةم بمٍرة اٝػدػ ّٖةلّة.
ٔ
إن الجوةزالت الجُ ٚعمجٌة اإلمبػايٍرِة الّدمةهّة للٍٙى االوروبّة ٚعمت همٍذزة لجبوَ ٍٚاهّن
وهَم إدارة الّعؿ الٔػبّة؛ وبةإلهةٖة إلَ ذلٖ ٛإن الٙػارات الملّٜة الّدمةهّة بػرت الجّّٔػات
ٔ ٔ
ثصت مؾمَ ثٍِٙة العولة والصٗةظ ِلَ اإلؿالم واِوة اٝعت ِلَ الصةزة إلَ ثص ّ٘ٙالمؾةواة
ٔ
بّن الػِةِة الّدمةهّّن وبغل ٛإرؿةء الٙةِعة لجبوَ الومٍذج االوروبَ للعولة الٍٙمّة ومٍايوٌّة
ذوى الصٍٙؽ الٙةهٍهّة المجؾةوِة.
ٔ
ٔ
إن اإللالشةت الجُ ادطلّت إلَ الٙةهٍن الّدمةهة اثبّت هٌذ الومٍذج االوروبَ ُٖ مصةولجٌة
ٔ
الجًبّ٘ الفةم ٞلرمُّ الٍٙاهّن ذات الم .ٞوبةلػٓم من ان اؿبعاؿ هًةؽ الفػِّة بمٍرة
ٝبّػة ُٖ مرةالت الجرةرة والٍٙاهّن الروةاّة والمعهّة ٖإهي ٝةهت ًوةؾ مصةولة للصٗةظ ِلَ
ٔ
بّن ِوةلػ الفػِّة .ثم هفػ المرلة )مرلة االشٜةم الّعلّة( ِلَ امجعاد ِفػة ؿوٍات
ٔ
ٔ
) ( 1877-1867والبصت ثّػؼ بةلٙةهٍن المعهَ لّةم  1876بةلػٓم من ِعم هفةثٌة ِلَ ًغا
الٔػض؛ ِٜمن ًعٌٖة ُٖ هؾض ٍٚاِع الٍّٙد والمؾبٍلّة الجٙمّػِة يبٙة للمعرؿة الصوّٗة
ٔ
زةمّة الف ٜٞاالوروبَ ومصجٍى الفػِّة .وٚع ٚةم ًغا الوؾض الّةم لمبةدئ الفػِّة بجبؾّى
زؼء ٝبّػ من المبةدئ ذات الملة وزّلٌة مجةشة بؾٌٍلة للٙوةة والمعِّن /المصةمّن.
ٔ
شملت المرلة ِلَ مومب الؾلًة الّلّة ؿػِّة بّع ثًبٌّٙة ،بؾبب اهٌة ثمد ٞمدةال ؿّةؿّة
ٔ
ؿلًٍِة مبٜػ للجًبّ٘ الػؿمَ الزؼاء مجّعدة من الفػِّة ِن يػِ٘ ؿلًة العولة الصعِدة،
وبغل ٛثصٍلت الفػِّة إلَ ٚةهٍن وهَّ بةلمّوَ الصعِح .وبةإلهةٖة إلَ ذل ٛيب٘ ًغا
ٔ
الجفػُِ ُٖ هًةؽ ِػِن من المرجمّةت اإلؿالمّة ُٖ االمبػايٍرِة الّدمةهّة واؿجمػ ُٖ
ٔ
الجًبّ٘ ُٖ بّن ازؼااي ُٖ الومٕ الدةهَ من الٙػن الّفػِن .إن هرةح المرلة ِػزُ إلَ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
شّٙٙة اهٌة ثجومن بّن الفػوط المةطٍذة من ممةدر اطػى ّٓػ المعرؿة الصوّٗة ممة ادى
ٔ
إلَ ثٍؿُ إمٜةهّةت االهجٙةء المٙبٍؿ من داط ٞالجٙلّع اإلؿالمَ .وٚع ٖجصت المرلة البةب امةم
ٔ
الٜػدّػ من اإللالشةت المجٍؿّة ِن يػِ٘ ثًبّ٘ مبعا االهجٙةء )ثظّػ( بّن المغاًب الفػِّة
ٔ
المجؾةوِة للفػِّة ُٖ مؤؿؾةت العولة؛ لٜن ُٖ هٗؽ الٍٚت ِؾجبّع ثعوِن اراء معرؿة
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ٔ ٔ
ٔ
واشعة ،شجَ مُ بّن االهجٙةء او ثومّن بّن االراء االطػى ،إمٜةهّة الٍلٍؿ إلَ البةشدّن
ٔ
والمعارس االطػى.
ٔ
ٔ
بعا االثرةى هصٍ االطجّةر المجؼاِع لالٖو ُٖ ٞاهجٙةء الممةدر والجةلّٕ مة بّن المٗةًّم الٙةهٍهّة
ٔ
ٔ
اإلؿالمّة والٔػبّة ُٖ الجوّٗغ بمٍرة اوؿُ ،طةلة ُٖ اِمةؿ الّٗٙي الممػى ِبع الػزاؽ
ٔ
الؾوٌٍرى ذى الجّلّم الٗػهؾَ )ثٍَٖ ِةم  .(1971بوَ الموصَ البػازمةثَ للؾوٌٍرى ِلَ الػاى
ٔ
المّٙم بةن الفػِّة ال ِمٜن إِةدة ثٙعِمٌة ُٖ مرملٌة وال ِمٜن ثًبٌّٙة دةن ثبوَ ٍٚى
الشجّةزةت المرجمّةت اإلؿالمّة .وٚع اؿجظعم الؾوٌٍرى ًغا الموصَ ُٖ ٝػجةبجي مؾٍدة
للٙةهٍن المعهَ الممػى ِةم  ،1948الٙةهٍن الّػاِ َٚةم  ،1951الٙةهٍن اللّبَ ِةم 1953
ٔ
ٔ
والٙةهٍن الٍِٜجَ والٙةهٍن الجرةرى ِةم  .61/1960و ٞٝ َٚالصةالت ٖٙع امػ شةٝم اوثٍٚػايَ
ٔ
الؾوٌٍرى بٜػجةبة مؾٍدة ٚةهٍهّة قةملة ثم ثًبٌّٙة ّٖلّة دون موةٚفةت ِةمة ،وبمّوَ اطػ ال
ٔ
ٔ
ِمٜن لٌغى اإللالشةت ان ثجم إذا ٝةن ًوةؾ شٜم دِمٙػايَ ُٖ ًغى العوؿ ُٖ ًغا الٍٚت الن
ٔ
ٔ
الػاى الّةم لم ِٜن لّؾمس بةالؿجبعاؿ الػؿمَ للفػِّة بمبةدئ ٚةهٍهّة مّػوؼ اهٌة ٓػبّة
ِلمةهّة.
ٔ
لٜن وبمٍرة مجوةٚوةً ،غى اإللالشةت زّلت االؿةس الٜةم ٞلمبةدئ الفػِّة مجةشة وؿٌٞ
الٍلٍؿ إلّي من ٚب ٞالٙوةة ولوةع الؾّةؿةت ُٖ ِملّة االهجٙةء والجبوَ الجُ من الممٜن
ٔ
همٌة ُٖ الجفػُِ الصعِحٝ .فٗت ِملّة الجةلّٕ بّن الجٙةلّع الٙةهٍهّة اإلؿالمّة والٔػبّة
ِن اؿجصةلة الجًبّ٘ المبةقػ والموٌرَ لمبةدئ الفػِّة الجٙلّعِة ُٖ الؾّةؽ الصعِحِٜ .من
الؾبب الػاّؾَ لغل ُٖ ٛالًبّّة المّٙعة والمجّعدة للفػِّة هٗؾٌة الجُ ثٍٜهت ِبػ الٙػون.
وبةإلهةٖة إلَ الظالؼ بّن المرجمّةت الؾوّة والفّّّة والغى اشّةهة مة ِجٍازع ُٖ العولة
ٔ
الٍازعة مد ٞالّػاؽ ،لبوةن ،الؾٍّدِة ،ؿٍرِة ،وبةٝؾجةن ٖإن المعارس واالراء المظجلٗة
ٔ
ِمٜن ان ٍِٜن لٌة ثةبٍّن ُٖ العولة الٍاشعة بةلػٓم من ِعم ثًبٌّٙة مبةقػة ُٖ المصةٝم.
ٔ
ٔ
ِمٜن ان ٍِٜن الّم ٞالٙوةىئ مظجلٗة ِن المغًب المجبُ من آلبّة المؾلمّن ُٖ العولة
مد ٞمة ٍِزع ُٖ دوؿ قمةؿ إٖػِّٙة الجُ ورخت ثٗوّ ٞالعولة الّدمةهّة االػؿمَ للمعرؿة
ٔ
ٔ
الصوّٗة بّومة الممةرؿةت المجبّة ًَ يبٙة للمعرؿة المةلّٜة .وبمة ان العولة الصعِدة البع ان
ٔ
ثّم ٞمن طالؿ المبةدئ المؤؿؾة رؿمّة للٙةهٍن المًب٘ ٖإن مبةدئ الفػِّة ِمٜن ان ٍِٜن
ٔ
ٔ
لٌة ثةخّػ ؿّةؿَ وازجمةَِ دون الجًبّ٘ اال لَ ٝػٙةهٍن وهَّ إال إذا ثعطلت العولة.
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ٔ
اقجعت مؤطػا الجٍابُ الؾّةؿّة والٙةهٍهّة لٌغى الجًٍرات بؾبب الجةخّػ الٌةم لالؿجّمةرِة
ٔ
ٔ
االوروبّة واالخػ الٔػبَ الّةلمَ ُٖ مرةالت الجّلّم الّةم والجعرِب المٌوَ لمٍٍَٗ العولة.
ٔ
ٔ
البصت ثّّٔػات الموةًذ العراؿّة ُٖ المؤؿؾةت الجّلّمّة ثّوَ ان الفػِّة لم ثّع مػٝؼ
الجّلّم المجٙعم ُٖ المّػٖة اإلؿالمّة ،واؿجبعلت بؾلؾلة من المٍهٍِةت الّلمةهّة الّعِع
موٌة مؾجمع من الومةذج الٔػبّة.
ٔ
ٔ
ٔ
وبةلوؾبة للجّلّم الٙةهٍهَ ِلَ االطك ،ثلٙت االزّةؿ االولَ من المصةمّن والٌٗٙةء ثعرِبة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
مجٙعمة ُٖ زةمّةت ُٖ اوروبة وامػِٜة الفمةلّة وِةدوا لجعرِؽ االزّةؿ المججةبّة او للصمٍؿ
ِلَ مػٝؼ ٚوةىئ ِةلَِ .الوة ِلَ ذل ٛوَٖ مٙةب ٞالمؾجٍى الّلمَ ٓةِة المصعودِة ُٖ
المرجمّةت اإلؿالمّة الجٙلّعِة الٙعِمة شّح اشجٜػ ِلمةء الفػِّة ) الّلمةء( الّٙةدة الٜٗػِة
ٔ
ُٖ مرجمّةثٌم ،ارثّٗت الٙعرة ِلَ الٙػاءة والٜػجةبة بّن ِةمة الوةس ُٖ زمُّ اهصةء الّةلم
ٔ
اإلؿالمَ وبةلجةلَ ٖجس البةب امةم اإلثةشة العِمٙػايّة للمّػٖة .وبٌغا الفٖٙ ٜٞع الّلمةء
اشجٜةرًم الجةرِظَ للمّػٖة وممةدر الفػِّة المٙعؿة بةإلهةٖة إلَ بعء المّلم الّةدى
الجؾةؤؿ الجٗؾّػ الجٙلّعى لٌغى الممةدر.
ٔ
ٌٍػ ثصٍؿ ًةم ُٖ المرجمّةت اإلؿالمّة اال وًٍ ثصٍؿ يبّّة العولة هٗؾٌة؛ ٖةلبػٓم من
ٔ
ٔ
وزٍد اِجػاهةت مٌمة ِلَ اؿلٍب ثصٍلٌة ُٖ ٍ ٞالػِةِة االؿجّمةرِةّٓ ،ػ ثةؿّؽ العوؿ
ٔ
الٍٙمّة الممةخلة للومٍذج االوروبَ ُٖ زمُّ المرجمّةت اإلؿالمّة الّالٚةت االٚجمةدِة
ٔ
واالزجمةِّة بف ٜٞزغرى ُٖ  ٞٝمٜةن ُٖ الموًٙة .اطجةرت المرجمّةت اإلؿالمّة بصػِة ان
ٔ
ثلجؼم بةلرع االدهَ من المّةِّػ المٍهٍِة ِن يػِ٘ االلجؼامةت الٍٙمّة والّةلمّة للّوٍِة ُٖ
مرجمُ ِةلمَ من العوؿ اإلٚلّمّة ِن يػِ٘ االشجٗةظ بٌغا الف ٜٞالمصعد بّع االؿجٙالؿ
الؾّةؿَٖ .بّومة ثٍزع اطجالٖةت واهصة ُٖ مؾجٍى ثًٍرًة االزجمةَِ واالؿجٙالؿ الؾّةؿَ،
ٔ
ثّّـ زمُّ المرجمّةت اإلؿالمّة الٍّم ُٖ ٍ ٞاهَمة مصلّة دؿجٍرِة ) بمة ُٖ ذل ٛالعوؿ
ٔ
الجُ لّؽ لعٌِة دؿجٍر معون مد ٞالؾٍّدِة ودوؿ الظلّذ( واهَمة ٚةهٍهّة ثجًلب اشجػام
ٔ
ٔ
الصع االدهَ االدهَ من شٍٙؽ المؾةواة وِعم الجمّّؼ بّن زمُّ مٍايوٌّة .وشجَ ُٖ شةلة ٖفٞ
ٔ
االهَمة الٙةهٍهّة والعؿةثّػ الٍٙمّة ُٖ االِجػاؼ المػِس بٌغى االلجؼامةت والجبػِػ الّٗةؿ لٌة
ِجم الجةٝع من ثص ّ٘ٙالصع االدهَ من االهمّةع الّٗلَ لٌة من ٚب ٞالٍا ُٚالصةلَ والّالٚةت
ٔ
العولّة .زّلت شّٙٙة اِجػاؼ العوؿ الجُ ِمدٌّٖ ٞة المؾلمٍن االٓلبّة الؾةاعة من الؾٜةن
ٔ
ٔ
بٌغى المبةدئ ٝملؼمة لٌة الصٍٜمةت االزوبّة والمرجمُ المعهَ الّةلمَ ِؾجظعمٌة من ازٞ
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ٔ
الؤى لالهمّةع لٌةً .غى الجّٔػات الِمٜن ِٜؾٌة بةلػٓم من بٙةء الجٍاٖ٘ االٍٚى واال ٝػدػ
موٌرّة مُ مجًلبةت الصٜم العِمٙػايَ والصٍٙؽ اإلهؾةهّة الّةلمّة ّٓػ مؤٝع وإقٜةلَ لمَّم
ٔ
ٔ
ًغى العوؿ وٝغا لمرجمّةت اطػى ُٖ اهصةء الّةلم.
ِوةلػ هَػِة لإلؿالم ،العولة ،والّالٚةت المرجمّّة
ٔ
ًوةؾ قةن زًٍػى وًٍ ّّٗٝة همةن الٗم ٞالمؤؿؾَ بّن اإلؿالم والعولة بةلػٓم من
ٔ
االثمةؿ الصٍّى والصجمَ بّن اإلؿالم والؾّةؿةِ .بعو الرؼء االوؿ من ًغا االٚجػاح مدٞ
"الّلمةهّة" ٝمة ًَ مٌٍٗمة الٍّم ولٜن ِؾفّػ الرؼء الدةهَ إلَ الّٜؽِّ .جبػ ًغا ثوةٚوة
داامة وًٍ زؼء من دراؿجَ؛ الّالٚة بّن العِن والعولة والمرجمُ ًَ هجةج ثٗةوض ؿّةَٚ
ٔ
ِمّ٘ وداام ولّؽ مٍهٍِة لمّةدلة خةبجة ِن الٗم ٞالٜةم ٞاو العمذ الٜةم ٞللعِن والعولة.
ٔ
ٔ
ِمٜن ان ِؾٍى ًغا الجوةٚن بّن االؿالم والعولة مُ ثوَّم الّالٚة الصٍِّة بّن االؿلم
والؾّةؿة من طالؿ الجًبّ٘ ِلَ معار الٍٚت ولّؽ ِن يػِ٘ الص ٞالٜةم ٞمن طالؿ
ٔ
ٔ
ٔ
الجصلّ ٞالوَػى .البس الؾؤاؿ االن ًٍ ِ ّٕٝمٜن طل٘ اٖو ٞالَػوؼ الجُ ثؤدى الؿجمػار
ًغى الٍؿًّة بف ٜٞبعال بوةء بعال من ثموَ شلٌة بف.ًَّٚ ٜٞ
ًوةؾ زةهب مدّػ للرعؿ من ًغى الوَػِة المٙجػشة مػثبى بةؿجظعام ممًلس الّلمةهّة ِبعو
ٔ
ٔ
ٔ
ٝةهي إقٜةلَ ومفجت ِن ايػوشجَ الػاّؾّة الهي ِّجبػ ِعواهّة هع العِن بفِ ٜٞةمً .غا
ٔ
ٔ
الممًلس مجٌم ُٖ الظًةب اإلؿالمَ الفةاُ بةهي مٍالَ للجرػبة المؾّصّة ُٖ اوروبة،
ٔ
االؿجّمةرِة والؾًّػة مة بّع االؿجّمةرِة الٔػبّة ِةمة .وِبعو اهي من المّب الجظلَ ِن
ٔ
ٔ
الػاى الفةاُ بةن ًغا الممًلس بةلوػورة وبف ٜٞيبَّّ ِجًلب اإلٚمةء الجةم للعِن من
ٔ
ٔ
المرةالت الّةمة .وبمة ان ًعَٖ الػاّؾَ ًٍ الجةّٝع ِلَ الصّةدِة المؤؿؾّة للعولة الظةلة
ٔ
ٔ
ٔ
بةمػ المغًب العِوَٝ ،مة ًٍ مفػوح ادهةىٖ ،من االٖو ٞثٙعِم ًغا المٙجػح بٌغا المّوَ بعال
ٔ
من العٍِة إلَ الّلمةهّة .لٜن مفٜلة ًغا االهجٙةؿ ُٖ الممًلصةت ًٍ اهي ٍِّؽ الجصلّٞ
المٙةرن للمرجمّةت ّٓػ اإلؿالمّة الغي ِّٗع الوٙةش ُٖ المرجمّةت اإلؿالمّة .وبةإلهةٖة إلَ
ٔ
ذل ٛثٙبلت الّعِع من المرجمّةت اإلؿالمّة من الؾؤةؿ إلَ ثػّٝة إلَ زمٌٍرِةت اؿّة
الٍؿًَ ممًلس "الّلمةهّة" ُٖ الظًةب الؾّةؿَ والمؤؿؾَ المصلَ .وبوةء ِلَ ًغا ؿٍؼ
ٔ
ٔ
ٔ
اشعد ًغا الممًلس واؿجظعمي من ازً ٞغا المٙجػح.
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الموصَ الؾّة َٚللّلمةهّة ٍٝؿةية
ٔ
هبعا بإِوةح مظجمػ لممًلس الّلمةهّة ويبّّجي الؾّةّٚة؛ الٜلمة مؾجمعة من الٜلمة
ٔ
ٔ
الالثّوّة  Speculumوثّوَ "ٖجػة ممجعة من الؼمن" او ِلَ االدؽ "روح الّمػ ".وَٖ وٚت
ٔ
الش٘ ثّٔػ المّوَ لّفّػ إلَ "ًغا الّةلم" مٍشّة إلَ اٝػدػ من ِةلم واشع ،ومجػزمة ُٖ الوٌةِة
ٔ
إلَ مٌٍٗم الّلمةهَ والعِوَ المؾجمع من ٖٜػة العهٍّى والػوشَٝ .مة ان الممًلس ثًٍر ُٖ
ٔ
ٔ
الؾّةؽ االوروبَ من "ِلمةهّة" ٝظمظمة الراهَ الٜوّؾة إلَ طمظمة الؾّةؿة وَٖ وٚت
الش٘ الٗوٍن واالٚجمةد .ويبٙة لجّػِٕ الٙةمٍسٖ ،ةلممًلس ِةدة مة ِفّػ إلَ ثعاَِ العِن
واالمجدةؿ إلَ الٗم /ٞالجمّّؼ بّن المرجمُ والعِن )ٖم ٞالٜوّؾة ِن العولة( ،ثصٍِٞ
المّجٙعات والمؤؿؾةت العِوّة ) الجصٍؿ من ممعر الٍٙة اإللٌّة إلَ ٍةًػة الٙعرة اإلهؾةهّة
والظل٘( وهؼع الٙعؿّة ِن الّةلم ومة ِجبّي من ثٙعِؽ للّٙالهّة.
ٔ
ومن وزٌة هَػى الظةلة بةلٌٗم المجّم٘ الؾّة َٚللّلمةهّةٖ ،إن مدً ٞغى االراء ًَ ِلَ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االٖو ٞاٖٜةر شٍؿ ثًٍر ًغا المٌٍٗم ُٖ مصّى اوروبة وامػِٜة الفمةلّة .مدً ٞغى االراء ِن
ٔ
الّلمةهّة ًَ ُٖ ثوةزع قعِع داط ٞالمرجمّةت المظجلٗة لعرزة اهي ببؾةية الٍِزع ٌٖم
ٔ
ٔ
موٌرَ مٍشع وممةرؿة لٌغا المبعا ِمٜن ان ثجٗ٘ مُ ثّػِٕ مٍشع .إن الّلمةهّة ُٖ الصّٙٙة
ًَ مٌٍٗم مجّعد االبّةد ِّٜؽ ِوةلػ الًبّّة الجةرِظّة ،الؾّةؿّة ،االزجمةِّة
واالٚجمةدِة الظةلة بعولة مصعدةِ .لَ ؿبّ ٞالمدةؿ ُٖ الٍالِةت المجصعة ،ثفّػ الّلمةهّة
إلَ "شةاى الٗم ٞبّن الٜوّؾة والعولة" ولٜن ِب َٙمّوَ ذل ٛمٍهٍِة للرعاؿ الؾّةؿَ
الصةد والعٍِى المؤؿؾّة.
ثجًلب الّلمةهّة المٜؾّٜؾة ٖم ٞشةزم بّن العِن والؾّةؿة؛ ٖةلٙؾةوؿة ّٓػ مؾمٍح لٌم
ٔ
ٔ
بةلجمٍِت بّومة ثمةرس الٜوّؾة الٜػدٍلّّٜة ُٖ الرمٌٍرِة االِػلوعِة ٍٚة ؿّةؿّة ثٙػ بةن
ٔ
ٔ
اإلزٌةض ِّع زػِمة ِلَ اؿةس اهي ِوجٌِٙ ٛةاع الٜوّؾة.
وِلَ هٗؽ المصمِ ٞرب ِلَ الّلمةهّة ُٖ المرجمّةت اإلؿالمّة الوجّعدة ان ثجّس الٗػلة
ٔ
ٔ
للبّع العِوَ ُٖ شّةة المرجمّةت المصلّة بعال من ان ثبعو وٝةهٌة زٌع ٌِعؼ إلَ ٖػض مٗةًّم
مؾبٙة للوَٗ الٙةيُ للعِن إلَ الوًةؽ الظةص.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وَٖ راِػػَ ،من الظًة الرؾّم الصعِح ِن الٗم ٞالجةم او العمذ الجةم الى دِن مُ العولة.
ثجٍٜن الٌّائت والمؤؿؾةت المٍٜهة للعولة ُٖ  ٞٝمٜةن من مٍايوّن ِّملٍن بٌة لٌم
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مّجٙعات ٖلؾّٗة ودِوّة مصعدة ثوّٜؽ بةلوػورة ُٖ ثّٜٗػًم وؿلٌٍٝم .ولٜن ،ال ثؾجًُّ
الوظبة الصةٝمة ان ثٗػض اراءًة العِوّة ِلَ االطػِن وشجمة ثؤدى مدً ٞغى المصةوالت ٓلَ
ٔ
ٔ
مفة ٞٝطًّػة مدلمة هػى االن ُٖ إِػان والؾٍدان .اٚجػح االِجػاؼ بمدً ٞغا الجٍثػ ُٖ
ٔ
الّالٚةت والصةزة إلَ الٍؿةية ٌّٖة وثوَّمٌة بعال من اإللػار ِلَ وًم إمة الٗم ٞالجةم او
العمذ الجةم.
ٔ
ٔ
ٔ
وًوةؾ ؿبب اطػ للجّػِٕ المٙجػح للّلمةهّة ِلَ اهٌة وؿةية وًٍ اهي ُٖ شةلة ٚمػ ًغا المبعا
ٔ
ِلَ الٗم ٞبّن العِن والعولة ٖلن ٍِٜن ذلٝ ٛةّٖة من از ٞثصً ّ٘ٙعؼ شمةِة الجّعدِة
ٔ
الؾّةؿّة ُٖ المرجمّةت المجوٍِةٖ .ةلّلمةهّة بٌغا المّوَ المصعود ثؾجًُّ ان ثٍشع
ٔ
المرجمّةت مجّعدة العِةهةت ُٖ مرجمُ ؿّةؿَ واشع الهٌة ثٍٙم بةلصع االدهَ من المجًلبةت
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االطالّٚة من المرجمُ واِوةاي .والِّوَ ذل ٛان مبعا الّلمةهّة ًٍ شّةدى اطالّٚة الهي ِرب
ٔ
ٔ
ٔ
ان ِفرُ الػوح المعهّة ِلَ اؿةس مٌٍٗم مصعد لّالٚة االقظةص الغى بةلمرجمُ والعولة.
ولٜن ًغا المصجٍى المّّةرى ِصجةج إلَ البٙةء ُٖ شعى االدهَ ِ َٝص ٘ٙوِصةٌٖ ِلَ الٍٖةؽ
بّن اؿجٜمةؿ الجٙةلّع الٗلؾّٗة والعِوّة .وبٌغا الفٖ ٜٞإن الّلمةهّة بمّوَ اؿجبّةد ثةم للعِن
ٔ
ٔ
ٔ
من الوًةؽ الّةم ثٗف ُٖ ٞإلٌةم او دُٖ المؤموّن إذا لم ثّجمع ِلَ اؿةس او مبػر دِوَ.
وبةإلهةٖة إلَ ذل ،ٛالّلمةهّة ٝػٗم ٞبّن العِن والعولة ٖٙى لّؾت بٙةدرة ِلَ اؿجّٗةء
ٔ
ٔ ٔ
اشجّةزةت المٍايوّن االٖػاد او المجًلبةت الرمّّة للؾّةؿة الّةمة .إن الجةّٝع ِلَ اؿجبّةد
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
االطالؽ ذات الًةبُ العِوُ دون إًِةء بعِ ٞلٌة ِٗف ُٖ ٞاطغ االؿؽ االطالّٚة والمّوٍِة
ٔ ٔ
للؾّةؿة الّةمة ُٖ الصؾبةن .بةإلهةٖة إلَ ان االؿبلة الظةلة بةلؾّةؿة الّةمة مدِ ٞعم
ٔ
ٔ
ٔ
ثرػِم اإلزٌةض او ّّٗٝة ثظمّك شوةهة االيٗةؿ بّع الًالؽ ،ثصم ٞبةلوػورة اؿؾة
ٔ
ٔ
ٔ
اطالّٚة ومّوٍِة ثجةخػ بةدِن إن لم ثٜن ثجف ٜٞبمٍرة ٝبّػة بةلعِن ُٖ اى مرجمُ.
وممة ِفٔ ٞالبةؿ ان الّلمةهّة ًُ ببؾةية الٗم ٞالمةرم بّن العِن والعولة وًٍ ُٖ شع ذاثي
االمػ الغي ِّرؼ ِن الػد ِلَ اِة اِجػاهةت او ثصَٗةت ٚع ِبعٌِة المؤموٍن هع مبةديء
دؿجٍرِة مصعدة ومّةِّػ شٍٙؽ االهؾةنّٖ .لَ ؿبّ ٞالمدةؿ شّح ان الجمّّؼ هع الم ٔػاة مبػر
ُٖ ٝػدّػ من االشّةن ِلَ اؿؽ دِوّة ُٖ المرجمّةت االؿالمّةٖ ،ةن ًغا الممعر لالهجٌةؾ
الرؾّم لصٍٙؽ االهؾةن ال ِمٜن ازالجي دون مّةلرة الموً٘ العِوُ الؾةاعٝ .مة ِرب ان ِجم
ذل ٛدون اهجٌةؾ لصػِة االدِةن او مّجٙعات المؾلمّن ،الغي ًٍ بعورى ش٘ اؿةؿُ من شٍٙؽ
االهؾةن ُٖ .شّن ان الّلمةهّة البصجة ُٖ مٌٍٗم اوروبة وامػِٜة الفمةلّة ثصجػم العِن بفٜٞ
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ِةم واٝػدػ ٝػدّػا ممة ِصعث ُٖ المرجمّةت االؿالمّة ممة ِرّ ٞمن ّٓػ المصجم ٞدشن
ٔ
ٔ
المبػرات العِوّة الٙةهّة بةلجٗػٚة هع المػاة ُٖ المرجمّةت االؿالمّة .ان االلجؼام بمبعا
الّلمةهّة ٝمة ِػٖجي ًوة ٚع ِفرُ وِؾٌ ٞالوٙةش العاطلُ واالطجالؼ ُٖ ايةر من الجٙةلّع
العِوّة.
الرؼء االوؿ من اٚجػاشُ الغي اود يػشي ًٍ ان العولة االٚلّمّة الصعِدة ال ِرب ان ثٗػض
الفػِّة )مّّةر االؿالم( بةِجبةرًة ٚةهٍهة اِرةبّة وؿّةؿة ِةمة وال ان ثعُِ شٌٙة ُٖ ثٗؾّػ
مٗةًّمٌة بةِجبةرًة ٍٚاِعا ِةمة للمٍاين المؾلم .بمة ان الصٍٝمة الّٗةلة ثجًلب ثبوُ ؿّةؿةت
مّّوة وثٍّّٗٚ ٞاهّن مصعدة ٖةن الّوةلػ الجفػِّّة والجوّٗغِة للعولة ِرب ان ثظجةر مة بّن
وزٌةت هَػ مظجلٗة ُٖ ايةر من الٌّ ٜٞالّةم للفػِّة ٝمة ؿب٘ الجٍهّس اهٗةً .غا االطجّةر
ؿّجم بٍاؿًة الوظبة الصةٝمة وِمّب ِلَ آلبّة الفّب مّةرهة ذل ٛاالطجّةر شّن ِجم
اِجبةر ثل ٛالؾّةؿةت او الٍٙاهّن ًُ "ارادة الٌّة".
االؿةس الموً ُٙلرمُّ الؾّةؿةت الّةمة والجفػِّةت ِرب داامة ان ثٍٜن ممة ِٙبلي الموً٘
وثػهَ بي زمٍع الفّب او ثػٖوي او ثّعلي دون ان ٍِٜن لغل ٛاِة ِالٚة بةلعِن واهمة ِصٜم
ذلٖٙ ٛى همّػ الٗػد دون ؿٍاىِ .رب وُٖ هٗؽ الٍٚت ان ٍِٜن المٍايوٍن ٚةدررون ِلَ
اٚجػاح ؿّةؿةت او ٍٚاهّن مبّدٌة اِجٙةداثٌم العِوّة ،وبفػط ان ٍِٜن ذل ٛمبػرا ومٙوّة لعى
ٓةلبّة الفّب بمة ُٖ ذلّٓ ٛػ المؾلمّنِ .رب ٝغل ٛان ثجٍاٖ٘ ثل ٛالمٙجػشةت مُ العؿجٍر
و همةهةت شٍٙؽ االهؾةن هع ئّةن االٓلبّة وبظةلة ّٖمة ِجّل٘ بةلمؾةواة وِعم الجمّّؼ.
ًغى المٙجػشةت الموًّٙة من المٗجػض ان ثٍٜن االؿةس للصٍٜمةت الفػِّة ُٖ ٓةلبّة
المرجمّةت االؿالمّة مة بّع االؿجّمةرّٓ .ػ اهوُ اِجٙع اهي من ّٓػ المصجم ٞاالطغ بٌغى
المٙجػشةت برعِة ٝةّٖة من شّح مرػد بعء الجًبّ٘ الموٌرُ والمؤؿؾُ مة لم ِوَػ الٌّة ِلَ
اهٌة مجٍاٖٙة مُ االؿالم ِلَ اال.ٞٚ
لغلٖ ٛةن الؾّةؿةت والمٙجػشةت الجفػِّّة ِمٜن ان ٍِٜن ممعرًة مبةديء الفػِّة
االؿالمّة وِمٜن ثبوٌّة وثّّٗلٌة من طالؿ مؤؿؾةت العولة ،بفػط ان ثٍٜن معِمة بةلموً٘
الّةم ولّؽ ٖٙى اٚػارًة بةِجبةرًة ثّةلّم الٌّة لالؿالم .ولِ ُٜؾٍد ًغا الٜٗػ ِرب ان ثؾٍد
شٍٙؽ المٍايوة لّؽ لّٔػ المؾلمّن ٖصؾب واهمة للمؾلمّن اِوة ،والغِن ٝةهٍا داامة ِلَ
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ٔ
طالؼ بفةن مّوَ االؿالم واالخةر المجػثبة ِلَ اِجوةٚي؛ وُٖ الٍٚت ذاثي ِرب ان ثٍٜن
مبةديء االؿالم مجةشة للمؾلمّن المؤموّن بٌة لممةرؿجٌة ُٖ شّةثٌم الفظمّة والمرجمّّة
ولٜن بّّعا ِن ؿّةؿةت العولة وثفػِّةثٌةِ .مٜن اِوة ثبوُ ثل ٛالمبةديء ٝؾّةؿةت
وثفػِّةت رؿمّة من طالؿ الّملّة الؾّةؿّة وِلَ ان ثٍٜن طةهّة للومةهةت الجفػِّّة
ٝمة ؿوٍهس ّٖمة ِلُ؛ ولٜن لّؽ لمرػد ان بّن المؾلمّن ِؤموٍن بٌة بةِجبةرًة ثفػِّة
الٌّة .بمّوَ اطػ ٖةن مبةديء الفػِّة ال ثٍٜن مٙعمة او مٗولة لٍٜهٌة ٝغل ،ٛوال ثػٖن اِوة
ٝممعر لٍٙاهّن وؿّةؿةت العولة .ان مّجٙعات الٔةلبّة الَّمَ من المٍايوّن ان ًغى
الؾّةؿةت ملؼمة لمرػد ٍٝهٌة الجؼامة دِوّة اؿالمّة ِرب ان ِب ُٖ َٙايةرى ٝةؿةس للممةرؿة
الٗػدِة و الرمةِّة للمؤموّن ،ولٜن دون ان ٍِٜن ذل ٛؿببة ٝةّٖة لجوّٗغًة بٍاؿًة العولة
لمرػد ٍٝهٌة ٝغل.ٛ
الرؼء الدةهُ من مٙجػشُ ًٍ ان الفػِّة ِمٜوٌة وِرب ان ثٍٜن ممعرا للجفػُِ والؾّةؿةت
الّةمة ،وِلَ ان ثٍٜن طةهّة لمبةديء العؿجٍر االؿةؿّة وشٍٙؽ االهؾةن لٜةٖة المٍايوّن
رزةال وهؾةء ومؾلمّن وّٓػ مؾلمّن ،وِلَ هٗؽ الٙعر ودون اى ثمّّؼ .ؿٍؼ ِجًلب ًغا
الالشة لبّن االِجبةرات ُٖ الفػِّة وبظةلة مة ِجّل٘ بصٍٙؽ المػاة واالٚلّةت العِوّة ٝمة
ؿوٍهس الشٙة .الوًٙة الجُ اود الجةّٝع ِلٌّة ًوة ًُ ان اٚمةء الفػِّة ٝلّة او زؼاّة ِن االيةر
الّةم ًٍ امػ ّٓػ واٝ ُّٚمة اهي ّٓػ مًلٍب؛ ٝمة ان ثمؾ ُٜبٍزٌة الوَػ ًغى بةِجبةرًة مبعءا
ازعًة مّٗعة الٚوةع المؾلمّن بةن الّلمةهّة ال ثّوُ اؿجبّةد االؿالم ِن الصّةة الّةمة
بةلٜةم.ٞ
لجلظّك وزٌة هَػي ٖةهوُ اِجبػ الّلمةهّة مبعءا للؾّةؿةت الّةمة لجوَّم الّالٚةت ُٖ
االؿالم والعولة والمرجمُ ،لومةن شةٝمّة العؿجٍر والجّعدِة واالؿجٙػار والجومّي ،مُ الٍهُ
ُٖ االِجبةر الٌٍِة االؿالمّة ل ٜٞمرجمُ .الٜٗػة الوموّة ُٖ ًغا الؾّةؽ ًُ ثص ّ٘ٙالجٍازن مة
بّن ًغى المجًلبةت المجّةرهةٚ .ع ال ِجصً ٘ٙغا الجٍازن ُٖ زمُّ االشٍاؿ ،ولٜن ِرب ان
ِجم ذل ُٖ ٛايةر شٍٙؽ االهؾةن المجؾةوِة لٜةٖة المٍايوّن ،قػًِة ان ٍِٜن الوٙةش ِةدال
وموٗجصة وقةمال لٜةٖة ًٚةِةت المٍايوّن ُٖ .المٙةم االوؿً ،غا لن ِؾمس بٗػض الفػِّة
بٍاؿًة العولةٝ ،مة ال ِؾجبّع الفػِّة ُٖ هٗؽ الٍٚت ٝممعر مصجم ٞللؾّةؿة الّةمة
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والٙةهٍنِ .مٜن ان ثؾمَ ًغى الوَػة "الصّةد العِوُ للعولة" شّح ال ثوصةز مؤؿؾةت العولة
الي مبعا او ِّٙعة دِوّة .من زةهب خةن ٖةن وؿًّة ًغا المٙجػح المٍهٍُِ ،ثٍٜن بومةن
العؿجٍر وشٍٙؽ االهؾةن ،وبٌغى الًػِٙة ٖةن العؿجٍرِة و الصٍٝمة العِمٙػايّة واشجػام شٍٙؽ
االهؾةن ًُ اؿةس ثوَّم ِملّة موةٚفة الّالٚة بّن االؿالم والعولة والمرجمُ؛ ّٓػ ان ًغى
الوَػة للّالٚة ثجًلب الالشة اؿالمّة ٝبّػا ٝمة ؿّجٍهس بّع ذل.ٛ
ان الٌٗم المجّعد للفػِّة ؿٍؼ ِب َٙبةلًبُ ُٖ ايةر ممةرؿة الٗػد والرمةِة بةِجبةرًة شػِة
الّّٙعة والعِن ولٜن ُٖ ايةر همةهةت دؿجٍرِة وهّّة .المفٜلة ثٜمن ُٖ ثوّٗغ مبةديء
الفػِّة بةِجبةرًة ٍٚاهّن او ؿّةؿةت للعولة الهي بمرػد اِجبةر ان مبعا مة " من ِوع هللا" ؿٍؼ
ٍِٜن من المٍّبة بمٜةن مٙةومة ثوّٗغى او ثًبّٙي ِملّة ،وُٖ ذات الٍٚت ٖةن ٚعؿّة
االؿالم ٝعِن ؿٍؼ ثوظٗن ُٖ اِّن المؤموّن وّٓػ المؤموّن ِلَ شع ؿٍاءِ ،وعمة ِٗفٞ
مٍٍُٗ العولة و مؤؿؾةثٌة ُٖ ثوّٗغ الٍِع بجص ّ٘ٙشػِة الٗػد والّعالة االزجمةِّة .وشّح ان
من المؤٝع ان مبةديء االؿالم االطالّٚة وّٚمي االزجمةِّة هػورِة لؾالمة ِم ٞالمرجمّةت
االؿالمّة بمٗة ِةمةٖ ،ةن ثًبّ٘ ًغى الّٙم والمبةديء ؿّجٍاٖ٘ مُ ش٘ المؾلمّن ُٖ ثٙػِػ
الممّػ؛ ًغا الص٘ ِمٜن ٖٙى ثصّٙٙي ُٖ ايةر الصٍٝمة العِمٙػايّة والعؿجٍرِة ُٖ العاطٞ
والٙةهٍن العولُ ُٖ الظةرج شّح اهٌة االؿؽ الٙةهٍهّة والؾّةؿّة لٌغا الص٘ ُٖ المٙةم االوؿ؛
بمّوَ ان ش٘ ثٙػِػ الممّػ ِٗجػض اوال وزٍد اؿةس دؿجٍري مؾجوبى من االرادة الرمةِّة
لٔةلبّة الفّب ،وِمٜن ثةّٝعًة من ٚب ٞالعوؿ االطػى لٍٜهٌة مٙبٍلة بةِجبةرًة مبعءا اؿةؿّة
للٙةهٍن العولُ.
ان الؾمةح لمبةديء الفػِّة بةن ثلّب دورا اِرةبّة ُٖ الصّةة الّةمة دون الؾمةح لجلٛ
المبةديء بةن ثًب٘ من طالؿ الٙةهٍن والؾّةؿةتِّ ،ع ثٍازهة دّٙٚة ِلَ  ٞٝمرجمُ ان ِؾَّ
زةًعا لجًبّٙي لوٗؾي مُ الٍٚتٖ .ةمٍر مد ٞق ٜٞالدٍب والجّلّم العِوُ ِلَ ؿبّ ٞالمدةؿ،
ؿٍؼ ِبّٙةن من االمٍر المًػوشة لالطجّةر الّةم واِوة للرعؿ المرجمُّ و ٝغل ٛاِوة
للمٙةهةة العؿجٍرِة لجص ّ٘ٙالجٍازن ّٖمة بّن االراء المظجلٗةِ .مٜن لغل ٛان ِصعث مدال
لجص ّ٘ٙمجًلبةت امةن الؼي ُٖ مٜةن الّم ،ٞاو الصةزة لجّلّم االدِةن المٙةرهة ُٖ المعارس
الصٍٜمّة لجّؼِؼ الجؾةمس العِوُ والجّعدِة .اهة ال اِوُ ان مومٍن وٍػوؼ شػِة اطجّةر الؼي
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او الجّلّم العِوُ لن ِدّػا الرعؿ ،واهمة مة اِوّي ًٍ همةن ثٍٖػ اهٗجةح وِعالة الَػوؼ
االزجمةِّة والؾّةؿّة والٙةهٍهّة ِوع موةٚفة مدً ٞغى االمٍر الّةمة .ثل ٛالَػوؼ من وزٌة
هَػي ِرب ثصٌّٙٙة من طالؿ ثػؿّض مدً ٞغى الصٍٙؽ االؿةؿّة لالقظةص والمرجمّةت مدٞ
الص٘ ُٖ الجّلّم وشػِة الجّبّػ واالدِةن من زةهب ،ومػاِةة اًجمةمةت المرجمُ المفػوِة من
زةهب اطػ .لّؾت ًوةؾ مّةدلة ؿٌلة وبؾًّة ِمٜن ولٌٗة للجّةم ٞمُ  ٞٝشةلة ّٓػ ان
ًوةؾ مبةدئء ِةمة وايػ اوؿُ للٍؿًّي ُٖ مدً ٞغى االمٍر ؿٍؼ ثبػز وثؾجمػ ُٖ الجًٍر ُٖ
 ٞٝمرجمُ.
لّؽ همٍذزة للعولة االؿالمّة
ان دٍِثُ لالِجػاؼ وثٙوّن العور الؾّةؿُ لالؿالم والٙبٍؿ بةن مبةديء الفػِّة ِمٜن ان
ثٍٜن ممعرا لجفػُِ العولة وؿّةؿةثٌة بفػط ان ثٍٜن طةهّة للومةهةت المغٍٝرة ؿةبٙة ،ال
ِمٜن شعوخي دون شعوث الالح دِوُ ٝبّػ .من االًمّة بمٜةن للمرجمّةت االؿالمّة الٍّم
االًجمةم الّمّ٘ بصٜم الٙةهٍن وشمةِة شٍٙؽ االهؾةن ُٖ الؾّةؿةت العاطلّة والّالٚةت
العولّة .من ّٓػ المصجم ٞان ِصعث ًغا االمػ اذا مة اؿجمػ ثبوُ الجٗؾّػ الجٙلّعي للفػِّة ُٖ
امٍر مدٍٚ ٞامة الػزِ ٞلَ المػاة وؿّةدة المؾلم ِلَ ّٓػ المؾلم )اً ٞالغمة( والرٌةد بةلٍٙة
والّوٕ.
ُٖ شّن ان الٙػان والؾوة ًمة ممعرا الجفػُِ يبٙة للّّٙعة االؿالمّةٖ ،ةن ثًبّ٘ مومٍن
ذل ُٖ ٛالصّةة الٍّمّة اهمة ًٍ هجةج لالزجٌةد البفػي والّم ٞاالهؾةهُ ِلَ مػ الجةرِض؛ ٖمن
المؾجصّ ٞمّػٖة وثًبّ٘ الفػِّة ُٖ ًغى الصّةة دون وٝةلة البفػ .ان الفػِّة ثجًٍر بةثٗةؽ
اراء المؾلمّن ِبػ ٚػون ِعِعة وال ثجًٍر بٙػار ٍٖري من شةٝم او ارادة مرمٍِة من الّلمةء.
الُ زةهب ًغى الٗػهّة االؿةؿّة ٖةهوُ موٗجس لٙبٍؿ اِة هَػِة ٚةدرة ِلَ ثص ّ٘ٙالٙعر الالزم
من االلالح ُٖ ثٗؾّػ الفػِّة ،مُ الٍهُ ُٖ االِجبةر االِجبةرات الجةلّة.
ًوةؾ مجًلبةن هَػِةن مجمةؿٜةن لاللالح االؿالمُ .االوؿ ًٍ اهي ِرب ان ٍِٜن الفظك
واهصة بفةن الجٗؾّػ الجٙلّعي الّٗلُ للفػِّةٚ ،ب ٞثصعِع ّّٗٝة والَ اي معى ِمٜن الٙبٍؿ
بٍزٌةت الوَػ االطػى من موٍَر اؿالمُ .الدةهُ ًٍ اهي اِة مة ٝةن الجٗؾّػ البعِ ٞالغي ِمٜن

الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن – ملٕ 28

45

الّلمةهّة من موٍَر إؿالمُ
للمػء الٙبٍؿ بي ّٖرب ان ِّجمع ِلَ موٌرّة موجَمة لاللالح ،ولّؾت اهجٙةاّة ثّؾّٗة بّن
همٍص مجّةرهة .لّؽ من المّٗع مدال ذٝػ همٍص من الٙػان والؾوة ثعِم وزٌة هَػ واشعة
بفةن ّٓػ المؾلمّن دون ذٝػ همٍص ثعِم وزٌة الوَػ االطػى.
الوجّرة الموًّٙة لمة ؿب٘ ذٝػى ًُ شجمّة الجٗؾّػ البفػي للوك االلٌُ ممة ِؤدي بةلجةلُ الُ
وزٍد ثٗؾّػات مٔةِػة اطػى لمومٍن ومبةديء الفػِّة ِمٜن ٚبٍلٌة بوٗؽ العرزة اذا مة ٚبٞ
بٌة المؾلمّن .شّح اهي من المؾجصّ ٞمّػٖة مة اذا ٝةن من الممٜن للمؾلمّن ٚبٍؿ او رٖن
وزٌة هَػ مّّوة شجَ ِجم اِالهٌة وموةٚفجٌة بصػِةٖ ،من الوػوري ٝغل ٛالصٗةظ ِلَ شػِة
راي وثّبّػ وِّٙعة ٝةملّن ودون قػوط ،شجَ ِمٜن لٍزٌة الوَػ ثل ٛالٌٍَر واالهجفةر .ان
ٖٜػة وزٍد رٚةبة او شعود مؾبٙة لًػح وزٌة الوَػ ًُ معمػة بًبّّجٌة وّٓػ مرعِة لجًٍر اي
ِّٙعة او مبعا اؿالمُ .لغل ٛمن االًمّة بمٜةن الصٗةظ ِلَ امٜةن االِجػاض والمظةلٗة شجَ
ِمٜن لغل ٛالجٙلّع ان ِب َٙملبّة لصةزةت المؤموّن .لغلٖ ٛةن همةن الصٍٝمة الّمٙػايّة
للعؿجٍر وهمةن شٍٙؽ االهؾةن لّؾة ٖٙى هػورِةن للصػِة العِوّة للمؾلم وّٓػ المؾلم ُٖ
دولة مة ،واهمة لومةن بٙةء وثًٍر االؿالم ذاثي .بال ق ٛان شػِة االطجالؼ والمّةرهة ٝةهة
داامة الزمّن لجًٍر الفػِّة ذاثٌة ،شّح اهٌمة ثمٜوة من شعوث االزمةع شٍؿ بّن االراء
الجُ ثًٍرت لجمبس مبةدءا من طالؿ ٚبٍلٌة وممةرؿجٌة من طالؿ ازّةؿ مجّعدة من
المؾلمّن.
ِؾجبّع ذلٜٖ ٛػة العولة االؿالمّة الجُ ِمٜن ان ثٗػض الفػِّة ٝػٙةهٍن وهُّ وؿّةؿة
رؿمّة للعولة لّعد من االؿبةبٖ .بةالهةٖة لّعم الجمةؿ ٛمن شّح المٌٍٗم والمٍّبةت
الّملّة لٍزٍد دولة اؿالمّة والجُ ثم االقةرة الٌّة مؾبٙةٖ ،ةن الجِّّٗ ٞلَ المؾجٍى الػؿمُ
لمبةديء الفػِّة ِجًلب االطجّةر من بّن مرمٍِة من الجٗؾّػات المصّصة لّعد من
المغاًب والّلمةء ،االمػ الغي ِصػم المؤموّن من االطجّةر مة بّن وزٌةت الوَػ ثلٛ؛ ٝمة ًٍ
الصةؿ مدال ِوعمة ِربػ المٍايوّن الفّّة ُٖ المملٜة الؾٍّدِة وًم ِمدلٍن اٚلّة ٚلّلة ِلَ
اثبةع المغًب الًٍةبُ ،الغي ًِبٙي هَةم الصٜم ُٖ الؾٍّدِة والغي ِّجبػ الفّّة مغًبة
ٔ
ملصعا ُٖ .الٍا ُٚان مٌٍٗم المٍايوة ذاثي ّٓػ وارد ُٖ ايةر العولة االؿالمّة الجُ ثًب٘ مبعا
الغمة الفػُِ بةِجبةرى ٚةهٍهة وهّّة ،شّح ان ًغا المبعا ال ِٙب ٞبٍزٍد مٍايوّن من ّٓػ
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المؾلمّن بةلمٌٍٗم الصعِح لٌغى الّبةرة .الٜٗػة االؿةؿّة لٌغا الوَةم اهي من طالؿ ٓؼو وهم
اٚةلّم من طالؿ الرٌةد ٖةن اً ٞالٜػجةب )من المؾّصٍّن والٌٍّد ُٖ االؿةس( ِؾمس لٌم
بةلّّـ بةِجبةرًم مرجمّةت "مصمّة" بمرػد ثؾلّمٌم بةلؾلًة االؿالمّةّٓ ،ػ اهٌم ال
ِجمجٍّن بةلمؾةواة مُ المؾلمّن .اولب ٛالغِن ٝةهت ثّجبػًم الفػِّة من ّٓػ المؤموّن لم
ِؾمس لٌم بةلّّـ ُٖ البلعان الجُ ٖجصت ِلَ االيالؽ ،اال بمٍزب "ٌِع االمةن" .من
الٍاهس ان ًغى المٗةًّم ال ِمٜن العٖةع ِوٌة اطالّٚةٝ ،مة ال ِمٜن الٙبٍؿ بٌة ؿّةؿّة ُٖ
المرجمّةت االؿالمّة الصعِدة الجُ ثّّـ زمٌّّة االن ُٖ دوؿ ثّعدِة مجٜةملة ثمةمةُٖ ،
ايةر ؿّةؽ ٚةهٍهُ واٚجمةدي دولُ.
ان ثٍاٖ٘ المٍايوي مُ الروؾّة الجُ هٌٗمٌة الٍّم لم ثٜن ٖٙى هجةج اوروبُ طةص شعِح
هؾبّة ،ولٜن ٝػدّػا مة ٝةن ِٔةلَ ٌّٖة ُٖ ذل ٛاالٚلّم ِلَ شؾةب المفةرٝةت االطػى وبظةلة
بةلوؾبة لالٚلّةت الّػّٚة والعِوّة .لجروب ًغا الجٗةوتٖ ،ةهوُ اٖو ٞاؿجظعام ِبةرة العولة
االٚلّمّة لػبى المٍايوة بةالٚلّم بعال من "دولة االمة" الغي ٚع ٍِٜن مولال ان لم ِٜن ٚمّّة
بةلوؾبة لالٚلّةت.
ان االلٍؿ االؿجّمةرِة للؾّةدة االٚلّمّة والّالٚةت العولّة ال ثّوُ اهٌة مٍروث ؿُء بًبّّجي
او طًة ٖمن الممٜن هَػِة ثظّ ٞهَةم بعِ ٞلجوَّم الؾّةؿة العاطلّة والّالٚةت بّن يٍااػٕ
المرجمُّٓ ،ػ ان ًغا الوَةم ِلَ االرزس لي مفةٝلي بةلوؾبة للمؾلمّن ولّٔػ المؾلمّن ِلَ
شع ؿٍاء .ان المٍاٖٙة ِلَ هَةم بعِ ٞامػ ّٓػ مػزس بّن المؾلمّن اهٗؾٌم ٝمة اوهس ذلٛ
وا ُٚان ثل ٛالعوؿ زمّّة ثبوت همٍذج العولة االٚلّمّة بّع االؿجٙالؿً ،غا من زةهب ومن
زةهب اطػ ٖمن ّٓػ المجٍ ُٚلّٔػ المؾلمّن ان ِٙبلٍا بٌغا البعِ ،ٞاذا ٝةن ذل ٛؿّمدٞ
ثٌعِعا لممةلصٌم او ِجّعى ِلَ شٌٍٚٙم .ان المٍارد الٜٗػِة واالرادة الؾّةؿّة للمؾلمّن
ِوبُٔ ان ثٜػس لجًٍِػ الوَةم الصةلُ لومةن ٝػامة االهؾةن والّعالة االزجمةِّة لٜةٖة البفػ،
بعال من مصةولة ثوصّجٌة زةهبة شجَ لٍ ٝةن ذل ٛممٜوة ُٖ .هٍء االمٍر الػاؿظة للمٍايوة
بةلغات ٖةن ًغا الوٌذ الجصٍِلُ مػٍٓب ّٖي من شّح المبعاٝ ،مة ال ِمٜن ثروبي من شّح
الممةرؿة الّملّة.
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ًغى االٖٜةر ثؤٝع بٍهٍح اًمّة االلالح االؿالمُ الظالؽ الغي ٍِازن مة بّن المًةلب
المظجلٗة للفػِّة العِوّة والمبةديء الؾّةؿّة والممةرؿة االزجمةِّة والجُ ال ثجٍاٖ٘ ببؾةية
مُ مٌٍٗم العولة االؿالمّةّٓ .ػ ان ًغا المٌٍٗم ِّع زغابة للمؾلمّن ُٖ االيةر المصلُ
والّةلمُ الصةلُ؛ بصّح ِمٜن مٍازٌة مبػرات اطػى ٝغلٖٙ . ٛع ٍِٜن من االٖو ٞاشّةهة
وِلَ ؿبّ ٞالمدةؿ الؾمةح لٜٗػة العولة االؿالمّة ٝومٍذج مدةلُ ّٖي ثجم مصةولة الؾًّػة ِلَ
ممةرؿةثٌة او ادارثٌة  .ثّع ًغى الوَػة طًّػة للٔةِة ًٖةلمة ٝةهت ًغى الٜٗػة همٍذزة مدةلّة ٖةن
بّن المؾلمّن ؿّصةولٍن ثًبٌّٙة يبٙة لمٌٍٗمٌم الظةص لمة ِّوّي ذل ٛالومٍذج بةلوؾبة
لٌم ،ممة ؿّجػثب ِلّي هجةاذ ٝةرخّة لمرجمّةثٌم .ؿٍؼ ِؾجصّ ٞالؾًّػة او ادارة ممةرؿة ًغا
الومٍذج المدةلُ دون الجّػض لٗصٍاى ،بفةن شػمة و ٚعؿّة وزٌة الوَػ البفػِة العِوّة ُٖ
االؿالم .بمرػد الجؾلّم بةٚةمة العولة االؿالمّة ِمبس من المٍّبة بمٜةن مٙةومة ثوّٗغ
الظًٍة الموًّٙة الجةلّة بمصةولة ثًبٌّٙة ِملّة ،شّح ؿّّع ذل ٛمٍٗٚة "ّٓػ اؿالمّة" او
ملصعا.
ان الصٗةظ ِلَ ًغا الومٍذج المدةلُ ِؤدي اِوة الَ هجةاذ ؿلبّة شّح ؿّؾجبّع موةٚفة
هَػِةت ؿّةؿّة واهَمة ٚةهٍهّة وؿّةؿةت ثًٍِػ اٝػدػ شٍِّة واٝػدػ موةؿبةٖ .ةذا امٜن
الجٔلب ِلَ المٍّبةت الوٗؾّي بموةٚفة مة ِجم يػشي ِلَ اهٌة االرادة االلٌّة ٖةن االثٌةم
بةلٌػيٙة ٚع ِؤدي الَ ولمة ازجمةِّة ِمّٙة مة لم ثجم المالشٙة من ٚب ٞالعولة او ممةرؿة
الّوٕ المبةقػ من زةهب الرمةِةت المجًػٖة .يةلمة ؿمس لٜٗػة العولة االؿالمّة ان ثبَٙ
ٖؾٍؼ ثَ ٞالمرجمّةت ُٖ هٙةقةت ّٓػ ذات زعوى بفةن مٍهٍِةت مد ٞمة اذا ٝةهت
العؿجٍرِة او العِمٙػايّة اؿالمّة ام ال او الؾمةح للبوٍؾ الػبصّة بةلّم ٞام ال وذل ٛبعال من
ثوّٗغ الصٍٝمة العِمٙػايّة العؿجٍرِة والؾُّ لجوّٗغ الجومّة االٚجمةدِة .مدً ٞغى الوٙةقةت
ّٓػ المرعِة ابٙت آلبّة المرجمّةت االؿالمّة الصةلّة مٔلٙة و ُٖ شةلة مؾجمػة من ِعم
االؿجٙػار الؾّةؿُ ٝمة ابٙت ِلٌّة ُٖ شةلة من الجظلٕ االٚجمةدي واالزجمةُِ موغ شمٍلٌة
ِلَ االؿجٙالؿ .بعال من ذلٖ ٛةن المؾلمٍن ُٖ هٌةِة المًةؼ ُٖ شةزة الَ الٙبٍؿ بةن
العؿجٍرِة والعِمٙػايّة ًمة االؿةس لّٙةم العولة ذاثٌة والّمِ ٞلَ ثوّٗغ ذل ُٖ ٛالٍاُٚ
الّملُ .ان االدراؾ الػؿمُ بةن العولة ال ولن ثؾجًُّ ثوّٗغ اي هَػة دِوّة بفةن ثصمّ ٞاو
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دُٖ هؾبة ٖةاعة ِلَ الٙػوض )ربة( ًٍ همةن لصػِة المٍاين الطجّةر او ثروب الجّةم ٞمُ
البوٍؾ الػبصّة من موٍَر الّّٙعة العِوّةِ ،الوة ِلَ ان المٍاين الغي ال ِػٓب ُٖ ثلٛ
المّةمالت ِمٜوي ثٍِٜن مؤؿؾةثي البوّٜة الظةلة ِلَ ان ثٍٜن طةهّة لٍٙاِع العولة
الموةؿبة وثصت الػٚةبة الّةمة ،مدلٌة مد ٞاي مؤؿؾة اطػى.
االِجػاض االطػ ِلَ العولة االؿالمّة الغي ؿٍؼ اهةٚفي ِّجمع ِلَ الجٗػٚة مة بّن الفػِّة
والٗٙي .وشّح ان الٗٙي ًٍ الجٗؾّػ البفػي ّٖمٜن ثّعِلي وثًٍِّي لّوةؿب الَػوؼ الصةلّة
للمرجمّةت االؿالمّة؛ ّٓػ ان الفػِّة ِرب ان ثب َٙخةبجة ال ثجّٔػً .غى الجٗػٚة ال ثظعم
الٔػض شّح ان ٝال من الفػِّة والٗٙي ًمة من هجةج الجٗؾّػ البفػي للٙػان وؿوة الػؿٍؿ ُٖ
ايةر ثةرِظُ مصعد .يبٙة لغلٖ ٛةذا  ّٞٚان مٍهٍِة مة ًٍ ِلَ اؿةس من الفػِّة او الٗٙي ٖةن
ذل ٛالمٍهٍع ٍِٜن مّػهة للظًة البفػي والجةخّػ االِعٍِلٍزُ او لالهصّةز الؾّةؿُ او
للممةلس االٚجمةدِة واالًجمةمةت االزجمةِّة لمؤِعِيِ .الوة ِلَ ذلٖ ٛةن االطجالؼ ِمّب
ِملّة ثصّٙٙيٝ ،مة ان اي مصةولة لّم ٞذل ٛؿٍؼ ثٍٜن بةلوػورة ثّبّػا ِن راي بفػ مّػض
لوٗؽ االِجبةرات.
ِؤٝع زعؿ اطػ بفةن ذات المٍهٍع ان  ٞٝالمًلٍب ًٍ مػاِةة مٙةلع الفػِّة ُٖ ،شّن ان
مبةديء وٍٚاِع الفػِّة ٚع ثجّٔػ من مٜةن الطػ او من وٚت الطػ ّٓػ ان المفٜلة مُ ًغا
الظى من الجّٜٗػ ان مة ِّجبػ من مٙةلع الفػِّة ِجم ثٗؾّػى بٙعر ِةؿ من الجرػِع بصّح ال
ِمٜن اِجبةرى اؿالمّة وال اِجبةرى مصعدا بمة ّٖي الٜػٗةِة الٓػاض الؾّةؿةت الّةمة او الجفػُِ.
ٖةذا مة ثم ِػض ًغى المبةديء بّبةرات اٝػدػ ثصعِعا ٖؾٍؼ ثظوُ مبةقػة للظالٖةت الٌّٗٙة
المةلٍٖةّٖ .لَ ؿبّ ٞالمدةؿ "شمةِة العِن" ثّع من آػاض الفػِّة ولٜن ِبً ُٙغا الجّبّػ
ّٓػ ٚةب ٞللجوّٗغ الّملُ دون ثصعِع د ّ٘ٚلمة ًٍ "العِن" ُٖ ًغا الؾّةؽ وثصعِع الَػوؼ
والفػوط الموةؿبة لصمةِجي بةِجبةرى ؿّةؿة وثفػُِ للعولةِ ًٞ .فم ٞالعِن المغاًب ّٓػ
المٍشعة مد ٞالبٍذِة او االلصةد؟ ًِ ٞمٜن للمؾلم اِجوةؽ دِن او ِّٙعة اطػى؟ مجُ ِرٍز
ثصعِع الصػِة العِوّة ثصّٙٙة للمةلس الّةم او شػلة ِلَ شٍٙؽ االطػِن؟ ان موةٚفة ثلٛ
االؿبلة ِؤدي بوة الَ العطٍؿ ُٖ ِةلم مبةديء الٗٙي والجُ ثدّػ مٍهٍِةت شٍٙؽ االهؾةن
واالِجػاهةت الؾّةؿّة الؾةب٘ ذٝػًة.
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المالشَةت الظجةمّة
ٝمة ؿب٘ الجٍهّس ٖةن وا ُٚالمرجمّةت االؿالمّة ُٖ الٙػن الصةدي والّفػون الغي ِّوّوُ
ُٖ ًغى العراؿة لّؽ ٖٙى ًّٜلُ و داام واهمة ًٍ الزم الؿجٙػار وثومّة المرجمّةت االؿالمّة
شةلّة .ان يبّّة ٍػوؼ العولة الؾّةؿّة واالزجمةِّة و االٚجمةدِة والّالٚةت المصلّة والعولّة
لٌغى المرجمّةت لّؾت ببؾةية هجّرة لالؿجّمةر الٔػبُ والٌّموة االؿجّمةرِة الرعِعة الجُ
ِمٜن الجٔلب ِلٌّة من طالؿ الجةّٝع ِلَ الص٘ االؿالمُ المدةلُ ُٖ ثٙػِػ الممّػً .غى
الجصٍالت البصت زؼءا من المرجمّةت االؿالمّة ومجٜةملة مٌّة بصّح البصت زؼءا من
"الغات" الَ زةهب الَػوؼ الجُ ِمٜن ثصجٌة ثٙػِػ الممّػٝ .مة ان اشجمةالت همةذج بعِلة
ِمٜن الصمٍؿ ِلٌّة ٖٙى من طالؿ وا ُٚالؾّةؿة والّالٚةت المصلّة والعولّة .شّح ان
اطجّةر الظػوج ِن ًغى الٍٚةاُ الصةلّة لمرجمّةت العولة الجّعدِة ُٖ ؿّةٌٚة الّةلمُ لمةلس
ٖٜػة دولة اؿالمّة ومرجمُ مؾج ٞٙلم ثّع ممٜوة او شجَ مػٍٓبة ٌّٖة من وزٌة هَػي
ٖةلمرجمّةت االؿالمّة ِرب ان ثصعد دورًة ُٖ ؿّةؽ ًغى الٍٚةاُ الدةبجة بعال من ان ِجم
ثصعِعًة لٌة من ٚب ٞايػاؼ اطػى.
ان مرجمّةت اؿالمّة ِعِعة الٍّم ِوَػ الٌّة ِلَ اهٌة ُٖ مػاش ٞمظجلٗة من ٚبٍؿ او رٖن
الّلمةهّة ،الَ درزة ان ايةر الّم ٞالوَػي المٙجػح ِمٜن ان ِفم ٞاؿجػاثّرّةت ِملّة
للجةِّع ّٖمٜن للمػء ان ِصةوؿ ٌٖم دور ومٙعار ٍٚة او هّٕ الّوةلػ المظجلٗة ُٖ دِوةمّّٜة
االؿجمػارِة والجّّٔػ العاطلّة ُٖ  ٞٝمرجمُ .ثفم ٞالجؾةؤالت الظةلة بٌغا المٍهٍع االثُ:
ِ ّٕٝمٜن ٌٖم وثبػِػ الٍا ُٚالّلمةهُ للصّةة ُٖ الظًةب الّةم وِ ّٕٝمٜن ثّّٙم دورى ُٖ
هٍء االِجبةرات العِوّة لمّةٓة الؾّةؿة الّةمة؟ مة ًُ شرذ المؤِعِن والمّةرهّن الٚةمة
العولة الّلمةهّة او العولة العِوّة ُٖ ثّببة دوااػًم الؾّةؿّة الظةلة ومة ًُ ممةلصٌم
االٚجمةدِة او ّٓػ ذل ٛالجُ ثؤخػ ِلَ هٍٗذًم؟
ٝمة ٍِزع اِوة اِجبةر للّوةلػ الرٍّبٍلّجّّٜة وِالٚةت الٍٙى ِلَ دِوةمّٜةت الجصٍؿ
العاطلُ .االشجمةؿ المجٍ ًٍ ُٚرٖن ِبةرة الّلمةهّة بّن المؾلمّن الرثبةيٌة لعٌِم بةالؿجّمةر
واالؿجّمةر الرعِع ٝمة ؿب٘ االقةرة ًٍ زؼء من ًغى الَةًػة .ثم ثّّٙع وثٜػدّٕ ًغا البّع
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هجّرة رد الّٗ ٞالّؾٜػي الّوّٕ للٍالِةت المجصعة ِلَ اِجعاءات الصةدي ِفػ من ؿبجمبػ
وبظةلة اؿجّمةرًة مُ المملٜة المجصعة للّػاؽ موغ هّؾةن /ابػِ 2003 ٞوالجُ ٝةهت بػًِةهُ
ًُ اطػ العوؿ الٔػبّة الجُ اؿجّمػت للّػاؽِ .مٜن اِوة للّالٚةت االٚلّمّة الرٍّبٍلّجّّٜة
والعِوّة واالخوّة ان ثؤخػ ُٖ ادراؾ االمٍر المجّلٙة بمعى الٙبٍؿ بةلجّّٔػ الؾّةؿُ واالزجمةُِ
الصةدثٖ .مدال الّالٚةت بّن المؾلمّن والمؾّصّّن ُٖ هّرّػِة الٍّم ثؤخػ ُٖ الوٙةش العااػ
شٍؿ الّلمةهّة وثًبّ٘ الفػِّة ُٖ الموةي٘ الفمةلّة ُٖ هّرّػِة ٖةلوٙةش العااػ ُٖ ًغا
الفةن ًٍ طةص بّّٜٗة ثٙعِم هَػِة الّلمةهّة المٙجػشة ،بةِجبةرًة اؿبّٙة داطلّة ُٖ
المرجمّةت االؿالمّة بعال من اِجبةرًة اِعٍِلٍزّة مٗػوهة او ثوةزال مٙعمة للعاِّة االٚلّمُ او
العولُ "المّجعي".
اهوُ قعِع االٚجوةع بةن ًوةؾ ٍٚى وِوةلػ ٍِٚة ثؤِع ٖٜػة واًعاؼ ًغى العراؿة ُٖ ٓةلبّة
المرجمّةت االؿالمّة وُٖ راِػػُ ان ٓةلبّة المؾلمّن ِمٜن اٚوةٌِم لبصدٌم العااب ِن ثصّ٘ٙ
الجٍازن بّن الصّةد العِوُ للعولة ودور االؿالم ُٖ الصّةة الّةمةِ .رب ان ثؾجمػ موةٚفة مدٞ
ًغى المٍهٍِةت ومدّالثٌة ُٖ ايةر من الّعالة واالهٗجةح شّح ِمٜن ٚبٍؿ او رٖن االٖٜةر
يبٙة للصرذ المؾةٚة واالدلة المٙعمة ٖةذا مة اخّػ اِجػاض بّع ذلٖ ٛؾٍؼ ِجم بصدي والػد ِلّي
من طالؿ ازمةع االراء ِلَ المؾجٍى الٗ ٌُٙاو من طالؿ الّملّة العِمٙػايّة ِلَ المؾجٍى
الؾّةؿُ.
ٝمة ؿب٘ الجةّٝع ُٖٗ ٝةٖة الصةالت ِرب ان ثجم ًغى الّملّة ُٖ ايةر همةهةت شٍٙؽ االهؾةن
والعؿجٍر بةِجبةرًة الٍؿةا ٞاال ٝػدػ اًمّة للجصٍؿ االؿالمُ ُٖ ًغا الؾّةؽ.

المػازُ
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االوك الٜةم ٞلعراؿة ٝلّة الصٍٙؽ برةمّة اِمٍري بّوٍان ‚Debating the Future of:
‛ Shari’s in a Secular Stateثرعى ُٖ الػابى :
http://www.law.emory.edu/cms/site/index.php?id=2383
الومٍص الٜةملة لٗمٍؿ الٜػجةب الغي ٝػجب بّع ًغى العراؿة ِمٜن ثوؼِلٌة من المٍ:ُٚ
http://www.law.emory.edu/cms/site/index.php?id=2245
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة ُٖ امّػٝة الالثّوّة :العِن ،الوٍع االزجمةَِ و
الروؾةهّة ُٖ مٗجػؽ يػؽ
طٍان مةرٖ ٍٝةزٍّهُ
ملظك:
ٔ
ٔ
إن الجةخّػ الٍٙى لوَػِة الّلموة ٚع اهجذ ثمٍرات مؾًصة للعِنّٖ ،وعمة ِجم ثصلّ ٞالوٍع
االزجمةَِ والروؾةهّة ثجظًَ ثل ٛالجصلّالت دِوةمّّٜةت ؿّةؿّة ازجمةِّة مٌمة وِوجذ ِن
ذل ٛبّن الجوةٚوةت .وبةلوَػ الَ موَمةت المرجمُ المعهَ والجَ ثجبوَ طًةبة موةًوة للٗٙي
ٔ
المغًبَ ٖإن ثل ٛالمٙةلي ثػى ان ٌٖم المرةؿ الّةم بًػِٙة " مة بّع ِلمةهّي" ٚع ٍِٜن مؾةرا
زّعا للجٔلب ِلَ شةلة ِعم المؾةواة بةلوؾبة للوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة لّؽ ٖٙى داطٞ
الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة ولٜن ُٖ المرجمُ .ٜٞٝ

مٙعمة:
ٚعم موَػي الوؾٍِة والمدلّّن والمدلّةت مؾةًمةت ّٚمة ُٖ الوٙةش العااػ شٍؿ خوةاّة الّةم
ٔ
والظةص وٚع ٝةن ذلِ ٛن يػِ٘ ٚمػ او إِةدة لّةٓة مٌٍٗم ًغى الدوةاّة ،شّح ثم ثٍهّس
الٍّٙد المٗػوهة ِلَ الجصلّالت االزجمةِّة والؾّةؿّة وٝغل ٛثؾّّؽ الٌٍِةت الرعِعة .و ٚع
ٔ
ٔ
ٚةمٍا ثصعِعا بٜفٕ  ّٕٝان العور المٗػوض ُٖ المرةؿ الظةص للوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة
ٔ
ِّمٝ ٞإيةر اِعٍِلٍزَ ِؤؿؽ لصةلة ِعم المؾةواة المٍزٍدة .وٚع ٝةن الومٍذج اللّبػالَ
ٔ
ثصعِعا لمرةؿ طةص مّع وخةبت  ًٍ ،3البوةء الوَػي االؿةؿَ الغي اهجٙعى موَػي الوؾٍِة
Also included in authors such as Habermas. For a critique

3

of a liberal and Habermasian conception of the public
„Rethinking the Public، N. (1992)،sphere see Fraser
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ٔ
ة الالثّوّةٝوةت الّلمةهّة َٖ امّػٚثوة
ٔ
بّعِن اؿةؿّّن لّعمٝ والمدلّّن والمدلّةت شجَ ِجم ثومّن الوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة
ٔ
ٔ
ةهةٝ عٚ  إن الوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة.4 ةدِمّة والؾّةؿّةٝ  من االزوعات االٞٝ ُٖ المؾةواة
ٔ
 شجَ ثجوسٍّٛد اللّبػالّة لمٌٍٗم المرةؿ الظةص وذلُٖٙ إشجّةج الن ِجم ثصػِػًم من ال
.ٍى والٌّموة ِلٌّمةٙةت الِٚال
Sphere: A contribution to the Critique of Actually Existing
„Models of Public، S. (1992)، and Benhabib،Democracy‟
and Jurgen، the Liberal Tradition،Space: Hannah Arendt
C.، both in Habermas and the Public Sphere،Habermas‟
the MIT Press.، London، Cambridge،Calhoum

4

When I refer to gender/sexuality inequalities I am
considering Fraser‟s neo-Weberian approach of

in the sense that،misrecognition as status subordination
certain communities are “prevented from participating as
„Rethinking the، N. (1997)،a peer in social life” (Fraser
Justice Interruptus: Critical refl ections،Public Sphere‟
New York and،N. Fraser،on the ‘postsocialist’ condition
Routledge). The institutionalization of these،London
،social and cultural norms has different levels of formality
from more juridifi ed (codifi cation) to more informal social
practices at the level of civil society. I also agree with
Fraser that although it is possible to analytically distinguish
it is،misrecognition as a particular type of injustice
intrinsically connected to class inequalities. See Fraser‟s
concept of bivalent community.
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
ٔ
ٔ
وِلَ الػٓم من ان موَػى الوؾٍِة و المدلّّن والمدلّةت ابجّعوا ثمةم ِن الجمّّؼ والجٗػِ٘
ٔ
ٔ
اللّبػالَ بّن المرةلّن الّةم والظةص إال اهٌم ِوعمة ثّةملٍا مُ مٌٍٗم العِن اِةدوا اهجةج هٗؽ
المٌٍٗم دوهمة اهجٙةد .إن البوَ الوَػِة الجَ بوّت ِلَ ثٗ ّٜٛوإزالي الصعود بّن الّةم والظةص
ٔ
ثمبس زةمعة ِوع ثصلّ ٞالعِن .إن الصةزة إلَ مٍازٌة االبٍِة والجٍِٜن الٙةام ِلَ "ثومّى
ٔ
شّةة المٔةِػِن" 5للمغاًب العِوّة ٚع ادى الَ ثٍِٙة المٌٍٗم اللّبػالَ للجمّّؼ وٚبٍؿ العِن
ٔ
ٔ
ِلَ اؿةس اهي زؼء من المرةؿ الظةص .وشجَ ِجم إِةدة ثٗؾّػ الوٍع اإلزجمةَِ و الروؾةهّة
ٔ
ُٖ المرةؿ الّةم ِرب ان ِجم وهُ العِن ُٖ هًةؽ المرةؿ الظةص.
ومُ ذلٖ ،ٛإن العِن ٚع ًػب من الصٍازؼ اللّبػالّة واؿجمػ بًػؽ مجّعدة ومّٙعة مصرٍبة
بةٖجػاهةت ِلمةهّة .وبةلوَػ ٔاؿةؿة إلَ ٔامّػٝة الالثّوّة ٔاود ٔان ٔاٚجػح ُٖ ًغا المٙةؿ ٔان ّ
ثصمٞ
ٔ
ٔ
العِن ٝبّعا للٌٍِة وِٙعة اطالّٚة ثجعطٌّٖ ٞة الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة بفِ ٜٞلوَ ِوبَٔ ان
ِؤطغ ِلَ مصم ٞالرع ،مة ِعّٖوة الَ إِةدة الوَػ ُٖ بّن االٖجػاهةت الّلمةهّة والجَ
ٔ
ٔ
ثجعاط ٞمُ الّعِع من الجصلّالت االزجمةِّة والؾّةؿّة  .6و اٚعم بّن الجوةٚوةت الجَ هفةت
ٔ
بؾبب الّلموة وذل ٛبصرة ان ٌٖم المرةؿ الّةم بًػِٙة " مةبّع ِلمةهّة" ،بةإلهةٖة إلَ ٚبٍؿ
Although there are many ways of presenting the kind of

5

I prefer the،misrecognition suffered by homosexual persons
as a sense of rightness associated،term heteronormativity
it has been defi ned as،to heterosexuality. Specifi cally
“the constitution of practices that everywhere disperses
heterosexual privilege as a tacit but central organizing index
، L. and M. Warner (1998)،of social membership” (Berlant
„Sex in Public‟،Critical Inquiry 24(2)).
This paper has been produced with a fellowship by the

6

Transregional Center for Democratic Studies. I would like
Codrina Rada and، Timo Lyyra،to thank Elzbieta Matynia
Karolina Szmagalska. Also Jose Casanova for valuable
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
ٔ
العور الّٗلَ للعِن ُٖ المرجمّةت المّةلػة ٚع ٍِٜن هةّٖة ُٖ الجٙلّ ٞمن ثةخّػ الًٙةِةت
ٔ
المجعِوة والمصةَٖة ودِم المٗةًّم العِمٙػايّة للوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة .وبةلػٓم من ان
ٔ
ًغا ٚع ِبعو ّٓػ بعٌِّةٖ ،إن ًغى المٙةلة ثٙجػح ان وهُ العِن ُٖ المرةؿ الظةص لن ِؤدي
ٔ
الَ الجٙلّ ٞمن مٍٜهةت االبٍِة و رًةب المدلّة الروؾّة بي ولٜن من طالؿ الجومّن الٜةمٞ
للعِن ُٖ زعاالت ِةمة.

ثوةٚوةت الّلمةهّة :
ٔ
ولٗت الّلموة بًػؽ ِعة ،لٜوٌة ُٖ الّمٍم ثٌعؼ الَ ولٕ شةلة ثػازُ ثةخّػ العِن ٝوجّرة
ٔ
ٔ
للصعاخة .7بإهٌّةر الّوةلػ الجرػِبّة والمّّةرِة والّعِع من االبّةد االطػىٖ ،إن ًغى الوَػِة
ثجعاط ٞمُ الٔةلبّة من الجوَّػات االزجمةِّة بٍهُ العِن ِلَ الٌةمـ ،إن ٝةن ذلٚ ٛةبال
للجوّٗغ .إن الجٙةرب بّن الّلموةٝ ،مؤؿؾة ثومًّّة وبّن المٍا ٕٚالعاِمة للوؾٍِة والمدلّة
ٔ
ٔ
واهس .إن االبٍِة و " ثومّى شّةة المٔةِػِن" ٚع ثم ثٔلٌّٗم بةلمٌٍٗم الجٙلّعى لالؿػة معٍِمة
ٔ
وبٍٙة من ٓةلبّة االدِةن الػاارة .8
This can be observed in some of the classic concepts within

7

The، P. L. (1967)، such as rationalization (Berger،sociology
،sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion
Doubleday) or the disenchantment of the، NJ،Garden City
، R. Madsen، R. N.،world (Weber) or individualization (Bellah
Habits، and S. M. Tipton (1985)، A. Swidler،W. M. Sullivan
of the heart: Individualism and commitment in American
University of California Press) or Durkheim‟s، Berkeley،life
”secular “civil religion.

Religion is the “major cultural reinforcer of modern industrial

8
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ٔ
ة الالثّوّةٝوةت الّلمةهّة َٖ امّػٚثوة
ال ِوعمةٙ والًٍااػٕ العِوّة ثّجبػ مجّٔػا شةؿمة مؾج9  ٖإن الجعِن،َوِلَ لّّع قظم
ٔ
ٔ
 بةلوَػ الَ المرجمُ المعهَ و.10 ٕ االبٍِة ورًةب المدلّة الروؾّةٚ المٍاِّٞجّل٘ االمػ بجصل
Women and religion.، S. (1987)،patriarchy” (Briggs
،Analyzing gender: A handbook of social science research
Sage: 408).، Beverly Hills،B. B. Hess and M. M. Ferree
For a summary of different denominations (Christian and
non-Christian) toward homosexuality see: http://www.
religioustolerance.org/. For a general literature review of
doctrine and popular،the ways in which Catholic Church
religion (specifi cally marianismo) perpetuate women‟s
، C. A. (1997)،subordination in Latin America see Drogus
and Social Change in Brazil’s Popular، Religion،Women
S.، and Goldsmit، University of Notre Dame Press،Church
„The Church and Latin American،and E. Sweeney (1988)
Thought،Women in their struggle for equality and justice‟
63(249): 176-88.

.هذىباللتضاهببلحضىسفيالنٌيغتأوهذىؤهويتالوعتقذاتبلذيٌيتفيحيبةالفشد،التذييفي هزاالغيبقيشيشالىقىةالوعتقذاتبلذيٌيتوالتىيونٌؤًتقبعبطشقوختلفت
علىبلعوىهفئًبلتحليليثبتؤًنلوبصادتقىةالوعتقذاتبلذيٌيتصادالشفضلإلجهبضىالوثليتالجٌغيت
.
„Some refl ections about Argentine، J. M. (1998)،10Vaggione
9

Public Spheres and،Homosexual Community. Civil Society
، E. and B. Davison (1992)،Homophobia‟; and Woodrum
‟،„Reexamination of Religious infl uence on abortion attitudes
Review of Religious Research 33(3): 229. It must be
noted that there are analysis showing that although these
associations exist it has reduced its signifi cance in the
L. R. and G. V. Donnenwerth،last twenty years (Petersen
„Religion and declining support for traditional beliefs،(1998)

58

28 ٍٕاهّن المؾلمّن – ملٚ ٍٞ َٖ الوؾةء

ٔ
ة الالثّوّةٝوةت الّلمةهّة َٖ امّػٚثوة
ٍنٙ ِظل،ّة هرعًم ِجبوٍن ثعطالت ِةمةّٜةخٍلٜوّؾة الٜ ال ؿّمة ال،المؤؿؾةت العِوّة
ٔ
ٍؽٍٙمٍن بةلؤى ِلَ العولة هع مًةلب وشِٙػة االؿػة وٜٖ موَمةت مصعدة ثعِم
ٔ
ّة والٍهُ الظةصّٜةخٍلٜوّؾة الٜ ٖإن الجٍازع العولَ للٛػدػ من ذلٝ ا.11الوؾٍِّن والمدلّّن
‟ Sociology of،about gender roles and homosexual rights
Religion 59(4): 353-373).
Catholic League for هناكالعديدمنمنظماتالمجتمعالمدنىتدافععنالمبادئالدينيةضدالنسويةوحركاتالمثليينوالمثلياتومنضمنهم11
Catholic، M. (1999)،Religious and Civil Right (see Dillon
، Cambridge، and Power، Faith،Identity: Balancing Reason
، M. J. and S. Appleby،CambridgeUniversity Press; Weaver
،Being right: Conservative Catholics in America،Eds. (1995)
IndianaUniversity Press); Catholic United،Bloomington
Catholics United for، J. (1995)،for the Faith (see Sullivan
the Faith: Dissent and the Laity. Conservative Catholics
، M. J. Weaver and S. Appleby. Bloomington،in America
IndianaUniversity Press: 107-137); Women for Faith and
„Women for faith and، H. H. (1995)،Family (Hitchcock
Being،family: Catholic Women Affi rming Catholic Teaching‟
M. J. Weaver،Right: Conservative Catholics in America
IndianaUniversity Press).، Bloomington،and S. Appleby
the Catholic Church and،For relationship between the state
M.، see Gutiérrez،pro-life groups in the Argentinean case
„Hacia nuevas formas de، et al. (1998)، Mónica Gogna،A.
relación entre la sociedad civil y el Estado: la experiencia
de Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad
Saúde reprodutiva na América latina e no،(Argentina)‟
E. D. Bilac and M. I. B. d.،Caribe: Temas e problemas
Rocha.Brazil، PROLAP، ABEP e NEPO/UNICAMP.
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ٔ
ة الالثّوّةٝوةت الّلمةهّة َٖ امّػٚثوة
ٔ
ٔ
ؼِة ُٖ الصٗةظ ِلَ المٗةًّمٍٝم بعورا مػٙ لٌة ان ثٌٞع ؿٚ الغى ثجمجُ بي ُٖ االمم المجصعة
.12 ةت الوؾٍِة والمدلّة الّةلمّةٝؽ الصػِٜ َلّعِة للوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة ِلٙالج
ًُغى الصةلة من الّعااّة وثبوَ مٌٍٗمّن مجوةدِن للوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة دِم وه
َِالّلموي بٍلٌٗة مؾةرا مٗجػض للصع من ِعم المؾةواة ّٖمة ِجّل٘ بةلوٍع االزجمة
.13والروؾةهّة
ٔ
ٔ ٔ
ةقةت ان العِن لمٙ ٖإهي وطالؿ الؾوٍات الّفػ االطّػة اٌٍػت بّن الو،ِٛلَ الػٓم من ذل
ٔ
 الوةس ِنّٞةت لم ِجظٍٚؽ الجِٜ َ وِل، اوال.14 ِجبُ الومى الغى اٖجػهجة هَػِة الّلموة
D.،12Together with some Muslim countries. See Sabom
„The Feminist attack on religion: How gender justice،(1999)
is shaking down religion at the UN،‟ World and I 14(6): 318.
13

It is possible to understand the relationship between the
Church and feminist and gay and lesbian movements in

of the، infl uenced by Schmitt،the logic proposed by Mouffe
The return of the، C. (1993)،we/them relationship (Mouffe
Verso). These movements، London، New York،Political
articulated their conception of gender and sexuality
distinguishing them from the proposed by religious doctrines
(the constitutive outside). A similar logic can be observed
when organized religions articulate their traditional family
defense against feminist and gay-lesbian movements.

14

The Journal Sociology of Religion dedicates a whole

number to discuss the „health‟ of secularization thesis
(Volume 60 # 3). It is possible to fi nd two extreme positions:
post and neo secularists according to how much they
retain or reject the secularist thesis. I am in agreement with
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ٔ
ة الالثّوّةٝوةت الّلمةهّة َٖ امّػٚثوة
ٔ
ٍرهتٚ ٍهٌة اؿجدوةءا إذا مةٝ ع خبتٚ ٛ المدةؿ الومًَ لغل، ٖةوروبة الٔػبّة.ًٍِةثٌم العِوّة
ٔ
ػار الٌٍِةت العِوّة بٌةٙ مالشَة معى اؿجًٞ ومن المغ.ة الالثّوّةٝبةلٍالِةت المجصعة وامّػ
ع يةلتٚ  بّن الجّٔػات.ِلَ معى المةاة ِةم المةهّة و معى هائلة ِعد الّٔػمؤموّن بٌة
ٔ
ٔ
ٔ
ٛ ّٓػ ان ِعد اولب15 ةزدِةد ِعد من ِوجمٍن للبػوثؾجةهجّيٝ ة الالثّوّةٝالبّبة العِوّة ُٖ امّػ
ٔ
ٔ
ٞة االولَ الجَ ِوبُٔ ان ثؤطغ ِلَ مصمٚ ٖةلمٗةر، لغا.16  خةبجةٍٞ الغِن لّؽ لٌم ًٍِة دِوّة
those authors affi rming that while secularization should
not be completely rejected some of its aspects need to
Public Religions in، J. (1994)،be refashioned (Casanova
The University،Chicago and London،the Modern World
Why I am not a، W. E. (1999)،of Chicago Press; Connolly
secularist، Minneapolis،University of Minnesota Press).
„The Struggle to be soul ، A. (1999)،(Gillحتىزيادةالتعدديةالدينيةكانتمصحوبةبتقويةللكنيسةالكاثوليكية، فيأميركاالالتينية15
provider:
،Catholic Responses to Protestant growth in Latin America‟
، C. Smith and J. Prokopy،Latin American Religion in Motion
Routledge: 18).،New York and London

16

The percentage of people without religious beliefs has

C.،not increased importantly between 1900-1980 (Parker
Otra Logica en America Latina: Religion Popular،(1996)
Fondo de Cultura، Mexico،y Modernizacion Capitalista
Economica). According to him there are 0.7% of atheists
and 4.0% of non-believers in Latin America. It is interesting
to note that these percentages are not associated with
industrialization or level of education in the،urbanization
Gallup reported the existence of 4% of atheists; 12%، op.cit. 99). Specifi cally in Argentina،countries (Parker
non-religious people; 83% religious from which 84% are
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
ٔ
ٔ
الرع ان االهجفةر الّةلمَ للوؾٍِة والٌٍِةت العاِمة للمدلّّن والمدلّةت لم ِمصبيِ ،لَ االٞٚ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ُٖ امّػٝة الالثّوّة اى ثظلَ ِن الٌٍِة العِوّةِ .لَ الّٜؽ ٍ ٞالعِن اشع االبّةد الممّػِة
ٔ
للٌٍِة ،مجّةِفة مُ الػٓبة المدلّة وش٘ الٗػد ُٖ امجالؾ زؾعى بف ٜٞاٝػدػ ثًٍرا وابجٜةرا ممة
ِمٜن إدراٝة بةلجوةد العِوَ الّلمةهَ.
ٔ
خةهّة ،وِلَ ِٜؽ الجٍّٚةت اِوة ،ثعاط ٞالعِن ُٖ المرةؿ الّةم وًٍ مة لم ِٜن بةلوػورة
ٔ
بًػِٙة موةّٖة للصعاخة او العِمٙػايّة ُٖ .بّن البلعان ٝةلبػازِ ٞوثفّلَ ٝةن مدً ٞغا
ٔ
الجعاط ٞللعِن ٍٚة هع الؾلًٍِة ُٖ اخوةء االهجٙةؿ الَ دِمٙػايّة ثجبوَ لٍثة ومؾةشة هع
ٔ
ٔ
اهجٌةٝةت شٍٙؽ االهؾةن  .17وبمرػد ان ِجم ثةؿّؽ دِمٙػايّة ّٖلّة ؿجٜم ٞالٜوّؾة
الٜةخٍلّّٜة لّبٌة لعورا ممّػِة ُٖ الجعط ُٖ ٞالمرةؿ الّةم ٝػجعِّم طًةبةت شٍٙؽ االهؾةن،
ٓ
ٔ
ثٍّٖػ الصمةِة لالٖػاد إذا مة ِرؼت العولة ِن اداء ًغا العورّٖ ،مة ِجّل٘ بةلمٌةزػِن ّٓػ
ٔ
الفػِّّن او المٍايوّن المصػومّن اٚجمةدِة مجبوّة طًةبة للّعالة االزجمةِّة موةًن للومةذج
ٔ
ٔ
الوٍّلّبػالّة ،او الّم ٞمن ازِ ٞملّةت الصٍار بّن الٗةِلّن االزجمةِّّن والؾّةؿّّنً .غا
ٔ
ٔ
الصوٍر ُٖ المرةؿ الّةم ٚةم بجصٍِ ٞالٜوّؾة الَ المؤؿؾة اال ٝػدػ ثمعِٙة ُٖ  ٞٝبلعان امّػٝة
ٔ
ٔ
الالثّوّة .18والمٗةرٚة ان هٗؽ الٜوّؾة الجُ ثّّع طل٘ مٍ ٕٚالٍلَ ثرةى الوٍع االزجمةَِ
Catholics، see www.gallup.com.ar
the Catholic Church in Argentina was a close،17However
Iglesia y، E. (1986)،ally of the military regime (Mignone
Dictadura. El papel de la Iglesia a la luz de sus relaciones
Ediciones del، Buenos Aires،con el regimen military
For God and the، M. (1995)،Pensamiento Nacional; Burdick
State، Albany،Fatherland. Religion and Politics in Argentina
University of New York).
18

CIMA carried out a comparative study of 15 Latin، In 2001
American countries concluding that the Catholic Church is
the most trusted institution (71% of surveyed people has
confi dence in the Catholic Church). For a summary of the
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
والروؾةهّة ًَ ذاثٌة الجَ ثجعطِ ٞلوة لعِم العِمٙػايّة وقرب الٗػوؽ واالؿجدوةءات الًبّٙة
ٔ
ٔ
ٔ
او ثجبوَ شٍارا ِةمة .وِلَ الػٓم من ان طًةبة ٍِٚة للّلموة ٚع ٍِٙم بٍلم اي دور للعِن ُٖ
ٔ
المرةؿ الّةم بف ٜٞؿلبَ ،إال ان ثعطالت الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة ُٖ المرةؿ الّةم ال ِمٜن
ٔ
ٌٖمٌة بفٝ ٜٞةم ٞمن طالؿ خوةاّةت الجٙعمّة والمصةَٖة او العِمٙػايّة وموةًوة
العِمٙػايّة.
ٔ
ٔ
واطّػاٖ ،إن الجةخّػ الٍٙى والفبي همٍذزَ لوَػِة الّلموة ٚع طل٘ هؼِة إلَ ثٙعِؽ الّلمةهّة.
ٔ
ٔ
وال ِمٜن إهٜةر ان الجصٍؿ من شةلة ثوَّم الٜوّؾة الطالّٚةت المرجمُ إلَ ّٚةم العولة بعمذ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ثّعدِة اطالّٚة ًٍ طًٍة دِمٙػايّة اؿةؿّة .ومُ ذلِ ،ٛرب اِوة االِجػاؼ بةن الّلموة
ٔ
اشّةهة مة ثٍٜن مرػد ِملّة ثػزمة وإِةدة إهجةج لوٗؽ الٍٙاِع الجَ ثوجرٌة وثصةٌٖ ِلٌّة
ٔ
ٔ
الجٙةلّع العِوّة بلٔة مظجلٗة .وِلَ الػٓم من ان الّلموة ثّجبػ بعِال مٌمة للصع من الجةخّػات
ٔ
ٔ
العِوّة ،إال اهٌة ِمٜن ان ثظل٘ هجةاذ ِٜؾّة إذا مة ثم و بعون اهجٙةد المصةَٖة ِلَ هٗؽ
ٔ
ٔ
ٔ
االطالّٚةت العِوّة ولٜن بلٔة ِلمةهّة او طل٘ شةلة من الٙعاؿة للّلمةهّة  .19اهٕ إلَ ذلٛ
ٔ
ان الٜوّؾة لٌة مةض يٍِ ُٖ ٞثبوَ مّجٙعات دِوّة من طالؿ طًةبةت ثجؾم بةلّلمةهّة
والّٙالهّة .المدلّة الروؾّة واإلزٌةض ال ِجم ثٙعِمٌم ٖٙى بٍلٌٗم طًةِة يبٙة للجٗةؿّػ
ٔ
الٌّٗٙة ٖٙى ولٜن بٍلٌٗم اِوة موةدِن للمةلس الّةم يبٙة لرعاالت ِٙالهّة .و ٚع اؿجًةِت
الٜوّؾة ُٖ ثبوَ طًةبةت دِوّة وِلمةهّة ّٖمة ِفبي الدوةاّة اللٍِٔة مة ِؼز ٝػدّػا من مٌٍٗٚة.
ٔ
المٗةرٚة الدةلدة ثٜمن ُٖ ان الصعود بّن العِوَ والّلمةهَ لّؾت بغل ٛالٍهٍح والصعة الجَ
ثٗجػهٌة هَػِة الّلموةِ .لَ الّٜؽ ٖإن الًٍااػٕ العِوّة ثٍٗٚت ُٖ يػح طًةبةت ِلمةهّة
ثوةًن المدلّة الروؾّة واإلزٌةضٖ .ةلعِن ِمٜوي الجوةٓم زّعا مُ الموً٘ .إن ِلموة

research see www.gallup.com.ar
19
اعوحىلىؤًؤجغذرلنبوطلبيٌؤعبعييي :اإلجهبضىصواجبلوثلييي.
الذوسالزىلعبتهبلنٌيغتالنبثىلينيتهعٌبهفهولجضءهٌبلظبهشة
.
إًحصشهعبسضتاإلجهبضفقظفي
صحيحؤًبلنثيشيٌيبٌىًوعبسضتهوللتششيعبتبلذاعوتلالجهبضعلىؤعبعوعتقذاتهوبلذيٌيتولنٌهٌبمٌغبتالبؤعبهبهٌؤولئنبلزيٌيبٌىًوعبسضتهوعلىؤعبعقين
،
علوبًيت،محقبلطفاللزىلويىلذبعذ .أمثشهٌزلل،إًبلتششيعبتبلوىجىدةحبليبفي أهيشمباالتيٌيتوالتىتحظشاإلجهبضتغتخذهخطبببعلوبًيبتوبهب.
وبٌفغبلطشيقتيونٌٌبالٌظشالىوعبسمبلوثلييٌىالوثلييبتوٌؤجلحقبلضواجبلوثلً.
وعلىبلشغووٌؤًبلوزاهببلوغيحيتلهبالذوسالشئيغًفيهعبسضتإهنبًيتحذوثزلل ،اليونٌٌبًغيبًؤًوجوىعتهٌبلقيوبلعلوبًيتوالوضوىًتهٌقباللذولتتوثألٌ
ضبهقبوهتإلهنبًيتتحقيقبلضواجبلوثلىبحجتخطشالتفننبلوجتوعً
.
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
ٔ
ٔ
ٔ
االطالّٚةت الروؾّة ،وإن ٝةهت شةؿمة ُٖ بّن االشّةن ،إال اهٌة ال ثمد ٞبةلوػورة ثّّٔػا
ٔ
زًٍػِة ٖةلّلموة ٚع ثؤدى إلَ إِةدة اهجةج ّٚم دِوّة مػة اطػي ولٜن بلٔة مظجلٗة.
لغا ٖإن ٝةن للعِن دور ُٖ المرةؿ الّةم ُٖ المرجمّةت المّةلػة ،دورا ال ِمٜن الجٙلّ ٞموي
ٔ
ٔ
ٍٝهي موةًن للصعاخة او العِمٙػايّةّٖ ،لَ الموَػِن االزجمةِّّن والؾّةؿّّن اطغى ُٖ
االِجبةر ِلَ مصم ٞزعى .من الوػورى إذن وشجَ هجظلَ ِن الوؼِة الّةمة للجّٜٗػ الجٙعمَ
لجٍِٙة الّعاء بّن العِوَ والّلمةهًَ ،غا الّعاء الغي ِظل٘ شةلة من اإلطٗةء والجرةهؽ
ٔ
ٔ
للجةخّػات العِوّة وِٙعس الّلموة بًػِٙة ّٓػ هٙعِة .إن اي دور ِةم للعِن إذا مة ثم الوَػ الّي
ٔ
بصٜم ثّػِٗة وبٍلٗة مٌَػ من مَةًػ الوؼِة الّٔػ شعاخّةِ ،ؤدى الَ ثةّٝع المٌٍٗم المّٙع
ٔ
للعِن وِجؾبب ُٖ ِعم وهٍح الٗػوؽ بّن العِن والمٍا ٕٚااللٍلّة .إن الّلموة مةثؼاؿ
ٔ
ٔ
وؿّلي لةلصة ومفػوِة لمٍازٌة ِعم المؾةواة ُٖ الوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة قػًِة ان
ٔ
ثٍازي مػٝؼِة العِن ُٖ المرجمّةت المّةلػة وان ِجم دراؿة اإلمٜةهةت والبعاا ٞالعِوّة
ٔ
لمٍازٌة االبٍِة و ثومّى شّةة المٔةِػِن.

إِةدة ثٗؾّػ الػؤِة العِوّة :
ٔ
ٔ
بةلوؾبة لمن وازي الجةخّػات العِوّة للجٔلب ِلَ االبٍِة وِملّة ثومّى شّةة المٔةِػِن،
ٔ
ٔ ٔ
ؿّفّػ ٍٖرا ان اى زِةدة الًمّة العِن ًَ ٍِدة الَ الٍراء ُٖ مؾّػة الّعالة والمؾةواة
االزجمةِّة .وؿٍّٜن رد الٍّٖٗ ٞرِة وِٜةد ٍِٜن بعٌِّة بجبوَ طًةبةت موةًوة للجعِن
ٔ
وداِمة للّلموة لعُٖ العِن الَ المرةؿ الظةص .ومُ ذلٖ ٛإن االزمة االٚجمةدِة والؾّةؿّة
ٔ
ٔ
بةالهةٖة الَ الفػِّة الٜبّػة للٜوّؾة ِؤٝعون شوٍرًة ُٖ المرةؿ الّةم ُٖ الموًٙة .و اِجٙع
ٔ
ٓ
ٔ
ان الجصعى االن ِٜمن لّؽ ُٖ دُٖ العِن الَ الظةص ولٜن ُٖ ثصلّ ٞإمٜةهّة ان وزٍد
العِن ُٖ المرةؿ الّةم ٚع ِؾةِع ُٖ مٍازٌة شةلة ِعم المؾةواة ُٖ الوٍع االزجمةَِ
والروؾةهّة.
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
وشجَ هؾجًُّ الّٙةم بغل ٛؿٍّٜن ِلّوة إِةدة الوَػ ُٖ االٖجػاهةت الّلمةهّة من طالؿ
ٔ
الّعِع من البوَ الؾّةؿّة واالزجمةِّة والوَػِة وثصرّم ردود الّٗ ٞالمرٍٖة الجُ ثوفة
هجّرة للجعِن.
ِوع الوَػ الَ العور الّةم للعِن ًوةؾ ثمّّؼ واهس وشةؿم بّن الٗم ٞبّن الٜوّؾة والعولة
ٔ ٔ
ووهُ العِن ُٖ المرةؿ الظةص  .20إن الٗم ٞمة بّن العولة والٜوّؾة ًٍ اشع ابػز مَةًػ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
الّلموة معٍِمة بوَػِةت العِمٙػايّة ،وًٍ اِوة اشع ا ٞٚالرٍاهب طالٖة ِلّي الهي شجَ
ٔ
ٔ
الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة ٚع ٚبلت بمبعا ٖم ٞالٜوّؾة ِن العولة ّٝومػ اؿةؿَ لّملٌة ُٖ
ٔ
المرجمّةت المّةلػةٖ .ةلٜوّؾة وموغ المرمُ الدةهَ للٗةثّٜةن )  (1962-5البصت مؤؿؾٌة
ٔ
ٔ ٔ
ذات مصٍر مرجمَّ .ومُ ذلِ ٛوبَٔ الجةّٝع ِلَ ان اطجّةر الٜوّؾة االهٗمةؿ ِن العولة ال
ٔ
ٔ
ِّوَ ان ًغى الّملّة مٜػجملةِ ،لَ الّٜؽ ًوةؾ شةالت ٝػدّػة شّح البس ًغا الٗمّٓ ٞػ
واهصة.
ٔ
الّعِع من دؿةثّػ امّػٝة الالثّوّة مة زالت ثموس للٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة وهّة طةلة ،مة ٚع
ٔ
ٔ
ٔ
ِف ُٖ ٜٞبّن االشّةن اهجٌةٝة للٌٗم االؿةؿَ لمبعا ٖم ٞالٜوّؾة ِن العولة  .21ومُ ذلٛ
ٖإن ٖم ٞالٜوّؾة ِن العولة ال ِّوَ بةلوػورة وهُ العِن ُٖ المرةؿ الظةص ،بِ ٞلَ
الّٜؽ ٚع ٍِٜن ًغا الٗم ٞبمدةبة اقجػاط مؾب٘ لٍزٍد دورا ِةمة للعِن ُٖ المرجمّةت
ٔ
ٔ
المّةلػة .22والمٗةرٚة ان ًغا االهٗمةؿ للٜوّؾة ِن العولة ِّجبػ مجّٔػا اؿةؿّة لّؽ ٖٙى ُٖ
I base this distinction on Casanova، op.cit.
العذيذهٌبلذعبتيشفيأهيشمباالتيٌيتتبٌتىضعبخبصبللنٌيغتالنبثىلينيت ،إهببىصفهبديٌبسعويبأوأًتتطلبؤًينىًبلشئيغنبثىلينيب.
وهعزلنهٌبمتعذيالتذعتىسيتللحذهٌبلىضعبلخبصللنٌيغتالنبثىلينيتوإعبدةضبطبلٌظبهبلقبًىًىوٌخاللبيئتديٌيتأمثشاًفتبحب
.
.
األحنبهبلقضبئيتلتبشيشسفضحقىقبلٌغبءأوالوثلييٌىالوثليبث
أيضبيتوبعتخذاهبلخطبببلذيًٌفي
„Public، J. R. (1999)، op.cit. and Wood،22See Casanova
20
21

‟The،Religion Vis-à-Vis the Prophetic Role of Religion
power of religious publics. Staking claims in American
، Westport، W. H. Swatos Jr. and J. K. Wellman Jr.،Society
Praeger.
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
ٔ
ٔ
ٔ
ثٗؾّػ اؿجمػار ثٍازع شةلة الجعِن ولٜن اِوة لؼِةدة اًمّجي ُٖ المرجمّةت المّةلػة ًغا
ٔ
ٔ
االهٗمةؿ ًٍ مة ؿمس للٜوّؾة بةن ثمبس الِبة راّؾّة ُٖ المرجمُ المعهَ الِبة ادوارا مجوٍِة
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
23
مة بّن طل٘ قبٜةت ازجمةِّة ٝبّػة او طل٘ اٖػادا اٝػدػ مفةرٝة او شجَ ٚةدة مجفعدِن
ولٍال إلَ ثٍّٖػ موَمةت ثؤؿؽ الّمٍد الٗٙػى لموَمةت المرجمُ المعهَ ،مد ٞالمرجمّةت
ٔ
الٜوؾّة االؿةؿّة ،24موَمةت الػِةِة االزجمةِّة والمرمٍِةت العاِمة لصٍٙؽ االهؾةن .إن
وزٍد دوال ِةزؼة ومرجمّةت ؿّةؿّة ّٓػقػِّة و ٚعر ٝبّػ من ِعم المؾةواة االٚجمةدِة ٞٝ
ٔ
ذلٚ ٛعم دِمة لمػٝؼِة وقػِّة الٜوّؾة ُٖ امّػٝة الالثّوّة  .25قٜلت الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة
وموَمةثٌة شةالت ثجبوَ ُٖ وٚت واشع ِلَ المؾجٍى العولَ والٍٙمَ والمصلَ طًةبة موةدا
للّبػالّة وداِمة للّعالة االزجمةِّة ِمد ٞوِٙعم الػٖةى والػِةِة االزجمةِّة للًٙةِةت المصػومة
ٔ
اٚجمةدِة وًوة البس العور الّةم للٜوّؾة زؼءا ًةمة ُٖ المرجمُ المعهَ  ،26ولّؽ من طالؿ
These types of analyses are in the line of Tocquevillean

23

„The Paradox، M. and B. Edwards (1996)،analyses. Foley
‟Journal of Democracy 7(3): 38-52; Bellah،of Civil Society
D. and D. Stoll، op.cit. For Latin America see Levine،et al
)„Bridging the Gap between Empowerment and،(1997
‟Transnational Religion and Fading،Power in Latin America
، Boulder، S. Hoeber Rudoph and J. Piscaroty،States
،Westview. For an alternative account of these phenomena
using the concept of public sphere of civil society see
Casanova، op.cit.
Popular Voices in Latin American، D. (1992)،24See Levine
Princeton University Press.، Princeton،Catholicism

25

إًضيبدةاإلقصبءاالقتصبديفيأهيشمبالالتيٌيتاإلقليوبألمثشظلوبفيالعبلن ،أدىبلىتقىيتالحضىسالقىىللنٌيغتالنبثىلينيتعلىعنغبلىضعبلحشجللذولتوالن
فقذتبلذولتسعبيتهبوهويضاتهبالتذخليتهبأدىلتقليلقذستهبعلىتبٌىبذيالللغيبعبتبلٌيىليبشاليت
.
جتوعبتبلغيبعيت .
الوجتوعبلغيبعيىوٌجهته،يتويضبؤصهتمبيشةفي الششعيتأًتجتفشاغبتوثيليبأدىألًتنىًبلنٌيغتالوؤعغتالىحيذةالتىتوتلنقذساهعيٌبهٌبلششعيتبيٌبلشعبهىىو
عبئالإلعالم.
op.cit. for a detailed analysis of these،26See Casanova
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
ٔ
ٔ
العولة او المرجمُ الؾّةؿُ .وًغا العور لّؽ ٖٙى طاللة روشّة ولٜوي ِف ٜٞاِوة يػِٙة
اهؾةهّة للبٙةء ِلَ ّٚع الصّةة مُ االشجٗةظ بةلٌٍِة العِوّة.
إن دور الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة ٚةب ٞللجّّٙم بّعة يػؽ ولٜن ِب َٙقّائ واشعا واهصةِ :مٜن
ٔ
ٔ
ٔ
للٜوّؾة ان ثجٍازع ُٖ المرةؿ الّةم دون ان ِف ٜٞذل ٛطػٚة لمبعا اهٗمةلٌة ِن العولة .إن
ٔ
العور الّةم للعِن ِّوَ اِوة الٙبٍؿ بٍٙاِع اللّبة العِمٙػايّة .الجٗؾّػات العِوّة ٚع ثم ثبوٌّة
ٔ
ٔ
ِلوة والبصت مةدة ٚةبلة للوٙةش لّؽ ٖٙى من ٚب ٞالمرمٍِةت الّلمةهّة ولٜن اِوة من
ًؤالء المجعِوّن الغِن ال ِٙبلٍن بّن زٍاهب المغًب الػؿمَ.
ٔ
ٔ
ِلَ الػٓم من ان ثٍازع العِن ُٖ المرةؿ الّةم ِمد ٞموَمة ذات ٍٚة وقػِّة ،إال ان ًغا
ٔ
ٔ
الجٍازع ِعٌّٖة الن ثٍٜن موَمة دِمٙػايّة وثؾمس بوٙةقٌة او االطجالؼ مٌّة ؿٍاء ٝةن ذلٛ
ٔ
ٔ
يٍِّة اوالً .27غى االشجمةلّة ثمبس اؿةؿّة ِوع الوَػ الَ الصةلة قبي االشجٜةرِة للٜوّؾة
ٓ
ٔ
الٜةخٍلّّٜة ُٖ امّػٝة الالثّوّة و ادااٌة الؾلًٍي داطلّة ،إن الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة وِلَ الػٓم
من ٍٝهٌة ٚع ثبعو ٝموَمة مػٝؼِة ومجرةهؾة ٌَٖ ثصجٍى اطجالٖةت داطلّة ووزٌةت هَػ ٌّٖٙة
ٔ
مظجلٗة .إن مٍٗٚة ِلمةهّة ٍِٚة ٚع ِعُٖ ثل ٛالظالٖةت الٌّٗٙة الَ المرةؿ الّةم  ،28والمٗةرٚة ان
ٔ
ذل ٛؿٍّٜن بةلجًةب٘ مُ اٝػدػ الًٙةِةت مصةَٖة داط ٞالٜوّؾة والجَ وزٌت ثل ٛالوؼاِةت
processes.
27
ibid.
Although secularism and liberalism are closely connected

28

op.cit: 10). Habermas،they are distinguishable (Connolly
also has a „secularized‟ conception of the public; according
„Introduction: A critical، F. [(1992)،to Schussler Fiorenza

‟،Habermas،Reception for a Practical Public Theology
F. Schussler Fiorenza and،modernity and public theology
Crossroad] he does not envision، New York،D. Browning
theology as communicative and as capable of mutually
critical dialogue.
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
لإلبٙةء ِلٌّة ُٖ الظةص وإبّةدًة ِن الرعاؿ الّةم  .29إن ِلموة المرةؿ الّةم ثمبس بف ٜٞمة
ٔ
ّٖةلة مُ اٝػدػ الًٙةِةت العِوّة مصةَٖة والجَ ثؾَّ ثروب الوٙةقةت الّلوّة شٍؿ مغًبٌة
الػؿمَ وثؾَّ لص ٞثل ٛاالطجالٖةت داطلّة وبف ٜٞو موً٘ ّٓػ دِمٙػايَ .لٍ ٝةهت الّلموة
ٓ
ٔ
ٌٍػت ثةرِظّة لجروب الصػوب العمٍِة بّن االدِةن ٌَٖ االن وَٖ بّن الوٍاشَ ثًَّ ًٓةء
للظالٖةت البّن يةاػّٗة وًغا ٚع ٍِٜن شةؿمة ُٖ دُٖ الجّّٔػات العِوّة.
ٔ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
ٔ
وبةلػٓم من ان ذل ٛمجٍّٚة ،ولٜن اشب ان اٖجػض اهوة ِعهة لالبٍِة ولجومّى شّةة المٔةِػِن
ٔ
وثم اإلبٙةء ِلٌّم من ٚب ٞالٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة ًٞ ،ؿٍّٜن من االشؾن الؾمةح بجبوَ اللٔة
العِوّة ُٖ المرةؿ الّةم وموةٚفجٌة ًٞ .إذا مة ٚللوة الوٙةقةت الّةمة الَ طًةب وثٗؾّػات
ٔ
ٔ
ٔ
ِلمةهّة ِّوَ اهوة هٙل ٞإمٜةهّةت الوٙةقةت الّةمة .لٙع اٌٍػت الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة اهي ال ثٍزع
ٔ
مفٜلة ُٖ ِلموة الظًةب العِوَ إذا ٝةن ذل ٛؿّومن اؿجمػار االبٍِة وثومّى شّةة
ٔ
المٔةِػِن و ان مرةال ِةمة ِلمةهّة ؿّموُ الظالٖةت العاطلّة من الٌٍَر ِلوة ،وِلَ الػٓم من
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ان ذلِ ٛبعو مجوةٚوة إال ان اًمّة ثٍِٙة مبعا ِلموة العولة ِن يػِ٘ ثعِّم مبعا ٖمٞ
ٔ
الٜوّؾة ِوٌة وثروب ولٍؿ الظًةبةت العِوّة للّةم ٝرؼء من الجوَّم الٙةهٍهَ لٌة إال ان ِعم
ِلموة المرةؿ الّةم والؾمةح لجل ٛالظًةبةت العِوّة بةلظػوج للّةم للظػوج بةلعِن من المرةؿ
ٔ
ٔ
ٔ
الظةص ال ِ ٞٙاًمّة ِن ذل ُٖ .ٛؿّةؽ ِفّٖ ٜٞي اولب ٛالغِن ِّػٍٖن اهٗؾٌم ٜٝةخٍلّٛ
ٔ
الٔةلبّة من الؾٜةن ٖإن الجعاوؿ الّةم طةرج اؿٍار الٜوّؾة للبعاا ٞالٌّٗٙة وموةٚفة المغًب
الػؿمَ ِف ٜٞإمٜةهةت مٌٍلة للجصٍؿ الَ العِمٙػايّة واؿجّّةب الوٍع االزجمةَِ
“catholic theologians…are to be faithful to the Magisterium

29

of the Church as authentic interpreter of Sacred Scripture
and Sacred Tradition” (Revised Code of Canon Law by
John Paul II in 1983; Canon 812). See also the Vatican‟s
Instruction on the Ecclesial Vocation of the Theologian
(1990) “theologians should avoid turning to the mass
op.cit. for a summary of these،media.” See Dillon
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
والروؾةهّة ،ال ِؼاؿ الوةس ِجصعخٍن وٍِيوٍن طًةبة مجعِوة لغا ّٖوعمة ثٍٜن ِلموة ثلٛ
ٔ
الظًةبةت يػِٙة مجةشة ٚع ٍِٜن الجٍازع الّةم لظًةبةت دِوّة ثّةدى رًةب المدلّة واالبٍِة
ٔ
بعِال شجَ اٝػدػ خٍرِة.
ٔ
إن الجٗ ّٜٛالٗ ٌَٙوِعم إِةدة بوةء المغًب الٜةخٍلّ َٜالػؿمُ  30اٝػدػ من مػة وثصت إقػاؼ
ٔ
الموةًذ الّلمةهّة الجٙعمّة مدلت ِوةلػ ٍِٚة ُٖ اى مصةولة للجوَّػ شٍؿ الوٍع االزجمةَِ
ٔ
ٔ
ٔ
والروؾةهّة ُٖ الؾّةؽ االمّػ َٝالالثّوَ ،اوال ٚةمٍا بإٌٍةر ان المٍا ٕٚالٜوؾّة المّةلػة
ٔ
ٔ
ثرةى اإلزٌةض والمدلّة الروؾّة لم ثٜن ابعا ٝمةًَ آلب الٍٚتٝ ،ةقّٗن ِن وٚجّة الّوةلػ
الٌّٗٙة .31وَٖ هٗؽ الٍٚت ثٍٙم ًغى البعاا ٞالٌّٗٙة بٜؾػ ٖػهّة ثٗػد المغًب الٜةخٍلَّٜ
معللة ِلَ وزٍد اطجالٖةت مٌمة ويػؽ مظجلٗة لٍٜن الٗػد ٝةخٍلّّٜة ،خةهّة ثل ٛالوٙةقةت
ٔ
ٔ
الٌّٗٙة ثّّع ثف ّٜٞالمؤؿؾةت االزجةِّة االؿةؿّة ٝ -ةالؿػة ِلَ ؿبّ ٞالمدةؿ – ُٖ وزٍد
إمٜةهّة ٝبّػة زعا – مدال -لّؽ ٖٙى ُٖ ٝؾػ المٔةِػِة الروؾّة ولٜن ُٖ اؿجظعام مدةؿ
المرجمّةت المدلّة ٝومٍذج يبَّّ للّةاالت المّةلػة .32

30

عىاءمبًنبثىلينيبأوطبئفتأخشي
، such as Boswell (1980)،31There are also historical accounts
showing how early medieval Christians did not regulate
they celebrated،homosexual behaviour; on the contrary
the church، 1994). Furthermore،same sex unions (Boswell
،doctrine toward abortion has not been stable (Connery
1977).

،Sex and the Church: Gender، K. (1997)،32Rudy
،Homosexuality and the Transformation of Christian Ethics
uses a model of gay، for example، Beacon Press،Boston
sexuality as a way of reformulating the contemporary
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
ٔ
إذا هَػهة الَ ان ًٚةِةت ِلمةهّة مٌمة من شػٝةت المدلّّن والمدلّةت ٚع ثبوت وبؾػِة
ٔ
ٔ
المٌٍٗم الجٙلّعى لالؿػة بمة ُٖ ذل ٛالػٓبة المدلّة ٝػٗػلة واشجمةلّة اطػى ولٜن بعون
ٔ
ٔ
مٍازٌة مؤؿؾة الؼواج هٗؾٌة ،ؿورع ان بّن الوٙةقةت الٌّٗٙة وبػٓم ٍٝهٌة دِوّة إال اهٌة
ٔ
ٔ
ثّّع ثف ّٜٞالمٌٍٗم المّةلػ لالؿػة بف ٜٞاٝػدػ رادِٜةلّة.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
خةلدة ،إن الجةخّػ الٍٙى لالًٍت الجصػِػ ُٖ امّػٝة الالثّوّة اهجذ مٌٍٗمة بةن االِجبةرات الظةلة
ٔ ٔ
بةلوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة ال ثجم بمّؼؿ ِن الصػمةن االٚجمةدى ،بمّوَ ان اهٍاع الٌٙػ
ٔ
ٔ
المظجلٗة ٝةلٗٙػ وٌٚػ الوؾةء واالٚلّةت الروؾّة ثٌَػ مجػابًة .واطّػا إن الوٙةقةت الٌّٗٙة
ٔ
ٔ
ثؤدى الَ اهصؾةر ثةخّػ شرة راّؾّة للٜوّؾة الػؿمّة وًَ ان ِملّة الّلموة ًَ المؾؤولة ِن
االهٌّةر االطال ُٖ َٚالمرجمّةت المّةلػة هجّرة للمٍا ٕٚالوؾٍِة والمدلّة الروؾّة .ثلٛ
ٔ
المغاًب الٌّٗٙة ُٖ شّن اهٌة ثّؼز الظًةب العِوَ ٚع زّلجي ُٖ الٍٚت هٗؾي مجٍاٖٙة مُ
الػٓبة المدلّة والمٌٍٗم الوؾٍي للرؾع.
ٔ
ٔ
ٝةخٍلّ ٛمن از ٞشػِة االطجّةر :ارواح مُ الوٍع االزجمةَِ.
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
 ...ان هٌٗم ان االؿةٗٚة لم ِجصعخٍا بةؿم الٜةخٍلّ ٛوان الٜةخٍلّٝ ٛةهٍا وِؾجًٍّّن دِم
شػِة االطجّةر.
راّؽ زمّّة ٖ :CFFCػاهؾّؽ ّٝؾلّوْ
ٔ
إن ثٍازع موَمةت دِوّة ِلَ مؾجٍى المرجمُ المعهَ ثؾَّ لمٍازٌة االبٍِة و ثومّى شّةة
ٔ
المٔةِػِن ُٖ المغًب العِوَ الػؿمَ لّؽ بةلَةًػة الرعِعة  .33وطالٖة الٓلب الجٍزٌةت
ٔ
الّعااّة االطػى ،ثّم ٞثل ٛالمرجمّةت العِوّة ٝمؾةشةت ازجمةِّة شػة لٗائت مٌمفة
ٔ
بّّوٌة ٝةلوؾةء والمدلّّن للجرمُ وثوَّم اهٗؾٌم ُٖ المًةلبة بةالِجػاؼ والمؾةواة ،لّؽ ٖٙى

33

هٌزالغتيٌيبتىالغبعيٌيبث،فيالبذايتفيالىاليبتبلوتحذةاألهيشميتثنفيأهيشمبالالتيٌيتبعذرلل،ظهشتبلعذيذهٌبلوجوىعبتىالوٌظوبتوتؤثشةببلٌغىيتوبحشك
اتبلوثلييٌىالوثليبث.
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ٔ
ة الالثّوّةٝوةت الّلمةهّة َٖ امّػٚثوة
ّة ِلَ وزيّٜةخٍلٜوّؾة الٜ ٍِزع ُٖ ال.34 ٜٞٝ ُن ُٖ إيةر المرجمُٜٖ اإليةر المغًبَ ول
 مؤثمػ رؿةمة،ػامةٝ  المدةؿ مرمٍِةّٞ ِلَ ؿب،35 الجصعِع ِعة مرمٍِةت ثعِم الجّّٔػ
ٔ
ٔ
ٞ من ازّٛةخٍلٝ  ِجصعخٍن وّٛةخٍلٜ ال،وّؾةٜ الٞ داطّٛةخٍلٍٜؽ الٙ زمّّة ش،المػاة
34

These groups can either be part of an existing religious

denomination -such as Integrity in the Episcopal Church;
Lutheran Concerned or Good news in Evangelical Churches
or constitute new denominations. Metropolitan Community
،Churches are an example of this. They were created
to serve the „spiritual‟ needs of gay/lesbian،particularly
،feeling of expulsion from other denominations. Greeley
„Coleman revisited: religious structures as a،A. M. (1997)
American Behavioural Scientist،source of social capital‟
„The Metropolitan، R. S. (1995)،40(5): 587-565; Warner
‟ Religion and the Social،CommunityChurches and the gay agenda: the power ofpentecostalism and essentialism
„The، J. R. and J. P. Bloch (1995)،Order 5: 81-108; Wood
role of the Church Assemblies in Building a Civil Society:
The case of the United Methodist General Conference‟s
Sociology of Religion 56(2): 121-،debate on Homosexuality‟
136. For Latin American there are some studies showing
the role of the Catholic Church in triggering the emergence
„Women‟s، S. (1990)،of women‟s movements (Alvarez
participation in the Brazilian People‟s Church: A critical
appraisal‟،Feminist Studies 16(2)).
op.cit. for a detailed analysis of some of these،35See Dillon
pro-change groups.
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
شػِة االطجّةرً ،غى المرمٍِةت ثٌعؼ الَ إِةدة ثّػِٕ بّن الرٍاهب ُٖ المغًب
ٔ
ٔ
الٜةخٍلّ َٜمُ الجةّٝع ِلَ ثّػِٕ اهٗؾٌم ٜٝةخٍلّ.ٛ
ٔ
ثّجبػ مرمٍِة ٝةخٍلّ ٛمن از ٞشػِة االطجّةر  CFFCشةلة مدّػة لالًجمةم لجؾلّى الوٍء
ِلَ إمٜةهّةت ثل ٛالمرمٍِةت ُٖ مٍازٌة ِعم المؾةواة المجّلٙة بةلوٍع االزجمةَِ
والروؾةهّة ًَ CFFC .موَمة مؾجٙلة وّٓػ ًةدٖة للػبس ثّم ُٖ ٞمرةالت الجّلّم والمعاّٖة
ٔ
ِن مفة ٞٝالمؾةواة للوٍع االزجمةَِ ،شٍٙؽ الوؾةء والمصة االهرةبّة .اهفبت الموَمة ُٖ
ٔ
الٍالِةت المجصعة االمّػّٝة ِةم  1973لجّبػ ِن مٍٝ ٕٚةخٍلّ َٜداِم لصػِة االطجّةر )
االزٌةض( وشجَ ثٙعم لٍثة بعِال طةرج ًّبة الٌٜوٍت  .36واثبةِة لالثرةًةت إلَ ثعوِ ٞالٙوةِة
و َٝةًػة ِةمة وطةلة ُٖ الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة ُٖ ٌِع ٍِشوة بٍلؽ الدةهَ ،اطجةرت CFFC
ٔ
ٔ
ُٖ الّةم  1987ممدال ُٖ امّػٝة االثّوّة وِٙعت هعوة لوؾةء امّػٝة الالثّوّة الٜةخٍلّّٜةت.
ٔ
ٔ
وبؾبب ٖٜػة الجعوًِ ٞغى اثت الوؾةء المٌجمةت بوٗؽ الٙوةِة للجّػؼ ِلَ اهفًة CFFC
ٔ
ٔ
وٚػرن ثةؿّؽ موَمةت قّٙٙة ُٖ  ٞٝمن المٜؾّ ،ٛالبػازِ ،ٞبٍلّّٗة ،االرزوجّن ،ثفّلَ،
ٍٝلٍمبّة وبّػو .37
ثٙعم  CFFCثٗؾّػات ِلوّة ُٖ المرجمّةت الجَ ثٌَػ ٌّٖة الٌٍِة الٜةخٍلّّٜة مجٜةملة مُ
وزٌةت هَػ هؾٍِة مّّوة ٝةإلزٌةض ،الصٍٙؽ االهرةبّة والػٓبة ،وثصجٌٗ  CFFCبةلٌٍِة
ٔ
االؿةؿّة للمغًب الٜةخٍلّ ،َٜولٜن مُ إِةدة ثٗؾّػى بٌٗم مظجلٕ للوٍع االزجمةَِ
والروؾةهّة ،مؾجوعِن ُٖ ًغى المٍا ٕٚالجٜةملّة ِلَ ثٗؾّػات ٌّٖٙة مظةلٗة لمغًب
ٔ
الٜوّؾةً .38غا الجٜةم ٞوبةلػٓم من اهي ِلَ ِٜؽ شةلة الّعاء الجَ ثّبػ ِوٌة الٜوّؾة
الٜةخٍلّّٜة والصػٝةت الوؾٍِة وشػٝةت المدلّّن والمدلّةتٖ ،إهي ِّٜؽ هؼِة مجبٍِة
بًٙةِةت مٌمة من الؾٜةن والغِن ِعمرٍن بًػؽ مجّعدة ومبجٜػة ًٍِةثٌم العِوّة بمٌٍٗم
تحذيذاواحذةهٌؤمثشتلنبلحوالتٌجبحبمبًتصفحتإعالًيتمبهلتفيصحيفتالٌيىيىسمتبيوضتؤمذعلً "
هٌبموجوىعتهتٌىعتهٌبآلساءحىالإلجهبضبيٌبلنبثىلينبلولتضهيي"
37
– مبثىلينوٌؤجلحشيتاالختيبس Catolicas por el Derecho a Decidir ،الوٌظوبتبلوىجىدةفيأهيشمبالالتيٌيتتتىاجذتحتبعن
إالأًهووؤعغبتوغتقلتتتىحذهٌخالاللشبنتاألهيشميتالالتيٌيتCFFCوببلشغووٌتشبسمهوبعضبلتشببهبتوع
.
38
Rosemary Radford، Theologians such as Mary Hunt
36
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ٔ
ة الالثّوّةٝوةت الّلمةهّة َٖ امّػٚثوة
ٔ
ٔ
َةر المٍزٍدة ؿلٗة والجٍٜٖة واالٙةت الٚ وبؾبب ِال.39 ػدػ ِعالة للوٍع االزجمةَِ والروؾةهّةٝا
ٔ
ةملة ُٖ المرةؿ الّةم ِّجبػٜ ُٖ ثبوَ ثٗؾّػات مجCFFC  ٖإن دور،40 اطجّةرات االٖػادٜٞثف
ٔ
ػدػ ِعالة للوٍعٝممّػِة لٌؤالء الغِن ِػِعون االشجٗةظ بٌٍِةثٌم العِوّة داامة مُ ثّػِٗة ا
.َِاالزجمة
ٕ الوؾٍِة وٚ بّن الٌٍِة العِوّة والمٍاٞةمٜعِم مفػوع مجٙى ُٖ ثٖٙ  لّؾتCFFC إن مٌمة
ٔ
ّةّٜةخٍلٜوّؾة الٜ موةد لاللٍلّة المؾجمػة ثصت رِةِة الٜٞجػشةت بفٙ المٛن لجبوَ ثلٜل
CFFC ةمت مرمٍِةتٚ ٘ ومن ًغا الموًل،َِ مُ الوٍع االزجمةٞالػؿمّة ُٖ الجّةم
39

„Autonomy and democracy in an، W. (1994)، D‟Antonio
autocratic organization: The case of the Roman Catholic
A. K.،Sociology of Religion 55: 379-396; Yip،Church‟
„Dare to differ: gay and lesbian Catholics‟،T. (1997)
،assessment of offi cial Catholic positions on sexuality‟
، S. (1991)،Sociology of Religion 58(2): 165-181; Thumma
„Negotiating a religious identity: The case of the gay
Sociological Analysis 52: 333-347.،evangelical‟

40

In this respect I agree with the many authors indicating

that although it is important to recognize the centrality of
discourses and narratives it is also crucial to connect them
M. A. and G. D.، Somers، as an example،with agency (see
„Reclaiming the Epistemological “Other”:،Gibson (1994)
‟ Social،Narrative and the Social Constitution of Identity
UK;، Oxford، C. Calhoum،Theory and the Politics of Identity
Blackwell).، Mass،Cambridge
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
المظجلٗة بجوَّم شمالت ٍٚمّة ودولّة لمٍازٌة الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة ولجٙعِم بعااٝ ٞةخٍلّّٜة
موةدة للجٍزي الػؿمَّٖ ،لَ المّّع العولَ ثٍٙم  CFFCبّٙةدة شملة دولّة لموُ الٗةثّٜةن
ٔ
من االشجٗةظ بمٜةهجٌة المجمّؼة بٍلٌٗة مػاٚب داام ّٓػ ِوٍ بةالمم المجصعة  .41ودٌّٖة ِلَ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
المفةرٝة ُٖ االمم المجصعة ٝةى من الموَمةت العِوّة او الّٔػ شٍٜمّة االطػى ،وًوةؾ ثعطٞ
ٔ
ٔ
ٓ
ِةم اطػ مدّػ لالًجمةم ًٍ اوؿ شملة ِةلمّة إلهٌةء شَػ االؿةٗٚة الٜةخٍلّ ٛاؿجظعام الٍاَٚ
ٔ
الغٝػى .وًَ ثوًٍى ِلَ هفػ مجؼامن وَٖ معن مظجلٗة شٍؿ الّةلم إداهةت لظًةب االؿةٗٚة
الٜةخٍلّ ٛوشفعًم هع الصمالت العاِمة الؿجظعام الٍا َٚالغٝػى.
ٔ
ٔ
امة ِلَ المّّع الٍٙمَ ،ثٍٙم مرمٍِةت  CFFCبةؿجٌعاؼ ان ثّم ٞالعولة لمةلس مٌٍٗمة
ٔ
هؾٍِة او شٍٙؽ المدلّّن والمدلّةت وثٍٙم بةلجعط ٞمن طالؿ المرجمُ المعهَ لًٙةِةت بّّوٌة
ِن يػِ٘ شمالت ثّلّمّة ِن المصة والصٍٙؽ الروؾّة واالهرةبّة .42
ٔ
طاللة الٍٙؿ إن  CFFCوَٖ اخوةء دمرٌة للٌٍِة الٜةخٍلّّٜة مُ مٌٍٗم دِمٙػايَ للوٍع
ٔ
االزجمةَِ والروؾةهّة ،ثصةٌٖ ُٖ الٍٚت هٗؾي ِلَ ِعاء مُ مٍ ٕٚالٜوّؾة االلٍلَ المجّل٘
ٔ
ٔ
بجل ٛالٙوةِة ،وِلَ الػٓم من ان ثل ٛالموَمةت ثًةلب بٌٍِة ٝةخٍلّّٜة والص٘ ُٖ ثةّٝعًة
ٔ
ٌٖم ِّةدون ًّبة الٜوّؾة ،بف ٜٞاٝػدػ مٍازٌة من الًٙةِةت الّلمةهّة.

االؿجوجةزةت:
ٔ
إن امّػٝة الالثّوّة ثمد ٞؿلؾلة من الظمةاك شّح اإللػار ِلَ ِلموة ٍِٚة ودُٖ للعِن الَ
الظةص ٚع ِؤدى الَ ٌٍٍر الرؼء المٍٗٙد من االهٙؾةم المػٝؼى الؾّةؿُ الَ ثومّى لصّةة
ٔ
ٔ
المٔةِػِن وابٍِة ِٜؾّة .إن الٔةلبّة من ؿٜةن امّػٝة الالثّوّة لعٌِم ًٍِة دِوّة طالٖة
ٔ
للّلموة الٍِٙة ُٖ اوروبة الٔػبّة ولٜوٌة لّؾت ٝةلجّعدِة العِوّة ُٖ الٍالِةت المجصعة
ٔ
ٔ
االمّػّٝة َٖٗ ،امّػٝة الالثّوّة الٜةخٍلّّٜة لٌة مٍ ٕٚقبي اشجٜةرى ومُ ِةم ٞاللٔة ِفٜٞ
ٔ
االخوةن ِةملّن اؿةؿّّن للوَػ الَ المرجمُ ًوةؾ بٍلٗة مرجمُ مجظّ.ٞ
ألًليغألىذيٌآخشهزاالىضعبلغشيبفؤغلببألديبًتشبسمبىصفهبهٌظوبتغيشحنىهيت
.
هزاالىضعبعتثٌبئً،
هزاالىضعيعتبشهصيشيبفيأهيشمبالالتيٌيت ،حيثؤًبلنٌيغتالنبثىلينيتهىؤمثشالوؤعغبتبلذيٌيتقىةولهبتؤثيشههوىواعع.

41
42
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
الوةس ال ِجظلٍن ِن ًٍِةثٌم العِوّة لغا ّٖوع ثٍلّٕ الوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة دون الوَػ
ٔ
الَ الجوةد مُ الٌٍِةت العِوّة ِّجبػ ِؼال لعِوةمّّٜةت ثصعث وثعاط ُٖ ٞآلب الصةالت.
ٔ
ٔ
ٔ
ال ق ٛان ٌٖمة اٝػدػ دِمٙػايّة للوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة ُٖ امّػٝة الالثّوّة ؿّجًلب ثّٔػا
ٔ
دِوّة .ومُ ان الّلمةهّة ثف ٜٞمفػوِة ؿّةؿّة ِمل ٛامٜةهةت للجٙلّ ٞمن ِعم المؾةواة ّٖمة
ِجّل٘ بةلوٍع االزجمةَِ والروؾةهّةٖ ،إن الوٙةقةت البّن يةاػّٗة المٜػدٗة ٚع ثٍٜن مّٗعة من
زٌة هَػ ّٓػ ِلمةهّة الؿجٌعاؼ ثل ٛالٍٗارؽ .إن الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة ِلَ وزي الظمٍص
ٔ
لّؾت مؤؿؾة دِمٙػايّة ،ومُ ذلً ٛوةؾ طالٖةت شةؿمة ،وِلَ الػٓم من اهٌة الثوّٜؽ
ٔ
ِلَ المغًب الػؿمَ إال اهٌة ثّػؼ الٜوّؾة ٝمؤؿؾي زمّّة وال ثمد ٞهٗؾٌة ٖٙى .وإذا هَػهة
ٔ
ٔ
الَ ثل ٛاالطجالٖةت ِلَ اهٌة زؼء من المرةؿ الظةص ٌٖغا ِّوَ اهوة هّٙع اإلمٜةهةت الجَ
ثملٌٜة ثل ٛاالطجالٖةت للٍلٍؿ الَ شةلة من العِمٙػايّة ّٖمة ِجّل٘ بةلوٍع االزجمةَِ
والروؾةهّة لّؽ ٖٙى داط ٞالٜوّؾة ولٜن ُٖ المرجمُ  .ٜٞٝوِلَ الوّٙن ،إذا مة طػزوة
ٔ
بجل ٛالوٙةقةت العاطلّة إلَ الّةم ٖإن ذلِّ ٛوَ ان الجٗؾّػ البعِ ٞللمغًب الػؿمَ ؿّظػج
ٔ
ٔ
اِوة الَ المرةؿ الّةم ،ثل ٛالجٗؾّػات الجَ ثعمذ المّجٙعات العِوّة مُ ثّػِٕ اٚ ٞٚمّة
للوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة ،ثل ٛالجٗؾّػات الجَ ثعُٖ الَ ٝةخٍلّّٜة دِمٙػايّة ِن يػِ٘
ٔ
ٔ
ٔ
ثرةوز الّٙةدة الؾلًٍِة لٌة .ال ِرب ان ِوَػ للعِن ِلَ اهي ِومػ "ّٓػ ثةؿّؾُ" ِوع ثًٍِػ
ٔ
مٌٍٗمة دِمٙػايّة للوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة ،مة ِرب اِجبةرى ِومػا ّٓػ ثةؿّؾّة وطةرزة
ٔ
ٔ
ِن اى مصةولة ُٖ لةلس الوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة ًٍ المٍ ٕٚااللٍلَ للٜوّؾة ،والّلموة
لّؾت بةلوػورة ًَ الٍؿّلة الٍشّعة لمٜةٖصة ذل ،ٛب ٞبةلّٜؽ إن ٖػض الّلمةهّة ٚع ٍِٜن
ٔ
مّٗعا ٖٙى ُٖ الصٗةظ ِلَ الٍهُ الصةلَ ٝمة ًٍٝ .مة ٍِزع اِوة مٙةومة دِوّة ،مٙةومة ثٗؾع
ٔ
المٗةًّم االلٍلّة ُٖ شّت ثبِ َٙلَ الجٗؾّػات العِوّة ،إن ثٌعاة الّعاء بّن الّةلمّن
ٔ
العِوَ والّلمةهَ ثؾمس بجصةلٗةت مٌمة بّن ًٚةِةت مظجلٗة لمٍازٌة المٍ ٕٚااللٍلَ
ٔ
ٔ
للٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة ثرةى الوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة بةقٜةؿ اٝػدػ هرةشة.
ٔ ٔ ٔ
ٔ
و اطّػا ،وِلَ الػٓم من الوجةٚن ٖةهة ارى اهي من وزي هَػ مّّةرِة ٖإن ثّػِٗة مة بّع ِلمةهّة
ٔ
للمرةؿ الّةم ٌِعؼ الَ ثٍِٙة الّلمةهّة ٝإشجمةلّة ؿّةؿّة واِعٍِلٍزّة .إن العور الفبي
ٔ
ٔ
همٍذزَ لوَػِة الّلموة البس بف ٜٞمة ِٗػٌٓة من مومٍهٌة ٝمٍ ٕٚاِعٍِلٍزَ وبعِٞ
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ٔ
ثوةٚوةت الّلمةهّة َٖ امّػٝة الالثّوّة
ؿّةؿُ .إن الجٍازع الٗػهَ للّلمةهّة بٍلٌٗة المٍت الفػَِ الٍشّع للمرةؿ الّةم ٚع زمع
ٔ
الصةزة الَ الوَػ الٌّة ٝةشجمةلّة اطػى ِوع الصةزة الَ الوٙةش ،االِوةح والمٍازٌة .إن ٌٖمة
مة بّع ِلمةهّة للمرةؿ الّةم ال ِّوَ إطجٗةء الّلموة بٍلٌٗة طّةرا .بِ ٞلَ الّٜؽ ُٖ ًغى
ٔ
ٓ
الصةلة ثمبس الّلمةهّة بعِال اطػ ُٖ شةزة الن ِجم إِةدة ثؾّّؾي ،إن ثوَّػا مجّلموة شٍؿ
ٔ
الوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة ًٍ ِومػ هػوري الهي لّؽ مصٍٜمة بمغًبة دِوّة مصعدا وِملٛ
ٓ
ٔ
ٔ
إمٜةهةت ثصلّلّة وؿّةؿّة اٝػدػ  .إذا مة ازلوةِن الّلمةهّة ٚعؿّجٌة وٚبلوةًة ٝبعِ ٞاطػ ُٖ
ٔ
المرةؿ الّةم 43ؿّجٍٍٝ ٕٚن الّلمةهّة مرػد مًَّ وؿجبعا ُٖ إِةدة إهفةء بػهةمرة ؿّةؿّة.
ٔ ٔ
ٔ
المٗةرٚة ثٜمن ُٖ ان ٌٖمة مة بّع ِلمةهّة للمرةؿ الّةم ٚع ِوّٕ اًمّة اٝبػ للّلمةهّة بٍلٌٗة
طًةبة ِةمة.

op.cit. for a thorough debate about the،4341 See Connolly
potentialities of considering secularism just another
possibility in the public sphere.
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ٔ ٔ
العولة َٖ راى اشع االؿالمّّن

ٔ ٔ
العولة َٖ راي اشع اإلؿالمّّن

ِػٖةن ٔاشمع
ملظك:
ٔ
ٔ
ٔ
ثػى ًغى الٍرٚة ان الؾبب ُٖ ان ثمبس العولة مػٝؼِة بةلوؾبة لإلؿالم لّؽ الن اإلؿالم لم
ٔ
ٔ
ِمّؼِ ،لَ ِٜؽ العِةهةت االطػىٖ ،ػهة بّن العِن والعولة ،بٝ ٞةن بؾبب ثةخّػ ثفّٜالت
ٔ
اواا ٞالٙػن الّفػِن االزجمةِّة والؾّةؿّة .وثّٙم ًغى الٍرٚة البصدّة ٍٚاِع شررٌة ِلَ
ٓ
دراؿة الراء الموَػ االؿالمَ ومؤؿؽ الرمةِة االؿالمّة ُٖ الٌوعِ ،بع هللا المٍدودي.
الٙعر الٌةا ٞممة ٝػجب ِن اإلؿالم الؾّةؿُِٙ ،عم بفٓ ٜٞةلب الجٗؾّػ الجةلُ لمػٝؼِة 'العولة'
ٔ
ٔ
ُٖ طًةب اإلؿالمّّنٖ :ةلعولة مصٍرِة ُٖ اإلؿالم ،الهي ِلَ ِٜؽ العِةهةت االطػى ،اإلؿالم
ٔ
ٓ
)إؾِمةن( ال ِوُ ثمّّؼا بّن العِن والعولة .وبجّبّػ اطػٖ ،إن الصرة ثؤٝع ِلَ اهي شّح اهي
ِعمذ بّن العِن والؾّةؿةٖ ،ةن ٖٜػة العولة ثوؾةب بًبّّة الصةؿ من الفظمّة البصجة
ٔ
ٔ ٔ
لإلؿالم .إال اهٌة اطٗٙت وُٖ وزٌة هَػ إرهؾت زّلوػ  ،Ernest Gellner’sان اإلؿالم بي
هٙك بٙعر مة ،طالٖة للمؾّصّة َٖ ،اهي ٚع ٖف َٖ ٞؿن ٖٜػة الٗم ٞبّن العِن والؾّةؿة.
ٔ
وثوجفػ ًغى الصرة الَ ان ثبلْ بدبةت ٝػجةبةت ِلمةء مد ٞلٍِؽ دومٍن ،Louis Dumont
وبػهةرد لٍِؽ  ،Bernard Lewisوبؾةم يّبُ  ،Bassam Tibiومٍهجٔمػي وات
 ،Montgomery Wattومةِػون ّٖوػ . Myron Weinerوربمة ٝػد ّٖ ٞلٌغا ،ثٜبع بّن
الّلمةء المفٙة إلخبةت ِٜؽ ذل.ٛ
الممػِةن ِلُ ِبع الػازؽ وؿّّع ِفمةوي ،وٝغل ٛالالًٍثَ الٌوعى وشّع العِن طةن
ٔ
ٔ
ٔ
الالًٍثُِ ،لَ ؿبّ ٞالمدةؿِ ،ؤٝعون ،ان اإلؿالم ِمّؼ العِن ِن العولة ،وان ًغى االطّػة
لّؾت مٌمة لي ّّٙٝعة .وُٖ مٍازٌة ذل ،ٛثبعو ً ٞٝغى المٍا ٕٚموةدة زغرِة .ومُ ذل،ٛ
ٖةن مؼِعا من الجعٌَِ ّ٘ٚػ ثفةبٌٌمة ٔاالؿةؿَٜٖ :لجة الصرجّن ثّػهةن موًٙة الًٍثّة .بًػؽ
ٓ
ٔ
ٔ
مظجلٗةِٙ ،جبؽ الصةب ٝال المٍّٗٚن ُٖ ،زملة امٍر ،من الٙػان والصعِح إلخبةت شرذ ٞٝ
موٌمة.
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ٔ
ٔ
اهوَ ُٖ ًغ المٙةؿ ،ادٍِ إلَ البصح ُٖ لصة الوٌذ الالًٍثُ لمؾةلة العولة والصػٝة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االؿالمّة .واهوَ الزِم بعال من ذل ،ٛان الؾبب ُٖ ان العولة البصت اؿةؿّة بةلوؾبة
ٔ
لإلؿالم لم ِٜن الن اإلؿالم ٌّٖٙة ٚع اؿجلؼم ًغا .ب ٞاهي ّٖ ٞذل ٛبؾبب ثٍِٜن الجفّٜالت
ٔ
االزجمةِّة والؾّةؿّة َٖ اواا ٞالٙػن الّفػِن الجُ بمٍزبٌة اٝػجؾبت العولة ٝمؤؿؾة دورا
ٔ
ّٓػ مؾبٍؽ ُٖ ثٍؿُّ هًةؽ ِملٌة وِةلم ثةخّػًة .ولمة ٝةهت الصػٝة االؿالمّة رد ا ِلَ ثفّٜٞ
ٔ
ٔ
العولة الصعِدة بٍّاٚبٌة بّّعة المعىٝ ،ةن من الموًٖ ُٙصؾب ان ثمبس العولة اؿةؿّة
ٔ
ٔ ٔ
بةلوؾبة لظًةبٌة .وًٜغا لم ِٜن بؾبب الٗٙي اإلؿالمُ ان البصت العولة اؿةؿّة بةلوؾبة
للصػٝة اإلؿالمّة ،بِ ٞلَ الّٜؽ من ذلٖٙ ،ٛع ٝةن الجٍؿُ ّٓػ الّةدي للعولة ٔاواا ٞالٙػن
الّفػِن وبممةثٌة ِلَ  ٞٝمرةؿ ثٙػِبة من الصّةة ًٍ الغى دُٖ بةالؿالمّّن لرّ ٞالعولة
ٔ
ٔ
ٔ
اؿةؿّة لالًٍت .والخبةت شرجُ ،ؿةهةٚـ ٝػجةبةت ابٍ ثّةلَ المٍدودي ) ِ .(1979-1903مٜن
ٔ
الٍٙؿٚ ،ب ٞٝ ٞقُء اهي من اٝبػ موَػي الصػٝة اإلؿالمّة .وٝمؤؿؽ للرمةِة االؿالمّة ُٖ
الٌوعِ ،بػ هعاء المٍدودي شعود الٌوع لجؤخػ ِلَ الصػٝةت اإلؿالمّة ُٖ الّةلم الّػبُ ،ومن
ٔ
ٔ
ٔ
بّن ابػزًة زمةِة االطٍان المؾلمّن ُٖ ممػ وموَػًة ،ؿّع ًٚب .وًوة ؿٍؼ ابّن  ّٕٝان
االؿٌةب الوَػى للمٍدودي ِن اإلؿالم لٍٜهي مػادٖة للعولةٝ ،ةن مجعاطال ،وهجّرة مبةقػة
للٙةلب االهجظةبَ الؾّةؿَ بةلٌوع المؾجّمػة.
العولة الصعِدة:
ٔ
ٔ
ٔ
وٝمة ًٍ مٍخ٘ زّعاٖ ،ةن العولة االوربّة ُٖ الّمٍر الٍؿًَ شٜمت ُٖ االٓلب بةال ثصٜم.
ٔ
وًغا ِّوُ ،اهي ٝةن من الوةدر مة ثجعط ُٖ ٞمَّم قؤون رِةِةًةٖٙ .ع ٝةن اًجمةمٌة الػاّؾُ،
ٔ
اذن ًٍ ،زمُ الربةِةتٝ .مة ٝةن هًةٌٚة االدارى اِوة مصعودا الَ معى بّّع .والعولة
ٔ
الصعِدةِ ،لَ الوّٙنٚ ،ع يٍرت هًةٚة اٝػدػ اطجػاٚة .وبؾبب وؿةا ٞاإلِالم المًبٍِة،
ٔ
وروابى الو ٞٙوّٓػًة من االبجٜةرات ،اٖجػض ان مة اؿمةى زّعهؼ  Giddensبػ "الؾلًة اإلدارِة
الٍِٙة" وًٜغت ذًبت ٔابّع من مرػد زبةِة الوػااب لجؤخػ َٖ الصّةة العهٍِّة .وشٍالُ الٙػن
ٔ
الؾةدس ِفػ او هصٍ ذلٝ ،ٛمة ِالشٌ ٍٖٝ ،Foucault ٍٝةن ًوةؾ "اهٗرةرا شّّٙٙة لٗن
ٔ
الصٜم " ُٖ اوروبة هجّرة للصةلة الجُ اٝػجؾبت بٌة العولة بّةن الؾلًة الػٍِِة ُٖ ثوَّمٌة لٜٞ
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ٔٔ
زةهب من زٍاهب الصّةة ،بمة ُٖ ذل ٛالموةي٘ الصمّمّة للروؽ والػِةِة ،ومن الظًة ان
ٔ
هٍٙؿ اهي ٝةن لعولة الٌوع المؾجّمػة ؿلًة رٍِِة ممةخلة .اال ان هًةٌٚة اإلدارى ٝةن بةلجةّٝع
ٔ
اٝػدػ اثؾةِة وبّعا َٖ المعى من ؿةبٙجٌة ،دولة المٍٔؿ .ووٖٙة للموَػ الؾّةؿُ ،ؿٍدِبجة
ٔ
ٝةّٖػاج ٝ ،Sudipta Kavirajةن للعولة الٌوعِة ٚب ٞالصعِدة اًمّة ًةمفّة ُٖ الصّةة الٍّمّة.
وٝةهت بةلٜةد مٌجمة بجّّٔػ الوَةم االزجمةُِ العِوُ .وًٍ ِؾٍؽ الصرذ ٚةاال "ان العولة ،وًَ
ٔ
ٔ
ابّع مة ثٍٜن ِن ٍٝهٌة الٍٙة الجُ اثت بػ  ...او ّٓػت ًغا الوَةم" ،وِٜمٝ" ،ٞةهت ًُ هٗؾٌة
طةهّة لؾًّػثٌة " .وِلَ الوّٙنٝ ،ةن دور العولة المؾجّمػة بّّع المعى ِلَ هصٍ ّٓػِةدي.
ٖٙع لّبت مدً ٞغا العور الجعطلُ ُٖ العِن ،والٙةهٍن ،والجّلّم ،والجّعاد ،واللٔة ،وًٜغا
ٔ
ٔ
شجَ اهٌة اخػت ثةخّػا مبةقػا َٖ الصّةة الٍّمّة.
هَػا لعورًة المػٝؼيٝ ،ةهت  ٞٝالصػٝةت االزجمةِّة ُٖ الٙػن الجةؿُ ِفػ وّٖمة بّع ثجّل٘
بعور العولة شجَ لٍ ٝةن ًعٌٖة ًٍ زٌةت ٖةِلة ّٓػ شٍٜمّة .وٚع ٝةهت الصػٝة الموةًوة
ٔ
لالؿجّمةر ،وِلَ راؿٌة المؤثمػ الٍيوُ الٌوعي )والمفةر الّي ّٖمة بّع بةلٍٜهرػس( ثصت
ٔ
ٔ
ّٚةدة إمّٝ .يٓ .ةهعي الٙعِػة ًَ ،اال ٝبػ .ومن بعاِةت الٙػن الّفػِن ،البس ًعٌٖة الػاّؾُ
ٔ
ٔ
ًٍ الصٜم الغاثُ )ؿٍاراج  .(swarajومن الٍاهس ان الصٜم الغاثُ ٝةن مّوَ بي اؿةؿة العولة.
ٔ
وٝةن ُٖ مدً ٞغا الؾّةؽ ان ٌٍػ المٍدودي ،الغى ٝةن ال ِؼاؿ َٖ الّٙع الدةهَ من ِمػى،
ٝمصُٗ ِلَ الؾةشة .وٝةن ُٖ البعاِةِ ،وٍا مظلمة بصؼب الٍٜهرػس .وٝػجب ثػزمةت
ثمرّعِة لٔةهعي وبٍثعِت مةداهمًٍةن مةالّّٖة  ،Pundit Madanmohan Malaviyaوًٍ
زِّم ؿلَٗ بصؼب المؤثمػ )الٍٜهرػس( الغي ولٗي بػ 'بصةر ؿّٗوة الٌوع '.وُٖ ِةم ،1920
ٔ
اِمةهة من المٍدودي بػؿةلجي هصٍ ًوع ِلمةهّة دِوّة مػٝبة ،وشػة ،البس مصػرا لرػِعة
المؾلم ،وًُ لصّٗة ثمعرًة زمّّة ِلمةء الٌوع  ،Jamiatul Ulemae-Hindوًَ موَمة
من الّلمةء وموةلػى شؼب المؤثمػ .ومُ ذل ،ٛؿػِةن مة ٖٙع المٍدودى اهبٌةرى بصؼب
الٍٜهرػس ،الغى ٝةن ِّجٙع اهي ٝةن ِٗو ٞالٌوعوس ِلَ شؾةب المؾلمّن.
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االؿالمٍهّة
:
من الًةاػّٗة الَ
ٔ
ُٖ ِةم ٓ ،1928ةدر المٍدودي دلٌُ الَ شّعر ابةدِ ،ةلمة الٍالِة االمّػِة المؾلمة
للوَةمّّن  .Nizamsوًوةؾ ٝػس هٗؾي لعراؿة اإلؿالم .ولٙلٙي ِلَ ثػازُ ٍٚة المؾلمّن،
ِػض مظًًة ِلَ الوَةمّّن  Nizamsالشّةايٝ .ةن ًغا المظًى ِعٍِ إلَ إلالح هَةم
الجّلّم وهفػ 'اإلؿالم' الصوّٕ .الؿجّةءى ،لم ٌَِػ الوَةمّّن  Nizamsاًجمةمة ُٖ ذل .ٛوُٖ
ٓ
ٔ
ٔ
ِةم  ،1932العر مرلة بةللٔة االردِة- " Tarjumanul Koran " ،ثػزمةن الٙػانٝ -رؼء من
مظًًي.
وبّومة ٝةن مفٍٔال بعراؿجي ،ازجةشت اهجظةبةت ِةم  1937المٍدودي ٝةلّةلٗة .وبوةء ِلَ
ٔ
ٔ ٔ
ذلٖٙ ،ٛع اهج ٞٙاوؿ االمػ الَ الًةاػّٗة ،خم اطّػا إلَ اإلؿالم .وُٖ ٍٚ ٞةهٍن شٍٜمة الٌوع
ِةم  1935الغي ٚعمجي العولة المصجلة ،ازػِت االهجظةبةت لجف ّٜٞشٍٜمةت المٙةيّةت .وٝةن
المػاع بف ٜٞراّؾُ بّن شؼب المؤثمػ "الٍٜهرػس" وشؼب الػابًة اإلؿالمّة ،وًٍ شؼب من
ٔ
مالؾ االراهَ الغِن يةلبٍا بعولة اؿالمّة مؾجٙلة ُٖ بةٝؾجةن .وًٜغا رٖوت الػابًة مًةلبة
الٍٜهرػس بجمدّ ٞالمؾلمّن .ومُ ذلٖٙ ،ٛع طؾػت االهجظةبةت .وثفبح الٍٜهرػس بٌغا
الٍٗز لجف ّٜٞشٍٜمةت المٙةيّةت .ومن ًوة شٍؿ المٍدودي ثػزمةن  Tarjumanإلَ ؿالح
هع المؤثمػٖٙ .ع ؿةوى بّن ؿّةؿة الصٍٜمةت )  (1939-1937وبّن ايالؽ 'راج الٌوعوؿّة'.
واثٌمٌم بٗػض خٙةٖة الٌوعوس ِلَ الًالب المؾلمّن ُٖ المعارس .
ٝةهت المعارس ثؾمَ ّٖعِة مةهعِػ ) Vidya Mandirوًَ شػّٖة ثّوَ( ،والجُ "ثٍٗح موي
ٔ
رااصة العِةهة الٌوعوؿّة ".وازبػ الًالب المؾلمّن ِلَ ارثعاء الٍَثَ ) dhotiوًٍ خٍب ثصتي
ِػثعِي مَّم الػزةؿ الٌوعوس( ؤِوٍا الوفّع بةلؾوؾٜػِجّة المّةدى لإلؿالم ٖةهعي مةثػام
ٔ
ٔ
ٔ
 vande matram؛ ُٖ شّن ان الموةًذ العراؿّة ثرةًلت او قًٍت اإلؿالم وابػزت
ٔ
ٔ
الٌوعوؿّة بةٖػاط .راى المٍدودي دلّال ِلَ 'الٌوعوؿّة راج' ُٖ ثٌمّـ اللٔة االردِة ٝغل.ٛ
ومن الٍاهس ان اثٌةمةت المٍدودي ٝةهت ثظجك بعور العولة -وًٍ دور ٝةن بةلٜةد لعولة مة
ٚب ٞاالشجالؿ.
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بّع اهجظةبةت  ،1937البس  ٞٝمن المٍدودي والػابًة ًٜغا ِّةرهٍن الٍٜهرػس .اال ان ًغا
ٔ
لم ِرّ ٞموٌم العٚةء مُ ذل ُٖ .ٛالٍا ،ُٚبّومة اقجعت إمٜةهّة إهفةء دولة بةٝؾجةن ،اقجع
ٔ
ٔ
ٝغل ٛهٙع المٍدودي للػابًةٖٙ .ع اهجٙعًة لّٔةب دولة الفػِّة من زعوؿ اِمةلٌة .وُٖ اواطػ
ٔ
الدالخّوّةت من الٙػن المةهَٝ ،ةهت الؾّةؿة الٍيوّة بػمجٌة ثعور شٍؿ مؾةلة العولة:
ًٖةلبت الػابًة بعولة مؾلمة موٗملة؛ وشةوؿ المؤثمػ ثروب ذلِ ٛن يػِ٘ وزٍد دولة
ٔ
ٔ
ِلمةهّة للٌوع المجصعة ،وٝةن زعوؿ اِمةؿ الصػٝة الفٍِّّة ثةمّن وزٍد لعولة اقجػاّٝة .وُٖ
ٔ
االوهةع شّح ٝةهت 'العولة' ًَ اللٌٗ الؾةاع َٖ الرٍ الؾّةؿَ ،ثٙعم المٍدودي بعولة
الفػِّة .من ًغا الموًل٘ ،وزع ان الػابًة ّٓػ إؿالمّة.
بةلوؾبة لي ،لم ِٜن ًوةؾ اطجالؼ بّن المؤثمػ والػابًة ،شّح رٓب ٝلٌّمة َٖ دولة ِلمةهّة.
ٔ
ٔ
وولٕ الػابًة شؼبة "من الٍخوّّن "،الن زِمةاٌة لم ٍِٜهٍا ِّػٍٖن شجَ اولّةت اإلؿالمٝ .مة
ٔ
ٓ
ٔ
اهٌم لم ِؾجفٌعوا ،شجَ ِن يػِ٘ الظًة ،بةلٙػان ُٖ ازجمةِةثٌم .وشّح اهي لم ِٜن للػابًة
ٔ
ٔ
ٔ
زعوؿ اِمةؿ الٚةمة دولة الفػِّة ،اِلن المٍدودي ان بةٝؾجةن المؾجٙب ٞؿجٍٜن "ّٓػ
ٔ ٔ
بةٝؾجةن بمّوَ اهٌة لن ثٍٜن ارض الًٌةرة" ،ودولة ِلمةهّة .شجَ اهي اؿمةًة "دولة ٝةٖػة
ٔ
ٔ
للمؾلمّن ".وٝةن لٌغا الؾبب اهي ُٖ ِةم ٚ ،1941ع اؿؽ زمةِة اإلؿالمُ Jamaat-e-
ٝ Islamiبعِ ٞل ٜٞمن الٍٜهرػس والػابًة ِلَ شع ؿٍاء .وولٕ دؿجٍر الرمةِة ًعٌٖة
بإٚةمة ' ،hukumat ilahiya -العولة االؿالمّة".
الالًٍت
:
الًٍت العولة ،ودولة
ولعًفة المٍدوديٝ ،ةن ًوةؾ ِعد ٚلّٖٙ ٞى من المجصمؾّن للعولة االؿالمّة hukumat -
 .ilahiyaوٝصؼب من الّلمةء المّػوّٖنٝ ،ةن زمّّة ِلمةء الٌوع Jamiatul Ulmae-Hind
ٔ
ِؤمن بٌوع مػٝبة ِلمةهّة ،ولم ِّجبػ العولة هػورِة لالؿالم .وهَػا لػٖن اِعٍِلٍزّجي
ٔ
ٔ
ازمةال ،ادرؾ المٍدودي ان المؾلمّن ،بمٗة ِةمة ،والّلمةءِ ،لَ وزي الظمٍص ،ؿٍؼ
ٔ
ٓ
ٔ
ِجرمٍّن شٍلي ٖٙى إذا اخبت ،من طالؿ الٙػان والصعِح ،لمةذا ٝةهت العولة اؿةؿّة
لإلؿالم .وٝةن الًٍثة زعِعا زغرِة للعولة ِرػى اِعادى.
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ٔ ٔ
العولة َٖ راي اشع اإلؿالمّّن
ٔ
ولم ِٜن االمػ ٝمة لٍ ٝةن المٍدودى ٓةٖال ِن الًبّّة الفةملة للعولة الصعِدة ُٖٗ .مةرس/
ٔ
ٓ
ٓ
اذار ٝ ،1938ػجب َٖ مرلة الجػزمةن" ،االن ثٙػر [العولة] مة هلبؾي او مةال هلبؾي ...ومةذا ثّلم
ٔ
ٔ
ايٗةل ...ٛومة اللٔة والٜػجةبة الجُ ثجظغًة ....وًٜغا ،ال ثٍٜن العولة ٚع ثػٝت بموةى ِن
ٔ
ثعطلٌة الؾةٖػ شجَ اٝػدػ مؾةا ٞالصّةة ًةمفّة" .ولم ٌِٗم المٍدودي ثمةمة يبّّة العولة
ٔ
ٔ
ٓ
الصعِدة ٖٙى ،ب ٞان اراءى ثّٜؽ اِوة هٙعا لؾّةؿةت شٍٜمةت المٙةيّةت بفةن ٚوةِة
ٔ
المالبؽ واللٔة والموةًذ العراؿّة ،والعِن .وبةِجبةر اؿةلّب الٙػن  19لٌٗم العولة ٚع ِٗة
ٔ
ٔ
ِلٌّة الؼمنٖ ،ةهي اقةر ُٖ هٗؽ المٍهٍع" :لٙع بعات العولة َٖ اٝػجؾةب هٗؽ مػٝؼ هللا ُٖ
العِن" .وهَػا للعور الجعطلُ الؾةٖػ للٔةِة للعولة الصعِدة ،والًةبُ الغى ثّجعى بي ِلَ
ٓ
الصّةة الٍّمّة للمؾلمّنٖٙ ،ع ؿةوى بّن اإلؿالم والعولة ،وبةلجةلَ ٖؾػ الٙػان وٖٙة لغل.ٛ
ٓ
ٔ
ٔ
وٝةن اهرّ ٞالمٍدودى َٖ الالًٍت الؾّةؿُ ًٍ مغٝػة "اربّة مٗةًّم اؿةؿّة للٙػان
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
) ،5،(1979شّح اٝع ِلَ اهي لمّػٖة "الٌعؼ الص "َّٙٙللٙػانٖ ،من االًمّة بمٜةن ٌٖم
ٓ ٔ
المّوَ "الص ُّٙٙوالٜةم "ٞللٜلمةت الٙػاهّة االربّة :اإللي )هللا( ،والػب ،الّبةدة والعِن.
ٔ
وادَِ اهي بّع وٚت ٚمّػ من الٍشُٖٙ ،عت مّوةًة الص.ُّٙٙ
ٔ ٔ
ولٙع ٝةن المٍدودي ِّجبػ 'هللا' ًَ الٜلمة اال ٝػدػ اًمّة .وٍِٙم ِػهي لمّوةًة ِلَ الجمّّؼ بّن
ٔ
الصّةة 'المّجةّٖؼِّٙة'والصّةة ' الؾّةؿّة العهٍِّة ' الجُ ثفٜالن مّة ٝال مجٜةمال ِوٍِة .ان
ٔ
ثٍٜن مؾلمة ًٍ ان ثّبع هللا وشعى ،لّؽ ٖٙى ِلَ المؾجٍى المّجةٖؼِ ،َٙولٜن شجَ ُٖ
ٔ
ٔ
الصّةة الؾّةؿّة الهي ًٍ ؿّع ٝالًمة ِلَ شع ؿٍاء .وبوةء ِلّي ،اٚجوُ المٍدودي بةن هللا البع و
ٓ
ٔ
ان ٍِٜن لغل' ٛالصةٝم ،العٝػجةثٍر )االمػ( ،والمفػع" للمرةؿ الؾّةؿَ  .6وبةلجةلُ ،إذا ادَِ
ٔ
قظك اهي شةٝمة لبلع مةٖ ،ةن ادِةاي ٍِٜن مّةدال الدِةاي بةن ٍِٜن إلي ِلَ المؾجٍى
ٔ
المّجةّٖؼِ .ُٙوًٜغا لػح ،بةن ثٙةؿم الؾلًة الؾّةؿّة مُ قظك ِجرةًٍٚ ٞاهّن هللا،
ٍِٜن من الفػؾ بوٗؽ موً٘ قظك مة ِّبع لومة بعال من هللا .7
بةلجٍؿُ َٖ مّوَ الػب ،وًٍ ممًلس مفةبي لإلليٝ ،ةن ٚع ٝػجب ِوي اهي "مػادٖة للؾّةدة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وؿلًةهُ ،8".وشّح اهي اِجبػ الؾّةدة بةهٌة اؿةؿة ؿّةؿّةٖٙ ،ع زةدؿ بةن هللا ًٍ اِوة "رب
ٔ
ٔ
ؿّةؿُ" .9وان ثؤمن بةهلل ًٍ ثًُّ ،بعون اى ثفٍٚ ،ّٜٛاهّوي ،وقػِّجي ُٖ المرةؿ
ٔ
ٓ ٔ
الؾّةؿُ .وًٜغا ٖةلًةٍٓتٝ ،لمة ٚػاهّة اطػى ،ال ثّوُ مرػد الفًّةن او الموم .اهٌة ثّوَ
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ٔ ٔ
العولة َٖ راي اشع اإلؿالمّّن
هَةمة ؿّةؿّة ال ِؾجوع إلَ ؿّةدة هللا .وٚع اهجٙع الّلمةء الطجمةر مّوَ الًةٍٓت َٖ الٍخن
ٓ
ٔ ٔ
شػّٖةٖ .بةلوؾبة للمٍدودي ،ان امػ الٙػان الٜػِم بّبةدة هللا وهبغ الًةٍٓت ِّوُ الووةؿ
ٔ
الٚةمة دولة الفػِّة ورٖن ٝةٖة اقٜةؿ الوَم الؾّةؿّة ّٓػ اإلؿالمّة.
وبمّةٓة المٍدودي ،ومد ٞهللا ،الّبةدة ثّوُ ٝغل ٛيةِة الؾلًة الؾّةؿّة المًلٙة .وٚع
ٔ
ٔ
ٔ
اِػب ِن ان المؾلمّن اطجمػوا مّوةًة َٖ ِبةدة هللا َٖ الصّةة المّجةّٖؼِّٙة ٖٙى ،وابّعوى
من شّةثٌم الؾّةؿّة .10وِالوة ِلَ ذلٖٙ ٛع ؿةوى بّن يٍٙس مد ٞالمالة ،والجعرِب
ٔ
الّؾٜػي ،واِجبػًة بمدةبة ادوات لجص ّ٘ٙالٌعؼ المجمد ُٖ ٞالعولة اإلؿالمّةٖ" ،ةلمالة
والمٍم  ...ثٍٖػ اإلِعاد والجعرِب لجٍلُ الؾلًة الّةدلة 11 ".وِلَ هصٍ ممةخٖ ،ٞؾػ المٍدودي
العِن ،من الوةشّة الؾّةؿّة" ،وٝلمة الّمػ الصعِح ،والعولةٚ ،ع ...اٚجػبت من [مّوَ
ٔ
ٓ
العِن] 12".وَٖ ؿّةؽ اطػٝ ،ػجب ٍِٙؿ ُٖ":الٍا ،ُٚان ٝلمة العِن ،لٌة ثٙػِبة هٗؽ المّوَ
ٔ
الغي لٜلمة العولة ُٖ الؼمن المّةلػٝ 13".مة ثّٜؽ الّعِع من ثوَّػات اطػى للمٍدودي
ٔ
روح الؾّةؿة الصعِدة؛ وِلَ ؿبّ ٞالمدةؿ ،ثمٍر االؿالم ِلَ اهي شػٝة والمؾلمّن ٝصؼب.
ٔ
ومن المدّػ لالًجمةم ،اهي ٚعم ًغا الجوَّػ المبجٜػ بةؿم المًةلبة بةإلؿالم "الصوّٕ".
الظةثمة :
وٝةن الٌعؼ من ًغى المٙةلة ًٍ إِةدة الوَػ ُٖ دِوةمّّٜةت العولة واالؿالمٍهّة .وثصّٙٙة لٌغى
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الٔةِةٖٙ ،ع اٌٍػت ان الؾبب ُٖ ان العولة البصت ثةؿّؾّة ُٖ االؿالمٍهّة لم ِٜن رازّة
ٔ
الَ الالًٍت اإلؿالمَ الغى ِٗجػض اهي ٚع لٌػ العِن والؾّةؿة مّة .واؿجوةدا إلَ ٝػجةبةت
ٔ ٔ
وؿّةؿةت المٍدوديٖ ،ةهوَ ٚعمت الصرة ،بعال من ذلِ ،ٛلَ اهي ٚع البس اؿةؿّة للرمةِة
االؿالمّة ،Jamaat-e-Islamiبؾبب الجٍؿُ واالمجعاد ّٓػ الّةدى الغى بلٔجي العولة الٌوعِة
ٔ
ابةن االشجالؿ ،والًػؽ الجُ اخػت بٌة بف ٜٞشةؿم ِلَ  ٞٝزٍاهب الصّةة الٍّمّة .لّؽ من
ٓ
ٔ
المؾجٔػب ان ثٗؾّػ المٍدودي للٜلمةت الٙػاهّة -هللا ،والّبةدة والعِنٝ -ةن ِّوُ العولة .ان
ٔ ٔ
ٔ
دراؿة الالًٍت من االًمّة بمٜةن؛ اال اهي مة ٝةن اٝػدػ اًمّة ًٍ ،العِوةمّّٜةت الؾّةؿّة الجُ
ٔ
ِجٜفٕ ٌّٖة الالًٍت ،وٍِٗز ،او ِٗٙع دورى.
قٜػ وثٙعِػ
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ٔ ٔ
العولة َٖ راي اشع اإلؿالمّّن
ٓ
ٓ
ٔ
ًغى الٍرٚة البصدّة هفػت الال ُٖ مرلة اي إس اي إم رٍِّٗ َٖ "ISIM Review 18" 18
ٔ
طػِٕ 2006واِّع يبٌّة بّع الجمػِس بغل.ٛ
الٌٍامـ
ٔ
ٔ
ٔ
 (1اهجٍهُ ّٓعهؼ ،والعولة الٍٙمّة والّوٕ )ٝةمبػدج ،256 ،(1985 ،واهَػ اِوة يالؿ اؿع،
ٔ
ٔ
'اوروبة هع اإلؿالم ،واإلؿالم ُٖ اوروبة مؾلم' الّةلم ،رٚم .95-183 : (1997) 2
 (2مةِ' ،ٍٍٖٝ ٜٞمة ًٍ الوٙع ؟" ُٖ مة ًٍ الجوٍِػ ؟ ثةلّٕ زّمؽ قمّت )بّػٝلُ،(1996 ،
 383؛ و 'بّع ذل : ٛإن المٍهٍع والًةٚةًٍّ ُٖ ،بػت درٍِٗس والم  Rabinowبٍؿ ،مةِٜٞ
ٔ
ٍٖ : ٍٝمة بّع البوٍِّة والجةوِ) ٞقّٜةٍٓ.(1985 ،
ٝ (3ةّٖػاج' ،العولة الصعِدة ُٖ الٌوع ُٖ ،الؾّةؿة والعولة ُٖ الٌوع ،وشؾن إد زوِة )دلٌُ :
40 ،(1999
ٖ (4ةن دِػ ّٖػ بّجػ' ،مػٝؼ المظػوب  :العِن والؾّةؿة ٚعاس ُٖ الٌوع' ،مرلة قؤون
.lnternational 1 (1996) :254 - 77
ٓ
 (5المٍدودي ،الٙػان  ُٝالفّةر ) Bunyadi Istelahenدلٌُ.(411 19) 1979 ،
 (6المػزُ هٗؾي ).(28
 (7المػزُ هٗؾي ).(29
 (8المػزُ هٗؾي79 ،
 (9المػزُ هٗؾي73 ،
 (10المػزُ هٗؾي.98-81 ،
 (11المٍدودي ،دٍِهة هٍٜن مؾلمّن )دلٌُ291 ،(]1940[ 1983 ،
ٓ
 12المٍدودي ،الٙػان الٜػِم ،و 108
ثػزمةن  ،13قبةط ٖ /بػاِػ 13 ،1941
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
ٔ
ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة :اؿبلة لموةلػى المؾةواة بّن الروؾّن
ملظك
ًغى مٙجًٗةت مصػرة من ًّبة مؾجفةرِن وموةٚفة مٗجٍشة هَمجٌة موَمة "هؾةء ثصت ٍٞ
ٔ
ٍٚاهّن المؾلمّن" َٖ موجعى  AWIDالغى ِٙع َٖ بةهٍٜؾ َٖ ؿبجمبػ/اِلٍؿ  .2005وٚع
قةرؾ َٖ الٌّبة لٍشّب بن قّض  ،Soheib Bencheikhمٗجَ مػؿّلّة ،ووشّعة هةِوةر
ٔ
Vahida Nainarمن مبةدرة المػاة من از ٞالّعالة بّن الروؾّن ،ودّّٖٗ .ةن وى Dr.
 Vivienne Weeمن زةمّة ؿّجَ بٌٍهذ ٍٝهذ.

مٙعمة
موَمة هؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن
ٔ
ٔ ٔ ٔ
ًغى ًُ الٌّبة الجُ ثعِػًة هؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن ،ولٜووة هةم ٞان ثةطغ ًغى المؾةلة
ٔ
ٔ
إلَ مة ًٍ ابّع من الٙوةِة الجُ ثٍازي المرجمّةت والبلعان اإلؿالمّة .ان مؾةلة الّلمةهّةت
ٔ ٔ ٔ
ٔ
وااللٍلّةت ًُ ٚوّة ثٍازٌوة زمّّة ُٖ ؿّةٚةت مجوٍِة زعا .واهوة لوةم ٞان ِبعا ًغا َٖ
موةٚفة مدمػة بّن الموةلػِن للمؾةواة بّن الروؾّن.
ٔ ٔ
ٝفبٜة دولّةٖٙ ،ع هةٚفت هؾةء ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن إؿالمّة موغ ٖجػة يٍِلة مؾةلة االلٍلّةت:
ٔ
ٔ
لٙع هةٚـ مّوَ ممًلس 'االلٍلّةت'؛ لٙع ٚموة بجصلِّ ٞالمةت الجصغِػ من االلٍلّةت.
ٔ
ّٖوعمة هٍٙؿ اهوة هػٖن االلٍلّة والجالِب الؾّةؿُ بةلدٙةٖة والعِنٖ ،ةن الؾؤاؿ الغي ًِػح
هٗؾي ِوعاغ :مة ًٍ البعِ ٞالغي هٙجػشي ؟
ٔ
ٔ
وٝمة ِبعو اهي ٝمةلػِن للمؾةواة بّن الروؾّنٖٙ ،ع شةن الٍٚت الن هوةٚـ ّٖمة بّووة بٍهٍح
ٔ
ٔ
اٝػدػ مة الغي هّوّي بةلّلمةهّة .ولٌغا الؾبب ُٖ ،الصّٙٙةٚ ،ع اؿجظعموة ُٖ ِوٍاهوة االللُ
ٔ
ٔ
ٝلمة 'الّلمةهّةت' ُٖ لّٔة الرمُ الهوة ربمة ٍِٜن لعِوة الٜػدّػ من المٗةًّم واالٖٜةر المظجلٗة
ِن الّلمةهّة .وُٖ الّعِع من اللٔةت لّؾت ًوةؾ ٝلمة لػ 'الّلمةهّة' و ُٖ بّن الصةالت ثٍٜن
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ٔ
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الٜلمة المؾجظعمة ًُ ِٙمع 'موةد للعِن ' .والبّن ،مد ٞلةشب بن قّض Soheib
ٔ
ِٗ ،Bencheikhولٍن اؿجظعام ممًلس 'الّلمةهّة " 'laiciteالممًلس بةلٗػهؾّة"الهٌم
ٔ
ِفّػون بةن 'الّلمةهّة' ال ثٍل ٞبعٚة لٌٗم مصعد بةلٗػهؾّة.
ٔ
ًغا المبةح ُٖ ،الرلؾة الّةمة للموجعى ،ثمت االقةرة ِن وزي ش٘ إلَ ان الّلمةهّة لّؾت
ٔ
ٔ
ٔ
ؿٍى البعاِة ًَ ،طًٍة اولَ ؿٍؼ ثلٌّة الّعِع من الظًٍات االطػى .اهوة هصجةج اوال
ٔ
لموةٚفة مة الغي هّوّي بٌغى الظًٍة االولَ ؟
ٌٖ ٞلعِوةٝ ،موةلػِن للمؾةواة بّن الروؾّنٌٖ ،م مفجػؾ للومةذج الّعِعة من الّلمةهّة،
ٔ
لمظجلٕ الومةذج الموةؿبة ُٖ ؿّةٚةت مظجلٗة ؟ مة ًُ الومةذج المظجلٗة ؟ ِوعمة هٍٙؿ ان
ٓ ٔ
ٔ
ٔ
العولة البع ن ثٍٜن مصةِعة ّٕٜٖ ،لٌغا الصّةد ان ِجرلَ ُٖ اقٜةؿ مصعدة ؟ واهوَ الم ٞان
ٔ
هجمٜن من البعء ُٖ يػح االؿبلة ولٜن الٍٚت ٚع ٍِٜن ٚمّػا زعا للجٍل ٞإلَ إزةبةت
مصعدة.
الّػوض الجُ ٚعمٌة مؾجفةرو الٌّبة:
وشّعة هةِوػ Vahida Nainar
ٔ
ُٖ الٌوع ،لعِوة دؿجٍر مٜػجٍب بةإلهرلّؼِة وًِل٘ ِلّوة 'زمٌٍرِة دِمٙػايّة ِلمةهّة ' اي
ٔ
شؾبمة ٌِٗم من المّوَ بةإلهرلّؼِة اٝػدػ موي مة بػ 'الّلمةهّة'  laiciteالٗػهؾّة .ولّّٜٗة
ٔ ٔ
اؿجظعاموة لٌة ُٖ مصةدخةثوة وُٖ ٝػجةبةثوة مّةن مظجلٗة .وٚب ٞان اذًب إلَ مة ثّوّي ُٖ الٌوع،
ٔ ٔ ٔ
ٖةود ان ادرج ّّٗٝة اؿجظعام ممًلس 'الّلمةهّة'.
ٔ
الّلمةهّة ِلَ المؾجٍى الٗػدي والفظمُ ِمٜن ان ثّوُ ان 'العِن ال ِّوُ قّائ بةلوؾبة لُ'.
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
وِمٜن ان ثّوُ 'العِن لّؽ مٌمة بةلوؾبة لُ ،اهي لّؽ بٌغا الٙعر ِوعى '.او اهٌة ِمٜن ان
ٔ
ٔ
ٔ
ثّوُ ان 'العِن ال ٌِم ٝػدّػا ُٖ شّةثُ '.او ان 'العِن ًٍ امػ قظمُ بصت بةلوؾبة لُِ '.وعمة
ٔ
ٔ
ثظجةر دولة مة الّلمةهّة ٝرؼء من الجّػِٕ او الٌٍِة الٍيوّةٖ ،ةهٌة مػة اطػى ثّوُ اقّةء
ٔ
مظجلٗة .اشعًة ،بةلًبُ ًٍ ،الٗم ٞبّن العِن والعولة .واهة اِجٙع ان ًغا مة ٝةن ِجصعث ِوي
ٔ
ٔ
لةشب بن قّض  .Soheib Bencheikhوًغا ِّوُ ان العولة لّؽ لٌة دِن ،وان العِن لّؽ
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ٔ
ٔ ٔ
ٔ
لي اِجبةر ُٖ الصٜم -اى اهي لّؽ مٌمة ُٖ إدارة العولة .او ان العِن ّٓػ ذي مٍهٍع او لّؽ لي
ٔ
ٔ ٔ
مٜةن ُٖ قؤون العولة ،او ان زمُّ االدِةن ِلَ ٚعم المؾةواة.
ٔ
ٔ
ولٜن ُٖ الٌوعِ ،جم ثٗؾّػ دِن االٓلبّة ٝعِن اٝػدػ ثؾةمصة ،وبةلجةلُ ًٍ ِلمةهُ .لغاٖٙ ،ع
ٔ
البس ِّوَ اقّةء مظجلٗة ُٖ الٌوع ِوعمة هفّػ إلَ الّلمةهّة.
ٔ
ٔ
ٔ
وبةلمدٖ ،ٞإن ممًلس 'االلٍلّةت' ِؾجظعم لّّوَ اقّةء مظجلٗة .اشعًة ًٍ االؿجظعام
ٔ
ٓ
ٔ
الؾّةؿُ للعِن او الدٙةٖة .وًوةؾ اطػ ًٍ ،الجٗؾّػ مجًػؼ الجّمب للعِن او الجٗؾّػ
ٔ
المصةٌٖ العِن والممةرؿةت العِوّة .او ،اهي ُٖ الٍاِ ُٚؾجظعم لّّوُ االثبةع الّٙةاعى لعِن
ٔ
ٔ
ٔ
مّّن او لممةرؿةت دِوّة مّّوة ،او ُٖ الٍا ،ُٚاي 'مغًبّةت' .لٙع ؿمّت إهةس ِجصعخٍن ِن
ٔ
ٔ
الٍلّةت اٚجمةدِةٖ .إذا ٝوت ّٓػ مجػدد َٖ مٍ ٛٗٚبظمٍص قُء مةٍِٙ ،لٍن ِو ٛاهٛ
ٔ
ٔ
الٍلُ شٍؿ ًغا المٍهٍع .وُٖ شعِدوة الّةدىِ ،ؾجظعم ب ٜٞمن ًغى االؿةلّب المظجلٗة.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وِوعمة هؾجظعم ًغى الممًلصةت ،لغل ،ٛهٍٜن بصةزة إلَ ان هوجبي اهٌة ِمٜن ان ثّوُ اي
ٔ
من ًغى االقّةء.
وِوعمة ثوةٚـ الّلمةهّة وِجم اطجّةرًة ٝرؼء من الجّػِٕ الغاثَ للعولةٖٔ ،ةلبة مة ٍِٜن ًغا
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
بعاُٖ من الػٓبة ُٖ إبٙةء العِن بّّعا او ُٖ اشؾن االشٍاؿ مصرمة .بمّوَ ثظّٕٗ ثةخّػ العِن
ٔ
ُٖ قؤون العولة .ولٙع هفة طالؿ ٖجػة الجوٍِػ الٌػوب من ئّةن العِن ،وطةلة ِوعمة ِبعا
ٔ
العِن ّٝةم ٞمؤخػ ،ان ٍِٜن ّٓػ موً ،َٙوّٓػ مٍّٙؿ ولّؽ موؾرمة مُ الّمػ الصعِح.
ٔ
وِوعمة ِوَػ إلَ العِن بةِجبةرى ممعر ٚل٘ ُٖ قؤون العولة ،ثةثُ الّلمةهّة ٝص .ٞولٜن ًٞ
ٝةن 'لص ٞالّلمةهّة' ًغا مٍّٗال هةّٖة ؟ دٍِهة هوَػ الَ الٌوع بةِجبةرًة دراؿة شةلة.
ٔ
الٌوع ًُ ،دؿجٍرِة ،زمٌٍرِة ِلمةهّة دِمٙػايّة .والمٙمٍد بةلّلمةهّة وبجٗؾّػًة ان لٌة هٗؽ
ٔ
الٙعر من االشجػام لرمُّ االدِةن .وًغا الجٗؾّػ لّؽ ُٖ العؿجٍر ولٜن ُٖ ٝػدّػ من الٜػجةبةت
ٔ
اال ٝةدِمّة ،وٚػارات المصةٝم الّلّة والفػوشةت من ٚب ٞالٙةدة الؾّةؿّّن موغ ثفّٜٞ
العؿجٍرٝ .مة وِٜػٗ ٞالعؿجٍر شػِة هفػ ،والٌٍِ وممةرؿة العِن .واهٌة ًغى المةدة العؿجٍرِة
ٔ
ٔ
ًَ الجُ ثؾجظعم لجبػِػ ثٗؾّػ الّلمةهّة ِلَ اهٌة ثّوُ هٗؽ الٙعر من االشجػام لرمُّ االدِةن.
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 ّٕٝبعا ثٗؾّػ الّلمةهّة ًغا ِلَ معى الؾوٍات الػ  50المةهّة ُٖ الٌوع ؟ ٖةلعولة ثعِم،
وثمٍؿ وثعِػ مؤؿؾةت دِوّةٌٖ .وةؾ المّةبع الجُ ثجم إدارثٌة وثفّٔلٌة من ٚب ٞشٍٜمةت
ٔ
ٔ
الٍالِةت .وثٙعم العولة العِم الٓػاض دِوّة ،مدلمة ثٙعمي للمؾلمّن للغًةب الَ مٜة الداء
ٔ
ٖػِوة الصذ .وِالوة ِلَ ذل ،ٛثٍٙم المؤؿؾةت العِوّة بةهفةء وثفّٔ ٞالمعارس ،وامةٝن
ٔ
الّبةدة ،والمػاٝؼ الدٙةّٖة ومة ِمةخلٌة من المؤؿؾةت ِلَ ؿبّ ٞالص٘ العؿجٍري .وُٖ شّن ان
ًوةؾ الٍٙاهّن المعهّة ،والٍٙاهّن الجرةرِة والٍٙاهّن الروةاّة الجُ ال ِالٚة لٌة بةلعِن،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ّٖوعمة ِجّل٘ االمػ بٍٙاهّن االشٍاؿ الفظمّة وٍٚاهّن االؿػة ثرع ٚةهٍن االشٍاؿ الفظمّة
للمؾلمّن الغى ًِب٘ ِلَ المؾلمّن ُٖ الٌوع.
ٝمة ثرع مرمٍِة الٍٙاهّن الٌوعوؿّة للٌوعوس وِظوُ المؾّصّّن لجفػِّةت ،مدٚ ٞةهٍن
الؼواج والًالؽ الٌوعي وٚةهٍن الجػٝةت والٍراخة .وبةإلهةٖة إلَ ذل ُٖٗ ،ٛالٌوع الّلمةهّةِ ،جم
ٔ
ٔ ٔ
اداء االشعاث الظةلة بةلعولة بةالشجٗةالت العِوّة .وإذا اٖججصت العولة مفػوِة للجومّةٖٔ ،ةلبة
مة ٍِٜن ممصٍبة بةشجٗةؿ دِوًُ .غى ًُ االؿةلّب الجَ ٌَِػ ثٗؾّػ وممةرؿة الّلمةهّة بٌة
هٗؾٌة ِلَ مظجلٕ المؾجٍِةت من مؤؿؾةت العولة ُٖ الٌوع.
ٔ
ٔ
مُ وزٍد  ٞٝمة ؿب٘ ذٝػى ّٕٝ ،للٌوع ان ثٍٜن 'ِلمةهّة' او مة ًٍ الرةهب المصٍَر من
زٍاهب العِن ؟ من المصٍَر اؿجظعام العِن ٔالٓػاض ؿّةؿّةً .غا ّٓػ مغٍٝر ُٖ العؿجٍر
ٔ
ولٜوي مٍهس ٍٝاشعة من ٍٚاِع لروة االهجظةبةت .ومن المصٍَر الؾَّ لصػوب ِلَ اؿؽ
ٔ
ٔ
دِوّة .وًوةؾ همٍلة زوةاّة ثصَػ ثصػِن اقظةص بةؿجظعام شررة دِوّة ،اى ،ثرػِم
ٔ
ٔ
طًب الٜػاًّة .وًوةؾ ثفػِّةت لجرػِم الممةرؿةت العِوّة او الدٙةّٖة مد ٞالمٌػ او الؾةثُ
ٔ ٔ
 .satiوًوةؾ ثفػُِ لعر بةؿجظعام وؿةاِ' ٞلمةهّة' ،اي ازٌؼة العولة الجفػِّّة ،لجوَّم
ٔ
ٔ
الٍٙاهّن العِوّة .والمٍاٖٙة ِلَ ٚةهٍن ٖؾض زواج المؾلمّن ِةم  ،1939او ٚةهٍن شمةِة المػاة
ٔ
ٔ
المؾلمة )ُٖ الًالؽ( لّةم  ًَ ،1986من االمدلة االطػى لٌغى الجفػِّةت.
واهٌة ًغى المّةٓةت ،والجٗؾّػات والممةرؿةت للّلمةهّة ُٖ الؾوٍات الػ  50المةهّة ًَ الجُ
ٔ
ادت بوة الَ مة هصن ّٖي الٍّمٌٖ .وةؾ اؿجٔالؿ مجؼاِع وهةزس للعِن لالؿجّالء ِلَ الؾلًة.
وهصن لعِوة شؼب ًوعوؿُ ؿّةؿَ ِمّوَ مجًػؼ ٚع ٝةن َٖ ؿلًة الصٍٜمة المػٝؼِة لمعة من
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طمؽ إلَ ؿبُ ؿوٍات .وًٍ لّؽ ُٖ الؾلًة بّع ،وًم بةٍٚن ٝصؼب ؿّةؿُ ويوُ مؤخػً .م
الروةح الؾّةؿُ لمرمٍِة ِمّوّة ًوعوؿّة ،وًِل٘ ِلٌّة راقجػِّة ؿٍاِةم ؿّٗةؾ Rashtriya
ٔ
) ،Swayam Sevak (RSSوًَ مرمٍِة ثجصعث ِن الجٍٗؽ الٌوعوؿَ ،وِن إٚةمة امة
ٔ
ًوعوؿّة .وًوةؾ ثؾل ٞمجؼاِع الِوةء بةلٍٙات الّمّوّة ُٖ مؤؿؾةت العولة ،بمة ُٖ ذلٛ
الؾلًة الٙوةاّة ،بعرزةت مجٗةوثة ،وِلَ مظجلٕ المؾجٍِةت ُٖ والِةت مظجلٗة بةلٌوع.
ٔ
ٔ
وًوةؾ اهظٗةهة مًػدا ُٖ ثمدّ ٞابوةء االٚلّةت ُٖ مؤؿؾةت العولة .وًوةؾ زِةدة َٖ شةالت
ٔ
الهًٌةد لالٚلّةت ُٖ الٌوع وطةلة المؾلمّن والمؾّصّّن .وًوةؾ هٍٗذ مجؼاِع للعِن ُٖ
ٔ
ٔ
شّةة المػاةٖ .ةلعولة ثفرُ الٌٍِة العِوّة بال زعاؿ .وُٖ الصّٙٙة لّؾت ًوةؾ شػِة الن ثٍٜن
ٔ ٔ
مجعِوة او ان ثٍٜن ملصعا .وثصجٍى مَّم همةذج اؿجمةرات العولة ِلَ ِمٍد ِؾجٗؾػ ِن
ٔ
ٔ
دِو ،ٛوإذا ثػٝػجي ٖةرٓة ،ؿّجم ملبي هّةبة ِوِ ٛلَ اؿةس اؿم .ٛومن الٍاهس ان ًغا الوٍع
ٔ
من الممةرؿة العِوّة ِّع إقٜةلّة ُٖ شّةة المػاة.
ٔ
ٔ
وًٜغا ٖةن الٌوعِ ،لَ الػٓم من ٍٝهٌة 'ِلمةهّة' ،لٌة  ٞٝالجرةرب المغٍٝرة اِالى -اذن ،اِن
ًُ المفٜلة ومة ًُ المفٜلة ؟ ٌٖ ٞلّةٓة الّلمةهّة ُٖ الٌوع ًُ المفٜلة ؟ ً ٞالًػِٙة
ٔ
ٔ
الجُ هٌٗم بٌة الّلمةهّة ًَ مفٜلة ؟ ًٝ ٞةن من االٖو ٞلٍ ان الّلمةهّة ثّوُ 'الٗم ٞالجةم
للعولة ِن العِن' ٝمة ِفّػ الّي المٌٍٗم الٗػهؾَ للّلمةهّة  laicite؟ ب ٞوً ٞان ًغا المّوَ
ٔ
ٔ
مصجمال بةلوَػ اؿى الؾّةؽ الغى البصت الٌوع ّٖي مؾجٙلة ،اي ُٖ ،ؿّةؽ الجٙؾّم ِلَ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
اؿةس العِن ؟ الهي ُٖ ٖجػة مة بّع االؿجٙالؿٝ ،ةن من المٌم يمةهة االٚلّةت بةهي ؿٍّٜن لٌة
ٔ
الصػِة العِوّة وان مؤؿؾةثٌة ولٔجٌة ودِوٌة ؿجٍٜن مصمّة ُٖ الٌوع الّلمةهّة .ومن الممٜن
ٔ
ٓ
االن الٍّدة إلَ ًغا الجٗؾّػ ،هَػا إلَ اهي ِمٜن رؤِة العِن ٝلي والممةرؿةت العِوّة ُٖ ٞٝ
ٔ
ٔ
زاوِة ورٝن من ارٝةن البالد ؟ او ً ٞالمفٜلة ًَ هجّرة الهٗمةؿ بّن الّلمةهّة ٌٍِٝة ويوّة
وِلَ المؾجٍى الٗػدي ًَ ًٞ .الًػِٙة الجَ ثٌَػ بٌة الّلمةهّةٌٍِٝ ،ة ويوّة ،اهّٜةؿة
ٔ
ٔ
ٔ
الزمةلَ ثةخّػ ممةرؿة الّلمةهّة او هٙمٌة ِلَ المؾجٍى الٗػدي ؟ ً ًَ ٞاهي ٝلمة ٝةن الوةس
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اٝػدػ ِلمةهّة ُٖ ممةرؿةثٌمٝ ،لمة ٝةهت العولة اٝػدػ ِلمةهّة او الّٜؽ ؟ الن االؿلٍب الغى
ثمةرس بي مؤؿؾةت العولة وٝغل ٛالعولة الّلمةهّة ِّجمع ُٖ الٍاِ ُٚلَ الوةس الغِن ِفٜلٍن
ًغى المؤؿؾةت ولّؾت العولة الجُ ثّجبػ ّٝةهة مرػدا .وإذا مة اطجةرت العولة الّلمةهّة ٌٍِٝجٌة
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
ٔ
الٍيوّة وقّبٌة ِبصدٍن َٖ ًٍِجٌم العِوّة ِلَ المؾجٍى الٗػدي ،او ِوعمة ثظجةر العولة ًٍِة
دِوّة ٍٚمّة ،وِفّػ الوةس بةلصةزة إلَ ممةرؿة الّلمةهّةتٍِٜ ،ن ًوةؾ اهٗمةال ِؤدى إلَ
ٔ
الٜػدّػ من ًغا الوٍع المٍهس اِالى من المؾةا ٞوالٙوةِة.
ٔ
ٔ
ُٖ هوةؿ من از ٞشٍٙؽ المػاةٓ ،ةلبة مة ِوَػ الَ الّلمةهّة ٝبعِ .ٞوًوةؾ قُء واشع ٚع
ٔ
ٔ ٔ
طبػهةى ًٍ ،اهوة بةلجةّٝع ٚع وازٌوة مفة ٞٝمُ الٍٙاهّن العِوّة ،ولٜن ِلّوة اِوة ان هوةهٞ
ٔ
ٔ
ٔ
ُٖ امٍر ّٓػ دِوّةٖ .ال ِؼاؿ ِجّّن ِلّوة الووةؿ من از ٞالمؾةواة ُٖ االزٍر ومٜةٖصة الّوٕ
ٔ
ٔ
الموؼلُ .والؾؤاؿ ًٍ مة إذا ٝةهت الّلمةهّة شٙة ًُ الص ٞللوَةم االبٍي ؟ ٖةلوَةم االبٍى ٍِٙم
ٔ
ٔ
ِلَ اؿةس العِن ولٜن الّلمةهّة بٌغا المّوَ لّؾت يالٚة من الوَةم االبٍيٖ .ةلّلمةهّة
ٔ
ٔ
ٔ
ٝػٜٗػة هفةت ُٖ مرجمُ ابٍي .لغا ٖإن الؾؤاؿ ًٞ" :الّلمةهّة بعِال ِن الوَةم االبٍي ؟" ًٍ
ٔ
ٔ ٔ
اِوة امػ ِرب موةٚفجي .وربمة ان ًوةؾ شةزة إلَ ان ٍِٜن لوةٝ ،صػٝةت هؾةاّة ،ثّػِٗوة
ٔ
ٔ
ٔ
وٌٖموة الظةص للّلمةهّة .ومن الٍاهس اهيٝ ،مة ٚع ثمت االقةرة إلّي ،ال ٍِزع ًغا الجّػِٕ او
ٓ ٔ
ٔ
الٌٗمً .غى ًُ االؿبلة الجَ ام ٞان ٍِٜن لعِوة الٗػلة لموةٚفجٌة.
موةٚفة مٗجٍشة
ٔ
ّٖمة بّع ِػوض ٚعمٌة اِوةء الٗػِ٘ الدالخة ،وزػى اٖججةح الٜلمة للمفةرّٝن.
مجصعخة من الصوٍر:
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
ارِع ان ادلَ بعلٍى ببّن االٖٜةر االطػى .ان ٌٖمُ للّلمةهّة من الوةشّة الجةرِظّة ًٍ ،اهٌة
ٔ
ٔ
ٝةهت شػٝة إلالشّة داط ٞالعِن ُٖ ًٍلوعاٖٙ .ع ٝةن ِٙةؿ للوةس ان العِن ِّوَ اهي ِوبُٔ
ٓ
ٔ
ٔ ٓ
ٔ
ل ٛان ثٌجم بفةن االطػة ٖٙى ،وًم خةروا وٚةلٍا ،ال ،اهوة هػِع ان هّػؼ مة ِصعث ًوة واالن،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
وهػِع المؾةءلة ًوة .وًغا ًٍ بةلوبى ٌٖمَ لمن اِن اثَ ًغا الممًلس .واهة ًوة ارِع الجةّٝع
ٔ
ٔ
ٔ
ِلَ امػِن .اشعًمة ًٍ ،اهي إذا ٝةن همٍذج  laciteللّلمةهّة ال وزٍد لي ُٖ خٙةٖةثوةٍّٜٖ ،ن
ٔ
ٔ
ٔ
لعِ ٛمفٜلةٖ .ةولب ٛمن بّوٜم الغِن لٌم طلّٗةت مؾلمة ُٖ اهصةاوة من الّةلم ِّػٍٖن اهٌة
ٔ
ٔ
ِةدة مة ثجػزم  ٝػ 'بعون دِن' ،او 'موةدة للعِن' الجُ ًَ لّؾت ٝغل ٛولٜوي ًٍ االؿلٍب
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
الغى ثػزمت بيٝ .مة اهوَ رٓبت َٖ ان اؤٝع ِلَ ان الوَةم االبٍي ًٍ اِوة هَةم ،اهي بوّة
ٔ
ؿلًة ،والعِن إِمةن ولٜوي ِّٙعة اِوة .وال ِمٜو ٛالمٙةرهة بّن طًةب و بوّةت الؾلًة.
ٔ
ٔ
ٔ
وِوعمة ٝوة هجصعث ِن الّلمةهّةت ومة ِؾمَ بةاللٍلّةتِ ،لّوة ان هٌٗم اهٌة ثؾجظعم من ٚبٞ
ٔ
ٔ
الوَم االبٍِة والبوّةت ،ولٜوٌة هٍِّن مظجلّٗن من االقّةء الجُ هصةوؿ مّةلرجٌة.
مجصعخة من الصوٍر:
لٙع وزعت المؾةًمةت الدالث مدّػة زعا لالًجمةم ،وطةلةِ ،لَ الػٓم منّٖ ،مة ِجّل٘ ببوةء
ٔ
ٔ
اِعٍِلٍزَ -الّلمةهّة بةِجبةرًة بوةءا اِعٍِلٍزُ -والجُ ثٗجػض طًٍية ٖةللة واهصة بّن
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
العِوُ والّلمةهُ .واود ان هدّػ بّووة بّوة من الوٙةش ُٖ ًغا الفةن ثصعِعا .ومة البس من
الٍاهس ُٖ الٍٚت الػاًن ًٍ معى لٍّبة رؿم ًغى الظًٍط الٗةللة بّن العِوُ والّلمةهُ.
ٔ
ٔ
وِػثبى بوةء ًغا الجٗػع اِوة بٗف ٞالجصٍؿ الَ الّلمةهّة ،او الّلمةهّة ّّٙٝعة -ولّؽ ٖٙى
ٔ
ولوةطغ ٔامّػٝة الالثّوّة ٝمدةؿ ِلَ ذل ،ٛوطةلة دور
ٝوَػِة ثصلّلّة ،ولٜن ّّٙٝعة.
ٔ ٔ ٔ
الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜةٖ ،ةهوَ ارِع ان اروى لٜم بإِرةز ِن مدةؿ الؿجظعام الّلمةهّة
اإلؿجػاثّرّة بةلّٗ ٞمن ٚب ٞالًٙةِةت العِوّةٖ .ةلٜوّؾة ال ثّبػ ٖٙى بمرػد طًةب دِوُ
ٔ
ولٜن اِوة بظًةب ِٙالهُٖ .ةلصٍٙؽ الروؾّة واالهرةبّة ثّةرض لّؽ ٖٙى من طالؿ الجغرع
ٔ
بةلٜػجةب المٙعس ،الظةرؽ للًبّّة ،ولٜن ِن يػِ٘ شٍار ٚةام ِلَ اؿةس البصح الّلمُ ُٖ
ٔ
اوزي الٙمٍر ُٖ الٍا ُٚالغٝػي ٍٝؿّلة من وؿةا ٞموُ الصم ،ٞوبظًةب ٚةهٍهُٚ ،ةام ِلَ
الٙةهٍن الًبٌُّّٖ .م لّؾٍا مرػد الِبّن دِوّّن ٖصؾبً ،م من ِّبػون ِن مٍٕٚ
ٔ ٔ
ٓ
الٜوّؾة :بعءا من ؿبّّّوةت الٙػن المةهَ ُٖ الٍالِةت المجصعة ،واالن ُٖ زمُّ اهصةء امػِٜة
الالثّوّة ،وِعد مجؼاِع من الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة ،ثؾجظعم المرجمُ المعهُ ٝةلؾةشة
ٔ
اال ٝػدػ دِمٍٚػايّة ّٖمة بّع الؾلًٍِة الصٍٜمّة لّؽ ٖٙى لًػح مًةلبٌم الظةلة ،ومػٝؼًم
ٔ
العِوُ ،واهمة اِوة للصمٍؿ ِلَ زعوؿ االِمةؿ العِوَ لجٍٜن ٓةلبة ُٖ بوّةت العولة من
ٔ
ٔ
ٔ
طالؿ الجةخّػ ُٖ الؾّةؿة الّةمة .وإلهٌةء مة بعاتٖ ،ةلوًٙة الجَ ارِع ان اوهصٌة بٌغا المدةؿ
ٔ
ٔ
من الّلمةهّة االؿجػاثّرّة ًٍ ببؾةية ان الجصعى االلّب ِجمد ٞبةلوبى ُٖ إِةدة ثصعِع
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
ٔ ٔ ٔ
طًٍط الجٙؾّم بّن مة ًٍ دِوُ ومة ًٍ ِلمةهُ ،واهة اِجٙع ان مؤؿؾةثوة ،المؤؿؾةت الجَ
ٔ
ٔ
ثصٜمٌة الّلمةهّة ٝبوةء اِعٍِلٍزُ ،البع ان ثٍٜن مجوٍِة لمٍازٌة الػزّّة الجؾّّؾّة من
ٚب ٞالظًةبةت العِوّة ُٖ المرجمّةت والعِمٍٚػايّةت المّةلػة.
مجصعخة من الصوٍر:
اهة من بؤالدِـ .من الجرػبة الٌوعِة ،لّؽ من الٍاهس ُٖ العؿجٍر بمة ثّوّي العولة
ٔ
'بةلّلمةهّة' .والفئ هٗؾي شعث لعوؿ مرةورة اطػى مد ٞبؤالدِـّٖ :وعمة ثصػرت ٝةهت دولة
ٔ
ٔ ٔ ٔ
ٓ
ِلمةهّة ولٜن االن ًَ لّؾت ٝغل .ٛواهة اٚجػح ان ِلَ اولب ٛالغِن ِّملٍن ُٖ ًغى الٙوةِة
ثٍهّس مة ًَ الّلمةهّة لوة ٝةلصػٝة الوؾةاّةٝ .مة اهٌم ِصجةزٍن الَ ثّببة الموَمةت الوؾةاّة
ٔ
ٔ
االطػى شجَ هجمٜن من دُٖ العولة امة لجفم ٞالّلمةهّة شّح ال ثٍٜن مجوموة الّلمةهّة ،او
ٔ
ٔ
اِوة لمؼِع من المػازّة والجٍهّس ُٖ العؿجٍر .من خم ِمٜووة ٍِلمة ًغى المؾةلة.
مجصعخة من الصوٍر:
ٔ ٔ ٔ
ٔ ٓ
اهة اثّة من المٜؾّ ،ٛواود ان اٍٚؿ إهي موغ الٙػن  19وبلعهة بلع ِلمةهّة .وًُ ٝةهت بلعا
دِوّةٝ -ةخٍلّّٜة ،-ولٜن موغ الٙػن  19وًَ ِلمةهّة .العولة والجّلّم ِلمةهّةن .ولٜن مةذا
ٔ
ٓ ٔ
شعث وِصعث ُٖ االوهة االطّػة ؟ ُٖٗ ًغى االِةم لعِوة شٍٜمة ِمّوّة ،شٍٜمة ،ؿمصت
ٔ
ٔ
ٔ
للٜوّؾة بةن ثجعط ٞمػة اطػى ُٖ الٙوةِة الؾّةؿّة ،وًغا ثؾبب ُٖ ان ثمبس الّلمةهّة
هّّٗة ُٖ الّعِع من الرةمّةت والمعارس الظةلة -وًٍ لّؽ ٝغل ُٖ ٛالعولة ،ولٜن ُٖ
ٔ
ٝػدّػ من المعارس ،البصت الّلمةهّة بةًجة .لمةذا ؟ الن الٜوّؾة شةلّة ثعس بةهٌٗة َٖ الٜػدّػ
ٔ
ٔ
من االمٍر ُٖ بلعهة .وُٖ الٍٚت هٗؾيٝ ،ةهت هؾةء اطػِةت ِجصعخن ِمة ٝةن الوَةم االبٍى
ٔ
ِبعو من ٚبٖ... ٞةلوَةم االبٍي مٍزٍد ُٖ المٜؾّ .ٛهؾمٌّة 'الػزٍلة'ٖ :ةلػزةؿ قعِعو
ٔ
ٔ
ٔ
االشؾةس بغٍٝرثٌم ،الهٌم ًم الؾلًة االبٍِة -وٝمة ٚةلت لعٚجوة ًوة ،االب ًٍ الػاّؽ،
ٔ
والٍّم ال ِؼاؿ االشؾةس بةلػزٍلة ٍِٚة زعا ُٖ بلعاهوة ُٖ امػِٜة الالثّوّة.
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
مجصعخة من الصوٍر:
ٔ
ٔ
اهة من الٗلبّن شّح لعِوة الّعِع من االدِةن واإلؿالم ًٍ دِن االٚلّة اال اهي ِفِٔ ٞوةوِن
ٔ ٔ ٔ ٔ
ٔ
المصٕٝ ،مة اهٜم ربمة ثّػٍٖن :االلٍلّةت وً ٞٝغا الفةن .واود ان اِبػ ِن اثٗة َٚمُ
ٔ
الؾّعة من المٜؾّ ٛشّح ان دولجوة ِلمةهّة ولٜن الٜوّؾة ثجعط ٞوثّجػض يػِ٘ الجومّة.
ٔ
وًُ ثفرُ الؾّةؿةت او ال ثفرُ ِلَ ؿبّ ٞالمدةؿ ثصعِع الوؾ .ٞوًوةؾ وهُ شّح ثٍٜن
ٔ
ٔ
الّلمةهّة ًُ الصةلة ،ولٜوٌة ثجبظػ ُٖ الٌٍاء بؾبب ممةلس مّّوة .واالٖػاد لعٌِم ٖػلة اٖوٞ
ٔ ٔ ٔ
ٔ
لجًٍِػ اهٗؾٌم ُٖ ٍ ٞهَةم دِمٙػايُ ،ولٌغا الؾبب اهة اِجٙع اهي ِمٜووة اؿجظعام الؾّةؿة
ٔ
ًوة ِن يػِ٘ االثّةن بف ٜٞدِمٙػايُ اِومة ٝوة.
مجصعخة من الصوٍر:
ٔ
ًوةؾ خالث هٙةط ثؼِروَ شجَ اهوَ اود ان اِػهٌة للوَػ ٌّٖة ُٖٗ .ؿّةؽ اهرلجػا ُٖ اللصَة
ٔ
ٔ
الؾّةؿّةٖ ،ةن اشع الًػؽ الجَ ِؾجّم ٞبٌة ممًلس 'الّلمةهّة' ًٍ بمؾةواثي بةن ثٍٜن بعون
ٔ
ٔ
اي ّٚم ِلَ االيالؽ وًغا امػ مدّػ للٙل٘ بف ٜٞلةرخ بةلوؾبة لالقظةص الغِن ِػٓبٍن ُٖ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
الجةّٝع ِلَ الّٙم مد ٞشٍٙؽ المػاة او االقجػاّٝة او شجَ اإلهؾةهّة ،والغِن ِػِعون الجةّٝع
ٔ
ٔ
ِلَ ًغى الّٙم الٙةامة ِلَ اؿةس العِن ،والجَ ثظجلٕ ِن ثٗؾّػ مّّن للعِن .واالمػ الدةهُ،
ٔ
مػة اطػى ُٖ ؿّةؽ المملٜة المجصعة ،مُ ًغا الوٍع من اإلرًةب الؾّةؿُ الغى ًٍ ثمةمة بؤرة
ٔ
للؾّةؿة الّةمةٖ' ،ةلّلمةهّة' ال ثؾمس لوة بةن همّؼ بّن الوةس ،من هةشّة ،الموجمّن للًٍااػٕ
ٔ
ٔ
ٔ
العِوّة من الموفّٙن ،و من هةشّة اطػى ،اولب ٛممن ِجبٍّن اقٜةال من العِن الؾّةؿُ.
ٔ
مُ ثٗرّػات [لوعن ُٖ ٍِلٍّ  ]2005وثل ٛاالقّةءً ،وةؾ الٜػدّػ من ِعم االرثّةح داطٞ
ٔ
ٔ
ٔ
المرجمّةت اإلؿالمّة وّٓػًة شٍؿ ّّٗٝة ان ثٍٜن إؿالمّة ولٜن لّؾت الٍلّة .واالمػ
ٔ
ٔ
ٔ
الدةلحً ًٞ ،غا ش٘ ان هفّػ إلَ ان الوؾةء داامة الظةؿػات ،بمّوَ ان ًوةؾ ثوةزالت ؟
ٔ
وًوةؾ الٜػدّػ من ابّةد المؾةواةٖ .إذا ٚمت بوٍع مة من ثموٌّٗة من شّح االطجّةر،
ٔ
ٔ
واالؿجصٙةٚةتٖ ،ةهي ِمٜو ٛان ثرع مؾةواة ُٖ بّوٌة وثوةزالت َٖ اطػىٖ .ػبمة ِمٜوٛ
الجوةزؿ ِن االطجّةر مٙةب ٞالصةلة والٗػص المجةشة وًٜغا.
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
مجصعخة من الصوٍر:
ٔ ٔ
ٔ ٔ ٔ
اهة اِجٙع ان المؾةلة االؿةؿّة ًُ هػورة ثص ّ٘ٙالمؾةواة من موٍَر شٍٙؽ اإلهؾةنٖ .صٍٙؽ
اإلهؾةن ثظجك بةلٜػامة .وًَ ثّبػ ِن اللّةٚة .اهٌة شٍؿ مصةولة الجّةم ٞمُ الوٍٗذ الغي
ٔ
ٔ
ِٔجمب اِوة من طالؿ ّّٗٝة اؿجدمةر الدٙةٖة والعِن لصٍٙؽ اإلهؾةن .وٝغؿ الهي ٚع ثم
ٔ
ٔ
ثةؿّؽ شٍٙؽ اإلهؾةن بٍاؿًة اللّبػالّة وبٍاؿًة الٗم ٞبّن العِن والعولة ،بصّح اهٌة
ٔ ٔ
ٓ
ٔ ٔ
ٔ
ثؾجدمػ ب ٜٞاهٍاع االِجػاؼ بٍِٜ ّٕٜن اشع اٝػدػ مؾةواة من اطػٝ .ةن ًغا لعرزة ان االمػ ٚع
ٔ
اؿجٔػؽ الوؾةء شجَ ِةم  1993شجَ ثمٜن من لّةٓة ِبةرة ُٖ ٓةِة البؾةية :ان شٍٙؽ المػاة
ٔ
ٔ
ًُ شٍٙؽ اإلهؾةن .ببؾةية ٌٖغا المعد ِلؼموة بةن هػى المؾةواة بةهٌة ُٖ ،الٍا ،ُٚشرػ
الؼاوِة.
مجصعخة من الصوٍر:
ٔ
اهة من موَمة مٙػًة ُٖ لوعن ،شّح هجّةم ٞمُ االلٍلّة وهصن هوةٚـ اقٜةلّةت الّلمةهّة
ٔ ٔ
لؾوٍات وؿوٍات .لٙع ٝوة هٍٙم بجّؼِؼ الّلمةهّة ،ولٜووة هعرؾ اِوة ان  ٞٝهمٍذج مٍزٍد من
الّلمةهّةّٓ ،ػ مػض ِلَ االيالؽ ،وال ِص ٘ٙالمؾةواة بفٝ ٜٞبّػ ،وِصمُ الصٍٙؽ العِوّة
ٔ
ٔ
بًػؽ شمةِة ال ِوبَٔ لٌة ُٖ ،شّن اهٌة ثٗف ٞاِوة ُٖ شمةِة االٚلّةت وشّةة الوةس.
ٔ
والرعؿ شٍؿ المؾةواة ًٍ زعؿ مدّػ لالًجمةم ولٜوي لّؽ ٝةّٖة بةلًبُ بؾبب ان االلٍلّّن
ٔ
ٚع اؿجظعمٍا الرعؿ شٍؿ المؾةواة ثمةمة للرعؿ شٍؿ اقٜةؿ الصمةِة للعِن ،وًُ شمةِة
ٔ
ٔ
ش٘ العِن ُٖ .اهرلجػاٝ ،ةهت الًٙةِة الجَ ثّةملت المػاة هع االلٍلّةت مٌّة ًَ ب ٜٞدٚة
ٔ
ٔ
ٔ
اهوة ال هّّـ ُٖ دولة ِلمةهّة .اهٌة دولة مؾّصّة ،الهٌة ثصمُ اقٜةال للمؾّصّة الجُ ثصمُ
ٔ
ٔ
ٔ
ٝوّؾة اهرلجػا ُٖ بػًِةهّة وًغا لي ثةخّػ ِلَ مة ِمٜن للوةس ان ٍِٙلٍى او ال ٍِٙلٍى ِن ِؾٍع
المؾّسً .وةؾ ٝمّة ًةالة من الػٚةبة الغاثّة ُٖ بػًِةهّة.
ٔ
ٔ
وًوةؾ اِوة المرجمُ المعهُ الغي ؿٍؼ ِصجذ هعًة .واهي ُٖ ًغا الؾّةؽ ان زةدؿ الٍلّّن
ٔ
شٍٙؽ المؾلمّن يلبة لصمةِة مة ِؾمَ بصٌٍٚٙم والص٘ ُٖ الصمٍؿ ِلَ اشٜةم بّعم اشجػام
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
ٔ ٔ ٔ
المٙعؿةت .وًغا لّؽ شمةِة لفظك ،ولٜوٌة شمةِة للٜٗػ العِوُ .واهة اِجٙع ان ًغا ًٍ الظلى
ُٖ اهرلجػا .
والمرجمُ البػًِةهَ لم ِجم ثصٍلي الَ الّلمةهّة ،والصٍٜمة ٖفلت ُٖ وهُ الجمّّؼ بّن
ٔ
االقٜةؿ الؾّةؿّة للعِن والمّجٙعات والممةرؿةت العِوّةٖ .ةلجمّّؼ الغى وهّجي ًٍ بّن مة
ٔ
ِؾمٍهي ' الجًػؼ' ،بمّوَ االقظةص الغِن ِٙمٍٗهوة ُٖ بػًِةهّة ومة ِؾمٍهي 'بةالِجعاؿ' الغي
ًٍ اهةس ِّؼزون ٚمٕ الوةس ُٖ الظةرج.
ٔ
ولٙع ٝةهت مؾةلة الّلمةهّة بةلوؾبة لوؾةء هع االلٍلّةت ًَ اهٌة ثٍٖػ بوّة دولة -بال ق ٛاهٌة
ؿجٍٜن داامة هةٚمة ،وؿٍؼ ثٍٜن داامة َٖ هوةؿ مُ ،وَٖ هوةؿ شٍلٌة ُٖ إيةر دِمٙػايُ.
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ولّؽ لعِوة اي ازٍبة هٌةاّة الهوة ال هّػؼ اِن ِوبُٔ وهُ طًٍط بّن اِمةن ،وممةرؿة،
ٔ
وشمةِة الوةس ٝةٚلّةت ،وشػِة الظػوج من العِن وٝغل ٛاالهومةم الّيٝ ُٖ ،ػدّػ من
المرجمّةت ،الص٘ ُٖ الجصٍؿ ًٍ ٚوّة راّؾّة.
ٔ ٔ
واود ان اطججم بمدةؿ ِملُ بمة ِمٜن ان ِٙعمي مرجمُ معهَ ِلمةهَ الٗوةء داط ٞبوّة العولة
ٔ
ٔ
ٔ
الّلمةهّة .اٍٚؿ ًغا لرمُّ لعِٙةثَ واطٍاثَ الٌوٍد ًوة الهوة شٙة اهجٙعهة اهٗؾوة -ؿٍاء اولبٛ
موة الغِن ِّّفٍن ُٖ الفجةت ،واولب ٛموة الغِن ِّّفٍن ُٖ الٌوع -لٗفلوة الرمةُِ والمجّعد
ٔ
لٍ ٕٚلٍّد الٗةقّة ُٖ الٌوع وو ٕٚاالِجعاءات ِلَ االٚلّةت العِوّة.
ٔ
ٔ
وشجَ ُٖ ٍ ٞهَةم ٖةقُ ،ثصػٝت المصٜمة الّلّة .واِوة ُٖ ،الفجةت شعدهة ًغا بٍهٍح بةهي
ٔ
ٍٚات ؿّةؿّة،وٝةن ًوةؾ ثٙػِػِن راّؾّّن من مرجمّةت الفجةت ُٖ امػِٜة وبػًِةهّة
ٔ
ِّملٍن ِلَ ثٗةلّ ٞاالمٍاؿ الجَ ثرمٌّة الرمةِةت الٌوعوؿّة الٗةقّة ،والًػؽ الجُ زّلٍا
ٔ
من اهٗؾٌم مٍهُ اشجػام ،وِالٚةثٌم مُ الصػٝةت الٗةقّة ُٖ الٌوع والّالٚة بةلٙج .ٞومن
ٔ
المّب زعا االخبةت ّٖال ان االمٍاؿ الجُ ثٙعم بصؾن هّة الِمةؿ االٓةخة بّع الؼلؼاؿ الغي وُٚ
ُٖ والِة زٍزةرات ٝةهت ُٖ الٍا ُٚثؾجظعم للجػوِذ لمفػوع ٖةقَ .ولٜووة شعدهة ًغى
الّملّةت واخػهة الٜػدّػ من الوٍهةء شٍلٌة.
ٔ
والمرجمّةت الجُ ازجمّت مّة للّمِ ٞلَ ًغا ثفم ٞاهٍاع مظجلٗة من الوةسً :وعوس،
ٔ
والبّن ممن ثصٍلٍا إلَ البٍذِة ،ومؾّصّّن إهرّلّّن الهي ثم ٚج ٞالمؾّصّّن من ٚبٞ
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
ٔ
الٗةقّّن الٌوعوؿّّن ُٖ الٌوع ،والمؾلمّن الٌوٍد ،وٝغل ٛبةٝؾجةهّّن الهٌة مرمٍِة زوٍب
ٓ
اؿٍِّة ،و مرمٍِة ٝبّػة موة من طلّٗةت دِوّة مظجلٗةٖ ،وال ِن الالدِوّّن ،والفٍِّّّن،
ٔ ٔ
واهٍاع اطػى من الوةس بعون مّجٙعات .اهٌة ِ 50ةمة من الّلمةهّة الٌوعِة المّّبة للٔةِة،
ِمّٙة الجٍرط الجَ ؿمصت بٌغا الصّؼ ،لّؽ ٖٙى ُٖ الٌوع للمرجمُ المعهُ ُٖ الٌوع بةلّم،ٞ
ٔ
ٔ
ولٜن لرمةِةت المرجمُ المعهُ ُٖ الظةرج بةن ثّم ٞاِوة.
مجصعخة من الصوٍر:
ٔ
اهوَ اثؾةءؿ ِن ًغى المغاًب الجَ هجصعث ِوٌة وثل ٛالٜلمةت الجَ هؾجظعمٌة ًوة .لٙع ؿمّوة
ٓ ٔ
ُٖ االوهة االطّػة ِن الجّعدِة الدٙةّٖة ُٖ ٝوعا وٝغلٖ ُٖ ٛػهؾة ،بؼٓت ٚوّة الجّعدِة
ٔ
ٔ
الدٙةّٖة داط ٞالعولة الّلمةهّة .واِن مٍ ُٚالجّعدِةت الدٙةّٖة داط ٞالعولة الّلمةهّة ومؾةلة
الّلمةهّة ؟ ٌٖ ٞالبةٝؾجةهّّن واإلِػاهّّن ،والوؾةء ُٖ ٝوعا ٍِازٌٍن مفٜالت ذل ٛشّةؿ
ٔ
ٔ
دولة ٝوعا ؟ وٝغلٖ ُٖ ٛػهؾة ،اطٍاثوة من اٖػِّٙة ٍِزٌن المفةِ ّٕٝ ،ٞٝمٜووة مّةلرة ًغى
الٙوةِة ؟
مجصعخة من الصوٍر:
ٔ
دٍِهة ال هوؾَ هفةة الٌٍِةت ،واهٗةء الفػِّة ِلَ االؿالم الؾّةؿَ ِػثبى ثمةمة بةلؾّةؿة
ٔ
العولّة .والوةس الغِن ٝةهٍا موةًوّن ثمةمة للعِمٙػايّة ،وموةًوّن للمػاة ،والٗةقّّن
ٔ
بف ٜٞمًل٘ٚ ،ع ثػٍٚا لٍّٜهٍا مرةًعِن ،والبصٍا ٖرةة مجعِوّن ،وٚةمٍا بػبى الؾّةؿة
بةلعِن ،وموصٍا الفػِّة ِلَ المّّع العولُ .وًوةؾ ثٍايؤا بّن ٍٚى دولّة وٍٚى ويوّة الجُ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
اِجٙع اهي ِجّّن ِلّوة ان هٌٗمٌة وهٍهصٌة الهٗؾوة إذا مة اردهة َٖ اي وٚت الموَ َٖ الجّةمٞ
مٌّة.
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وِوعمة اٖٜػ ُٖ مة اؿمّي لٍّد الرمةِةت او الصػٝةت االلٍلّةٖ ،ػبمة ِلّوة ان هؾةؿ مةذا ِن
ٔ ٔ
ٖف ٞالصػٝةت الجٙعمّة ؟ لمةذا ٖفلت ؟ لّؽ االمػ اهٌة لم ثٜن مٍزٍدة .وإذا ٝوة لم هجمٜن
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
من ان هٙةومٖ ،ةهي ِجّّن ِلّوة ان هٍٙم بٌغا الجصلّ ٞإذا مة اردهة ان هٍٜن ٚةدرِن ِلَ ٌٖم إلَ
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
ٔ
ٔ
اِن هصن ذاًبٍنّٖ .وعمة هوَػ إلَ الّلمةهّة ،البعِ ،ٞواهوة ٚع هةٚفوة ان الّلمةهّة لّؾت
ٔ
ٝةّٖة ،بةلوؾبة لُٖ ،إن الؾؤاؿ ًٍ مة إذا ٝةن ًوةؾ اي مرةؿ للظالؼ ،بمة ُٖ ذل ٛطةرج
ٔ
طًةب مؤيػ دِوّة .وبوٗؽ الٙعر من االًمّة وزٍد مؾةشة للظالؼ َٖ ايةر وزٌةت الوَػ
العِوّة الجُ ال ثجالءم مُ المٍرة الومًّة .وٓةلبة مة ِوؾَ ِوعمة هجصعث ِن االهفٙةؽ ان ًوةؾ
اشجٜةرا للٌٍِة.
ٔ ٔ
ٔ
واطّػاً ،وةؾ مؾةلة االطالؽ .لٙع ٝوت ُٖ الٍالِةت المجصعة ُٖ وٚت ؿةب٘ من ًغا الّةم،
ٔ
ٔ
و ٞٝهٙةش ثجم لّةٓجي شٍؿ مؾةا ٞاالطالؽ .ووؿةا ٞاالِالم مٌّمن ِلٌّة ثمةم بٌغا .واِجٙع
ٔ
ٔ
ٔ
ان ًغا ٝلي مجّمع ثمةمةٖ .ةلٗٙػ لّؽ ّٓػ اطال .ُٚوشّٙٙة ان الوةس ِمٍثٍن ُٖ  ٞٝمٜةن لّؽ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اطالّٚةٖ .مة ًٍ ّٓػ اطال َٖ ُٚان ثٍٙؿ امػاة لعي الص٘ ُٖ ان اٚػر مة ارِع الّٙةم بي برؾعي.
ٔ
ٔ
ِلَ المػء ان ِوَػ الَ من شّح ِةثَ الظًةب .ولعِوة مدةؿ من ٝوعا شّح لعِوة ًغى الٜٗػة
ِن الجّعدِة الدٙةّٖة الجَ ثؤدي إلَ شع بّّع ،الَ هٍع ِومػى ومٙمٍر من الجومّة .ومن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
هةشّة اطػى ،لعِوة ٖػهؾة الجُ ال ثٙب ٞبةن ٍِٜن ًوةؾ اي قُء من ًغا الٙبّٝ ٞةالٚلّةت،
ٔ
وبةلجةلُ ال ٍِزع اي مّلٍمةت ِن الرمةِةت الّػّٚة ... ،الض .وبغل ٛثمبس ًغى الرمةِةت
ٔ
ٔ
ٔ
المٌمفة .وال ِبعو الي من ًغى الوَم من الصٜم اهي ٚع هرس .بةلوؾبة لًُ ،غى ًُ اؿبلة َٖ
ٔ
المؾجٙب ٞللجٍؿُ لمة وراء الّلمةهّة وّٓػ الّلمةهّة ،الّلمةهّة وااللٍلّة ،واهمة مؾةاٞ
الصٜم ،وهَم الجٗةِ ُٖ ٞالصٜم الجُ لم هٙم بعراؿجٌة.
مجصعخة من الصوٍر:
ٔ
ٔ
االدِةن لم ثؾٙى من الؾمةء ِلَ الوصٍ الجَ ِلٌّة الٍّم .االدِةن ًُ ثٙػِبة  ُٖ 80المةاة خٙةٖة؛
وِلَ معى مائت الؾوّن شّح ثًٍرت ،ثّٔػت ،لجرّب ِلَ مفة ٞٝالٍّم .لغلِ ٛوعمة
ٔ ٔ
هجٜلم ِن اإلؿالم ،او اى دِن ٝمة ًٍ ِلّي الٍّم ٌٍٖ ،الرةهب الدٙةُٖ ًٍ الٍٙي زعا ،وشجَ
ٔ ٔ
اشّةهة اٍٚى من الرةهب االلًٌُ .غى شّٙٙة ال ِمٜووة هؾّةهٌة.
ٔ
ٔ ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ال ِمٜو ٛازمةؿ زمُّ االدِةن مّة .واهوَ اطفَ اهوَ طرلة من ان اٍٚؿ اهوَ بٍذِة واهوة َٖ
ٔ
ٔ
البٍذِة ال هؤمن بإلي ،ال ٍِزع مٌٍٗمِ ،لَ ؿبّ ٞالمدةؿ ،للٜػٗػ ُٖ ،شّن اهي ُٖ االدِةن
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
ٔ
ٔ
الؾمةوِة لعِٜم مٌٍٗم الٜػٗػ وهللا .ومن المّب للٔةِة الرعؿ ابّع من هًٙة مّّوة الهٜم
ٔ
ٔ
ٔ
ٖرةة ثرعون اهٗؾٜم وزٌة لٍزي مُ هللاٚ ًٍ :ةؿ واهت ٚلتٖ ...من ذا الغي ؿٍّٗز اذن ؟ ًغا
قُء ِلّوة ان هةطغى َٖ االِجبةر شّح ٍِزع اؿجبعاد ُٖ العِن ،الغى ِوٜػ اى مؼِع من
ٔ ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
الرعؿ او الٜٗػ .واِجٙع ان ًغا الجمّّؼ ال بع من ان ِبغؿ الهي اشع زغور ًغا الوٍع من
ٔ
ٔ ٔ ٔ
االؿجبعاد ُٖ العِن هٗؾي .اوال اِجٙع اهوة ِمٜن ان هوَػ إلَ العِن ٝفُء ثمةِعى ،بمّوَ
الجّّٔػ مُ الؼمن ٝمة ّٖ ٞداامةٝ ،فئ ثةرِظُ ،وٝصػٝة خٙةّٖة َٖ .البعاِة ٝةهت ًوةؾ الّعِع
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
من االدِةن االهدٍِة ،الجُ البصت ٖرةةِ ،وع هًٙة مّّوة ،ادِةن ذٍٝرِة ولٜن بّن الصّن
ٔ ٔ
ٓ
واالطػ ثبػز مد ٞمػِم الّغراء ،شّح ًوة ًُ الوًٙة الجُ ِرب ِلَ موةلػى شٍٙؽ المػاة ان
ٔ
ِػٝؼون :هصن هّّـ ُٖ ِةلم الدٙةٖةت واالدِةن الغٍٝرِة.
ّّٖٗةن وي Vivienne Wee
ٔ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
اؿمصٍا لُ اوال ان ارد ِلَ الجّلّ٘ شٍؿ  ّٕٝان ٍِٜن الوَةم االبٍي والعِن هٍِّن مظجلّٗن
ٔ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
ٔ
من االقّةء ،و ّٕٝهرمٌّمة مّة .اهة ال اِجٙع ان ًوةؾ اي دِن او طًةب ّٓػ مجومن ُٖ
ؿّةؽ لّالٚةت ٍٚة .وال ٍِزع ًٍّٚ ٜٞة ال ِؾجظعم طًةب الهٗةء الفػِّة ِلَ هٗؾي.
ٔ
الظًةب وًّة ٞٝالٍٗة ثػثبى ارثبةية زًٍػِة .ومُ ذلٖ ،ٛةهوة هبصح اِوة ُٖ طٍض
ٔ
الوٙةقةت ،وِوع مصةولة الجّةم ٞمُ زمُّ المغاًب المظجلٗة 'ٖمن المٌم للٔةِة ان هٍٜن ّٓػ
ٓ
ٔ
مبعاّّن ،واال هٍٙؿ ان العِن ًٍ ًغا ،ولّؽ قّائ اطػ ،وان الّلمةهّة ًُ ًغى ،ولّؾت قّائ
ٓ
اطػ.
وردا ِلَ الؾؤاؿ شٍؿ ثٍهّس مةذا ثّوُ الّلمةهّة ،بصّح هّػؼ الَ مة هوًل٘ هصٍى،
ٔ
ٖةلمفٜلة ًُ اهي َٖ اللصَة الجُ ثمؾ ٛبٌةٖ ،إهٌة ثمٍت ،اهٌة مد ٞدؽ دبٍس َٖ ٖػاقة .ان
ٔ
ٔ
ٔ
ِلّوة ان هٍٜن قةملّن شٍؿ ًغا المٍهٍع .وبّبةرة اطػىِ ،جّّن ِلّوة ان هوَػ ُٖ زمُّ
ٔ
الػوابى الجُ ثةثُ مّة ،بمة ُٖ ذلِ ،ٛلَ ؿبّ ٞالمدةؿًّ ،ة ٞٝالٍٙى العولّة ،والرٔػاّٖة
الؾّةؿّة الجُ ِؾجمع المرةًعِن الفػِّة موٌة وًٜغا .وِ ّٕٝمٜن لٌغى الظًةبةت المجوةٖؾة
ٔ
ٔ
ٔ
ان ثػثبى بةاللٍلّةِ ًٍ ،لَ وزي الجصعِع اهٌة مصةوالت لٍهُ شع للظًةبةت المجوةٖؾة.
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
ٔ
ٔ
ٔ
ٖةاللٍلّةت ًُ مصةولة لٍهُ شع للموةٚفةٌٖ .م ال ِػٓبٍن َٖ اي شٍار .وااللٍلّة ًُ مبعاّة
ٔ
ٔ
ٔ
وًغا ًٍ الؾبب ُٖ اهوة ال ِمٜن ان هٍٜن مبعاّّن بمّوَ الٍلّّن .اذن مة ًٍ الغي هػِعى ؟
ٔ
ٔ
ٖبإًِةء همٍذج ا ،ب ،ج ،دً ،ػ ًٍ ُٖ الصّٙٙة طًّػ زعا الهي إذا ّٖلوة ذلٖ ٛةهوة ؿووجٌَ
ٔ
ٔ
بةن هٍٜن الٍلّّن ّٖمة ِجّل٘ بةاللٍلّة.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ِن الؾؤاؿ شٍؿ ّّٗٝة ثبػِػهة للّٙم الّلمةهّة :من المٌم ان هعرؾ ان ِلّوة ان هبػر بةهٌة ٓةِة
ُٖ شع ذاثٌة؛ وشٍٙؽ اإلهؾةن ،وزٍاهب المؾةواة ًُ ٓةِة ُٖ شع ذاثٌة ولّؾت مرػد وؿّلة
ٔ
ٔ
لبّن الٔةِةت االطػى .وّٖمة ِجّل٘ بةلمؾةواةٖ ،إهٌة  ٜٞٝمؾةلة من االدِةءات بةلؾلًة،
ٔ
واالدِةءات بةلمٍارد .و ٞٝمة ِعور شٍؿ مؾةواة الرمةِةت مٙةب ٞالمؾةواة بّن االٖػاد ًُ
ٔ
ٔ ٔ
مؾةلة اؿةؿّة زعا هصجةج إلَ مّةلرجٌة ،الن الٜػدّػ من ًغى الٍشعات الرمةِّة -ؿٍاء ٝةهت
ٔ
ٔ ٔ
ٔ ٔ
ٔ ٔ
ثؾمَ اممة ،او مرجمّةت ،او اٚلّةت او اِة ان ٝةهت ًَ ًُ -اؿةؿة ّٓػ مجؾةوِة ُٖ دؿجٍرًة
ٔ
ٔ
العاطلَّٓ ٌُٖ .ػ مجٜةٖبة بّن اِوةاٌة االٖػاد ،ومُ ذل ٛثًةلب بةلمؾةواة بف ٜٞزمةُِ
ٔ
وًغا ُٖ الٍا ُٚمفٜلة الجّعدِة الدٙةّٖة .اهوَ اثٗ٘ مُ لعِٙجوة من الٗلبّن الجُ ٚةلت ،اهوة
ٔ
ٔ
اؿةؿة ِوعمة هوَػ إلَ شٍٙؽ اإلهؾةن والعِمٙػايّةٖ ،ةهوة هٍٜن هوَػ ُٖ شٍٙؽ االٖػاد .وًغا
ٔ ٔ
ٓ
ٔ
ًٍ مة ِجّػض للٌرٍم :المؾةواة بّن االٖػاد .واالن ًِلب بةالٖػاد ٝةِوةء برمةًّػ مجّةرهة.
ٔ
ٔ
ٔ
الصةب الؾلًة او الؾةِّن للؾلًة من ًغى العوااػ ثؾجظعم  ٞٝاالدوات المظجلٗة المجةشة
ٔ
لٌم للمًةلبة بإهةٖةت من ًؤالء االِوةء الٗػادى وثًلب موٌم الجظلُ ِن شٌٙم ُٖ ثصعِع
ًٍِجٌم الظةلة.
ٔ ٔ
ٔ
اهوَ اٌٖم  ّٕٝان الوةس الغِن ِوةهلٍن من از ٞاال ًِةلب بٌم بةلعوااػ المظجلٗةِ ،فّػون
اهٌم ُٖ شةزة الَ شّؼا ٚع ثؾمّي اهت 'ِلمةهُ' شّح ًوةؾ مرةال للٌػيٙة ،والمّةرهة ،ومة
ٔ
إلَ ذل ،ٛاال اهي لجؾمّة ًغا الصّؼ 'ِلمةهُ' ٚع ٍِٜن ًٍ اِوة مفٜلة الَ شع مة .ولعِوة الّعِع
من العوؿ الّلمةهّة اإلقٜةلّةٖ .ةهعوهّؾّة دولة ِلمةهّة ،اال ان ًغا لم ِموُ اهعوهّؾّة من
ٔ
ٚج 2 ٞملٍّن من مٍايوٌّة .وٝمبٍدِة ٝةهت دولة ِلمةهّة ،ولٜن اٝػدػ من ملٍّهةن ،وربمة
ٔ
ٔ
ٔ
خالخة ،واربّة مالِّن هؾمة .والمةهّة الوةزِة ٝةهت اِوة ِلمةهّة و ٚجلت  6ملٍّن هؾمة .وال
ٔ
ٓ
ِمٜووة االبٙةء ِلَ امةلوة ُٖ الّلمةهّة دون الوَػ إلَ مومٍن ثل ٛالّلمةهّة الهي من الظًػ زعا
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
ٔ
ٔ
الّٙةم بغل .ٛوِرب ِلّوة شمةِة المؾةواة بّن االٖػادٖ .إذا ٝةن لوة ان ثجظلَ ِن ًغاٖ ،ال
ِمٜووة الصعِح ِن المؾةواة بّن الروؾّن.
ٖةًّعا هةِوةر
ان الٌعؼ من شعِدُ ،وٌٖ ّٕٝمت الٌعؼ من ًغى الٌّبةٝ ،ةن إلقٜةلّة 'الّلمةهّة' بمّوَ
ٔ
ٓ
ِػض همٍذج اطػ للّلمةهّةٖ .بّومة ثفّػ لةشب  Soheibان الص ٞشٙة ًٍ ٌٖم الّلمةهّة ٝمة
ٔ
ثٌٗم من الممًلس الٗػهؾَ ’ٖ ،‘laicitdةهوَ ِػهت الّلمةهّة الَ لعِوة ُٖ الٌوع وِلّوة ان
ٔ
هٍٙؿ إهٌة لم ثورس ثمةمة .ولٜن ًغا ال ِّوُ الٍٙؿ بةن الّلمةهّةٝ ،مة ثمةرس ُٖ الٌوعّٓ ،ػ
ٔ
ٔ ٔ
ذات للة بةلمٍهٍع ،او اهي ِرب الجظلك موٌة الهٌة لم ثورس.
ٔ
ٔ
وٚع اخػت ًغى المؾةلة ُٖ الّػض الغي ٚعمجي ِمة إذا ٝةن ذل ٛممٜوة ِلَ االيالؽ ِوعمة
ٔ
ٔ
اؿجٙلت الٌوع ان ثّجو٘ الّلمةهّة لجّوُ بٌة الٗم ٞبّن العولة والعِن .لٙع قّػت بةهي لم
ٓ
ٔ
ِٜن ممٜوة ُٖ ذل ٛالٍٚت ،واِجٙع اهي شجَ اٝػدػ اؿجصةلة االن لٌغا الوٍع من الٌٗم للّلمةهّة
الجُ ِجّّن ثوّٗغًة ُٖ الٌوع.
ٔ
ٔ ٔ
واِجٙع اهي من المؤٝع ان ًوةؾ ممةرؿة ِلَ هًةؽ واؿُ للّلمةهّة واِمةن ش َّٙٙبٌةِ ،لَ
ٔ
ٔ
الػٓم من اهٌة ،مٌٍٗمة مُ ذل ،ٛبّن الوةس او المرجمُ المعهُ؛ وال ؿّمة المرمٍِةت
ٔ
الوؾةاّة ،وزمةِةت شٍٙؽ االهؾةن ٞٝ َٖ ،من الٌوع و ُٖ الفجةتٖ .صّٙٙة ان شؼب بٌةرثّة
ٔ
زوةثة [الٌوعوؿَ الّمّوَ] لم ِجم اِةدثي الَ الؾلًة مػة اطػى ُٖ االهجظةبةت الّةمة ُٖ مةٍِ
 ًَ 2004قٌةدة ِلَ ًغى الصّٙٙة .وًٜغا ٖةن الّلمةهّة ُٖ الٌوع وٖػت المؾةشة لالطجالؼ،
ٔ
والجصعى .واالؿبلة الجُ يػشجٌة ُٖ الّػض الغي ٚعمجي ٝةهت شٙة ِن موةمّن الّلمةهّة ،مة
ًَ ومةذا ثّوُ.
مجصعخة من الصوٍر :
ٔ
ٔ
ٝةهت وزٌة هَػي ان هفعد ِلَ الّومػ االِعٍِلٍزُ داط ٞالّلمةهّة .ومةدموة ال هعرؾ ان
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
ٔ
الّلمةهّة ثؾلّّٙٝ ٛعة وثفٍى بّن الّوةلػ الجُ ث ٕٙوراء ثل ٛاالِعٍِلٍزّة ،ثمةمة مدٞ
ٔ ٔ
ٔ
الظًةب العِوُ ،ومة دموة ال هوجٙع شػٝػجوة الجٙعمّة واهٗؾوةٖ ،ةهوَ ال اِجٙع ان الّلمةهّة
ّّٙٝعة ؿجٍٜن ٖٜػا ّٖةال .وهصن بصةزة للجّٜٗػ ُٖ شعود الّلمةهّة ٝػٜٗػ ،ومجةبّة ّٕٝ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
هفةت الّلمةهّة ،ولمةذا هفةت ،وبةى لػاع ِلَ الؾلًة هفةت.
هؾةء ِّفن َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن
ٔ ٔ
هصن هػِعٝ ،موةلػِن لصٍٙؽ المػاة ،ان هّمّٖ .ٞوعمة هوَػ إلَ الؾّةٚةت المظجلٗة الجُ
هٍازٌٌة ،مة ًُ الؾّةٚةت المجّعدة الجَ هٍازٌٌة ،مةًَ الظّةرات ومة ًُ البوّةت ومة ًُ
المّةلرةت ومة ًُ اللٔةت ،ومة ًُ الفػوط الجُ ِمٜن اؿجظعامٌة والجُ ؿٍؼ ثعُٖ بّملوة الَ
ٔ
االمةم ؟ ً ٞالّلمةهّة ًُ زؼء من ذل ٛ؟ ًً ٞوةؾ ثٌٗمةت مظجلٗة الجُ ِمٜووة الٍلٍؿ الٌّة
ٔ
؟ ًِ ٞمٜووة اؿجظعام الّلمةهّة ُٖ بّن الؾّةٚةت لجّوُ اقّةء مة ،وبةلجةلُ الموُ ٚعمة ُٖ
ٔ
ٔ
ِملوة ؟ الّؾت مّٗعة ُٖ ؿّةٚةت اطػى ؟ ِ ّٕٝمٜن ،ربمة ،اؿجّةدة ًغا الممًلس وزّلي
ٔ
ٔ
مّٗعا لوة ُٖ زمُّ اوزي االطجالؼ بّووة وهعرؾ بةهوة ربمة لعِوة ثوٍِة َٖ ٌٖم ًغا الممًلس
ٔ ٔ
بٍزي طةص .وِبعو لُ ٝموةلػة لصٍٙؽ المػاة ،اهوة هٍال ٞالجلمّس شٍؿ ًغا الممًلس بّوةِة
ٔ
ٔ
بةلٔة ،ولٜووة ال هعط ُٖ ٞلب مة ًٍ ٌٖم ٛومة ًٍ ٌٖمَ ،وًِ ٞمٜن لوة ان هرع ارهّة
ٔ
مفجػٝة بفةن المؾةا ٞالمجّلٙة بةلمؾةواة بّن الروؾّن.
ٔ ٔ
ٔ
ان لعي ؿؤاؿين اخنين من الؾّةؽين اؿلغين ثم ٌّٖمة بوةء ّٖةلّجُ .االوؿ ًٍ بةٝؾجةن .اؿةؿ
ٔ
هٗؾُ ِ ّٕٝمٜن لُ الصعِح ِن المؾةشةت الّلمةهّة ُٖ ؿّةؽ ثّلن ّٖي العولة ثّلن اهٌة
ٔ
دِوّة ،وشّح اهي َٖ الٍٚت الصةلَ ِجم ثصعِع الٌٍِة زمٌّّة بةإلقةرة إلَ العِنِ ّٕٝ .مٜووُ
ٔ
ٔ
شمةِة ًؤالء الوةس الغِن ِػٓبٍن ُٖ المّةرهة -ؿٍاءا ّٔٝػ مؤموّن او ٝمؤموّن ِػون االقّةء
ٔ
ِلَ هصٍ مظجلٕ ِن الجّةر الؾةاع ؟ خم زبت إلَ المملٜة المجصعة شّح اولب ٛمن بػًِةهّة
ُٖ الٍٚت الصةلُ ِوجمٍن الَ الّمّن المجًػؼ ،الرمةِة اإلؿالمّة ،وًَ شؼبة الٍلّة،
ٔ
ٍِٙلٍن اهٌم شؼبة ِلمةهّة .مة ِّوٍى ًٍ "اهوة ؿٍؼ ثجّةم ٞمُ قّبوةٖ ،عٍِهة هٗم ٞاالدِةن"؛
ٔ
ٔ ٔ
والبع للرمُّ من ثصعِعًم بةشع االدِةن ،وِٗجػض ثلٙةاّة ان ٍِٜن ل ٛدِن مّّن بؾبب
ٔ
ٔ
االؿم المّّن الغي ثصملي او المالبؽ المّّوة الجُ ثػثعٌِة او طلّٗج ٛمن مٜةن ًرػثً .ٛغا
ٓ
الصؼب ِعَِ االن بةلص٘ ُٖ شٜم ٚؾم مّّن من المرجمُ الغى ِّػؼ من الوةشّة العِوّةً .غا
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
ِّجبػ 'ِلمةهّة' ُٖ بػًِةهّةّٖ .وعمة ثجصعث العولة الَ المرجمُٖ ،ةهٌة ثجصعث إلَ الػزةؿ،
الػزةؿ المصةٍَٖن ،وٚع اؿجبّعت الوؾةء ثمةمة من ِملّة الجّعدِة الدٙةّٖة ثل.ٛ
مجصعخة من الصوٍر:
ٔ
ٔ ٔ
اهة اِم َٖ ٞبّن من ًغى الٙوةِة .و ًغا الٍٚت شةؿم بٍزي طةص بةلوؾبة لمةلّؼِة .لٙع اِلن
ٔ
ٔ
راّؽ الٍزراء الؾةب٘ لمةلّؼِة ان مةلّؼِة دولة إؿالمّة .وهصن وؿى ًغى المؾةلة بػمجٌة من
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
الجّعدِة الدٙةّٖة .اهة لؾت مةلّؼِة ،اهة من ؿؤةٍٖرة ولٜوَ اِم ُٖ ٞمةلّؼِة .وًوةؾ االن
ٓ
ِمً ٞةم شٍؿ الجةزر والجػابى بّن العِن والّلمةهّة وشٍٙؽ اإلهؾةن .شٍٙؽ اإلهؾةن ثفةرٝت
مُ الّلمةهّة وِرػى مفةرٝػجٌة مُ العِن ،والعِن ِجفةرؾ مُ الّلمةهّة وشٍٙؽ اإلهؾةنِ .لَ
ٔ
ان ٍِٜن ًوةؾ شّةد العولة ،بمّوَ ذل ٛداامة ٚةب ٞللجٗةوض .ومن الغى ِجٗةوض مُ العولة
ٔ
ٔ
ٔ
ًم الؾٜةن .اهوَ اٚعم ًغى الوَػِة بةلغات إلَ مةلّؼِة الهوة لؾوة مجةٝعِن ِمة إذا ٝةهت مةلّؼِة
ٔ
ٔ
ٔ
ًُ دولة ِلمةهّة او دِوّة :اهٌة مؼِذ من االخوّن مّة .واهة ال اِجٙع ان مد ٞان ِمٜن لٌؤالء
الّلمةء من ثٍِٜن ُٖ ،الٍا ،ُٚلٍرة زمّلةِ ،ن ّّٗٝة هرةح ًغا َٖ مٍهٍع اإلزٌةض،
ٓ
ٔ
والػدة ،وِ ّٕٝمٜن لٌغا ان ِورس ُٖ مٜةن اطػ ،اال اهٌة هَػِة شةولت ان اخّػ موةٚفجٌة َٖ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ًغا الؾّةؽ الظةص بمةلّؼِة .والفُء اال ٝػدػ اًمّة ًٍ ،ان هؾةؿ :من اى موٍَر هصن هوَػ ؟
ٔ
ٔ
ٔ
ً ًُ ٞالعولة ؟ ام ًٍ المرجمُ ؟ ً ًٍ ٞالمجّعى ؟ ً ًَ ٞالمػاة ؟ ً ًَ ٞاالٚلّةت ؟ ومن
خم ثّةلرٍا الٍّام ٞالدالخة مّة.
مجصعخة من الصوٍر:
ٔ
ًوةؾ هًٙة ِملّة ًَ اهوة هصةوؿ طل٘ مؾةشةت ِلمةهّة شّح ال هؾجًُّ طل٘ دوؿ ِلمةهّة.
ٔ
وشّح ثٍٜن المؾةشة مجةشةٖ ،ةهوة شّوبغ هرةدؿ لبوّة لعٌِة ق ٜٞمن اقٜةؿ االهٗمةؿ بّن
ٔ
ٔ
العولة والعِن .وًَ لّؾت ٖٙى شٍؿ الٍٙؿ بإن العولة س او ص لّؾت مجرةهؾة .واهة ال
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
اِجٙع ان اي بلع مجرةهؽ الهي شجَ لٍ ٝةهت دولة اشةدِة العِن )واهة لؾت مجةٝعة ثمةمة من
وزٍدًة(ٍِٜ ،ن للوةس مّجٙعات دِوّة ًػيّٙة داط ٞالعِةهةت و المّجٙعات ّٓػ العِوّة.
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ٔ
الّلمةهّة ٝبعِ ٞلاللٍلّة
ٔ
ٔ
والص٘ ُٖ الظػوج او ثػؾ العِن ،والص٘ ُٖ االرثعاد ِن العِن ِرب ان مصمّةً .غا ًٍ
ٔ
ٔ
بةلوبى ُٖ المرجمّةت العِوّة شّح ثٍٜن الػدة مٌمة ،الهي ال ِمٜو ٛان ثرعؼ إذا ٝوت ال
ثؤمن بةلعِن ُٖ مػشلة مة.
ٔ ٔ
وًغا ال وزٍد لي طةرج المرجمّةت العِوّة .وُٖ الٍٚت هٗؾي ،بّومة اهة اواٖ٘ ثمةمة ِلَ ان
ٔ
شٍٙؽ المػاة والمؾةواة لن ثظوُ للصمةِة مًلٙة طةرج مٌٍٗم الصمةِة لصٍٙؽ الٗػدٖ ،ةن
ٔ
المرجمّةت ثجّػض لٌرٍم زمةُِ ُٖ ِةلم الٍّم ٝغل .ٛوِلّوة ان هجّةم ٞمُ ًغا المٌٍٗم
ٔ
للرمةِّة ثصت الٌرٍم .وًغى المٌمة المؼدوزة ثٍازٌوة ّٕٝ :هعاُٖ ِن شٍٙؽ االٖػاد ُٖ
المرجمّةت وشٍٙؽ المرجمّةت وًَ ثجّػض للٌرٍم من دون ان ثؾمس بغل ٛلمرمٍِة من
ٔ
االٖػاد من اؿجٔالؿ ًغى المؾةشة شّوبغ لجبػِػ ثّمبٌم العِوُ وؿًّػثٌم ِلَ مرجمّةثٌم
ٔ
ٔ ٔ
ٓ
وثّمبٌم ثرةى االطػِن ٝغل .ٛاهٌة مفٜلة لّبة .اهوَ اِجٙع اهوة ِمٜن ان هرع يػِٙوة طالؿ
ٔ
ذل ٛمن شّح الٌّة ٞٝالجُ هعٍِ الٌّة والٍٙاهّن واإللالشةت الجُ هرةدؿ من ازلٌة لٜغل.ٛ
هؾةء ِّفن َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
اود ان ايػح ِعة اؿبلة ٚلّلة اطػى .لٙع وِعت بةن لعى اؿبلة اٝػدػ من االزٍبةِ .وعمة
هجصعث ِن الٗم ٞالجةم بّن العِن والعولةٍِٜ ،ن لعِوة بّن الٙوةِة الّملّة للٔةِة
ٔ
لعراؿجٌة ًٞ .هّوَ ،من شّح الومٍذج الٗػهؾُ ِلَ ؿبّ ٞالمدةؿ ،اهي إذا ؿمس للمعارس
ٔ
الظةلة والجُ ثبعا َٖ ثعرِؽ زؼءا من العِنٖ ،ةن العولة ال ثمل ٛالؾًّػة ِلَ اإليالؽ ِلَ
ٔ
مومٍن ًغا الجّلّم الظةص ؟ وُٖ بػًِةهّة من هةشّة اطػىِ ،جم ثصعِع موةًذ المعارس
ٔ
الصٍٜمّة للجّلّم العِوُ والٙؾم الظةص ِن االؿالم من ٚب ٞاشؼاب الّمّن المجًػؼ الجُ
ٔ
ٔ
ثجّةون مُ الصٍٜمة البػًِةهّة .لغا ٖةن لعِٜم مفٜلة ِلَ اى من االشٍاؿِ ّٕٝ .مٜووة شٞ
ًغا ؟ ٌٖ ٞهٍٙؿ ان الٗم ٞبّن العولة والعِن ِّوُ الجوةزؿ ِن زمُّ الصٍٙؽ للمػاٚبة ؟
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ارِع ٖٙى ان الظك الوٙةط االربُ الجُ ِبعو اهٌة هجرت ِن موةٚفةثوة ،وِصعوهة االم ُٖ ٞان
البّن موة ؿٍؼ ؿّفةرؾ ُٖ العُٖ ٚعمة من ًغى الوًٙة.

الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن – ملٕ 28

105

ٔ
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ٔ
ِبعو ان الصٜم راّؾّة :الصةزة إلَ موةٚفة ثفّٜالت العولة ،همةن الصٜم الػقّع والبصح َٖ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االخػ وطمٍلة االخػ بّن الروؾّن ،الِة ٝةن هَةم الصٜم وًّة ٞٝالعولة الجَ لعِوة او همّ ٞالَ
اطجّةرًة.
ٔ ٔ
ٔ ٔ
الجؾمّةت ثمد ٞإقٜةلّة وٚع راِوة ان شجَ وهُ الّالمةت ِلَ قئ مة ِمٜن ان ِبعا َٖ الصع
موي.
ٔ
المصجٍى الّٗلُ اإلِعٍِلٍزّة لفُء مة من االًمّة بمٜةن ،ولّؽ مرػد ِالمجي ،وهصن هصجةج
ان هػى
ٔ
اِن ِمٜووة ثَّّم الّعالة االزجمةِّة.
الٍّلمة ال ثٙةوم ،مٌمة ٝةن ثّةملوة مُ االطجالؼ ُٖ المرجمّةت الجُ ثؼداد ثّّٙعا وثوٍِة ٍِمة
ٔ ٔ
بّع ٍِم ؟  ّٕٝهصجػم االطجالؼ ولٜووة ال هؾمس لي ان ِةثُ بٍؿّلة ٌٚػ للبّن موة داطٞ
المرجمُ ؟
الٌٍامـ
 1المؾةًمةت ُٖ ًغا المٍهٍع من ٚبّّٖٗ ٞةن وى  Vivienne Weeوبن قّض لةشب
ٔ
ٔ
 Soheib Bencheikhثٌَػ ُٖ امةٝن اطػى من ًغا الملٕ.
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العولة الّلمةهّة والمٍايوة َٖ العوؿ اإلؿالمّة
ٔ
العولة الّلمةهّة والمٍايوة ُٖ العوؿ اإلؿالمّة  :زلب اٖػِّٙة ُٖ
الوٙةش
بوعا امبةو
ملظك
ٔ
ٔ
ُٖ موةٚفة المػاِةت الؾّةؿّة شٍؿ المصةوالت الػامّة إلَ االطغ بإلالح ٚةهٍن االؿػة،
ٔ
ثبصح ًغى الٍرٚة الّالٚة بّن العِن والعولة والصعاخة والعِمٙػايّة ُٖ بلع اٖػِ ُٙوالجصعِةت
الجُ ِفٜلٌة ذل ٛبةلوؾبة لصػِة الجّبّػ والمؾةواة بّن الروؾّن.
ٔ
لمةذا زلب اٖػِّٙة ُٖ الوٙةش ؟
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ثػٝؼ الجةمالت الصةلّة َٖ اإلؿالم والعِمٙػايّة ِلَ الفػؽ االوؿى ،اواإلؿالم ُٖ اوروبة ،او
ٔ
اإلؿالم ُٖ الٔػب .وٝػدّػا مة هوؾَ ثرةرب البلعان االٖػِّٙة .وبٙعر مة ِجّل٘ بةلٗجٍشةت
ٔ
ٔ
ٔ
العِمٙػايّةِ ّٕٝ ،مٜن لبلع ِوجمُ إلَ االمة اإلؿالمّة ،ان ًِةلب اِوة بصٍٙؽ المٍايوة ؟
ٔ
ِ ّٕٝوَػ اؿ ًغا الوٙةش ُٖ البلعان االٖػِّٙة ؟ اشع الًػؽ للوَػ ُٖ ٚوّة اإلؿالم
والعِمٙػايّة ًُ اؿجظعام الظبػات المّةقة مد ٞثل ٛالٙوّة لمةُٖ ِة شؾّن  1من هّرّػِة،
ٔ
ٔ ٔ
وٝػٗةح المػاة من از ٞشٌٍٚٙة ،وخٍرة وؿةا ٞاإلِالم ،والعِمٙػايّة .وًوةؾ يػِٙة اطػى ًَ
ٔ
ٔ
بٗصك  ّٕٝان اإلؿالم ِوَػ لصٍٙؽ اإلهؾةن .إهي ُٖ ًغا الؾّةؽ ان شةولت الرمةِةت
ٔ
ٔ
اإلؿالمّة ٖػض ٚةهٍن الالشٍاؿ الفظمّة لّص ٞمصٚ ٞةهٍن االؿػة الغي اِجمع ُٖ ِةم 1972
ُٖ الؾؤةؿ.
ٔ
ولٜن ِ ّٕٝوبُٔ لوة ان هؾجرّب للوػورة الصٍِّة لجّؼِؼ الوَةم العِمٙػايُ ُٖ البلعان
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االٖػِّٙة والػ َٚبةلمٍايوة الصٙة ؟ ان اشعى الموةٚفةت االؿةؿّة العااػة شٍؿ اٖػِّٙة الٍّم
ًَ مة إذا ٝةن ِوبُٔ لوة بوةء الرمٌٍرِة ٚب ٞبوةء هَةم دِمٙػايُ .والبّن ِرةدؿ ِلَ هصٍ
ٔ
ٔ ٓ
مجؼاِع بةن اال لة 'العِمٙػايّة' ِمٜن ان ثٌعد االؿةس الٌـ للرمٌٍرِة .وُٖ ًغا المعد ،من
ٔ
ٔ
المٌم ان هٌٗم اًمّة الٗم ٞبّن العِن والعولة ًٞ .اإلؿالم دِن ِجٍاٖ٘ مُ ٖلؾٗة ًغا
ٔ
الٗم ٞ؟ مة ًٍ الٌٗم الغى لعى المؾلمّن االٖةرٚة ِن دِوٌم ؟

الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن – ملٕ 28

108

العولة الّلمةهّة والمٍايوة َٖ العوؿ اإلؿالمّة
ًغى الٍرٚة ثصةوؿ ٌٖم الوٙةط الػاّؾّة ُٖ ًغا الوٙةش من طالؿ شةلة الؾؤةؿ ،وؿٍؼ
ٔ
ثؾجٜفٕ اوزي الجفةبي بّن ًّة ٞٝالصٜم ُٖ إيةر الوَم الؾّةؿّة والعِوّة .وؿجعرس معى
مة للجصٍؿ العِمٙػايَ داط ٞالمؤؿؾةت
ٔ
والمرجمّةت العِوّة من الٙعرة ِلَ ثّؼِؼ المٍايوة المةلصة وثٜمن ُٖ اؿةس الدٙةٖة
العِمٙػايّة.
الومٍذج الؾؤةلَ وابّةدى العِوّة والؾّةؿّة
ٔ
ٔ
ِؾجص٘ الجٗػع بّن اإلؿالم الؾّةؿُ وق ٜٞمن اقٜةؿ اإلؿالم المعهُ المّؼز للؾالم ان
ٔ
ِصل ُٖ ٞشةلة الؾؤةؿ ُٖ .شّن ان اإلؿالم الؾّةؿُ ٌِعؼ إلَ وزٍد دولة ثصت ؿًّػة
العِنِ ،صةوؿ اإلؿالم المعهُ إزالة المد ٞالعِوّة والػوشةهّة من الؾًّػة ِلَ العولة .وًوةؾ
ٔ
ٔ
اشجمةؿ ان ٍِٜن ًوةؾ ثّةِـ بّن ًغى االقٜةؿ من اإلؿالم ،اال اهي بةلًػورى ؿجٍٜن الٔلبة
ٓ
ٔ
الشعًمة ِلَ االطػ .والٍّام ٞالجةلّة ذات للة بةلجصلّ ُٖ ٞشةلة الؾؤةؿ.

ُٖ الؾؤةؿ ،لم ِٜن هفػ اإلؿالم ِن يػِ٘ الرٌةد ،والٙجةؿ المصلَ الجُ اقجػٝت ّٖي
ٔ ٔ
ٔ
قظمّةت إؿالمّة مد ٞالٌةدى ِمػ ومة بة دِةطٍ ِمٜن ان ثٌٗم ِلَ اهٌة اقٜةؿ مٙةومة
ٔ
االؿجّمةر اٝػدػ موٌة الػٓبة ُٖ ثصٍِ ٞالؾٜةن المصلّّن ٚؾػا.
ٔ
والؾؤةؿ لعٌِة ثػاث خةبت ُٖ مرةؿ المٍايوة ،والغي ِرب الصٗةظ ِلّي بةي خمنّٖ .لَ
ؿبّ ٞالمدةؿ ،ؿٍّٜن من المّب للٔةِة ِٜؽ االثرةى هصٍ ثص ّ٘ٙالمؾةواة ُٖ الصٍٙؽ بّن
الػزةؿ والوؾةء .وثٍٓ ٞالعِن ُٖ مّعان الؾّةؿة ًٍ داللة ِلَ ٖف ٞالجصٍؿ العِمٙػايَ
وإرادة للجصٍؿ الغرااَّ للؼِمةء العِوّّن ُٖٗ .الٗجػة ِوعمة ثٍٜن العولة والرمٌٍرِة ُٖ شةلة
ّٓػ مؾبٍٚة من الوّٕ ،من المٔػي للٔةِة ثصٍِ ٞالعِن إلَ ممعر للؾلًة.
ٔ
ومن المٌم ثروب اؿجٔالؿ الؼِمةء العِوّّن والؾّةؿّّن لّةس المٍايوّن الغِن ًم هصةِة
ٔ
ٔ
الٗٙػ المةدي المع ُٚوالبؤس االطال .ُٚومُ ذلٖ ،ٛللعِةهةت دورا اؿةؿّة ُٖ بوةء االمم من
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ٓ
طالؿ اشجٍاء المٍايوّن .وشجَ االن ،ؿةًم االؿالم بةلؾؤةؿ بفٝ ٜٞبّػ َٖ ثرةهؽ
ٔ
ٔ
الرمةِةت الّػّٚة واشّةهة الٗائت االزجمةِّةِ ،لَ الػٓم من اهي لم ِٙوَ ِلَ الوَةم الًب.ُٙ
ٔ
ٔ
ٖةذا ٝةن الؾؤةؿ ِػٓب ُٖ ان َِ ٞهمٍذزة لالؿجٙػارّٖ ،لَ الؼِمةء الؾّةؿّّن ان ِجٍٍٗٚا
ٔ
ِن اؿجٔالؿ الٙةدة الؼِمةء العِوّّن والبع للعِن ان ِٙجمػ ِلَ دورى ُٖ ٍٝهي همّػ الؾّةؿة.
ٔ
ٖإذا ثػؾ اشعًمة مرةليِ ُٖ ،ةلم ّٓػ مؾجٙػ شّح الجٍازن ًفةٖٙ ،ع ٍِٜن ًغا ّٖي الٙوةء
ٔ
ِلَ الومٍذج .وًغا ًٍ الؾبب ُٖ اهي ِرب ثصلّ ٞالٗم ٞبّن العِن والعولة )والغي ال
ٔ
ِجّةرض مُ اإلؿالم( بةلوؾبة لجةرِض البلعان واالدِةن .وشجَ ِلَ الػٓم من شةزة البفػ
ٔ
الٍاهصة للػوشةهّةٖ ،ةن ًغا ال ِوبُٔ ،بةي شةؿ ،من موٌّم من اؿجظعام الّ ٞٙلبوةء ِةلم
ٔ
ٔ
ٔ
اٖو .ٞوثرعر اإلقةرة ًوة إلَ ان 'الٜالم' او الّ ٞٙلم ثٜن ٓةابة ِن ثةرِض الٜٗػ اإلؿالمُ.
ٔ
والصّٙٙة ثػاث االزجٌةد ٍِهس ًغاٖ ،وال ِن ثّٜٗػ المّجؼلة ،وًٍ المجرؾع اؿةؿة لعى ابن
ٔ
رقع بّع الظلّٗة المةمٍم.
ٔ
وِوع رلع الصٙةا٘ الٍّمّةِ ،مبس من الٍاهس ان  ٞٝمن ِػٓب ُٖ زِؼِة االؿجٙػار ُٖ
ٔ
الؾؤةؿ ِمٜوي االجالِب ُٖ الرمّّةت )االطٍان( اإلؿالمّة المصلّة بعال من االطجالٖةت
العِوّة.
ٔ
وِؾجوع اإلؿالم ُٖ الؾؤةؿ اؿةؿة ِلَ الرمّّةت وِلَ ِالٚةت طةلة الجَ ل ٜٞموٌة مُ
االدارة شجَ طالؿ الصٙبة االؿجّمةرِة .وٝةن للؼِمةء العِوٍّن دورا ُٖ هَةم الجّلّم ،وشعث
ٔ
ٔ
ان اثظغوا مٍا ٕٚؿّةؿّة مدّػة للرعؿ ُٖ بّن االشّةن .وٝةهت اٝػدػ الّالٚةت لٍّبة بّن
ٔ
الفّض ؿُ اشمع ثّعزةن وشٍٜمة الػاّؽ الؾةب٘ ؿؤٍر ،و)هَةم الجمٍِت( الؾّةؿَ
 Ndigguelللظلّٗة الّةم للمػِعِنِ ،بعى لصةد مبةؾ لمةلس المػقس ِبعو هٍّؼ طالؿ
االهجظةبةت الػائؿّة لّةم  ،1998وإقػاؾ المؾجػقعِن )زمةِة دِوّة ِوجمٍن إلَ زمةِة إطٍان
ٔ
ٔ
ثّعزةهّة المٍّٖة( ُٖ االشعاث المةؿةوِة ُٖ ٖبػاِػ .1994
ُٖ ِةم ِ1960وعمة اؿجٙلت الؾؤةؿ ،اِجمعت دؿجٍر المػٝؼِة البّػوٚػايّة بةلرمٌٍرِة
الٗػهؾّة الظةمؾة ،والّلمةهّة ،وشػِة إهفةء الوٙةبةت الّمةلّة ،وهَةم ٚةهٍهُ ٚةام ِلَ ٚةهٍن
ٔ
ٔ
هةبلٍّن مُ ثّعِالت يّٗٗة .المةدة االولَ من العؿجٍر ثوك ِلَ ان الرمٌٍرِة ِلمةهّة،
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ٔ
ودِمٙػايّة وازجمةِّة .وًٍ ِومن المؾةواة لرمُّ المٍايوّن بٔن الوَػ ِن االل،ٞ
ٔ
والّػؽ ،والروؽ ،والعِن .وِّجػؼ زمُّ االدِةن.
ٔ
ٔ
ولم ثجّػض االؿؽ الّلمةهّة للعولة للًّن ُٖ االؿةس ،شجَ وإن وزع بّن الجعاط ٞبّن
ٔ ٔ
الؾّةؿة والعِن .ولّؽ من ّٓػ المةلٍؼ ان هػى الؾّةؿّّن ِؾجظعمٍن ،ب ٞوشجَ
ٔ
ٔ
ِجالِبٍن ،بةلعِن الٓػاض اهجظةبّة او لوؼع ٖجّ ٞالصةالت الصػزة .وِلَ ؿبّ ٞالمدةؿ ،لّب
ٖةلّلٍ امبة ،َٝالغى ٝةن شّوبغ ،الظلّٗة الّةم للمػِعِن ،دورا مٌمة ُٖ ٚػار االهػاب الّةم َٖ
مةٍِ .1968
للؾلًةت العِوّة ُٖ الؾؤةؿ ٚبوة ِلَ مػِعٌِةٖ .مجًلبةت العولة الصعِدة ،والصةزة لبّن
ٔ
الؼِمةء العِوّّن الٌٍةر واؿجظعام هٍٗذًم ِمٜن ان ِظل٘ المػاِةتٝ .ةن ًغا ًٍ الصةؿ ُٖ
ٔ
ٔ
ِةم ِ 1996وعمة العر الؼِّم االِلَ للمػِعِن مػؿٍمة ِةمػ بةٓالؽ الّعِع من المعارس الّةمة
ٔ
الرعِعة ُٖ موًٙة ثٍبة .وًوةؾ شةالت ممةخلة مجمدلة َٖ وهُ معهة "مٙعؿة" مّّوة ٚةؿ ان
ٔ
ٔ
ثٍٜن طةلّة من اي ؿًّػة للعولة ومؾةلة الوػااب داطً ٞغى المعن والًٙةع ّٓػ الػؿمَ
ٔ
ٔ
ٔ
المؼدًػ الض .وِجّّن ِلَ العولة ان ثجّةم ٞلّؽ ٖٙى مُ االؿػ العِوّة البةرزة ،ولٜن اِوة مُ
ٔ
ٔ
الرمةِةت االلٍلّة العِوّة  .وٚع شةولت الصػٝة اإللالشّة ُٖ طًةبٌة ِلَ ثصعي االؿؽ
ٔ
الّلمةهّة للعولة .وٖٙة لغل ،ٛبعا االثصةد الدٙةَٖ المؾلم)  ،(UCMوبمرػد إهفةايَٖ ،
ٔ
الجصعث ِن إٚةمة العولة اإلؿالمّة او الفػِّة ،واهجٙةد الرمةِةت اإلؿالمّة بةلعولة .ومن
ٔ
الؾبّّوّةت بةلٙػن المةهَ ولةِعا ،ثٍ ٕٚاالثصةد الدٙةَٖ المؾلم) ِ (UCMن ان ٍِٜن
ٔ
شػٝة الالشّة مؾجٙلة ،ولٜن اشجٌٗ بةٖٜةرى االلالشّة.
ُٖ المةهُ ،شةوؿ بّن الوةس ثٙعِم ثٗؾّػ دِوُ لمػاع الٜةزامةهؽ ،زوٍب الؾؤةؿ .وٚع
ٔ
ٔ
اؿجوع ًغا ِلَ شّٙٙة ان زِّم ثمػد الٜةزامةهؽ ،االب دِةمةٍٝن ،وًٍ ٚؽ ٝةخٍلِّ ،ُٜلَ
الػٓم من اهي لم ثجم المٍاٖٙة ِلّي من ٚب ٞالٌّبة الٌٜوٍثّة للٜوّؾة .وِلَ الػٓم من ذل،ٛ
ٔ
ٔ
ٖإن المؾةلة ثؾجص٘ ان ثعرس ،من شّح اذا ٝةن الٜةخٍلّ ٛالؾؤةلّّن ِّةهٍن من الٌّموة
اإلؿالمّة ُٖ البالد .و المؾّصّّن الؾؤةلّّن ًم من بّن الوظبة ،وًغا اإلرث الجةرِظُ زّلي
ٔ
ٔ
من الممٜن للؾؤةلُ الٜةخٍلّ ،ُٜلٍّبٍلع ؿّعار ؿؤٍر ،ان ِوجظب ٝةوؿ راّؽ للبالد.
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ولم ِجػدد مظجلٕ رؤؿةء العولة بّع ؿؤٍر ُٖ 'اٌٍةر' زوزةثٌم من ّٓػ المؾلمّن )وطمٍلة
الػاّؽ هٍّؼ ،الجَ ٝةهت زوزجي ،إلّؼابّح ،شلٙة االرثبةط بّن راّؽ الرمٌٍرِة والًةاػٗة
الٜةخٍلّّٜة( ُٖ .الٍاٝ ُٚةن ًوةؾ اثرةى لفظمّةت ؿّةؿّة مجّعدة من الغِن ِػٓبٍن ُٖ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الجػقس لمومب الػائؿة ان ِجؼوزٍا من هؾةء مؾّصّةت او هؾةء اثّن َٖ االل ٞمن اؿػ
مؾّصّة .إلَ شع مةِ ،ملت الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة ٌّٝبة اهجظةبّة ،و والمػقصّن الغِن ولٍٗا
ٔ
ٔ
بةهٌم مجؾةمصٍنٝ ،ةهٍا ًِمةهٍن بفػٝةء طةرزّّن.
ٔ
ومُ ذلٖٙ ،ٛع ثّٔػ الٍهُ بفٝ ٜٞبّػ بؾبب الؤٍط الوةزمة ِن االزمة االٚجمةدِة الجُ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ثّمٕ بةلبلع .وٚع ادت الػٓبة ُٖ الٍٗز ُٖ االهجظةبةت اِوة بةلبّن الن ِؾجوجرٍا بةن االرٚةم
ٔ
وشعًة ًُ الٌةمة ،وان المؾّصّّن ال ِمدلٍن ؿٍى هؾبة مبٍِة هبّلة من ثّعاد الؾٜةن
الؾؤةلَ.
والوٍٗذ المجوةمُ لبّن الرمةِةت العِوّة المؾلمة ثف َٖ ٜٛالٙةِعة الّٔػ مٜػجٍبة الجَ
ٔ
ٔ
اطغت ُٖ االِجبةر ثةخّػ الٜوّؾة والمرجمُ المؾّصُ .وًوةؾ الّعِع من المّةلم الجَ ثعِم

الجصلّ ٞالجةلَ:
ٔ
ٔ
المٙةبلة من راّؽ اؿةٗٚة داٝةر ،خّةهعوم لمرلة زّن اٖػِِ ُٖ ٛةم  ،1999شّح دِة زِّم
ٔ
ؿّةؿُ مصلُ ،ممًَٗ هّةس ،ان ِظٍض اهجظةبةت الػائؿة ،ورد ّٖ ٞالصؼب الصةٝم الغى
ٔ
راى َٖ ًغا ثعطال .وثٍرط الٜوّؾة َٖ دٍِات إلزػاء اهجظةبةت ؿلمّة .وٖجػات مة ٚبٞ
االهجظةبةت داامة مةؾ ٝةهت لصَةت للصٍار المؾٍٜهُ ُٖ الؾؤةؿ.
ٔ
ٔ
ثّّٔػ الصٍٜمة ُٖ ِةم  2000وإدراجِ ،عد ا -ٞٚوا ٞٚمفػوِّة مصلّة -من المؾّصّّن ُٖ
الصٍٜمة.
ٔ
الٙوةء ِلَ الٗم ٞبّن العِن والعولة ُٖ المؾٍدة االولَ للعؿجٍر ُٖ ِةم .2001
االؿجظعام المبةلْ ّٖي للػمٍز العِوّة من ٚب ٞالٗػِ٘ الٍيوُ الؾؤةلُ ُٖ بًٍلة الّةلم لٜػة
ٔ
الٙعمٖٙ .ع ادى ذل ٛإلَ وٍٚع شٍادث والَ اهٙؾةم بّن المؤِعِن.
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الّالٚةت الٍخّٙة بّن الؾلًةت الؾّةؿّة الرعِعة والؾلًةت العِوّة ُٖ ثٍبة ،الجُ بلٔت
ذروثٌة ُٖ ثػقّس الظلّٗة العِوَ لجٍبة ،وًٍ قظمّة مبرلةٝ ،مػقس الصؼب لالهجظةبةت
ٔ
ٔ
ٔ
المصلّة ُٖ ِةم  .2002ورٓم ان الجػقّس ٚع الَٔ بّع اشجرةزةت من ٚب ٞالجةبّّنٖٙ ،ع اٌٍػ
ٔ
ًغا الٙػار ارادة ُٖ الجّػؼ ِلَ االطٍة مٍرِعِٗة مُ الصؼب الؾّةؿُ لػاّؽ العولة .وٝةن ًغا
ؿببة راّؾّة للٙل٘ بةلوؾبة للٜػدّػ من المٍايوّن الؾؤةلّّن.
ٔ
ّٓةب الّعالة ُٖ الجًّٔة اإلِالمّة لالهفًة العِوّة للرمةِةت ُٖ وؿةا ٞاإلِالم المملٍٝة
للعولة.
وهٍح الػاّة لعى الوفًةء العِوّن ُٖ وؿةا ٞاإلِالم ،وطةلة ُٖ اإلذاِةت الظةلة ،مُ
إهفةء مصًةت اإلذاِة العِوّة.
إدطةؿ الجّلّم العِوُ ُٖ المعارس الّةمة -وًٍ الجّلّم العِوُ الغي ال ًُِٔ ؿٍى اإلؿالم.
ٓ
اإلقةرة إلَ الٙػان الٜػِم طالؿ بّةن ؿّةؿة راّؽ الٍزراء ُٖ الرمّّة الٍيوّة ُٖ ِةم .2003
ٔ
ٔ
ٖإذا ٝةن للؾؤةؿ ان ِومٍ وِؼدًػ ،وَِ ٞمؾجٙػا ٝبلع مجّعد االدِةنٖ ،ةهي من المٌم ثّؼِؼ
ٔ
المبةدئ االؿةؿّة للرمٌٍرِة والمٍايوة .والًبّّة الصؾةؿة للٙوةِة العِوّة ثعٍِ للصغر
وثجًلب الصٗةظ ِلَ شةلة الجٍازن َٖ الّالٚةت بّن مظجلٕ الًٍااػٕ العِوّة.
ٔ
وًغا ًٍ الؾبب ُٖ ان مٗةًّم مد ٞالٗم ٞبّن العِن والعولة ،المٍروخة من الجةرِض الٗػهؾُ،
ٓ
ٔ ٔ
وٖٜػة الرمٌٍرِة ًَ ،من االمٍر االؿةؿّةً ُٖ .غا الجصلًّ ،ٞوةؾ مصٍرا اطػ ِب َٙمٌمة:
ٔ
مصةوالت إللالح ٚةهٍن االؿػة الؾؤةلُ واشجػام الصػِةت الّةمة.
ٔ
ٚةهٍن االؿػة ُٖ للب الموةٚفةت الّلمةهّة
ٔ
ثصت ؿلًة الػاّؽ ؿؤٍرٝ ،ةهت اولَ المبةدرات الجُ ثػمُ إلَ ثّّٔػ الصّةة الؾّةؿّة
ٔ
ٔ
مجًّٙة ومجوةخػة ،ولٜن ثٗوّ ٞالعولة للّلمةهّة ٝةن واهصة ،واِّع الجةّٝع ِلّي بٍهٍح ِوع
ٔ
ٔ
ٔ
وهُ ٚةهٍن االؿػة .وٚع بعا ثعوِن ٚةهٍن زعِع لالؿػة ُٖ ٍ ٞالػاّؽ الؾةب٘ للمرلؽ،
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ٔ
مةمةدو هّة )المػؿٍم المةدر ُٖ  12ابػِ .(1961 ٞوُٖ ِةم ٚ ،1965ةم ؿؤٍر بجّّّن لروة
ٔ
ٔ
ٔ
طّةرات اطػى لٙةهٍن االؿػة .وٚع ٝلٗت ًغى اللروة بجٍشّع االقٜةؿ المظجلٗة للٍٙاهّن،
وهمةن الجّةِـ المجوةٓم للٍٙاهّن المةدرة من ممةدر مظجلٗة )الجٙلّعِة ،والفػِّة،
ٔ
الوةبلٍّهّة( .وبّع ؿت ؿوٍات من الّمٚ ،ٞعم ٚةهٍن االؿػة إلَ الرمٌٍر الؾؤةلُ ُٖ ِةم
 .1972وٝةهت الظمةاك الػاّؾّة للٙةهٍن ثجومن :ثٍشّع الٙةهٍن ،وبّةن ٍٚي لمرجمُ
ٔٔ
ِلمةهُ ،واالِجػاؼ بمبةدئ شٍٙؽ الٗػد ،ومبعا ان زمُّ المٍايوّن ؿٍاؿّة.
ٔ
ولٙع اهجٙع المرلؽ االؿالمُ االِلَ بفعة الٙةهٍن ُٖٗ .شّن ان ًغا الٙةهٍن ًٍ ثًبّ٘ ِلَ
هًةؽ واؿُ هؾبّة ُٖ الموةي٘ الصوػِةٖٙ ،ع ٍ َٖ ٞثرةً ٞثةم ُٖ الموةي٘ الػِّٗة هجّرة
لوٍٗذ الؼِمةء العِوّّنّٖ .لَ ؿبّ ٞالمدةؿٚ ،ةؿ الظلّٗة الّةم للمػِعِنِ ،بع االشع إمبة،َٝ
ٔ
ٔ
ان الٙةهٍن ٝةن الغ وبةيِ ٞلَ ٝةم ٞاراهُ ثٍبة ،شّح ان "ٚةهٍن هللا ًٍ المػزُ الٍشّع".
ٔ
ٔ
وِلَ مة ِبعو ان اهجٙةد ٚةهٍن االؿػة ٝةن ًٍاِة مٗولة لاللٍلّّن المؾلمّن .ولم ٍِٗت الفّض
ٔ
ٔ
ِبع هللا دِّي ،زِّم ) FSD-BJشؼبة مغًبّة( الٗػلة ابعا للمًةلبة بةن ِجم ثرةًً ٞغا
الٙةهٍن.
ٔ
ٍِزع شةلّة ااػجالٖة ٍِٚة من الرمّّةت اإلؿالمّة -اللروة اإلؿالمّة إللالح ٚةهٍن االؿػة ُٖ
ٔ
الؾؤةؿ -(CIRCOFS) ،الجُ ثؾَّ لٗػض ٚةهٍن االؿػة "مؾجٍشَ من االؿالم" الغى ؿٍؼ
ِٗػض الفػِّة وإهفةء المصةٝم اإلؿالمّة ،وإهٗةء الفػِّة ِلَ الًالؽ .مة ًُ شررٌم ؟
ٔ
ووٖٙة لللروة اإلؿالمّة إللالح ٚةهٍن االؿػة ُٖ الؾؤةؿ (CIRCOFS ) ،ومؤِعٌِمٖ ،ةن
ٔ
ٔ
ٚةهٍن االؿػة لّةم ٖ 1972ةق ،ٞوان الٍٚت ٚع شةن الشاللي بٙةهٍن االؿػة الرعِع،
المؾجٍشَ من الّٙم اإلؿالمّة والدٙةّٖة للمؾلمّن الؾؤةلّّن والجُ "ثصجػم شػِة الومّػ
المومٍص ِلٌّة ُٖ العؿجٍر".
ٔ
ٔ
واقةر المصةمُ بةبٜػ هّةهذ ،راّؽ اللروة اإلؿالمّة إللالح ٚةهٍن االؿػة ُٖ الؾؤةؿ،
ٔ
) ،(CIRCOFSبةهيِ" ،لَ ِٜؽ مة ٚةلي الٜػدّػون ،لم ِجم ٚبٍؿ ٚةهٍن االؿػة ًغا من ٚبٞ
ٔ
ٚةدثوة اإلؿالمّّن البةرزِن ،الغِن اداهٍى بف ٜٞمًل٘ ،ورٖوٍا ثًبّٙي من ٚب ٞوشجَ بّع

الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن – ملٕ 28

114

العولة الّلمةهّة والمٍايوة َٖ العوؿ اإلؿالمّة
ٔ
ٓ
لعورى" .خم ٍِال ٞالٜػجةبة بةهٌم ِوعمة ثمت دٍِثٌم لجٙعِم ارااٌم وإبعاء المالشَةت ِلَ
ٔ
ٔ
ٔ
ٚةهٍن االؿػة ُٖ ِةم " 1972ازجمُ ٚةدثوة العِوّّن البةرزِن ،اِوةء المرلؽ اإلؿالمُ االِلَ
ٔ
ُٖ الؾؤةؿِ ،عة مػات لعراؿة الوك وثٙعِم هٙع موٌرُ ،من از ٞثصعِع مٍ ٕٚمفجػؾ".
ٔ
اهٌة ًغى الٍخّٙة ،الجَ ثرمُ وزٌةت هَػ مظجلٕ المفةرّٝن ًَ ،اؿةس الصرذ الجُ وهّجٌة
ٔ
اللروة اإلؿالمّة إللالح ٚةهٍن االؿػة ُٖ الؾؤةؿ.(CIRCOFS) ،
"لٙع درؿوة بّوةِة ...ولٙع الشَوة وزٍد إرادة واهصة الِجمةد ثفػِّةت زعِعة الجَ ؿجًب٘
ِلَ المؾلمّن والمؾّصّّن والٍخوٍّن ،وّٓػًم من الوةس الغِن ِّّفٍن ُٖ الؾؤةؿ ،وًغا
ٔ
ٔ ٔ
من قةهي ان ِلُٔ زمُّ االشٜةم الٙةهٍهّة الؾةبٙة .وبةلوؾبة لوة المؾلمّن ،ال بع لوة من
ٔ
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
الجةّٝع ِلَ ان اإلؿالم طوُ ال ٝػدػ من ٚ 13ػهة من الؼمن للٙػان ،العؿجٍر االِلَ الغى اطغ َٖ
ٔ
ٔ
االِجبةر زمُّ االوهةع الممٜوة ُٖ الصّةة ،ولم ِجرةً ٞاي قُء ُٖ ،الؼواج ،والًالؽ،
والظالٖة والٙوةِة االزجمةِّة ٔاالطػى .وولٗةثي الجُ ٝةن ِٙمع بٌة زمُّ ٔاالزمةن ِرػى
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
اشجػامٌة وثًبٌّٙة ُٖ ازؼاء ٝػدّػة من الّةلم ،بعون اي ثّّٔػ ِلٌّة .واهوة لوجّرب ان هػى االن
ٔ
ٔ
ُٖ الؾؤةؿ ان ًوةؾ رٓبة ُٖ إشعاث ثّّٔػات او "ابجٜةرات"  ُٝال هٍٙؿ ثوةٚوةت ،وذلٛ
ٔ
ٔ
ِلَ الػٓم من شّٙٙة اهي شجَ المؾجّمػِن الٗػهؾّّن ٚع ٚبلٍا مبعا الٙةهٍن اإلؿالمُ ًِب٘
ٔ
ٔ
ِلَ اً ٞالّّٙعة اإلؿالمّة ُٖ مصةٝم طةلة اٚةمًٍة .وبمٍزب المالشّةت المظٍلة لوة
ٔ
ٔ
ٝؼِمةء دِوّّن ،البع ان هًُّ بٍهٍح مٍٗٚوة وبٌغا هؤٝع ب ٜٞثٙعِؽ ثممّموة ِلَ ان هػٖن
ٔ ٔ
رٖوة ٚةيّة زمُّ الجعابّػ ،شجَ وان ٝةهت الػؿمّة الجُ من قةهٌة ان ثٍٜن ُٖ ثوةٚن مُ
المبةدئ المٙعؿة لعِووة".
ٔ
ٔ
ِلَ الػٓم من ان اللروة اإلؿالمّة إللالح ٚةهٍن االؿػة ُٖ الؾؤةؿٚ ،(CIRCOFS ) ،ع
ٔ
اؿجفٌعت بػد الّٗ ٞالّةم لللروةٖ ،إهٌة ثغٝػ اِوة وزٌةت هَػ الٙةدة العِوّّن الٗػدِة من
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
از ٞالجةٝع من ان اِوةء مظجلٕ الرمةِةت االؿالمّة ثجبُ ٚةدثٌم ُٖ ثةِّع ثّّٔػ الٙةهٍن.
ٔ
ٖؾّعهة ِّؾَ الي ،الظلّٗة الّةم لرمةِة الِن والمٍزٍدة اؿةؿة ُٖ موًٙة داٝةر والمّػوؼ
ٔ ٔ
ٔ
ِوٌة هؼوٌِة للمؾةواةٚ ،ةلت " ِن ٚةهٍن االؿػة االؿالمَ ......ان اي من الجةبّّن لن ِجٍزي
إلَ الؾلًةت الٙوةاّة الػؿمّة لصةالت الؼواج والًالؽ والمّػاث ".وٝةن لؾّػِروَ لصةد
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ٔ ٔ
ٔ
مبة َٝالظلّٗة الّةم لرمةِة االطٍة المػِعِة ،مٍٗٚة ممةخال ِوعمة اِلن ان" :ثٍبة لن ثٍٜن
ٔ
ٔ
زؼءا من الٙةهٍن الن قػِّة هللا ًُ مرمٍِة من الٍلةِة ،وال ِمٜن ان ثوَم من ٚب ٞالبفػ،
ٔ
بٔن الوَػ ِمن ًم :ان هللا ال ِظًئ ،بّومة ِظًئ الػزةؿ ".وامة بةلوؾبة لّبع الّؼِؼ ؿَ،
ٔ
اال ٝػدػ ثمّّؼا ؿّةؿّة بّن زمُّ الؼِمةء العِوّّن ،والموةلػ الػاّؾُ لوَةم الػاّؽ ِبعو
ٔ
ٔ
ٔ
هٍّؼٖٙ ،ع الػ ِلَ شّٙٙة انً ...":غا الٙةهٍن ال ِالٚة لي بةلؾؤةؿ الهي ال ِوبُٔ ِلَ
ٔ
المفػع ان ِٗػض ِلَ المٍايوّن ،مٗةًّمة وٍٚاِع لّؾت لٌم ،واللٍااس الجُ ثصبًٌم َٖ ٍٚة
دٌّٖم االؿالمّة".
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
اِن ِةثُ المؾّصٍّن ُٖ المٍرة ؟ ان رد ّٖ ٞاِوةء اللروة اإلؿالمّة إللالح ٚةهٍن االؿػة ُٖ
ٔ
ٔ
ٔ
الؾؤةؿ ًٍ ،(CIRCOFS) ،اهي ُٖ زمُّ العِمٙػايّةت ،شٜم االٓلبّة ِرب ان ِؾٍد.
وبةإلهةٖة إلَ ذلٍِٙ ٛلٍن" :المؾّصّّّن وّٓػًم من ّٓػ المؾلمّن ؿٍؼ ِصٜمٌم مة ِؾمَ
ٔ
بٙةهٍن اؿجدوةىئ )اؿجدوةىئ من الٙةهٍن الّةم  (..الغي ٍِٜن اٝػدػ ثّٜٗة مُ مّجٙعاثٌم العِوّة
والٗلؾّٗة".
ٔ
وِالوة ِلَ ذلٖ ،ٛإن اللروة اإلؿالمّة إللالح ٚةهٍن االؿػة ُٖ الؾؤةؿ،(CIRCOFS ) ،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ثّةدؿ ٚةهٍن االؿػة بمػاِةت االؿػة ُٖ" :الٍا ،ُٚاهمصةٝم المٙةيّةت واالٚةلّم ،الجُ
ثؾجظعم اللٔة الٗػهؾّة ًُ ،الٌّائت الٙوةاّة الٍشّعة الجَ ثجّةم ٞمُ الٙوةِة ذات الملة
ٔ
ٔ
ٔ
بٙةهٍن االؿػة ًغا ".وُٖ هَػ اإللالشّّن ،ان ًغا الٍهُ ِػزُ إلَ شّٙٙة ان المٍٗة من
ٔ
ٔ
الؾّةؿّّن ،واالدارِّن وّٓػًم ،بجعرِبٌم ُٖ المعارس الٗػهؾّة ،مجةخػِن بّٙم ازوبّة،
والجُ "ثجّةرض يمٍشةثٌم مُ ثًلّةت الٔةلبّة من الؾٜةن ،الّمّٙة الرغور ُٖ مّجٙعاثٌم
ٔ
العِوّة اإلؿالمّة" ،وٝػجصغِػ من الٍٗهَٚ ،ةلت اللروة اإلؿالمّة إللالح ٚةهٍن االؿػة ُٖ
الؾؤةؿ" ،(CIRCOFS) ،ان ٚةهٍهة ِػٖن من ٚب ٞالمٍايوّن وثصةوؿ الؾلًةت ٖػهي ِلَ
الوةس ،طًّػ زعا".
ٔ
والولب ٛالغِن ِصةولٍن ٖم ٞالعِن ِن الؾّةؿة ،والعُٖ بةلعِن إلَ مرةؿ الصّةة الظةلة،
ٔ
ثصغر اللروة اإلؿالمّة إللالح ٚةهٍن االؿػة ُٖ الؾؤةؿ (CIRCOFS ) ،بػ" :دٍِهة هغٝػ
ٔ
ٔ
اولب ٛالغِن ٍِٙلٍن ان العِن ًٍ ٚوّة طةلة ُٖ ،مصةولة لموُ الوةس -الغِن ًم امجعاد
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ٔ
ٔ
لؾّةدة هللا َٖ االرض -من وزٍد ٚةهٍن اشٍاؿ قظمّة موؾرمة مُ مّجٙعاثٌم العِوّة ،دٍِهة
ٔ
ٔ
هغٝػًم بةهي بةللٔة الٗػهؾّة' ،العِن' ِفّػ ببؾةية إلَ الّالٚةت بّن االهؾةن وهللا ،او ٝمة
ِّػٖي ٚةمٍس روبّػ ّٖمة ِلُ" :الّالٚةت مُ ٝةان مٙعس ِةلَ ومّجػؼ بي ِلَ ًغا الوصٍ"،
ٓ
وبةلوؾبة لوة ٖةن ٝلمة  Wolof word dineثفمٝ ٞال من الّالٚةت مُ هللا ،ومُ االطػِن من
البفػٖ .ػ  Dineبةلوؾبة لوة لّؾت مرػد مٍهٍع "طةص" ،ولٜوٌة قّائ ِصٜم المؾةا ٞالظةلة
ٔ
والّةمة .وبٗػض ٚةهٍن ِلَ الوةس ،وطةلة بجٙعِمي الؿػًم ،الغي ِجصعى الٍٙاِع )الجُ ثجمّؼ
ٔ
ٔ
ٔ
ِلَ زمُّ الٍٙاهّن االطػى الجُ ٚعمٌة الوٍاب او البػلمةن( الجُ وهٌّة العِن ،اي من ٚب ٞهللا
ٔ
ٔ
او الجُ اوشَ بٌة الَ الوبُ ًٍ ،اهجٌةٝة لص٘ الفّب العؿجٍري ُٖ شػِة الومّػ".
ٔ
وِالوة ِلَ ذل ،ٛثالشٌ اللروة اإلؿالمّة إللالح ٚةهٍن االؿػة ُٖ الؾؤةؿ،
ٔ
ٔ
ٔ
) ،(CIRCOFSان ٚةهٍن االؿػة ًٍ ُٖ االؿةس إرث الجرػبة االؿجّمةرِة" .ان ممًلس
ٔ
الّلمةهّة ،والغي ال ٍِزع ُٖ مَّم العؿةثّػ االوروبّةٚ ،ع ثم اؿجّػادى ببؾةية من ٖػهؾة
ٔ
ٔ
وثٜػارى ُٖ دؿجٍرهة .والعِن ِلّب دورا راّؾّة ُٖ مَّم البلعان االوروبّة ،اٝػدػ ممة ؿمس لوة
ٔ
بٌٗمي .وٖػهؾة ًُ العولة الٍشّعة ُٖ اوروبة الجُ ال ٍِزع ٌّٖة ثّلّم دِوُ ُٖ المعارس الّةمة.
ٔ
ُٖٗ المةهّة ،والٍّهةن ،واًِةلّة ،واؿبةهّة ،والعاهمػؾ ،والؾٍِع وبلرّٜةِ ،جم ثوَّم الجّلّم
ٔ
العِوُ ُٖ المعارس الّةمة ،وُٖ ٝػدّػ من الصةالت ،بةلوؾبة لالٚلّةت المؾلمة الجُ ثّّـ
ٔ
ٔ
ًوةؾ .شجَ ان ًوةؾ دوال اوروبّة مد ٞالمةهّة شّح ثجل َٙالٜوّؾة مبلٔة مٌمة من المةؿ من
ٔ
هػااب العولة .ولغلٖ ٛمن الٍاهس ان ُٖ ثل ٛالبلعانٝ ،ةهت ثؤطغ الجٙةلّع العِوّة والدٙةّٖة
ٔ
ُٖ االِجبةر ِوع اِجمةد شٍٙؽ االؿػة".
ٔ
ٔ
من المصّس ان إلالح الٙةهٍن ًٍ من ِم ٞمرمٍِة من الوةقًّن واِوةء الرمّّةت
اإلؿالمّة .ومُ ذلٖ ،ٛإن المبةدرِن ِػِعون اؿجظعام هٍٗذ رزةؿ العِن ُٖ المرجمُ الؾؤةلُ
ٔ
لؼلؼلة االؿؽ الّلمةهّة للعولة والجٍزي ببىء ولٜن بدبةت هصٍ إٚةمة الفػِّة اإلؿالمّة.
ٔ
"وطجةمة ،هصن ممممٍن ِلَ اهرةز مفػوِوة لٙةهٍن االشٍاؿ الفظمّة مُ بػٝة هللا وبعِم من
ٚةدثوة العِوّّن البةرزِن بمرػد مٍاٖٙجٌم ِلّي .واهوة هوم بةلّٗ ٞٝ ٞالرمّّةت اإلؿالمّة
الؾؤةلّة ،وزمُّ المٌجمّن ببوةء الؾؤةؿ الرعِع الغى ِصجػم الّٙم العِوّة لٌغا البلع ِمّ٘
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ٔ
الجعِن ،ولجّببة واالهظػاط بوفةط ُٖ الرٌٍد الجُ هبغلٌة لوصمِ ٞلَ ٚةهٍن االشٍاؿ
الفظمّة الغي ِّجمع ُٖ الوٌةِة من ٚب ٞالصٍٜمة والبػلمةهب الوَةم الرعِع".
ٔ
مة ًُ المفٜلة الصّّٙٙة مُ ٚةهٍن االؿػة ؟ مة الغى ِجوموي ،والغى ِجوةَٖ مُ الممةرؿة
ٔ
ٔ
الرّعة لإلؿالم ،وطمٍلة ِوعمة ِمٜن من الجّةِـ مُ االدِةن االطػى ؟ ًً ٞغى الصملة
ٔ
ٝلٌة ًَ مرػد مؾةلة لجّؼِؼ اإلؿالم الؾّةؿُ ُٖ الؾؤةؿ ؟ وثّجٙع اللروة اإلؿالمّة إللالح
ٔ
ٚةهٍن االؿػة ُٖ الؾؤةؿ (CIRCOFS) ،بٍزٍب إِةدة لّةٓة الومٍص الجةلّة من الٙةهٍن:
اِةدة إمٜةهّة يالؽ الؼوزة وٚمُ ش٘ "الًٗ ٞالًبُّّ" )المٍلٍدِن طةرج هًةؽ الؼوزّة( ُٖ
ٔ
المّػاث ،واؿجّةدة ؿلًة االب بعال من "ؿلًة الٍالعِن".وهجّرة لٌغى المرمٍِة من
ٔ
ٔ
اإلزػاءات ؿّجم إِةدة إرؿةء اؿؽ الؾلًة االبٍِة ُٖ الؾؤةؿ ،ولٜن الٌعؼ الوٌةاُ ًٍ
االؿجّالء ِلَ الؾلًة واٚةمة دولة اؿالمّة.

موةٚفة العِن والصعاخة والعِمٙػايّة
ٔ
ُٖ الؾؤةؿِ ،بعو وٝةن الجّٜٗػ والجصلّ ٞالع ّ٘ٚوبّع الوَػ ِؼِذ بّن الوةس ،وال ؿّمة
ٓ ٔ
ٔ
اولب ٛمن الّةاالت العِوّة البةرزة الغِن اموٍا بةهي يبّّّة ٚع ٌِع الٌّم اشجٜةر المّػٖة ،بمة
ٔ
ُٖ ذل ٛالمّػٖة بةإلؿالم -إلَ شع اهٌم ال ِصجةزٍن إلَ اؿجظعام الٜػجب .وًوةؾ ٖػؽ بّن
ٔ
الٌٍِ والجٗؾّػ الٜٗػى للٜػجب المٙعؿة :العِن لّؽ ببؾةية مرػد الًٍت ،ب ًٍ ٞاِوة
ٔ
ثةرِض ،واهدػوبٍلٍزّة ،وِلم االزجمةع والٗلؾٗة ،الض .ولٜن الجٙةلّع الفٍِٗة الٍِٙة واهجفةر
اإلذاِة ِوظم من مجوةوؿ الٌٍِ -بعال من الجٗؾّػً ُٖ -غا البلع.
ولن ثّػؼ الجرةرب الجةلّة من دون الدٍرة ُٖ وؿةا ٞاإلِالم الجُ شعخت ُٖ بلعان مدٞ
ٔ
الؾؤةؿ .ولٜن ًغى الدٍرة ،مُ ذل ،ٛثدّػ مؾةلة اهجفةر مصًةت االذاِة الظةلة ِلَ مٍزةت
ٔ
ٔ
ٔ
ً ًٞ .FMغى المصًةت اإلذاِّة ًَ ادوات الجصػرِة ام اهٌة اداة لجلّٙن الؾٜةن واالشجٗةظ
بٌم طةهّّن للرٌ ٞ؟ مة ِبػر ًغا الؾؤاؿ ردود ّٖ ٞالّعِع من المؾجمّّن الؾؤةلّّن َٖ
البح ِلَ الٌٍاء مبةقػة ُٖ مصًةت االذاِةٝ -مة ِجوس من موةٚفة شٍؿ اإلؿالم.
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ٔ
ٔ
ٔ
لمعة اؿبٍِّن ،والؾّع الٍّن ثةِن ،االمّن الّةم لمرمٍِة البلعان االٖػِّٙة لصٍٙؽ اإلهؾةن
) ،(RADDHOوبوع امبةو ،وًٍ ِوٍ ُٖ المرجمُ المعهُ ،وؿّعي المّوَ هّةؿُ ،راّؽ
مرلؽ إدارة المرمٍِة االِالمّة "والٗرػ"ِ ،جّػهٍن الهجٙةدات الذِة للجّبّػ ِن وزٌةت
هَػًم طالؿ بػهةمذ اذاُِ ِؾمَ ) Dine ak Diamanoالعِن والؼمن( والغى ثم بدي ٍِم 25
ِوةِػ ِةم  .2002مة دواُٖ ًغى الٌرمةت الظبّدة هعًم ؟
ٔ
بعات الٙمة مُ ّٚةم هّةؿُٝ ،معِػ لمصًة رادٍِ " FMوالٗرػ" ،بةهجةج بػهةمذ ِؾمَ Dine
ٔ
 . ak Diamanoوٝةهت من بّن اٖٜةر هّةؿُ اخةرة للصٍار بّن الّلمةء الؾؤةلّّن المعربّن
ٔ
ٔ
ٔ
ُٖ العوؿ الٔػبّة واولب ٛالغِن ثعربٍا ُٖ امةٝن اطػى .وٝةن الٔػض ،يبٙة لّدمةن ّٝن ،وًٍ
ٔ
اؿجةذ ُٖ زةمّة ؿةهت لٍِؽ )وٍِٙم بةلجعرِؽ شةلّة ُٖ زةمّة ٍٝلٍمبّة( ،والغى ِؾجظعم
ٔ
ثّبّػ "المٜٗػِن من ّٓػ المّٜػوٍٖهةت االوربّة" الِرةد مؾةشة للٙبٍؿ والجٙعِػ المجبةدؿ بّن
ًةثّن المرمٍِجّن .ومُ ذلٖٙ ٛع ثٌعدت ًغى الػٓبة من زةهب المٍا ٕٚالمجّمبة.
ٔ
بّع ًغى الصلٙة شٍؿ "اإلؿالم وشٍٙؽ اإلهؾةن" ،اِػب بّن المؾجمّّن ِن مّةرهجٌم
الٍِٙة للٍزٌةت الوَػ الجُ داُٖ ِوٌة الّلمةء ،وٚع اثٌم ؿّعي إؿ .هّةؿُ بةلجصّؼ ُٖ يػِٙة
ٔ
ثوةولي للموةٚفة .وٚع ٚةؿ الوٙةد ان البػهةمذ ٝةن ٖٙى "موةؿبة للرصّم الهي ٝةن ممممة من
ٚب ٞالفًّةن ،والًةبٍر الظةمؽ ،ومة إلَ ذل ،"ٛوٚع ايلٙت االًةهةت والجٌعِعاتٝ .ةهت
ًغى ٝلمةت شةٚعة ُٖ الٍا ،ُٚاال اهٌة لم ِٜن ممٜوة لٌة الجف َٖ ّٜٛالّّٙوّةت الٙةامة ِلَ
ٔ
المػامة الٜٗػِة ،وال ؿّمة الّّٙن بةن هللا ال ٍِٗض ؿلًجي ُٖ الصٜم .إذا ٝةن لعِي مٍلَ لٌم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
او بٌمٖ ،لن ِّّـ اهؾةن ِلَ وزي االرض! وِٜػُٗ ان هغٝػ اهي شجَ الؼهةدٚة )الملصعِن(
ٔ ٔ
الغِن ِةقٍا ُٖ ٍ ٞالعولة الّبةؿّةِ ،ةقٍا بصػِة ،ومُ ذلٖ ،ٛجةرِظّة ،ان اولب ٛمن ِةهٍا
ٔ
ٔ
من اَِم الجّمبً ،م الصوةبلة ،والمجمٍٖة ،والفّّة .الم ِملب الصالج ُٖ ِةم ،922
ٔ
وثّػض ابن ِػبَ الِجعاء ِوّٕ من زةهب ابن ثّمّة بّع ايالٚي الؿمةء ِلّي مد ٞولُ
ٔ
ٔ
الفًّةن )مػِع الفًّةن( ؟ اهي من المٌٍٗم ان الوةس اشّةهة مة ِؾجدةرون بؾبب مظجلٕ
ٔ
ٔ
لٍّبةت الصّةة ،ولٜن ِرب ان ال ِّوُ ًغا الٍّدة الَ ٍِ 22هٍّ ٍِ ،1633م اداهة زةلّلٍّ
لجمػِصي بةن الّةلم ٝػوىٝ -مة ٌٍػ َٖ الٍا ُٚاهي ٝغل.ٛ
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لمّةلرة الجٙةيّةت بّن اإلؿالم والعِمٙػايّة وشٍٙؽ اإلهؾةن ُٖ الؾؤةؿِّ ،وُ العطٍؿ ُٖ
ٔ
ثّّٙع الصّةة الؾّةؿّة والصٍار العِوُ مُ الجػّٝؼ بمٗة طةلة ِلَ الوؾةءٝ .مة وِّوُ اِوة
يػح ٚوّة مدّػة للرعؿ ِن اإلؿالم والصعاخة ،وًُ لّؾت زعِعة وال مظممة للؾؤةؿ.
ُٖ هٌةِة الٙػن  ،19ولع ٖمّ ٞالالشُ ُٖ بّن العوؿ الّػبّة .وٚع ؿمصت ًغى المرمٍِة،
ٔ
ٔ
الجُ هفبت ُٖ اِٙةب ثّٔػات ازجمةِّة واٚجمةدِة ،واثمةالت مُ الصوةرة االوروبّة ،ؿمصت
للمٜٗػِن بةلوٌٍض ومصةولة هبى ثّةلّم اإلؿالم ِلَ المًةلب الرعِعة للّمػ .ومن خم دِت
ٔ
المرمٍِة بّع ذل ٛالَ الٍّدة الَ اإلؿالم االللُ؛ وًَ العٍِة الجَ ثٜػر لعاًة ُٖ وٚت
ٓ
الش٘ من ٚبٝ ٞػجةب مّةلػِن مد ٞهٍاؿ الؾّعاوي الجَ ٝةهت مّػوٖة زّعا الرااٌة الجٙعمّة.
ومُ ذلٝ ًٞ ،ٛةن إؿالم الٙػن الؾةبُ ٚةدرا ِلَ إِرةد شلٍال للجصعِةت المجّعدة الجُ
ثٍازٌٌة المرجمّةت اإلؿالمّة الصعِدة ُٖ ِةلم ثؾًّػ ِلّي ثٜوٍلٍزّة مجًٍرة ِلَ هصٍ مجؼاِع
؟ وشجَ لٍ ٝةهت دولة مؾلمة مد ٞبةٝؾجةن ٚع ٗٚؼت بورةح ٍٖؽ الّعِع من الصٍازؼ الّلمّة،
ٖةن مفٜلة الصٍٙؽ ال ثؼاؿ ٚوّة ِةلٙة ُٖ الّعِع من البلعان ذات االٓلبّة المؾلمة .ان
ٔ
مؾةلة اإلؿالم والصعاخة ثعور شٍؿ ِعد من الفٍآ ،ٞمد :ٞالٗلؾٗة الؾّةؿّة اإلؿالمّة من
طالؿ الوٙةش شٍؿ الّلمةهّة والعِمٙػايّة ،واإلؿالم ُٖ مٍازٌة اللّبػالّة ،ومفٜلة شٍٙؽ
ٔ
الٗػد ،وطةلة وهُ المػاة ُٖ مرجمُ مؾلم ،والصةزة لجٗؾّػ زعِع من الٜػجب المٙعؿة من
طالؿ االزجٌةد )الرٌع الجٗؾّػي الفظمُ(.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واهةؼ ،ان الصػٝة العِوّة الجُ بعاًة الوبُ مصمع لم لٌة مومٍن ؿّةؿُ واهس .واالهفًة
ٔ
الؾّةؿّة للوبَ ،والجُ ٝةن ِجًلبٌة همٍ المرجمُ المؾلم ،بعات مُ الٌرػة ُٖ ِةم ،622
وٝةهت االثٗةٚةت المٍّٚة مُ ِفةاػ المعِوة زؼءا من بوةء ّٝةن ؿّةؿُ .ولٜن ٔاِمٜن لػ "دؿجٍر
ٔ
المعِوة الموٍرة " الغى داُٖ ِوي دِةة اإلؿالم الؾّةؿُ مد ٞمصمعِبعى ورقّع رهة ،اِمٜن لي
مّةلرة الٙوةِة والمفةٓ ٞالصعِدة الجَ ثٍازي المرجمّةت اإلؿالمّة ؟
ٔ
ٔ
وٝةن زًٍػ االثٗةؽ ِػٝؼ ِلَ وهُ الّفّػة ُٖ االمة ،والّالٚةت بّن االِوةء ،وَٖ الٔةلب
ٔ
ثمةؿٌٜم ِوعمة ٍِازٌٍن برػاام ؿٗ ٛالعمةء ،ومة إلَ ذل .ٛومُ ذلٖ ،ٛةالٖٜةر الجَ داُٖ
ِوٌة مٜٗػِن مد ٞالمٍدودي )  ،(1979-1903وقػِةثَ ) ،(1977-1933وؿّع ًٚب )-1906
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ٔ
 (1966ثعور شٍؿ الػؤِة االؿةؿّة،
ٔ
"االؿالم دِن ودولي" :اى اإلؿالم ًٍ دِن وادارة العولة ،وبةلجةلُ ٌٍٖ ؿّةؿَ .مة ًُ الّالٚة
اذن ،بّن اإلؿالم والعِمٙػايّة ؟
ٔ
رى ٔ
ٔ
وًغا ِجلظك ُٖ مؾةلة الّلمةهّةِ .وع االلٍلّّن ،العِمٙػايّة ثٍٙم ِلَ الفٍ  ،اي
ٔ
الموةٚفة داط ٞالرمةِة من المؤموّنٝ .مة اهٌة ثفم ٞاِوة اقةرة الَ اولب ٛالغِن ِملٍٜن
ٔ ٔ
الؾلًة للص ٞوالػبى "ذوو الص ٞوالػبى" ،اي اولب ٛالغِن ،بّع اهجٌةء ِمػ الظلٗةء ،لعٌِم
ٔ
المّػٖة العِوّة والصٜمة لجمّّؼ الص٘ من البةي .ٞوبًبّّة الصةؿ ،ان دِةة العِمٙػايّة ال
ِفةرٍٝهٌم وزٌة الوَػ ًغى .وًٜغا ُٖٗ ،بلع مد ٞالؾؤةؿ ،شّح ثلّب الرمةِةت العِوّة
ٔ
ٔ
ٔ
دورا بةرزا ًٞ ،ؿّؾجمػ اثبةٌِم ُٖ ان ِوَػ الٌّم ٝػجةبّّن ولّؾٍا ٝمٍايوّن ُٖ اوٚةت
ٔ
االهجظةبةت ِلَ ؿبّ ٞالمدةؿ ؟ ًغا ِّّعهة إلَ مؾةلة  ،Ndigguelوًٍ هَةم ثمٍِت ِجبُ
ٔ
داامة من ٚبٓ ٞةلبّة مػِعى اشع المػابًّن )الؼِّم العِوُ(.
ٔ
ٝةن المرجمُ الؾؤةلَ ِمػ ،مد ٞالمرجمّةت االطػى ُٖ الّةلم ،بجّٔػات ِمّٙة .وٚع دّٖت
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االزمةت االٚجمةدِة واالطالّٚة بةلمػاة الَ الٍازٌةٖ .ةلمػاة البصت َٖ وؿى الوٙةش شٍؿ
ٔ
الصعاخة ُٖ الؾؤةؿٌٖ .ن ًِلبن المؼِع من ٖػص الجّلّم ،ودور اٝبػ ُٖ ِملّة لوُ الٙػار،
والجًبّ٘ الٜةم ٞللظّةر العِمٙػايُ ُٖ بلعهة .وٚع هَػ الَ ًغا الؼطم ٝػجٌعِع من ٚبٞ
ٔ
المصةَّٖن الغِن ِصةولٍن موّي بٍاؿًة اخةرة الٜػجب المٙعؿةِ ّٕٜٖ .مٜن للمػاة مٜةٖصة
ٓ
ًغى المؤامػة ؟ اهٌم بصةزة الَ ثّلم الجٗؾّػ الٙػاهُ من از ٞاِرةد الصرذ الجُ ثعٍِ إلَ
ٔ
المؾةواة ُٖ الصٍٙؽ بّن الػز ٞوالمػاة .ثٗؾّػا للٜػجةب المٙعس ٍِٜن مبوَ ِلَ الجًٍر ِّع
ٔ
امػا هػورِة.
ولٙع وهُ مٜٗػِن مؾلمّن َِمةء ُٖ الٙػن  20رؤِة إؿالمّة لصٍٙؽ اإلهؾةن .ومن بّن ًؤالء
ٔ
ؿُ شمؼة ابٍ بٜػ ،وإشؾةن شمّع المٗػزَ ،ومصمع شمّع هللا ،وؿّوةؿٍر ،وِلُ مّػاد،
وقةدِن ،الض ،والبةشدّن الؾؤةلّّن مد ٞالٌةدى راوان مبةي .مُ وهُ ًغا ُٖ االِجبةر،
ٔ
ٔ
ٍِٜن من الظًة االِجٙةد بةن اإلؿالم ال ِالٚة لي بوَػِةت شٍٙؽ اإلهؾةن .وثػٝؼ العراؿةت
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
بفةن ًغى المؾةلة ِلَ خالخة زٍاهبِ .وةٚـ االوؿ الّٙم المؤؿؾة او ممعر الٗلؾٗة
اإلؿالمّة ،ومة ٍِٙلي المٜٗػِن شٍؿ ًٍِة االهؾةن ،ووهّي ُٖ الجعبّػ اإللٌُ ،ومّوَ الجؼامي.
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ٔ
و الدةهَ ،الٗجس البًئ ،او مة ِف ٜٞالملٕ الجةرِظَ للصمك المّوّة ؛ الوٙةط المّلٙة من
ٔ
الوٙةش شٍؿ العِن وشٍٙؽ اإلهؾةن ،والدةلحِ ،جوةوؿ المػاِةت الصةلّة او البّع ُٖ الصّةة
الصّّٙٙة ،واشجمةؿ االلجؼامةت؛ و مّوَ اإليةر العِوُ للعٖةع ِن ووهُ شٍٙؽ اإلهؾةنُٖ .
ٔ
ًغا المرةؿ ثجم ثًّٔة مٍهٍِةت اطػى :ثّػِٕ اإلهؾةن ،واشجػام ٝػامة االهؾةن ،والصػِة
ٔ
بفِ ٜٞةم ،والصػِة الؾّةؿّة والٗػدِة ،وشٍٙؽ االٖػاد )ُٖ الصّةة ،والجّلّم والملّٜة،
الض(.

الظاللة
ٔ
ٔ
ٝمة بّوت ًغى الموةٚفة ،ان اإلؿالم والصعاخة ال ِجّةرهةنٖ .ةإلؿالم ،مُ االزجٌةد ًَِّ ،اي
ٔ
مؾلم االمٜةهّة لبغؿ زٌٍد ثٗؾّػ قظمّة من ازٌٖ ٞم الجّٔػات الجُ ثصعث ُٖ المرجمّةت
ٔ
َٖ الؼمةن والمٜةن .واالِمةن ال ِّوُ اؿجؾالم المػء َٖ ذٝةاي؛ اوِلَ الّٜؽ من ذلٖ ،ٛإن
ٔ
ٔ
اإلؿالم ًٍ دِن الجّلم .وثًٍر االؿػة ،ووهُ المػاة ،والّالٚةت بّن اإلؿالم والؾّةؿةٝ ،لٌة
مٍهٍِةت ثصجةج إلَ الوَػ ٌّٖة.
ٔ
ُٖ الوٙةش شٍؿ إلالح ٚةهٍن االؿػةِ ،وةه ٞالمؾّصّّن الؾؤةلّّن والرمّّةت الوؾةاّة
ٔ
من از ٞهٗؽ الٌعؼٌٖ .مة ِعٍِان الٚةمة دولة مؾجٙػة ،والّلمةهّة ولجّؼِؼ المٍايوة .وٝمة ٚع
ٔ
ٔ ٔ
راِوة ،ان العِن ًٍ شّٙٙة واّٚة ُٖ الّملّةت العِمٍٚػايّة الجُ ِمٜن ان ِوجٌَ بٌة المًةؼ
ٔ
إلَ اطجالالت ُٖ الصّةة الّةمة ،وُٖ الّالٚةت بّن االٖػاد ،وبّن الرمةِةت العِوّة
واالطٍاهّةت .والؾًّػة ِلَ ِالٚةت الؾلًة لي مة ِبػرى بةإلقةرة إلَ العِن ،الغي ِؾجظعم
ٔ
اِوة الؿجبّةد الوؾةء من ًغى الؾًّػة ِلَ الؾلًة.
ٔ
ٔ
ُٖ اي مصةولة للبصح ِن إِةدة الجٍازن للوَم االؿةؿّة والمػاٝؼ ُٖ المرجمُٖٙ ،ب ٞٝ ٞقُء
ال بع من إِةدة اطجػاع موٌذ زعِع لإلؿالم لجصعِع هًةؽ من المؾةشة الّةمة .وًٜغاٖ ،ةن
ٔ
ٔ
شٍٙؽ اإلهؾةن والّلمةهّة ثفٜالن 'مؾةٖةت' من از ٞثصػِػ واِجةؽ المػاة .وًَ بةلوؾبة لٌم
ٔ
ٔ
لجص ّ٘ٙالمد ٞالّلّة للؾالم والعِمٙػايّة ،وًغا ِٗجػض ان ٍِٜن للمػاة ؿًّػة زّعة ِلَ
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ثًٍر الظًةب اإلؿالمُ ،وِلَ ّّٗٝة وهُ الفػِّة ومة الغى ِعور االزجٌةد شٍلي.
قٜػ وثٙعِػ
يبّت ًغى الٍرٚة بإذن من الٜةثب.
الٌٍامـ
ٔ
ٔ
ادِوت مًلٙة َٖ ،الدالخّن من ِمػًة وٚت االشعاث ُٖ ،هٌةِة ِوةِػٝ /ةهٍن الدةهُ ،2004
بةلؼهة ِن شملٌة َٖ يٗ ٞبعون زواج .وبمٍزب ثًبّ٘ الفػِّة اإلؿالمّة ُٖ والِة ٝةهٍ بفمةؿ
ٔ
هّرّػِةٝ ،ةن ِلٌّة ان ثػزم شجَ المٍت ِلوة .وُٖ هٌةِة المًةؼ ،وبّع ثّببة واؿّة الوًةؽ،
ثم ثبػاػجٌة َٖ مةرس .2002
ٔ
ِلَ ِبع الػازؽ :اإلؿالم ومرلعات )ثم هفػى الال ُٖ .(1925
ٚةامة المػازُ
ٔ
ٔ
اٖظمُ ،مٌوةز ،اإلِمةن والصػِة :شٍٙؽ اإلهؾةن للمػاة ُٖ الّةلم اإلؿالمُ ،مًبّة زةمّة
ؿّػاٍّٝز1995 ،
الّممةوى ،مصمع ؿّع ،االؿالمٍِة هع االؿالم؛ بةرِؽ -الٙةًػة1989 ،
ِبع هللا الوّّم ،هصٍ الالح اؿالمُ :الصػِةت المعهّة وشٍٙؽ اإلهؾةن والٙةهٍن العولُ،
مًبّة زةمّة ؿّػاٍّٝز1990 ،
ِبع هللا الوّّم ،زّػالع زٍرتً ،وػي ِةهؾنً ،وعرِٖ ٛػوم )  ،(.edsشٍٙؽ اإلهؾةن والّٙم
العِوّةِ :الٚة لّبة ؟ قػٝة هفػ ولّةم إِػدمةن ،زػاهع رابّعز1995 ،MI ،
ٔ
ٓ
اقةٓ ،ؾةن ،المٜةهة المجعهّة للمػاة َٖ اإلؿالم ،بةرِؽ ،الٌةرثمةن1987 ،
بةلجة ،بٍؿ اإلؿالم َٖ الّةلم ،بةرِؽ1986 ،
ببّؽ إؿؼ وبلصؾن اس ،هؾةء من قمةؿ اٖػِّٙة ،بةرِؽ1992 ،
ٔ
بٍدمةن ه .وثًٍّعي إن ،(.Eds ) .المػاة ُٖ المرجمّةت اإلؿالمّة ،الجوٍع همن الٍشعة،
بٍلعر ،الِن الوةقػِن دبلٍّ .بَ راِوػ1998 ،
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إِٜلمةن ،داِ ٞإؼ .وبّؾٜةثٍرى ،زّمؽ ،الؾّةؿة االؿالمّة ،بػهؾجٍن1996 ،
ٔ
ٔ
إؿبٍزِجٍ ،زٍن ؿ ،وٍٖؿ ،وزٍن او ،اإلؿالم والعِمٙػايّة ،اٝؾٍٗرد1996 ،
ٖػاهؾّؽ ٍٍِٖٝةمة" ،الٌٍِة ،والٌرػة والعِمٙػايّة" ،مرلة العِمٙػايّة ،المرلع  ،17الّعد
 ،2ابػِ /ٞهّؾةن 2006
ٔ
زّالر ،قّلعون ،العِمٙػايّة ُٖ الؾؤةؿ :ثصلّالت ثٍٍّٖٝلّة ُٖ اٖػِّٙة ،بةلرػِٕ
مةٝمّالن2005 ،
ٔ
اإلمةمِ ،ةافة ' ،1ثًٍر ِؼلة المػاة ُٖ ًةوؿةالهع ،قمةؿ هّرّػِة .،الملٕ رٚم  09/10من،
هؾةء ِّفن ُٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن ،زػابلؼ
لٍامةِػ ،رومةن' ،العولة الّلمةهّة واإلؿالم ُٖ الؾؤةؿ ُٖ ،دِّٗع وِؾت الهع) ،(.ed
ٔ
الجف ُٖ ّٜٛالعولة الّلمةهّة :اهبّةث العِن ُٖ الؾّةؿة َٖ زمُّ اهصةء الّةلم ،لوعن،
 ،1995ص 197-183
ٔ
ٔ
روي ،اولّّّٗي ،اإلؿالم الٍّلمٍَٝ ،لٍمبّة ،هٍٍِّرؾ 2004 ،مصمع الًةلبُ ،زّن اٖػِ ٛرٚم
ِ 12-6 ،1930وةِػٝ/ةهٍن الدةهَ 1998
ٔ
مصمع الًةلبُ ،هعاء من از ٞاإلؿالم الصعِح ،الًبّة الظةمؾة1998 ،
ٔ
ؿلّمةن زِّٔعور ،الػز -ٞالمػاة َٖ اإلؿالم ،ثةرِظوة ،رٚم ٖ 75بػاِػ /قبةط 1991
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ثرػبة اؿالمّة للجّعدِة العِوّة ُٖ زوٍب اٖػِّٙة مة بّع الٗمٞ
الّومػي
إمةم ِبع الػقّع ِمػ
ملظك
ٔ
ثمّؼ ًغى الٍرٚة ،المؾجمعة من ثرػبة مة بّع الٗم ٞالّومػي ُٖ زوٍب اٖػِّٙة ،بّن ثّعدِة
ٔ
ٔ
االدِةن ُٖ اي بلع من البلعان ،وؿّةؿةت العولة بةلجّعدِة العِوّة .وًَ ثٙجػح إيةرا
ٔ
ٔ
للجٗةِالت مجّعدة االدِةن ُٖ مرجمّةت مة بّع المػاعِ ،لَ اؿةس الجّعدِة والجؾةمس
والّلمةهّة ُٖ الصّةة الّةمة.
مٙعمة
لٙع قٌعت زوٍب اٖػِّٙة ٌٖمة ؿلبّة للجّعدِة العِوّة ُٖ ٍ ٞالٗم ٞالّومػيٖ ،وال ِن
ٔ
ثةرِض اؿجدوةىئ من الجوةمن بّن االدِةن ُٖ الٜػٗةح هع الٗم ٞالّومػي .واِجػاٖة بٌغى
ٔ
الصّٙٙة االطّػةٖ ،إن شٍٜمة شؼب المؤثمػ الٍيوُ االٖػِ ANC ُٙالموجظبة دِمٍٚػايّة،
بؼِةمة الػاّؽ هلؾٍن مةهعِال ،الجؼمت بةهجٌةج ؿّةؿة ِةمة للجّعدِة العِوّة الصّّٙٙة .وطالٖة
ٔ
ٔ
لؾّةؿة هَةم الٗم ٞالّومػي للجومّة الموٗملة ِلَ اؿةس الجرةهؽ بّن الدٙةٖةت واالدِةن،
ٔ
ٔ
وثٗوّ ٞالمؾّصّة الٜةلّٗوّةٖ ،إن الصٍٜمة الرعِعة ثبوت ؿّةؿة ِعم اهصّةز الي ثٙةلّع او
يةاػٗة دِوّة ،ولٜوي رشب مُ ذل ٛبةلجٗةِ ٞالوفى والبوةء مُ  ٞٝالجٙةلّع والمؤؿؾةت
ٔ
العِوّة .وٝمؤؿؾة دِمٙػايّة ،اِجػٖت الصٍٜمة بةلعور الصةؿم الغي ِلَ العِن ان ِلّبي ُٖ
ٔ
المرجمُ ،واهٌة مؾجّعة لالؿجمةع الَ لٍثي الؾمةوى
ٔ
 ّٕٝاخػت وثؤخػ ؿّةؿة العولة لجّعدِة العِةهةت ِلوة ِلَ هٍِّة الجّةِـ العِوُ ُٖ زوٍب
ٔ
ٔ
اٖػِّٙة مة بّع الٗم ٞالّومػي ؟ ولٜن االًم من ذل ،ٛالٓػاض ًغى الٍرٚة البصدّة ّٕٝ ،ثم
ٔ
لٌغا الؾّةؽ الجةرِظُ ان ٍِٜن وِؤخػ َٖ ٌٖمَ الظةص ،واالٖٜةر االًٍثّة وممةرؿة الفّةاػ
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العِوّة ؟
الجّعدِة العِوّة ُٖ زوٍب اٖػِّٙة
ٔ ٔ
ٚع ٍِٜن من المّٗع ان هبعا من طالؿ ثٙعِم لمصة اشمةاّة مٍزؼة للمفٌع العِوُ ُٖ زوٍب
ٔ
ٔ
ٔ
اٖػِّٙةٖ .ةالرٚةم الجَ ؿوٙعمٌة مؾجمعة من اوؿ ثّعاد ؿٜةن اقػؼ ِلّي دِمٙػايّة ،والغي
ٔ
ازػي ُٖ ِةم .1996
ٔ
ٔ
اثبةع العِةهةت المظجلٗة ُٖ زوٍب اٖػِّٙة:

المؾّصٍّن

٪ 66،40

الٌوعوس

٪ 1.74

المؾلمّن

%1.10

الٌٍّد

٪ 0.41

البٍذِّن

٪ 0.01

الٍٜهٍٗقٍّؿّة ٪ 0.02
ٔ
مّجٙعات اطػى ٪ 0.13
ال دِوّّن

٪ 31.00

ٔ
ٔ
من اإلشمةءات المفةر إلٌّة اِالى ،من الٍاهس ان المؾّصّّن لٌم االٓلبّة الؾةشٙة .لٜن،
ٔ
وٝمة ِغٝػهة الّعِع من المصللّن ،لم ِٜن ًوةؾ ٖبة للمجعِوّن الجٙلّعِّن االٖػِّّٙن ُٖ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الجّعاد الؾٜةهَ ،ومن المصجم ٞزعا ان الّعِع من االٖةرٚة الغِن اقةروا إلَ اهٌم مؾّصّّن
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ٔ
ٔ
ربمة ٝةهٍا ٚع اطجةروا ثّػِٕ اهٗؾٌم بعِةهة اٖػِّٙة إذا ٝةهت مدً ٞغى الٗبة مٍزٍدة )
ٔ
ٔ
 .(Mndende 1998:115وًوةؾ هًٙة مٜملة لمة ؿب٘ ،وًَ شّٙٙة ان  ٪34من اولب ٛالغِن
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
اقةروا إلَ اهٌم مؾّصّّن ِوجمٍن الَ واشعة او اطػى ممة ِؼِع ِن ٝ 4000وّؾة اٖػِّٙة
مؾجٙلة ) .(AICsوثمد ٞالٜوةاؽ البػوثؾجةهجّة  ٪41من المؾّصّّن ،والٜةخٍلّ٪11.4 ٛ
).(Kritzinger 1998:4
ٔ
ٔ ٔ
ًوةؾ خالث هٙةط شةؿمة ُٖ مة ِجّل٘ بمؾةلة الجّعدِة العِوّة الجُ ثوبُ ممة ؿب٘ اِالى .اوال،
ٔ
ٔ
ثم اؿجظعام اإلشمةءات ُٖ زوٍب اٖػِّٙة َٖ ِمػ الٗم ٞالّومػي ٝةداة للٌّموة المؾّصّة،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وبةلجةلُ إهٜةر وزٍد اهَمة مّجٙعات اٖػِّٙة اللّة .وخةهّة ،بإلٙةء هَػة طةيٗة ِلَ ارٚةم ثّعاد
ٔ
ٔ
الؾٜةن ،والجوٍع العِوُ -او ثّعد االدِةن ًٍ -وا ُٚال مٗػ موي ُٖ زوٍب اٖػِّٙة .لٜن ًغا ال
ٔ
ٔ
ِّوُ ثلٙةاّة الجّعدِة العِوّة .وثفّػ الصٙةا٘ واالرٚةم شٍؿ مظجلٕ االدِةن ُٖ البالد الَ
الجّعد العِوَ ،وِوبُٔ ِعم طلًٌة مُ مٌٍٗم الجّعدِة العِوّة ،والجُ ثجّل٘ بوٍِّة الجّةِـ
ٔ
ٔ
العِوَ بّن مظجلٕ االدِةن همن مصّى مصعد .وبّبةرة اطػى ،ثظبػهة الجّعدِة العِوّة ِن
اإلشمةءات البةردة والعِمٍٓػاّٖة العِوّة ،بّومة ثّػض ِلّوة الجّعدِة العِوّة ٚمة الجٗةِالت
بّن البفػ .واهٌة ًُ ًغى الٙمة الجُ ثٌموة ُٖ ًغى الٍرٚة البصدّة .قٍٝلُ )  (1988:140الجَ
ثمٕ بإِرةز ٖةرؽ بؾّى بّن ًغِن المٌٍٗمّن ُٖ االٚجبةس الجةلُ:
ٔ
"البع من الجمّّؼ بّن الجّعدِة العِوّة والجوٍع العِوُ ،وا ُٚووزٍد مرمٍِة مجوٍِة من اهٍاع
ٔ
ٔ
واقٜةؿ الجّبّػ العِوًُ .غا ًٍ الصع االدهَ من الجّعدِة العِوّة .وزًٍػ الجّعدِة العِوّة
لّؾت قّةرات ولٜوٌة ِالٚةت .مة ًُ الّالٚة بّن مومٍن الّٙةاع المظجلٗة ُٖ المرجمُ ؟ مة
ًٍ ثةرِظٌم المفجػؾ ،إن وزع ؟ مة ًَ ِالٚةثٌم َٖ الٍهُ والٍٙة ؟ وِ ّٕٝجملٍن مُ
بّوٌم البّن ؟ مة ًُ بّن الرٌٍد اإلهؾةهّة المفجػٝة الجُ ِمٜن الجظًّى لٌة وثًبٌّٙة
مّة ؟ "
ٔ
ٔ
خةلدة ،من از ٞالجّةم ٞمُ الجوٍع داط ٞدِن مّّنٚ ،ع ٍِٜن من المّٗع ان هٙل ٞمن
مٌٍٗموة للجّعدِة العِوّةً .وةؾ شةزة بةلوؾبة لوة لالِجػاؼ لّؽ ٖٙى بجّعدِة الجٙةلّع العِوّة
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ٔ
ٔ
الجُ ثؾٍد الجّعدات الًةاػّٗة لعِوة )مة ِمٜن ان هؾمّي ثّعدِة ٍةًػِة( ،ولٜن االًم من
ٔ
ذل ،ٛاهوة بصةزة الَ دمذ الجّعدِة ُٖ مٌٍٗموة للجٙةلّع العِوّة )الجّعدِة االلّلة( .
ٔ
الجصعي المجمد ُٖ ٞالجّعدِة االلّلة
ٔ
ٔ
لّؽ ًوةؾ ثٙلّعا دِوّة ِصب االِجػاؼ بةلجوٍع داط ٞلٍٖٗي ،وبٍزي اطك إذا ٝةن ِلّي ان
ٔ
ِفةرؾ ُٖ ؿّةؽ الصٍار بّن االدِةن .وبجًبّ٘ ًغا ِلَ الؾّةؽ اإلؿالمُٖ ،ةهوة بصةزة إلَ ٌٖم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اهي ال ٍِزع إؿالمة مٍشعا )واشعا( ُٖ زوٍب اٖػِّٙة ،او ّٖمة ِظجك بٌغى المؾةلة ُٖ ،اى
ٔ
ٓ
مٜةن اطػ ُٖ الّةلم ،ولٜن ِعدا من الجٌٗمةت او الجٗةًمةت المظجلٗة لإلؿالم ،المفجبٜة
ٔ
ٔ
ٓ
بّن الصّن واالطػ َٖ موةٖؾة قػؿة ُٖ ٝػدّػ من االشّةن ُٖ ادِةائثٌة بةهٌة –  ٞٝموٌة بةلًبُ-
ٔ
ًٍ االؿالم المجمّؼ ،وااللٍلَ والصّّٙٙػػَ ُٖ زوٍب اٖػِّٙة.
وُٖ هٍء ًغى الظلّٗةِ ،وبُٔ اال ِٗؾػ الّػض الغي ٚعموةى ًوة ِلَ اهي وزٌة الوَػ اإلؿالمّة
شٍؿ ًغا المٍهٍع المّٙع للجّعدِة العِوّة ،وإهمة زٌة هَػ واشعة بّّوٌة مؾجمعة إلٌةمٌة من
الػوح اإلؿالمّة .وٚع ٍِٜن ًوةؾ الّعِع من وزٌةت هَػ اؿالمّة بعِلة ُٖ ًغا المٍهٍع.
ٔ
و ٞٝثّعد االلٍات ًغا ِرب االؿجمةع الّي ،إذا ٝوة زةدِن ّٖال ُٖ الجّعدِة العِوّةً ُٖ .غى
ٔ
المػشلة ٚع ٍِٜن من الموةؿب ان هٗؾػ ثٙعِػي الالًٍثَ الظةص لمٌٍٗم الجّعدِة العِوّة،
ٔ
ٔ
والجُ اقػت إلّي بةلّٗ ،ٞوالغى ٚع ثةخػ بفِ ٜٞمّ٘ بؾّةؽ زوٍب اٖػِّٙة.
ٔ
اؿؽ الًٍثّة للجّعدِة العِوّة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االؿؽ الجُ ِٗجػض ان ِبؼغ موٌة وزٌة هَػ إؿالمّة ُٖ اي مٍهٍع ِوفة لّؽ ا ٞٚمن
ٓ
ٓ
ٔ
الممةدر االلّلة لإلؿالم ،الٙػان وؿوة الوبُ مصمع )ِلّي المالة و الؾالم(ٜٖ .ال من الٙػان
ٔ
والصعِح ِّجوٙةن وِؤٝعان ِلَ االطجالؼ ،اي الظالٖةت ُٖ المّجٙع ،ووزٌةت الوَػ،
ٓ
ٔ
ٔ
واالٖٜةر ،لٍٜهي يبّّّة ،وزؼءا اؿةؿّة من شةلة االهؾةن .وإهٜةر ش٘ االطػِن ُٖ اِجوةؽ
ٓ
ٓ
المّجٙعات واالراء الجُ ثظجلٕ وثجّةرض مُ مّجٙعات واراء المػء ًٍ بمدةبة اهٜةر لللي هٗؾي.
ٓ
وُٖ ؿٍرة ٍِهؽ ) ،(10االِة ٍِٙ ،99ؿ هللا ؿبصةهي وثّةلَ:

الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن – ملٕ 28

129

ثرػبة إؿالمّة للجّعدِة العِوّة ُٖ زوٍب إٖػِّٙة
َو َل ٍْ َق َةء َر ُّب َٓ ٛال َم َن َمن ُٖ َاال ْرض ُُّ ٝل ٌُ ْم َزم ً
ةس َش َّجَ َِ ٍُُ ٜهٍا ُم ْؤ ِم ِو َ
ّّة َا َٖ َة ْه َت ُث ِْ ٜػ ُى َّالو َ
ّن ) (99
ِ
ِ
ِ
ٓ
ٔ
ومػة اطػى َٖ ؿٍرة ًٍد )  ،(11اِةٍِٙ ،118 :ؿ هللا ؿبصةهي وثّةلَ:
ٍن ُم ْظ َج ِل ِٗ َ
ةس ُا َّم ًة َو ِاش َع ًة َو َال َِ َؼ ُال َ
َو َل ٍْ َق َةء َر ُّب ََ ٛل َر َّ ََّ ٞالو َ
ّن ) (118
ٓ
ٔ
ٓ
 ٞٝمن ًةثةن االِجةن ثػؿَ مبعا شػِة الّّٙعة والٜٗػ والّ ُٖ ٞٙاإلؿالم ُٖٗ .،طجةم االِة
ٔ
ٔ
االولَِ ،الم الوبُ مصمع )ِلّي المالة والؾالم( ًٍ هٗؾي ِلَ ثرةوز ًغا المبعا بٍٜهي مٗػية
ٔ
ٓ
ٓ
ُٖ الصمةس ُٖ إٚوةع االطػِن ّٖمة ِجّل٘ بمعؽ اإلؿالم .وًٜغا ٖإن الٙػان ِؤٝع ِلَ ان
ٔ
ٓ ٔ
االطجالؼ ُٖ مّجٙعات ،واراء واٖٜةر اإلهؾةن لّؾت ِػهّة وؿلبّة ولٜوٌة ثمدِ ٞةمال اؿةؿّة
للٍزٍد اإلهؾةهُ بمفّبة هللا.
ٔ
ٔ
ٔ
والجصعي الغي ِوّوة امةمي مبعا شػِة الّّٙعة والٜٗػ والّ ُٖ ٞٙاإلؿالم ًٍ وهُ اطالّٚةت
ٓ
واهصة وإِرةد الّةت إلدارة والجّةم ٞمُ االطجالٖةت ُٖ الّٙةاع والوَػِةت الالًٍثّة
المٍزٍدةً .غا ًٍ الجصعي الغي ثصملي الجّعدِة العِوّة لوة .دٍِهة هبصح بإِرةز  ّٕٝثمت
مٍازٌة ًغا الجصعي ُٖ زوٍب اٖػِّٙة لمة بّع الٗم ٞالّومػي.
الجّعدِة العِوّة ،ودولة زوٍب اٖػِّٙة العِمٙػايّة مة بّع الٗم ٞالّومػى
ُٖ الٗجػة االهجٙةلّة الجُ ؿبٙت اهجظةبةت ِةم  1994العِمٙػايّةٝ ،ةن الؼِمةء العِوّّن
ٔ
والموَمةت العِوّة موظػيّن ُٖ ِعد من المفةورات والمؤثمػات بّن االدِةن ،الجَ ثٌعؼ إلَ
ٔ
ثصعِع ِالٚة ثٙعمّة بّن العِن الموَم والعولة العِمٙػايّة .وٝةن ًوةؾ ِعد من االؿبلة الجَ
ٔ
ثفٍِٔٙ ٞلٌمِ ّٕٝ .رب للعِن ان ِجم ٞبةلؾّةؿة الّةمة ُٖ مرجمُ ِلمةهُ شعِح ؟ ًٞ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ِوبُٔ اال ٍِٜن لٌة اي ِالٚة ذات ّٚمة مًلٙة وان ِظوُ العِن للظمظمة ؟ ام ان العِن من
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االًمّة شجَ اهي ِوبُٔ ان ٌِّمن ِلَ الؾّةؿة الّةمة ؟ و اي من الظًةبةت العِوّة المجوةٖؾة
ٓ
ثٍٜن الممّؼة من ٚب ٞواهُّ الؾّةؿةت الّةمة ؟ ومة ًُ االخةر الؾّةؿّة المجػثبة ِلَ ثٗوّٞ
دِوُ من ًغا الٙبّ ٞ؟ ُٖ الموةٚفةت الجُ ثلت ذل ٛثم الوَػ ُٖ الجموّٕ الجةلُ من الومةذج
العؿجٍرِة الجَ اِجبػت ٝظّةرات ممٜوة.
الدٍّٚػايّة ،وًَ ،دولة ثصعد الؾّةؿة الّةمة ٌّٖة من ٚب ٞيةاػٗة دِوّة واشعة.
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دولة دِوّة زؼاّة ،وِلمةهّة زؼاّة ،مُ ثٙةؿم الؾلًة بّوٌة وبّن يةاػٗة دِوّة بّّوٌة ،ولٜن
ٔ
الؾّةؿة الّةمة ٌِّمن ِلٌّة الجٗؾّػات العِوّة ووزٌةت هَػ االطالّٚة لًةاػٗة دِوّة مّّوة.
دولة ِلمةهّة مُ الجٗةِ ٞبّن العولة والموَمةت العِوّةِ ،لَ ٔان ِفرُ العِن ِلَ لّب دور
ٔ
مٌم ُٖ الجةخّػ ُٖ الؾّةؿة الّةمة.
دولة ِلمةهّة شّح ٍِٜن للموَمةت العِوّة مرةال طةلة مؾمٍشة بي من الّم ،ٞولٜن ال
ٔ
ٔ
ٔ
ٍِٜن ًوةؾ هفةط مجعاط ٞاو مفجػؾ مُ العولة ،وان ثٍٜن االًمّة المًّةة لٍزٌةت الوَػ
ٔ
العِوّة ٚلّلة او ال ثٍزع ِلَ االيالؽ ُٖ لّةٓة الؾّةؿة الّةمة.
ٓ
دولة الصةدِة ِلمةهّة ،شّح ٍِٜن العِن مٙمّة ) .البَ ؿةٝؽ (Albie Sachs 1991:39
ٔ
ٔ
ٔ
امة الظّةر الدةلح ،وًٍ ان وزٍد دولة دِمٙػايّة ِلمةهّة ُٖ زوٍب اٖػِّٙة ،مُ ثٗةِ ٞهفى
بّن العولة وزمُّ الموَمةت العِوّة ،والجُ ٍِٜن لٌة لّؽ ؿٍى المرةؿ المّجػؼ بي دؿجٍرِة
للصٜم الغاثُ ٖصؾب ،ولٜن اِوة ثجّةون مُ العولة ُٖ المٌةم ذات االًجمةم المفجػؾٚ ،ع
ٔ
ٔ
ٔ
اِجبػت االهؾب هَػا للعِمٍٓػاّٖة العِوّة لروٍب اٖػِّٙة ،واالًم من ذل ٛالجةخّػ الٍٙي للعِن
ِلَ الدٙةٖة الموةدة للٗم ٞالّومػي .ولم ِصعث ثبوّة للظّةر الدةلح بعون وُِ ِمّ٘
ٔ
ٔ
بةلمظةيػ المجّعدة اال لٍان الجَ ِمٜن ان ،والجَ بةل ًُٙؿّرلبٌة ُٖ رٝةبي.
ٔ ٔ
وال ق ٛان اًم طًػ هةقئ ِن الظّةر الدةلح للعِن الموَم ٝةن ًٍ االؿجًٙةب العِوُ
ٔ
ٔ
ٔ
المفجػؾ او الفػِّة العِوّةٖٙ .ع ٝةن امةموة المدةؿ المةؿةوي لصةلة اؿجًٙةب دولة الٗمٞ
الّومػي للٜوّؾة البػوثؾجةهجّة الٌٍلوعِةِ :مة ِ ّٞٚن ان الٜوّؾة البػوثؾجةهجّة الٌٍلوعِة
ٔ
ًَ الصؼب الٍيوُ ِوع المالة .وٝةهت الصػٝة بّن االدِةن َٖ شةزة إلَ ثجٍطُ الصغر من ِعم
الٍٍٚع ُٖ الٗض هٗؾي ،وثمبس المؤثمػ الٍيوُ االٖػِِ ُٙوع المالة .ولم ثٜن الموَمةت
ٔ
ٔ ٔ
العِوّة الجٙعمّة ثصت اِة اوًةم بةهي ؿجٍٜن ًوةؾ اهجٌةٝةت لصٍٙؽ اإلهؾةن ُٖ زوٍب اٖػِّٙة
ٔ
الرعِعة وؿّوًػ الؼِمةء العِوّّن للصٗةظ ِلَ دورًم الجةرِظُ بٍٜهٌم الومّػ االطالُٚ
ٔ
لمرجمّوة ،وِػٍّٖن الٍاثٌم اشجرةزة هع ًغى االهجٌةٝةت لٜػامة اإلهؾةن .لٜن ًغا ٝةن ال
ٔ
ِمٜن ان ِجص ٘ٙإال إذا ٝةن ِلَ هصٍ ّٖةؿ وشةَٖت الموَمةت العِوّة ِلَ اؿجٙةمجٌة
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ٔ ٓ
المّوٍِة والػوشّة من طالؿ ِعم الػهٍخ للؤٍط والوّّٗة لصؼب ؿّةؿُ او اطػ ،ولٜن
ٔ
ٔ
الصٗةظ ِلَ مٍ ٕٚالصّةد اإلِرةبُ َٖ وزي زمُّ االشؼاب الؾّةؿّة لروٍب اٖػِّٙة
العِمٙػايّة.
ٔ
واِجػاٖة بمؾؤولّجٌة بٍلٌٗة شةرؿة للّٙم االطالّٚةٝ ،ةن من وازب الموَمةت العِوّة شح
ٔ
ٔ
وثصعي الصٍٜمة ٝلمة اؿجفّػوا ان ٖفلٌة ُٖ مؾبٍلّجٌة الؾّةؿّةٝ .مة ٝةن لعٌِة اِوة شٙة
ٔ
ؿّةؿّة والجؼام لجٍزّي اللٍم الٌّة وهٙعًة .وُٖ الٍٚت هٗؾي ٝةن ِلٌّة اِوة مؾؤولّة ثٙعِم
العِم والجّةون مُ الصٍٜمة ُٖ المرةالت ذات االًجمةم والموّٗة المجبةدالن .ومن هةشّة
ٔ
اطػىٝ ،ةهت بصةزة إلَ مٙةومة إٓػاءات اثظةذ مٍ ٕٚاالِجغار ثرةى الؾلًةت الؾّةؿّةِ ،ن
ٔ
يػِ٘ المفةرٝة ببؾةية مُ الصٍٜمة َٖ اي ؿبب ِبعو وزٌّةٖ .ةلعِم الص ُّٙٙوالمؾةٖة
ٔ
الصػزة لّؾت َٖ شةزة الن ثٍٜن مٍا ٕٚمّةرهة ُٖ الّالٚة بّن العِن والعولة .وٝةن مدٞ
ٔ
ًغا المٍ ٕٚمّٙعا ولّبة اال اهي طةؿ من الوّّٗة واالهجٌةزِة الؾّةؿّة لالشؼاب الؾّةؿّة
ٔ
المّةرهة .ولٜن الَ اى معى بةلوبى ثمٜوت الصػٝة بّن االدِةن من لّب ًغا العور المٙعس
ٔ
ٔ
ٝومّػ اطال ُٚواالموةء ِلَ زوٍب اٖػِّٙة مة بّع الٗم ٞالّومػي ؟
الصػٝة الجٙعمّة بّن ٔاالدِةن ُٖ زوٍب اٖػِّٙة مة بّع الٗم ٞالّومػي
ٔ
موغ اوؿ اهجظةبةت دِمٙػايّة ّٓػ ِومػِة ُٖ ابػِ /ٞهّؾةن من ِةم ٝ ،1994ةهت الصػٝة
ٔ
الجٙعمّة بّن االدِةن إلَ شع مة ُٖ شةلة من الٍٗهَ .وٝةهت ثٜةٖس ،زوبة إلَ زوب مُ بّٙة
الصػٝة الموةًوة للٗم ٞالّومػي ،لرّ ٞاالهجٙةؿ من "الًٍت المٙةومة" 'إلَ "الًٍت إِةدة
ٔ
اإلِمةر ُٖ ".الؾوٍات الظمؽ موغ ذل ٛالصّنٖٙ ،عت الصػٝة بّن االدِةن الٜػدّػ من شٍِّجي
ٚةِعة دِمٌة الؾةبّٙن ،وٚع شٌٍٖ ِلٌّة وٍلت مجمةؿٜة بٗو ٞمرمٍِة لّٔػة من
ٔ
الوةقًّن الملجؼمّن ،المجمؾّٜن برعوؿ اِمةؿ ّٓػ مصعد .وٝوجّرة مبةقػة للٗػاغ الغي
ٔ
ٔ
ثػٝػجي ّٚةدة الصػٝة الجٙعمّة بّن االدِةنٚ ،ةمت اٚؾةم من ّٚةدثوة العِوّة المصةَٖة بمٞء ًغا
الٗػاغ .وًؤالء الؼِمةء العِوّّن المصةَّٖن ًم اٝػدػ مصةَٖة ومٙةومة للجّّٔػ ُٖ رؤِجٌم
وِوَػون للجّعدِة العِوّة َٖ ثفٝ ٜٛبّػ .وُٖ بّن الصةالت ِّجبػ ٝػجٍّٖ٘ بّن المّجٙعات
ٔ
ومصةولة ملجٍِة إلهفةء دِن ِةلمُ واشع .وًغى الّٙةدات العِوّة شح اثبةٌِة ِلَ مٙةومة
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الجّعدِة العِوّة .وِٜمن الظًػ اذن ُٖ ثف ّٜٞزّجًٍةت )موّؼالت( دِوّة ،والجَ ثفبي ٝػدّػا
ٖلؾٗة الٗم ٞالّومػي َٖ االهٗمةؿ.
ٔ
ٔ
ٝةن ُٖ ًٍ ٞغى الظلّٗة ان ثعط ٞالػاّؽ مةهعِال ،وِػض ٖٜػة ٚمة لالطالؽ لمّةلرة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اهظٗةض اال لّةؼ االطالّٚة المّوٍِة لمرجمُ زوٍب اٖػِّٙةٖ .ةهفئ موجعى ويوَ لؼِمةء بّن
ٔ
ٔ
ٔ
االدِةن لعُٖ ًغى الّملّة ٚعمة .وٝةهت الٙمة االولَ الجَ ِٙعت ُٖ اواطػ الّةم المةهُ وٝةن
من المؼمُ ِٙع ٚمة مجةبّة ُٖ موجمٕ .1999
الجصعِةت الجُ ثٍازي الجّعدِة العِوّة ُٖ زوٍب ٔاٖػِّٙة بّع الٗم ٞالّومػى
ٝةهت الجّعدِة العِوّة بال ق ٛواشعا من المؾجّٗعِن الػاّؾّّن من ًغى الجعابّػ ُٖ مػشلة
الّومػي ٔ ٔ
هفةت دولة زوٍب ٔاٖػِّٙة العِمٍٚػايّة ٔاالشٍاؿ الالزمة لٌٍَر
ٖٙ .ع ا
مة بّع الٗمٞ
ٔ
ٔ
ٔ
خٙةٖة وروح الرمةِة للجؾةمس والجّةون بّن االدِةن .والمٗةرٚة ًُ اهي ُٖ ،شّن ان ًغى
ٓ
ٔ
الجّعدِة العِوّة ُٖ المةهُ ٝةن ٍِٙدًة المرجمُ المعهُ من االرض ٌَٖ ،االن ثعار من الٙمة،
ٔ
من ٚب ٞاٖػاد دِوّّن ٚػِبّن زعا من الصٍٜمة .وًغا الٍهُ الفةذ الغي ِعرٝي هةقًَ مة بّن
ٔ
ٔ
االدِةن وِصةولٍن ثمصّصي .والجصعي الغي ٍِازي هفًةء بّن االدِةن ال ِؼاؿ ًٍ ّّٗٝة زلب
ٔ ٔ
ٓ
ٔ
اِوةء اطػِن من رزةؿ العِن ،واال ٝػدػ اًمّة ،من االٖػاد الّةدِّن لاللًٗةؼ بًٍؿ ًغى
ٔ
الدٙةٖة والػوح الرمةِّة المٜػجفٗة شعِدة .وًوةؾ طًػ ش ُّٙٙمن ان الٍٗااع الػااّة الجُ ثوجذ
من الجّعدِة العِوّة ٚع ال ثم ٞالَ االٖػاد الّةدِّن.
ٔ
ٓ
اال ان ًوةؾ ثصعِة اطػ ٍِازي شػٝة بّن االدِةن ًٍ اؿجمػار ِعم مٙعرثٌة ِلَ ثرةوز العواُٖ
ٔ
ٔ
الظةرزّة الجُ ِلَ اؿةؿٌة ِؾَّ الَ الجوةمن بّن االدِةن .وًَ ثبعو داامة اهٌة ٍِامٞ
ٔ
طةرزّةّٖ ،لَ ؿبّ ٞالمدةؿ ،الصةزة لمصةربة الرػِمة او العُٖ ببػهةمذ اِةدةاالاِمةر الظلَٙ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
لبلعهة او الّٙةم بمٜةٖصة االهػار بّع الٌرمةت االؿجٗؼازِة ِلَ اٖػاد يةاػٗة ِٙةاعِة اطػى من
ٔ
ٚب ٞواشعة او ّٓػًة من الٗمةا ٞالػادِٜةلّة ،ممة ٍِٖػ ٍٚة العُٖ للجّةون بّن الّٙةاع .وشجَ
ٔ
ٔ ٔ
ِجؾوَ للصػٝة بّن االدِةن ان ثمبس ذاثّة الصػٝة وهةهرةٖ ،ةهوة بصةزة إلَ إِرةد اؿبةب
زًٍػِة من داط ٞالجؼامةثوة اإلِمةهّة الظةلة لجّؼِؼ ِالٚةت زّعة مُ الوةس من العِةهةت
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ٔ
ٔ
ٔ
االطػى .والعواُٖ الغاثّة ثؾجمػ َٖ ٍٝهٌة الٌعؼ االبّع موةال لصػٝة بّن االدِةن ُٖ زوٍب
اٖػِّٙة.
ٔ
ٔ
ومن المصّس الٍٙؿ ان شػٝة بّن االدِةن الجُ ٍِٙدًة المؤثمػ الّةلمُ للعِن والؾالمَٖ ،
ٔ
زوٍب اٖػِّٙةٚ ،ع همت ٝةؿجرةبة للصةزة لمصةربة ِعو مفجػؾ ًٍ ،الٗم ٞالّومػي .وًوةؾ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
امدلة اطػى ِعِعة ُٖ زمُّ اهصةء الّةلم للجّةون بّن االدِةن الجّةون ثومٍ ُٖ االؿجرةبة
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
لصةالت المػاع .ولٜوٌة من وزٌة هَػهة ان االؿبةب الرًٍػِة ِرب ان ثؾب٘ االؿبةب
ٔ
الظةرزّة شجَ ِجم الصمٍؿ ِلَ الجّعدِة العِوّة االلّلة .لمةذا هصن داامة بصةزة الهجَةر
ٔ
ٔ
المػاع والّوٕ لّؾصٙةهة ٚب ٞان هفّػ بةلصةزة إلَ ثًٍِػ ِالٚةت لصّة بّن االدِةن
ٔ
ٔ
والدٙةٖةت ؟ ٖإذا ٝةن لالؿبةب الرًٍػِة ان ثؾب٘ ثل ٛالظةرزّةٖ ،إهوة لن هٍٜن مؾةًمّن
ٖٙى ُٖ ش ٞلَػوؼ المػاع الٙةام ،ولٜووة ؿٍؼ ه ًُٙقٍية يٍِال هصٍ الصّلٍلة دون شعوخٌة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ُٖ المٙةم االوؿ .وُٖ الٍاِ ،ُٚمٜن ان ثوفة خٙةٖة بجّعدِة االدِةن وروح زمةِّة اٝػدػ داامّة
ٔ
ٔ
ٔ
واللّة .وإهوة هّجٙع ان ًغا الجصعي الػاّؾُ للصػٝة بّن االدِةن ُٖ زوٍب اٖػِّٙة العِمٙػايّة.
ٔ
ٔ
ٔ
ٓ
واالن بّع ان ثم ثٗ ّٜٛهَةم الٗم ٞالّومػيٖ ،ةهوة بصةزة اٝػدػ من اي وٚت موَ الِرةد
ٔ
ٔ
شٍاٖؼ زًٍػِة ،وللػوح الرمةِّة للجّعدِة العِوّة ان ثصٍؿ هٗؾٌة إلَ خٙةٖة ذات اًمّة ِلَ
ٔ
المعى الًٍِ ٞالمجوة الرعِعة.

الظاللة
الجّعدِة العِوّة ُٖ زوٍب اٖػِّٙة مة بّع الٗم ٞالّومػيِ ،لٌّة وؿَِّ ٞلٌّة إشعاث ثّّٔػ
ٔ
ُٖ الّالٚةت داط ٞالمرجمُ االوؿُ .لٙع ؿةًمت َٖ ِملّة الجٍّٖ٘ المّبة ،مػشلة الجصٍؿ
ٔ
الصؾةؿة ،وٚب ٞٝ ٞقُء بوةء االمة.
قٜػ وثٙعِػ
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ٔ
يبّت ًغى الٍرٚة البصدّة بإذن من مرلؽ الٜوةاؽ الّةلمُ ،وٌٍػت للمػة االولَ ُٖ مرلة
الصٍار الصةلُ ،الّعد ٖ ،34بػاِػ /قبةط  ،2000وًٍ مجٍٖػ ِلَ المٍ ُٚاإللٜػجػوهُ للمرلؽ
الٜوةاؽ الّةلمُ:

http://www.wcc-coe.org/wcc/what/ interreligious/cd34-07.html
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اشجػام الجوٍع واإلطجالؼ
اشجػام الجوٍع واالطجالؼ:
ٔ
زوٍب اٖػِّٙة ٝعراؿة شةلة للجصعِةت الجُ ثٍازي دولة دِمٙػايّة
ِلمةهّة
رقّعة مةهرٍ
ملظك
ٔ
ٔ
ثدّػ ًغى الٍرٚة البصدّة ان الًلب الصةلُ ُٖ زوٍب اٖػِّٙة من از ٞاالِجػاؼ الٙةهٍهُ بؼواج
ٔ
ٔ
المؾلمّن ،بّومة ًٍ لصّس وهػوري ٚ ..ع ادى زؼاّة الَ ثٍِٜع اشع ٍٚاهّن المرجمُ العِوُ،
ٔ
ٔ
الغي ِف ٜٞاهجٌةٝة للصٍٙؽ االؿةؿّة والّٙم الجُ اثٗ٘ ِلٌّة ُٖ ثةؿّؽ العِمٙػايّة الّلمةهّة
ٔ
ُٖ زوٍب اٖػِّٙة الّلمةهّة.

المٙعمة
المٙةؿ الؾةب٘ ُٖ ًغا الملٕ لػقّع ِمػ ِؾلى الوٍء ِلَ الٍزٍد الّٗلُ ل ٜٞمن ثّعد
ٔ
االدِةن والجّعدِة العِوّة ُٖ زوٍب اٖػِّٙة مة ٚب ٞالعِمٙػايّة .وِجم اؿجّّةب دور شػٝة
الجّعدِة العِوّة ،الجَ ٍِٙدًة المرجمُ المعهُ ُٖ الٜػٗةح هع هَةم ٚمُّ للصٜم َٖ زوٍب
ٔ
ٔ
اٖػِّٙة .والمٙةلة ثؾلى الوٍء اِوة ِلَ ِالٚة مة بّع العِمٙػايّة بّن العولة العِمٙػايّة
ٔ
ٔ
ٔ
وشػٝة الجّعدِة العِوّةٝ .مة واخّػت المظةوؼ بفةن اشجمةؿ "االؿجًٙةب العِوُ المفجػؾ او
ٔ
الفػِّة" من ٚب ٞالعولة ،وٝغل ٛبؼوغ الّٙةدة العِوّة المصةَٖة الجَ ثٍٜن "اٝػدػ إٚمةاّة ُٖ
رؤِجٌة العِوّة والغِن ِوَػون بّّن الف ٛللجّعدِة العِوّة."،
ٔ
الوًٙة االطّػة ًُ ممعر ٚل٘ ِجػدد لعاى الٍّم وِػى ُٖ مًةلب بّن الؼِمةء العِوّّن
ٔواِوةء من المرجمُ المصلُ ُٖ ،مرةؿ ٚةهٍن ٔاالشٍاؿ الفظمّة للمؾلمّن وثعوِوي بٌة .وثػى
ٔ
ٔ
ٔ
ًغى الٍرٚة البصدّة ان الًلب شةلّة ُٖ زوٍب اٖػِّٙة ،من از ٞاالِجػاؼ الٙةهٍهُ بةلؼواج
ٔ ٔ
الغي ِجم ُٖ إيةر الٍٙاهّن اإلؿالمّة ًٍ ،زوازة لصّصة وهػورِة .اال اهٌة ثػى اِوة ان ثعوِن
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ٔ
زٍاهب الٙةهٍن العِوًُ ُٖ ،غى الّملّة ًٍ ،اهجٌةؾ للصٍٙؽ والّٙم االؿةؿّة الجُ ثم االثٗةؽ
ٔ
ٔ
ِلٌّة ِوع ثةؿّؽ العِمٙػايّة الّلمةهّة ُٖ زوٍب اٖػِّٙة .وِفمً ٞغا ،الص٘ البةرز ُٖ
ٔ ٔ
ٔ
المؾةواة ِلَ اؿةس الروؽ والوٍع .وثٗوّ ٞاشع االدِةن لّؽ ّٓػ دؿجٍرِة ٖٙىٝ ،مة ِٙةؿ،
ٔ ٓ
ولٜن لي اِوة اخةر ؿلبّة مصجملة ِلَ ثص ّ٘ٙالمؾةواة الّٗلّة بّن الروؾّن ،وِلَ بوةء دولة
ٔ
ٔ
ٔ
مٍشعة ،وِلَ الٍشعة الٍيوّة واِوة ِلَ الممةلصة .والصّٙٙة ًُ ان زوٍب اٖػِّٙة دولة
ٔ
ٔ
ِلمةهّة ,لعٌِة اِوة شٍٚٙة راؿظة دؿجٍرِة ُٖ شػِة العِن والومّػ والمّجٙع والػاي .وشمةِة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
شٍٙؽ االٚلّةت ،ؿٍاء ِلَ اؿةس الّػؽ ،او العِن اوالدٙةٖة بةلجةلَ البع ان ثٍٜن مومٍهة.
ٔ
الّالٚة بّن الروؾّن ،والصٍٙؽ والدٙةٖة والعِن والٙةهٍن ثفّػ بٍهٍح إلَ اهي ،ؿٍاء ِلَ
المؾجٍى الٗػدي والرمةًُِ ،غى ًُ موةي٘ مجوةزع ِلٌّة من شّح الجٌٗمةت ،والجٗؾّػات
والجصعِةت .وًوةؾ وزٌةت هَػ مظجلٗة شٍؿ  ٞٝمن ًغى المٗةًّمٖ ،وال ِن الػوابى ّٖمة
ٔ
ٔ
ٔ
بّوٌة .وِبعو واهصة ُٖ زوٍب اٖػِّٙة ان ًوةؾ ّٓةب للٙبٍؿ المفجػؾ بةن "الدٙةٖةت...
ٔ
[واالدِةن]' ًُ هجةج الجةرِض والمٜةن والؾّةؿة والوةس ،وثجّٔػ بمػور الٍٚت .وٝغلٝ ،ٛمة
ٔ
ٔ ٔ
ثرةدؿ زٍلُ" ...ان االٖػاد ِفٜلٍن ؤِّػون بّائثٌم الدٙةّٖة [والعِوّة] ،من طالؿ ٚبٍؿ او
مٙةومة المّةِّػ الجُ ِّّفٍن ٌّٖة".
ٔ
وبصح زٍلُ ٍِٙد ٌِة إلَ ٌٖم ان الدٙةٖة )العِن( :مجوٍِة ودِوةمّّٜة ،وقٜلت بٍاؿًة
ٔ
ٔ
مؤخػات داطلّة وطةرزّة ,واهفبت من ٚب ٞمؼاِم ولالشّةت .وًَ ثؤٝع اهي ُٖ ٝػدّػ من
ٔ
ٔ
االشّةن ثدةر اثٌةمةت ٓػبّة الًػح ردا ِلَ الجعطالت بّن الروؾّن ،وان ًغا ِمٜن ثٗؾّػى
ٔ
ٔ
ِلَ اهي زٌع د ،ّ٘ٚاو مرػد مصةولة ذات دواُٖ ؿّةؿّة لّػٚلة الجصٍؿ ُٖ الّالٚةت بّن
ٔ
ٓ
ٔ
الروؾّن ،او ٝلٌّمة" .ثٌم الجعط ُٖ ٞخٙةٖة /دِن االطػِن و /او طّةهة لدٙةٖة /دِن المػء
ذاثي ًُ ،زؼء من الجصعِةت الجُ ثٍازي الوةقًّن الغِن ِػوزٍن للجّّٔػ ُٖ الّالٚةت بّن
الروؾّن ،والغِن ِجصعون الممةرؿةت الدٙةّٖة والعِوّة الجُ ثوجٌ ٛمٍهٍِّة ٍٚاِع ومبةدئ
المؾةواة بّن الروؾّن.
والٙوةِة المجملة بةلًٍّن بّن شٍٙؽ الرمةِةت والصٍٙؽ الٗػدِةٍِ ،اٚب الّملّةت
االؿجّمةرِة ِلَ الٍٙاهّن الّػّٖة والعِوّة ،وِعم وزٍد هٌذ ؿّة َٖ َٚؿن الٍٙاهّن ،وثفٍِي
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العِن والّػؼ ،وشجَ الجوةٖػ بّن الٍٙاهّن الػؿمّة والمّّفّةٝ -لٌة مرةالت للمؼِع من
ٔ
ٔ
ٓ
الموةٚفة .وخمة ثصع اطػ ًٍ راي ٝػدّػا مة اِجو٘ ،بةن الٍٙاهّن اإلؿالمّة ثّجبػ مٙعؿة وبةلجةلَ
ٔ
ٔ
خةبجة وّٓػ ٚةبلة للجّّٔػِ -لَ الػٓم من شّٙٙة ان الٍّلمة والجصٍؿ الموةَِ ٝةن لٌمة ثةخّػ.
ٔ
ٔ
وًغا ِظػسِ ،لَ هصٍ ّٖةؿ اي ثصعِةت وموةٚفةت ،وِظل٘ ثؾلؾال ًػمّة الموةء ِلَ العِن
ٔ
ّٓػ ٚةبلّن للوٙع او المؾةس بٌم.

اإليةر الٙةهٍهُ
ٔ
وِّجبػ دؿجٍر زوٍب اٖػِّٙة من ٚب ٞالٜػدّػِن همٍذزة مدةلّة للبّائت العِمٙػايّة مجّعدة
الدٙةٖةت ،شّح ِجٍازع الص٘ ُٖ المؾةواة مُ وزٍد الص٘ ُٖ الدٙةٖة والجٙةلّع والعِن ،من
بّن ّٓػًة من االطجالٖةت .وثٍلٕ زوٍب اٖػِّٙة بعِمٙػايّة مجٍشعة ،مجّعدة الدٙةٖةت،
ِلمةهّة الجُ ثصمُ الصػِة الٗػدِة من طالؿ ٚةهٍن الصٍٙؽ ،مُ ثًبّّٙة هع  ٞٝمن العولة
ٔ
ٔ
ٔ
واالٖػاد .والّٙم الجةؿّؾّة من العؿجٍر ال ثفمِ ٞلَ الجمّّؼ ِلَ اؿةس الروؽ ،وال
الّومػِة ،والص٘ ُٖ الٜػامة ،وٝغل ٛالص٘ ُٖ المؾةواة المٍهٍِّة .و ٞٝمن العؿةثّػ
ٔ
ٔ
المؤٚجة والوٌةاّة ثومن شػِة الومّػ والعِن والػاي والمّجٙع ،وثؾمس لػاشة للعولة بةن
ٔ
ٔ
ثؾن ثفػِّةت لالِجػاؼ وممةرؿة اي هَم دِوّة وهَةم ٚةهٍن االشٍاؿ الفظمّة وٝغلٛ
ٔ
ٔ
االِجػاؼ بةلؼِرةت الجُ ابػمت ثصت اي هَةم لٙةهٍن دِوُ .وًغى الصػِة ثفمٝ ٞلم من الص٘
ُٖ اِجوةؽ الّّٙعة العِوّة والجّبّػ ِن ًغى الّّٙعة بةلممةرؿة؛ وٝغل ٛالص٘ ُٖ ثمجُ المػء
بدٙةٖجي ،وممةرؿة المػء لعِوي ،واؿجظعام المػء للٔجي ،وٝغل ٛبجف ،ّٜٞواالهومةم إلَ
والصٗةظ ِلَ ثػابًةت خٙةّٖة ودِوّة واللٍِٔة.
ٔ
ًغى الصٍٙؽ والصػِةت ثظوُ زمٌّّة لصٍٙؽ اطػى واردة ُٖ ٚةهٍن الصٍٙؽ ،وطةلة الص٘
ٔ
ٔ
ُٖ المؾةواة ،والٍارد ٝػّٙمة اؿةؿّة وثمت لّةٓجي  ٜٞٝمن امػ بةلمؾةواة ُٖ المّةملة
ٔ ٔ
وٝصَػ للجمّّؼ الّٔػ ِةدؿ .والمرةالت المصٍَرة ثفم ٞمن بّن امٍر اطػى ،هٍع الروؽ
ٔ
ٔ
والروؽ والعِن والومّػ والمّجٙع والّػؽ والجٍزي الروؾُ .واي ثّّٙع للصٍٙؽ ِرب ان
ٍِٜن مٍّٙؿ ولي مة ِبػرى ُٖ مرجمُ مٗجٍح ودِمٙػايُ ٍِٙم ِلَ ٝػامة اإلهؾةن والمؾةواة
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ٔ
والصػِة .وثٗؾّػ وخّٙة الصٍٙؽ والجفػِّةت االطػى البع ان ثّؼز الّٙم الجُ ٍِٙم ِلٌّة مرجمُ
مٗجٍح ودِمٙػايُ.
ٔ
ٔ
ولغل ٛالبع من اطغ الٙةهٍن العولَ والٍٙاهّن االزوبّة َٖ االِجبةر ِوع ثٗؾّػ العؿجٍر .وٚع
ٔ
ٔ
لعٚت زوٍب اٖػِّٙة ،دون ثصَٗةتِ ،لَ اثٗةّٚة الٙوةء ِلَ زمُّ اقٜةؿ الجمّّؼ هع
ٔ
ٔ
المػاة ) .(CEDAWوثجوةوؿ المةدة  16من االثٗةّٚة الؼواج والصّةة االؿػِة ووازب العولة ُٖ
ٔ
ٔ
ٔ
اثظةذ طًٍات إلهٌةء زمُّ اقٜةؿ الجمّّؼ هع المػاة ُٖ الؼواج وشّةة االؿػة .وٚةهٍن  4لؾوة
ٔ
 ،2000لجّؼِؼ المؾةواة وموُ الجمّّؼ الرةاػ ِظعم ٓػهة من قّٙن ،اي ،ثّؼِؼ المؾةواة وموُ
ٔ
الجمّّؼ ّٓػ الّةدؿ .وِوك الجمٌّعِلَ ان العِمٙػايّة ثًةؿ بةلٙوةء ِلَ ِعم المؾةواة،
وطةلة ثل ٛالموٌرّة َٖ يبّّجٌة .وثجومن المبةدئ الجٍزٌّّة ِلَ هػورة اثظةذ ثعابّػ ِلَ
زمُّ المؾجٍِةت للٙوةء ِلَ الجمّّؼ وِعم المؾةواة .وثفجم ٞبّن الجعابّػ ِلَ موُ الوَم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
الجُ ثموُ المػاة من ان ثػث ممجلٜةت االؿػة؛ وثصَػ الممةرؿةت الّػّٖة او العِوّة او ّٓػًة
ٔ
ٔ
ٔ
من الممةرؿةت الجُ ثوةؿ من ٝػامة المػاة وثٌعد المؾةواة بّن المػاة والػز ،ٞوثصَػ اي
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ؿّةؿة او إزػاء ِصع بفّٓ ٜٞػ ِةدؿ من ولٍؿ المػاة إلَ شٍٙؽ االرض او الصٍٙؽ المةلّة او
ّٓػًة من المٍارد.
ِػض الٙوّة والصلٍؿ المٙجػشة
ُٖ ٍ ٞالٗم ٞالّومػيٝ ،ةن ًوةؾ مػاِةة ِلَ هًةؽ واؿُ ل ٜٞمن الٙةهٍن العِوَ ٖوال ِن
ٔ
ٔ
الٙةهٍن الّػُِٖ ،لَ الػٓم من ِعم االِجػاؼ بةقٜةؿ اطػى من الٙةهٍن ،بمة ُٖ ذل ٛالٍٙاهّن
ٔ
اإلؿالمّة .وٝةهت الؼِرةت الجُ ثرػى ُٖ إيةر اهَمة الفػِّة اإلؿالمّة ِػٖن االِجػاؼ
ٔ
ٔ
الٙةهٍهُ بٌة ٝؼواج لصّس ِلَ اؿةس اهٌة ثصجم ٞثّعد الؼوزةت ،وبةلجةلُ مّةرهة للؾّةؿة
ٔ
الّةمة .وهجّرة لغلٖٙ ،ٛع شػمت من الٍهُ الفػٍَِٖ/ااع ٚةهٍن االشٍاؿ المعهّة من شّح
ٚةهٍن الؼواج رٚم  25لّةم 1961؛ و ٚةهٍن الًالؽ رٚم  70لّةم 1979؛ وٚةهٍن اإلرث بال ولّة
ٔ
رٚم 81لّةم1987وٚةهٍن المصةَٖة ِلَ االزواج البةٍٚن ِلَ ّٚع الصّةة رٚم  27لّةم  .1990ولٙع
ثؾبب ِعم االِجػاؼ بةلؼِرةت بّن المؾلمّن مفٙة ٝبّػة للٜػدّػ من الوؾةء المؾلمةت
ٔ
ٔ
وايٗةلٌنٖ .وؾةء زوٍب اٖػِّٙة المجؼوزةت يبٙة للٍٙاهّن اإلؿالمّة ٖٙى مصػومةت شةلّة
اٚجمةدِة وازجمةِّة .واِجبػ االيٗةؿ الغِن ولعوا من ًغى الؼِرةت ّٓػ قػِّّن يبٙة للٙةهٍن
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ٔ
ُٖ زوٍب اٖػِّٙةٖ ،ال ثٍزع اي ِالٚة ٚةهٍهّة بّن الؼوزة والؼوج ،ولّؾت ًوةؾ وهّّة
ٔ
مفجػٝة ،وٝغل ٛال ٍِزع اي الجؼام مةلُ بّوٌمة ،ومة إلَ ذل .ٛوُٖ الٍٚت الػاًن ٍِّؿ ِلَ
المصةٝم ُٖ شمةِة الصٍٙؽ.
ٔ
واإلٓةخة الجَ ثموس اشّةهة مة ثٍٜن إزػاء ثّؾُٗ ،وٓةلبة مة ثٍٜن ٚػِوّة ،ذات يةبُ مؤٚت،
ٔ
ٔ
وِمٜن ان ِوَػ إلٌّة ِلَ اهٌة آجمةب المصةٝم لمٌةم الؾلًة الجفػِّّة ُٖ ِملّة لوُ
الٍٙاهّن .ومن خمٖ ،ةن المصٜمة ُٖ بّن الصةالت ،ثّةملت مُ الصٍٙؽ والٍازبةت الوةقبة
ٔ
ِن وزٍد الؼواج االؿالمَ ٝةمػ وا ُٚبؼوزة واشعة ،اال اهٌة ٖفلت ُٖ الجّةمً ٞغا الوٍع من
ٔ
ٔ
الؼواج ِلَ ٚعم المؾةواة مُ الؼواج المعهُ ،او االِجػاؼ بةن ثل ٛالؼِرةت لصّصة ُٖ شع
ٓ
ٔ
ذاثٌة .والمصةٝم لم ثجّةم ٞمُ المفٜلة اال ٝبػ من يبّّة ،واخةر وٍِاٚب الؼواج مجّعد
ٔ
الؼوزةت .وٚع اهجٙعت إدارة ٚةهٍن االشٍاؿ الفظمّة للمؾلمّن ) ِ ،(MPLن يػِ٘ الٗػوع
الٙوةاّة واالزجمةِّة لٌّائت رزةؿ العِن ،من ٚب ٞالّعِع من الٜػجةب .ومُ ذلٝ ،ٛةهت
ٔ
ًوةؾ زٌٍد مؾجمػة شجَ من ٚب ٞالعولة ورزةؿ العِن لالِجػاؼ بٙةهٍن االشٍاؿ الفظمّة
للمؾلمّن .وشةلّة ،لّؾت ًوةؾ ًّبة قةاُ االِجػاؼ بٌة من ؿلًة ٚوةاّة اؿالمّة للمفةرٝة
ٔ
ٔ
بًػِٙة بوةءة َٖ ًغى المؾةلة الرعلّة .والمصةولة لمّةٓة ٍٚاهّن االؿػة الجُ ثوؾرم مُ
ٔ
ٔ
العؿجٍر امػ بةلْ االًمّة.
وٚع اٚجػشت لروة إلالح الٍٙاهّن الجفػُِ لالِجػاؼ بةلؼِرةت بّن المؾلمّن .وِصعد ثمٌّع
ٔ
مفػوع ٚةهٍن الؼواج المؾلم  2003االًعاؼ الجُ زةء مفػوع الٙةهٍن لّؾَّ لجصٌّٙٙة .وًغى
ثفم :ٞوهُ همٍلة لالِجػاؼ بةلؼواج بّن المؾلمّن؛ لجصعِع االشجّةزةت للؼواج المؾلم
المصّس؛ ولجوَّم ثؾرّ ٞالؼِرةت بّن المؾلمّن واالِجػاؼ بصةلة وٚعرة الؼوزّن ُٖ
الؼِرةت بّن المؾلمّن ،ولجوَّم هجةاذ الملّٜة لؼواج المؾلمّن ،وثوَّم إهٌةء الؼواج بّن
المؾلمّن والٍّاٚب المجػثبة ِلَ ذل .ٛوهمن ًغا الرٌع ،ثم ثٙوّن بّن زٍاهب ٚةهٍن
ٔ
ٔ
االشٍاؿ الفظمّة للمؾلمّن .وٚع اِػبت مظجلٕ العوااػ ِن ٚلٌٙة من ٍِاٚب ثعوِن الٙةهٍن
العِوُٖ ،وال ِن اهجٌةؾ الصٍٙؽ العؿجٍرِة .وِالوة ِلَ ذل ،ٛلّؽ ًوةؾ ثٍاٖ٘ ِةم ُٖ
المرجمُ اإلؿالمُ ِلَ مفػوع الٙةهٍن ًغا.

الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن – ملٕ 28

141

اشجػام الجوٍع واإلطجالؼ
ٔ
ٔ
وٚع اِعت لروة المؾةواة بّن الروؾّن 5مفػوع ٚةهٍن بعِ ٞمن قةهي االِجػاؼ برمُّ
ٔ
ٔ
الؼِرةت العِوّة -من دون ثٙوّن اي دِةهة مّّوة .وًغا من قةهي مّةلرة زمُّ الؼِرةت
ٔ
العِوّة -شّح ثظوُ االشؼاب لوٗؽ اهجٌةٝةت المؾةواة الٙةهٍهّة ٝػجل ٛالجُ ٍِازٌٌة الوةس ُٖ
ٔ
الؼواج االؿالمُ .والٌعؼ االؿةؿُ من ًغا الٙةهٍن ًٍ ثّّٗ ٞالمبةدئ العؿجٍرِة للمؾةواة من
طالؿ ثٍّٖػ اِجػاٖة ٚةهٍهّة ووهّّة لرمُّ الؼِرةت العِوّة .وؿّّمً ٞغا بعورى ِلَ ثٍؿُّ
ٔ
هًةؽ الصمةِة والجمجُ بةلجفػِّةت الجُ ثموس لالزواج ُٖ الؼواج المعهُ ،إلَ الوةس ُٖ الؼواج
العِوًُ .غا ِمبس شجَ ٔاٝػدػ ٔاًمّة ُٖ البّائت شّح ثجٍازع ،من هةشّةٔ ،اهمةية ِمّٙة الرغور
ٔ
وموٌرّة موةلَلم وِعم المؾةواة ،وشّح ،من زٌة اطػىِّ ،جبػ العؿجٍر ٍٝخّٙة ثصٍلّة،
ٔ ٔ
والجُ ثؾَّ إلَ ان ثةطغ ُٖ االِجبةر الجمّّؼ المةهَ ُٖ ثٍّٖػًة لؾب ٞاالهجمةؼ.
وِوك مفػوع الٙةهٍن الدةهُ ًغا ِلَ االِجػاؼ بةلؼواج العِوُ؛ وِوَم ثؾرّ ٞالؼواج العِوُ،
ٔ
ٔ
وِوك ِلَ المؾةواة ُٖ الٍهّّة واًلّة الؼوزّن ُٖ الؼواج العِوُ .وًٍ ِفم ٞاالٚؾةم الجةلّة:
الجّػِٗةت ،واالِجػاؼ بةلؼواج العِوُ ،وقػوط لصة الؼواج العِوُ ،وؿن الػقع ،وثّّّن
مٍٍَٗ الؼواج وثّّّن مٍٍَٗ الجؾرّ ،ٞوثؾرّ ٞالؼِرةت العِوّة ،المؾةواة ُٖ المػٝؼ
ٔ
ٔ
ٔ
واالًلّة للؼوزّن ،والوجةاذ الجملّٜة للؼواج العِوَ واالًلّة الجّةٚعِة لالزواج ،وٖؾض الؼواج
العِوُ ،وثّّٔػ هَةم الؼواج ،واالهجٌةٝةت والٍّٙبةت .والصمةِة العؿجٍرِة المٜػٍٗلة للص٘ ُٖ
ٔ
ٔ
العِن ،ثؾمس لؾب ٞاالهجمةؼ من از ٞثصؾّن الٍّّب الٙةهٍهّة الجُ ثّةهُ موٌة المػاة ُٖ
مدً ٞغى الؼِرةت ،واالِجػاؼ بةلؼواج العِوُ ؿٍؼ ِظل٘ بةلجةلَ الّالٚة الٙةهٍهّة الالزمة
ٔ
الٓػاض االلالح.
الظةثمة
ٔ
ٔ
وزٌٍد ِملّة إلالح الٍٙاهّن المغٍٝرة اِالى ٚع اخةرت الّعِع من المؾةا ٞالعؿجٍرِة ،بمة ُٖ
ٔ
ذل ٛثل ٛالمجّلٙة بةلٗم ٞبّن العِن والعولة ُٖ دولة دِمٙػايّة ِلمةهّة .والمؾةا ٞاال ٝبػ
ٓ
ٔ
ِن ؿّةؿةت الٌٍِة ،وٖٙعان ثٙلّع الجّعدِة العِوّة ُٖ زوٍب اٖػِّٙة ،واِوة االخةر المجػثبة
ٔ ٔ
ِلَ بوةء االمة ،واِوة لم ِجم موةٚفة ثّؼِؼ وشمةِة المؾةواة بّن الروؾّنِ ،لَ هًةؽ واؿُ
ٔ
ٝمة ِوبُٔ ان ثٍٜن موةٚفجي.
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وٚع ؿةًم ِعم وزٍد ٌٖم ،والوٌذ الؾّة َٚالغى زػى ثبوّي ُٖ البصح شٍؿ الدٙةٖة والعِن،
ٔ
َٖ ًغى المفٜلةٝ .مة ان ًوةؾ اِوة ِعم وزٍد اِجػاؼ بةلٍّاٚب ّٓػ المٙمٍدة الجُ ٓةلبة مة
ٔ
ٔ
ثوفة ُٖ ٝػدّػ من االشّةن من إلالح الٙةهٍن وِملّةت الجوّٗغ ،والجُ ثؤدي الَ المؼِع من
ٔ
المفة ٞٝالرعِعة داط ٞالمرجمّةت المصلّة الجُ ثّّـ داطً ٞغى الدٙةٖةت واالدِةنٝ .مة
ٔ
ٔ ٔ
وِبعو اِوة ان ًوةؾ هٙمة ُٖ الصٍار شٍؿ ؿّةؿةت الٌٍِة ُٖ زوٍب اٖػِّٙة ،وبةلجةلُ ٖةهي
ٔ
ٔ
ٔ
ِبعو ان ًوةؾ طلًة بّن العِن والدٙةٖة من زٌة ،مُ ٚوةِة الٌٍِة االطػى .وًغا مة ادى إلَ
الصةلة الجُ ثّػض ٌّٖة ٚوةِة ًٍِة الٗػد والرمةِة ُٖ المّةرؾ الٙةهٍهّة لالِجػاؼ بةلدٙةٖة
والعِن ،شجَ الَ شع إدطةؿ مٗةًّم الدٙةٖة والعِن الجُ ال ثمةرؿٌة ًغى المرجمّةت.
ٔ
ًوةؾ هٙك َٖ االِجػاؼ بةن المّةرؾ من از ٞالٌٍِةت الدٙةّٖة والعِوّة الٍّم ًَ شّٙٙة شٍؿ
ٔ
ٔ
الٍٙة والؾلًة ،اٝػدػ موٌة ِن الٌٍِةت الدٙةّٖة والعِوّة ،واِوة هٙك َٖ مّػٖة ِ ّٕٝمٜن
ٔ
للمؤؿؾةت الػؿمّة ذات الّالٚة ،ان ثجٍال ٞبةلصّةة الصعِدة و"ثّّٔػ زمةًّػًة من
ٔ
ٔ
الؼبةان" .ومن الٍاهس ُٖ ًغى المصةولة لجعوِن ٚةهٍن االشٍاؿ الفظمّة اإلؿالمُ ،ان ًوةؾ
ٔ
مّػٝة اطػى لجػؿّض الجٙؾّمة الّةمة والظةلة الجَ ابجّعهة ِوٌة ُٖ ،هٍء دؿجٍرهة الجصٍلَ
الغى ِػؿض الص٘ ُٖ المؾةواة المٍهٍِّة بّن الروؾّن.
ٔ
"البع لوة من ثٙعِؽ المةهُِ ،لَ ان هؼِع المؾجٙب ٞثٙعِؾة"
مةٍٝزا1998:436Makuvaza،
قٜػ وثٙعِػ
يبّت ًغى الٍرٚة بإذن من الٜةثب .رزةءا ِعم االؿجفٌةد دون إذن مؾب٘ من المؤلٕ.
الٌٍامـ
ٔ
 ُٖ (1بّن الؾّةٚةت ِجومن ممًلس "الدٙةٖة" اقجمةال للعِن .وُٖ ؿّةؽ زوٍب اٖػِّٙة،
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ثٌٗم الدٙةٖة والعِن ٝمٌٍٗمّن مظجلّٗن.
 (2زٍلُ إس .ثٙػِػ بلمصة ِةمة ِن الجّّٔػ َٖ الروؽ والدٙةٖة ،مٌّع دراؿةت الجومّة ٍِلٍّ
1 :2002
 (3المػزُ هٗؾي 1 :
 (4المػزُ هٗؾي2 :
) (5اللروة ًُ ًّبة دؿجٍرِة ثفٜلت لجّؼِؼ وشمةِة المؾةواة بّن الروؾّن وشٍٙؽ اإلهؾةن
ٔ
للمػاة.
ٔ
 (6اٚجبؾت ُٖ زٍلَ،
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الّلػ ػ ػػمةهّػ ػ ػػة َٖ الٌػ ػ ػ ػػوع
ٔالٔػ ِلَ اهروّّػ
ملظك
ٔ
ًغى المٙةلة ًَ اؿٌةم ٚمّػ َٖ ثةرِض الّلمةهّة َٖ الٌوع واقٜةلٌة مّجمعى ِلَ اقٜةؿ العِن
الفّبَ الفمٍلّة والجّعدِة .
وٚع ثم وهُ اللٍم الى اطٗةؽ للّلمةهّة ٝوةثذ للمػاع الؾّةؿُ لمٍازِّن الٍٙى ولّؽ لالدِةن
ذاثٌة
مٙعمة
الّلمةهّة َٖ الٌوع لٌة ِعة مّةهَ وثًبّٙةت ،اللٌٗ" ِلمةهّة" لم ِجم اؿجظعامي ايالٚة َٖ
الصةلة الٌوعِة بوٗؽ اللٗمٌٍم الغى ثم ِلَ اؿةؿي اؿجظعامي داط ٞالبالد الٔػبّة ،بمّوَ
االلصةد او رٖن االِجٙةدات االطػى.
الٌوع دولة العِن ِمد ٞشرػ الؼاوِة لصّةة االٖػادٖ َٖ .لؾٗة الٌوع الٙعِمة وِوع قػح الٜػجب
المٙعؿة الٌوعوؿّة "ؿةرٖة دًةمة ؿةمةبةٖة" والجَ ثّوَ اشجػام مجبةدؿ لرمُّ االدِةن ٝ.ةن
ٔ
ٔ
الؾبب َٖ اِجةد ًغا االثرةى ًٍ ادراؾ شّٙٙة ان الٌوع لم ثٜن ابعا بعؿ العِن الٍاشع شجَ
ٚب ٞالٔؼو االرى للٌوع لم ثٜن ٝغل.ٛ
ٚب ٞالٔؼو االرى الّعِع من الٙبةا ٞالٙةيوة َٖ الفمةؿ الٔػبَ للٌوع الَ ٝةهّة ٍٝمةرى ٝةهٍا من
الوؾ ٞالعراّٖعاهَ .والَ وٚجوة ًغا ًوةؾ لٔةت َٖ قمةؿ ٓػب بةٝؾجةن ثصجٍى بّن االلٗةظ
العراّٖعاهّة.
ومُ بعء الٔؼو االرى هؼشت الٙبةا ٞالعراّٖعاهّة الىةلروٍب وهرع الٍّم الروؽ العراّٖعاهَ
ٔ
ًِٙن َٖ اربُ والِةت ًوعِة َٖ الروٍب.
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االرٍِن زةءوا بعِن زعِع ٚةام ِلَ ّٖعاس و االبػاًّمّة والجَ ثصٜمت َٖ وَِ الًبٙة المدٗٙة
َٖ قمةؿ الٌوع .وَٖ هٗؽ الٍٚت هؼشت بّن الٙبةا ٞاالبػاًّمّة وٍٝهت ثًٍر زعِع
للًٍااػٕ بؼواج يٍااػٕ االلّٗعِ ٛبةلعراّّٖن  .وٚع  ّٞٚان ِبةدات الٌوعوس الٌوعوس اشجٍت
ٔ
ِلَ اٝػدػ من  33000000الي واالًة .
وٚب ٞمرَء المؾّصّة واالؿالمٝ ،ةهت الٌوع مجّعدى االدِةن بةلًبّّة .واهةٖت  ٞٝمن
المؾّصّة واالؿالم ِةدات دِوّة زعِعة لمة ًٍ مٍزٍد بةلّٗ ٞداط ٞالٌوع .
اهي لصػى بوة ان هٍٙؿ ان الٌوع ًَ بلع مدّػة لالرثبةؾ َٖ زمُّ االمٍرٌَٖ مجّعدة االدِةن،
الدٙةٖة ،الّػؽ والًةاػٗة.
الٌوع ًَ بلع ذات يبّّة زةمعى َٖ الًٍااػٕ ومٌٍٗم ِعم االٚجػاب مجٍازع وِلّب دورا ًةمة
َٖ العِن ،الٍهُ االزجمةَِ والدٙةُٖ  .وثلّب وٌَِػ ذل ٛاِوة شجَ داط ٞالمرجمّةت
ٔ
المؾّصّة والمؾلمي وِلّب هٗؽ العور اٝػدػ من العور الصّةثَ الٍّمَ.
مَّم الوٙةقةت شٍؿ المؾّصّة واالؿالم ٌٍػت بّن الًٍااػٕ اال ٝػدػ دوهّة للٌوعوس وٍٝهت
هَةم يٍااػٕ طةص بٌة بّن ثل ٛالًٍااػٕ .وٚع ٌٍػ ت ٝوةاؽ ومؾةزع للًٍااػٕ اال ٝػدػ دوهّة
َٖ ِعة امةٝن.
ال هرع موةٖؾة بّن الّةدات العِوّة داط ٞالوَةم االًٚةَِ ٖٙع ثمػٝؼت الؾلًة َٖ ؿلًة
الؾّٕ ولم ثٌَػ الجٍثػات بّن االيػاؼ مجّعدة االدِةن .ومُ الٍٚت لم ثٌَػ الظالٖت بّن
االدِةن ولم ِٜن ًوةؾ اؿةلة للعمةء بةؿم العِن.
ٔ ٔ
ٝةن ًوةؾ داامة خٙةٖة للجؾةمس بّن االدِةن َٖ ٍ ٞشٜم اقٍٝة واٝبػ ،اقٍٝة شعد بٍهٍح
ٔ
ٔ
ؿّةؿّة للجؾةمس العِوَ وثبُ اٝبػ ؿّةؿة الصٍار بّن االدِةن المظجلٗة واثبُ ًٍ اِوة ؿّةؿة
الجؾةمس والَٔ الرؼِة ) الوػِبة الجَ ٝةن ِعٌّٖة الٌوعوس( والجَ ٝةهت ثدّػ شَّٗجٌم .وبٌغى
ٔ
الؾّةؿةت اخػ  ٞٝمن اقٍٝة واٝبػ ثةخّػا ٝبّػا َٖ الصّةة العِوّة الٌوعِة.
َٖ هٗؽ الٍٚت ٝةن َٖ الٌوع خٙةٖة لٍّٖة وبٌةاّة والجَ اشجػمٌة  ٞٝمن االؿالم والٌوعوؿّة،
والجَ ٚةمت ِلَ اشجػام لالدِةن المظجلٗة .وِلَ ِٜؽ الّلمةء والبػاًمة ٝةن المٍٍّٖن
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والبٌةاٍّن ِلَ درزة ِةلّة من الجؾةمس وٚةدرون ِلَ ٚبٍؿ االِجٙةدات االطػى  .لم ٍِٙمٍا
ٔ
بةِجمةد اثرةًةت يةاػّٗة وابجّعوا ِن لػاِةت الٍٙة .وٚع ثةخػت الًٍااػٕ العهّة من الٌوعوس
والمؾلمّن بٌغى الّةدات.
هّؼامٍدِن اولّةٚ ،ةاع لٍَٖ َِّم من الٙػن  14-13وِةلػ طمؽ ؿاليّن ولم ِغًب
للمصٜمة ايالٚة ،وَٖ اشعى المػات يلبي اطػ الؾالّٝن الغى ِةلػًم للمصٜمة ورٖن
ٔ
ٔ
هّؼامٍدِن وِوعًة ٚةؿ الؾلًةن اذا لم ِةت هّؼامٍدِن لمصٜمجَ ؿةذًب اهة الَ لٍمّجي)
ٔ
ثّٜجي او مٙػ اٚةمجي( ٖػد هّؼامٍدِن ان لمٍمّجَ بةبّن اذا دط ٞالؾلًةن من اشعًمة ؿةرشٞ
اهة من االطػ ً .غا ٝةن ثّةم ٞالمٍٍّٖن ورزةؿ العِن مُ هَةم الؾلًة َٖ ذل ٛالٍٚت.
دارا قٍّٜى ٝةن ولَ ٌِع امبػايٍر المٍٔؿ ولٜوي ٝةن لي يةبُ ِٙلَ لٍَٖ وٝةن اِوة ِةلمة َٖ
االؿالم والٌوعوؿّة ٝػجب ٝػجةبة اؿمي مرم ٞالبصػِن االؿالم والٌوعوؿّة واٚجبؽ من  ٞٝمن
الٜػجب المٙعؿة لالؿالم والٌوعوؿّة لٌَّػ ان ثّةلّم االخوّن مجفةبٌة واالطجالٖةت ثٜمن َٖ
اطجالؼ اللٔةت بّن الّػبّة والؾوؾٜػِجّة ولّؽ الجّةلّم ذاثٌة .وٚع ؿةًم دارا قٍّٜى َٖ
اخػاء شةلة الجٙب ٞالعِوَ َٖ الٌوع
ٔ
آلب هٙةقةت االؿالم والمؾّصّة ثمت من طالؿ المٍّٖة والمبفػِّن والغِن ٝةهت لعٌِم
روح الجٗةهَ.
وشجَ االن المؾلمٍن والمؾّصٍّن ِوجمٍن الَ ثل ٛالًبٙة العهّة وشجَ بّع ٚػون من الجصٍؿ
لم ِجّٔػ وهٌّم االزجمةَِ واالٚجمةدى.
ٌٍٍر الؾّةؿة المٙةرهة
ثّٔػ الٍهُ االٚجمةدى واالزجمةَِ والؾّةؿَ ٝلّة مُ مرئ االشجالؿ البػًِةهَ َٖ الٙػن . 19
ٔ
بعا ًوةؾ ٌٍٍر االطجالٖةت بّن  ٞٝمن الًبٙة الّلّة للٌوعوس والمؾلمّّن هجّرة الؿبةب
ازجمةِّة خٙةّٖة ،اٚجمةدِة وؿّةؿّة .وٚع اِجمع الصٜةم البػًِةهٍّن ؿّةؿةت للٗمٞ
والصٜمٖٙ ،ع ٚةمٍا بجفٍِي ثةرِض الصٜةم المؾلمّّن لٌَّػوا امةم الًبٙة الّلّة للٌوعوس
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ٔ
ًٔٝةى ..وٚع ثم ثعرِؽ ثل ٛالموةًذ المفٍى َٖ المعارس ذات الوَةم الرعِع والجَ ثم اهفةؤًة
َٖ ٍ ٞالصٜةم البػًِةهٍّن.
ٔ
ٚةم هَةم الصٜم البػًِةهَ اِوة ببوةء موةٖؾة اٚجمةدِة وؿّةؿّة بّن الًبٙةت الّلّة لٜل ٛمن
ٔ
الٌوعوس والمؾلمّّن ممة اوزع ثٍثػ يةاػَٗ .وٝةهت الًبٙة الّلّة الٌوعوؿّة ًَ االؿػع َٖ
ٔ
الجةٚلم مُ الصٙةا٘ الرعِعة ٖةهجَمٍا َٖ هَةم الجّلّم الرعِع والجرةرة واالِمةؿِ .لَ الّٜؽ
ٖٙع اِجمعت الًبٙة الّلّة المؾلمة المٙةومة لوَةم الجّلّم الّلمةهَ الرعِع ولم ِعطلٍا َٖ
مرةؿ الجرةرة واالِمةؿ .وثظلٍٗا ِن رٝةب الجٙعم.
المٜٗػ المؾلم ،ؿّػ ؿّع اشمع طةن ٝةهت لي وزٌة هَػ ٖٙع ادرؾ اًمّة هَةم الجّلّم
ٔ
ٔ
الجٙعمَ واؿؽ معرؿة مصمع الفػّٚة االهرلٍ والجَ البصت شرػ الؼاوِة وهًٙة االرثٜةز
لجّلّم الًبٙة الّلّة الٌوعِة المؾلمة من الفمةؿ.وٚةم الّلمةء الػادِٜةلٍّن بمٙةومة الجّلّم
ٔ
الّلمةهَ واِجبػو ؿّع اشمع طةن ٝةٖػا.
ٔ
َٖ البعاِة ثّةون  ٞٝمن الوظبة الٌوعوؿّة والمؾلمة وٝةن ؿّع اشمع طةن داامة مة ِؤٝع ِلَ
وشعة المؾلمّّن والٌوعوس ،مُ مػور الٍٚت ٝةهت لًبّّة الموةٖؾة الؾّةؿّة واالٚجمةدِة
ِلَ الؾًّػة واقّةؿ ٖجّ ٞالٗجوي بّن الوظبجّن وٌٍٍر االشجٙةن الًةاػَٗ.وِوعمة ثم ثٍِٜن
الٍٜهرػس الٍيوَ الٌوعى ؿوة  1885ثم اِجمةد الّلمةهّة ٝةؿةس لًبّّة المرجمُ العِوَ
الٌوعى المجّعد االدِةن .
الِمٜن للٌوع ان ثجري لجمبس دولي للٌوعوس ولم ثٜن َٖ ٍِم دولي للٌوعوس ٖ َٖ .جػة مةٚبٞ
الجٙؾّم ٝةن المؾلمٍن  %25برةهب المؾّصٍّن ،الؾّض ،البٍذٍِن ،والرةهؼ.المرجمُ
ٔ
ٔ
الٌوعوؿَ اِوة ٝةن مرؼا وبّّع  ٞٝالبّع ِن االشةدِةٖٙ .ع رٖن العالٍّن ) الًٍااػٕ العهّة (
اِجبةر اهٗؾٌم ًوعوس وبّع ذل ٛاِجمع ٝبّػًم ب.ر .امبّعٝةر البٍذِة ٝةؿلٍب مٙةومة.
المؾلمٍن اِوة ِلَ الػٓم من ِعم ثرةهؾٌم اال اهٌم اِجمعوا اؿلٍب الٍشعة وشعث ذل ٛاِوة
بّن اًلوعوس الًةاػٍّٗن لّمبصٍا وشعة واشعة ومرجمُ واشع.
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ٔ
ولٜن الصّٙٙة ان الوظبة الٌوعوؿّة ٝةهت اٝػدػ خٙة من الوظبة المؾلمة واؿجًةِت اهفةء
ِالٚةت ٍٚة زعِعة وقّػت بةمةن اٝػدػ  .قّػت الوظبة المؾلمة بةمةن ا ٞٚوارثبًت بةلصٜةم
ٔ
البػًِةهٍّن .شةولت الوظبة المؾلمة الجةٝع من ثٙةؿم الٍٙة ٚب ٞرشّ ٞالصٜم البػًِةهَ ِن
البالد .
ٔ
الّلمةهّة َٖ الٌوع ٝةهت ٍةًػة ؿّةؿّة اٝػدػ موٌة ٖلؾّٗة  .اِجمع الٍٜهرػس الٍيوَ الٌوعى
الّلمةهّة ،لّؽ ٝلٌٗ ٖلؾَٗ ولٜن ٝػجٍاٖ٘ ؿّةؿَ بّن مظجلٕ المرجمّةت العِوّة  .ولم
ثٗلس ثٍاٖ٘ الٍٙة َٖ ارهةء  ٞٝمن الوظبة المؾلمة والٌوعوؿّة ،وثم ثٙؾّم الٌوع الَ الٌوع
وبةٝؾجةن و آلب ؿٜةن الفمةؿ الٔػبَ المؾلمّّن ذًبٍا لبةٝؾجةن.
بّع االؿجٙالؿ والجٙؾّم ذًب آلب المؾلمّّن َٖ الٌوع الَ بةٝؾجةن وٖوٚ ٞةدة مدٞ
ٔ
ٓةهعى وهٌػو االبٙةء ِلَ الٌوع ِلمةهّة بال دِن وِمبس من ش٘ ٖ ٞٝػد مؾج ٞٙاو َٖ زمةِةت
اِجمةد اى دِن بةلٍالدة او الجبوَ  .وبّٙت الٌوع ِلمةهّة بةلف ٜٞالؾّةؿَ ولٜوٌة بّٙت دِوّة
َٖ الّم٘.
طالؿ ٖجػة الصٜم البػًِةهَ ٝةن ش٘ الٌوٍد َٖ ثوةٚن بّن العِوّة والّلمةهّة ولٜن ٝةن
الجوةٚن بّن الّلمةهّة والًةاػّٗة .
َٖ الّةلم الٔػبَ ٝةن ًوةؾ لػاع داام بّن العولة والٜوّؾة ن والٜوّؾة والمرجمُ المعهَ
ٔ
ولٜن لّؽ ًوةؾ َٖ االؿالم والٌوعوؿّة ق ٜٞالوَةم الٜوؾَ ٖلم ِوفة لػاع بّن الؾلًة
الّلمةهّة والعِوّة.
ٔ
المػاع االؿةؿَ ٝةن بّن الّلمةهّة والًةاػّٗة  .المرمٍِةت الًةاػّٗة داامة مةارادت همّب اٝبػ
من الؾلًة طةلة بّن المؾلمّّن والٌوعوس ٖةؿجظعمٍا ادِةهٌم َٖ المػاع.
شجَ بّع االهٗمةؿٍ ،لت المفٜلة الًةاػّٗة ٚةامة وٌٍػت مػة اطػى بّع ؿوٍات ٚلّلة
الػاقجػِة ؿٍاِةم ؿّٗةؾ ؿةهةج والغى ٝةن المصػؾ االؿةؿَ للّمّن الٌوعوؿَ اؿجمػت ٚةامة
وٝةهت ٍٚة ؿّةؿّة وذات يبّّة يةاػّٗة وؿمّت زةن ؿةهةغ.
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زةن ؿةهةغ ٝةن المصػؾ االؿةؿَ للمفٜلة الًةاػّٗة والغى شػص داامة ِلَ اداهة الّلمةهّة
ٝمٌٍٗم ٓػبَ ّٓػ مالامة للػوح الٌوعِة.
زٍاًػ الؿ هٌػو ،اوؿ راّؽ وزراء ًوعى ٝةن مدةال رااّة للّلمةهّة والؾّةؿة الّلمةهّة .من
الوةشّة الوَػِة ٝةن شؼب الٍٜهرػس ملجؼم بةلّلمةهّة  .وِلَ الػٓم من ذلٖٙ ٛع ٝةن َٖ
الصؼب ّٚةدات واِوةء ِعِعة ٝةن لعٌِم ق َٖ ٛالّلمةهّة .
ولٜن يبٙة لمٌةثمة ٓةهعى ،هٌػو ،مةوالهة ابٍ الٜالم ازاد ،وب.ر امبّعٝةر ان الٌوع ملجؼمة
بةلّلمةهّة وثم لّةٓة العؿجٍر ِلَ مبةدئ الّلمةهّة.
الّلمةهّة َٖ الٌوعٝ ،مة ثم ذٝػى َٖ الؾةبِ٘ ،وّت اشجػام مجؾةو بّن  ٞٝاالدِةن و الدٙةٖةت و
ِعم الجعط ٞمن العِن َٖ قؤون العولة  .اِوة ،ويبٙة للعؿجٍر الٌوعى ال وزٍد لجمّّؼ ِلَ
اؿةس الًةاػٗة ،الّّٙعة ،الوٍع او الًبٙة  َٖ .هٗؽ الٍٚت ال ِصجػم اى من المٍايوّن دِن
االطػ او يةاػٗجي والوٍع ولٌم زمّّة الص٘ َٖ الجمٍِت.يبٙة للمةدة  14و 21الرمُّ لٌم الص٘
َٖ شٍٙؽ مجؾةوِة دون ثمّّؼ ِلَ اى اؿةس.
يبٙة للمةدة  25من العؿجٍر  ٞٝمن ِّٙم َٖ الٌوع لي الصػِة َٖ االِجػاؼ ،الممةرؿةت،
والعٍِة الى دِن او للّعالي المصّة والٙةهٍن .
بةالهةٖة الَ ذلٖ ٛةن ثصٍؿ اشع من دِن الطػ ًَ من الصٍٙؽ االؿةؿةِة  .ولٜن شؼب
البٌةرثّي زةهجة ومؤؿؾة المجًٍِّّن الٍيوّة ) (RSS
ٔ
ِةرهٍا  ٞٝذل ٛوَٖ وزٌة هَػًم ٖةن الّػؽ الٌوعوؿَ ًٍ االِلَ وِةثَ المؾلمّّن والؾّض
ٝمٍايوّن درزة ثةهّة دون اى شٍٙؽ ؿّةؿّة.
َٖ الٍٚت الغى ّٖي البٌةرثّي زةهجة شؼب ؿّةؿَ اال ان الّةالن ِن ًغا بفِ ٜٞلوَ ّٓػ
مٙبٍؿٌٖ.م ِلٌّم الجٌّع بةِجمةد الّلمةهّة لّظٍهٍا االهجظةبةت.ولٜوٌة زؼء من اِعولٍزّة
واٚجوةِةت الصؼب وًم مؾؤولّن ِوٌة ٜٖٞ ،الّلمةهٍّن َٖ اًلوع ِّجبػوا البٌةرثّي زةهجة شؼب
يةاػَٗ ٌٖ .م داامة مة ِةطعوا مٍ ٕٚمّةدى لالٚلّة وداامة مة ِجٌمٍا الٍٜهرػس بةهي شؼب
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ِلمةهَ وِؾجػهَ االٚلّةت  .وًٍ اِوة داامة مةِمٕ الٍٜهرػس وبة َٚاالشؼاب الّلمةهّة
بةالهٔمةس َٖ الّلمةهّة الؼااػٗة.
مؤؿؾة المجًٍِّّن الٍيوّة) (RSSوشؼب البٌةرثّة زةهةثة) ِّ (BJPػؼ ِوٌم اِوة اهٌم ؿةهةج
ٔ
بةرِٗةر ٌٖم لّؾٍا ٖٙى ِػٖوٍن الّلمةهّة اال اهٌم ِعٍِن اِوة للّوٕ هع االٚلّةت .وموغ
ٔ
بعاِة اِمةؿ الفٔب الًةاػّٗة المؾجٙلة الٜبّػة َٖ الٌوع  .اوؿ اِمةؿ الفٔب بعات َٖ
زبةلبٍر َٖ وؿى الٌوع واطػًة ٝةن َٖ زٍزةرات َٖ ٓػب الٌوع ؿوة  2002والجَ ٚجٌّٖ ٞة
اٝػدػمن  2000مؾلم والّعِع من الوؾةء ثم آجمةبٌة  .وِوعمة شعخت ًغى المرؼرة ٝةن bjp
ِصٜم موًٙة زٍزةرات.
ويبٙة للمّلٍمةت من قٌٍد الّّةن ٝ .ةن شةٝم  BJPهةرِوعا مٍدى ٝةن مجٍايئ مُ بة َٚاٖػاد
العولة واداراثٌة َٖ المّػٝة وِلَ ًغا االؿةس رٖوت الٍالِةت املجصعة االمػّٝة دطلٍى البالد
اوااٝ . 2005 ٞةن  bjpمجٍايبّّن بف ٜٞمبةقػ َٖ دِةِة ِلوّة ثةرِظّة هع اشع المؾةزع
ِؾمَ زةمُ بةبػى واهجٌَ بٌم المًةؼ َٖ اهلٌةِة بةدِةء ان ًغا المٜةن ًٍ مٜةن مّالد اللٍرد
رام ،اشع االلٌة الٌوعوس.
الؿ ٝػِفة ادٖةهَ ،والغى ٝةن راّؾة ؿ ٚ bjpةد شملة هع الرةمُ والرةمُ ثم ًعمي َٖ ِمػى
وّٖمة بّع ٔالبس وزِػ َٖ الجصةلٕ العِمٙػايَ الٍيوَ وًٍ مّػوؼ ٌٝوعوؿَ مجّمب  .قػى
ٔ
ٖةزبةِػػُ والغى البس راّؽ وزراء َٖ ِمػ شٍٜمة الجصةلٕ العِمٙػايَ الٍيوَ والمّػوؼ بةهي
وزي اٝػدػ ثٗجصة ل BJP ٞولٜن من المّب الجٍل ٞالَ اى اراء ٖٜػِةاو اِعولٍزّة مظجلٗة بّن
االخوّن.

الّلمةهٍّن وّٓػ الّلمةهٍّن
وٌَِػ الؾؤاؿ االن ٝم ِعد الٌوٍد الّلمةهٍّن وٝم ِعد ّٓػ الّلمةهٍّن ؟ َٖ الٍٚت الغى ال
ثّوَ ّٖي ٝلمة الّلمةهّة ًغا المّوَ َٖ الٌوع ٖال ِمٜن الٍٙؿ ٝم ِعد المؤموٍن وٝم ِعد ّٓػ
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المؤموّّن  .وِلَ الّٜؽ َٖ ٍ ٞالؾّةؽ الٌوعى ٖٜم ِعد من ًم هع االٚلّةت العِوّة
ٝةالؿالم والمؾّصّة وٝم ِعد من ِصجػمٌم؟
َٖ ايةر الؾّ٘ الٌوعى الّملوٍّن ًم االٓلبّة المجعِوة والجَ ثصجػم االدِةن االطػى ومجؾةمصة
ٔ
مٌّة .اثبةع ً RSS&BJPم اٚلّة لّؾٍا اٝػدػ من  %10-5وٍلت الٌوع ِلمةهّة َٖ زمُّ الصٙب
االطػى موغ االؿجٙالؿ اى لمعى  58ؿوة.
ولّؽ ًوةؾ ق ٛان اًوع قٌعت اشعاث يةاػّٗة ولٜن ٖٙى َٖ ٖجػات ثٍازع  rss &bjpوَٖ
بّن ٖجػات ثٍازع الٍٜهرػس َٖ بّن الموةي٘.
الًةاػّٗة ًَ ؿالح ؿّةؿَ اؿجظعمي الؾّةؿٍّن َٖ ِعة اقٜةؿ  .ومن المّب الٙةء اللٍم ِلَ
ِةمة الٌوعوس ِلَ ًغا الّوٕ  .ولٜن من المؤٝع ان بّن المجّمبّن من اًلوعوس ومن
ٔ
ثةخّػ  RSSثٍريٍا َٖ اِمةؿ ّٓػ ازجمةِّة.
ٔ
واهي اِوة من المؤٝع امٍر اطػى مد ٞالظالٖةت شٍؿ مٜةن واللعة االلي رام الٌوعوؿَ وثم
ثولّ ٞاالٖػاد بعِةِة ٍِٚة يةاػّٗة لّؾت من ٚب bjp ٞوال ِمٜن اهٜةر ان االٖػاد ٝةهٍا مؤِعِن
للّوٕ وؿٗ ٛالعمةء.
ٔ
ٌٖم ان ٝةهٍا ِلَ ِلم ٖٜةن من الممٜن ؿصبٌم للجةِّع لٌغى االِمةؿ.
ٔ
ٔ
وَٖ هٗؽ الٍٚت ٖةن الٍٙى الّلمةهّة لّؾت بوٗؽ ثةخّػ الٍٙى الًةاػّٗة ٖٙ .ع دابت الٍٙى
ٔ
الًةاػّٗة لؾوٍات َٖ بح ؿم الًةاػّٗة وثػازُ دور الٍٙى الّلمةهّة والجَ بعات َٖ الوفةط مُ
ٌٍٍر اشعاث يةاػّٗة ِوّٗة ومُ اؿجٙػار الؾالم ال ِمبس لجل ٛالٍٙى اى ثٍازعّٖ.عم مبةالثٌم
ًَ من ثػزس ٝػٗة الٍٙى الًةاػّٗة.
زةءت الٍٙى الًةاػّٗة للؾلًة ِن يػِ٘ دِةِة مؼِٗة ولٜن ثم اؿجوؼاٌٖم َٖ طالؿ طمؽ
ؿوٍات شٜمٌم وثم يػدًم من الؾلًة الهٌم هٌػوا ٝعاِمّّن لمرؼرة الّوٕ الًةاػَٗ َٖ
زٍزةرات ؿوة  2002ولم ِّجػؼ اى من ثل ٛالّٙةدات بةؿجفوةء ٖةزبةِػػُ راّؽ الٍزراء
الؾةب٘ ل bjpٞبةن المٍايوّن رٖوًٍم لجصم ٞاؿ  bjpمؾؤولّة مرؼرة زٍزةرات.
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ًغا االِجػاؼ من ٚب ٞراّؽ الٍزراء ٍِهس زلّة ان المٍايوّّن الٌوٍد ٝةهٍا ٓةلبّجٌم ِلمةهٍّن
وهع الٙج ٞلالطػ الغى ًٍ ٖٙى ّٓػ ًوعوؿَ.ولم ِظفػ ٖٙى  bjpب ٞطؾػ اِوة شلٗةاٌم
والغِن ِمٜن ان ًِل٘ ِلٌّم ِلمةهٍّن طؾػوا اِوة.
 Bjpاالن ثم رٖوي من شلٗةاٌم الؾةبٍٙن وادرٍٝا ان ارثبةيٌم بمرمٍِةت يةاػّٗة ّٓػ مٙبٍؿ
للمٍايوّن الٌوٍد.
ًوةؾ بّن الّالٚالهّّن والّلمةهّّن ِػٖوٍن االدِةن بفِ ٜٞةم ولٜن ًؤالء االٖػاد ٚلّلٍن،
وِلَ الٔػم من ِعم وزٍد هؾبة مّلٍمة اال اهوة هؾجًُّ ان هٍٙؿ اهٌة ا ٞٚمن  َٖ %.1الٌوع،
ًوةل ٛاِوة رادِٜةلٍّن دِوٍّن وًم ِػٖوٍن اِجٙةدات االدِةن االطػى ولّؽ ِلَ اؿةس
يةاػَٗ ولٜن ِلَ اؿة دِوَ مجًػؼ وًم اِوة ٍِّٙن همن االٚلّة.
ٔ
الجؾةمس َٖ اًلوع بّن مظجلٕ االٖػاد من ادِةن مظجلٗة ًٍ الؾةاع .وربمة ٍِٜن ًغا ثةخّػ
ٔ
الجّةلّم الٌوعِة الٙعِمة الٙةالة بةن الصّٙٙة واشعة ولٌة ِعة اقٜةؿ  .وَٖ هٗؽ الٍٚت ٖةن
الجّةلّم المٍّٖة لٍشعة الٍزٍد وًَ االٚػار بٍزٍد واشع ٖٙى ش َّٙٙوٝلوة اهجةزةت لٌغا
الٍاشع الص. َّٙٙ
ٔ
 ٞٝمن الجّةلّم الٌوعوؿّة الٙعِمة واِوة المٍّٖة ٚةدت الَ الجٗجس ِلَ االطػ والجؾةمس .
وللؾالم والجّةِـ ًوةؾ ثّةلّم لٍّٖة اطػ لملصَ  ٞٝثٍٙؿ بةن الؾالم الٜةم ٞوالؾالم ًٍ
ٔ
االًم  .لٙع ثػٝت المٍّٖة اخػا بةلٔة ِلَ ِةمة الٌوعوس ٝمة ّٖلت مُ المؾلمّّن.
الّلمةهّة الصّّٙٙة َٖ الٌوع ثٜمن َٖ ِعم الجّّٙع ،الجّعدِعة العِوّةو الجّةِـ الؾلمَ ولٜوٌة
ٔ
َٖ الوٌةِة الؾّةؿة ًَ من اخبجت اهٌة لػاع ٌِعؼ لالهٙؾةم ولّؾمن از ٞدِن .
لم ِٙم رزةؿ العِن َٖ الّةم مُ وزٍد بّن االؿجدوةءات بٚ ٞةم الؾّةؿٍّن برمُ االلٍات
ٔ
ِلَ ارهّة الٌٍِةت وموٌة العِوّة والًةاػّٗة ،الّػّٚة.
ٔ
َٖ مرجمُ مجوٍع االدِةن ،ان لم ثٙم الؾّةؿة ِلَ اؿةس ّٓػ الٌٍِةت ٌَٖ لن ثدبت قّائ ّٓػ
االهٙؾةم
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ٔ
زةًع الؾّةؿٍّن ِلَ اٌٍةر المفٜالت المجّلٙة بةلٌٍِة ولّؽ الالشٌة  .المجرمُ الٌوعى َٖ
ٔ
الّمٍر الٍؿًَ ٝةن اٝػدػ ثؾةمس دِوّة ِوعمة لم ِٜن ًوةؾ موةٖؾة .المجرجمُ الٌوعى
الصعِح ِلَ الّٜؽ اخبت اهي ٚةام ِلَ المػاع والموةٖؾة.
ثٌَػ الموةٖؾة ِوعمة ثٍٜن الجومّة ّٓػ ِةدلة وّٓػ مجصٙٙة.
لٌغا ٖةن الصةلة اًلوعِة ثّجبػ ِلمةهّة َٖ الٔةلب مةدامت مجّعدة االدِةن وبٌة ثؾةمس ولٜن
ًوةؾ لػاع ؿّةؿَ وٍٚى ؿّةؿّةة مجمةرِة ٍِٚة هؾبّة وثظل٘ هٔى يةاػَٗ وثؼِع الٌٍة بّن
المرجمّةت العِوّة وًغا ِرّ ٞالّلمةهّة الٌوعِة مٌعدة بةلظًػ
.
ثمعِػ
ًغى المٙةلة ٌٍػت اوؿ مػة َٖ الجمٍرات الّلمةهّة ٍِ 16هٍّ ؿ ٍِ 15لٍّ  .2006وثم يبٌّة مػة
ٔ
اطػى بمٍاٖٙة من ٝةثبٌة.
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الوؾةء الّلمةهّةت الوةقًةت َٖ ممػ المّةلػة
هةدِة الّلَ
ملظك
ٍِٙم ًغا البصح ِلَ مٙةبالت مُ هؾةء هةقًةت ممػِةت والمػاع الغى ٍِازٌوي ِوعمة ِصةربن
ٔ
االلٍلّة  .وَٖ الٍٚت الغى اطغ ّٖي البّن ِلٌّن مٍاٌٗٚن واثرةًةثٌن الّمّوّة ،االمػ الغي
زّ ٞالٍهُ مّٙعا و ٚةد االطػِن الَ اِةدة اهجةج هٗؽ االثرةى الغى يةلبن بمٍازٌجي.
ٔ
ثةرِض الصػٝة الوؾةاّة الممػِة ثم ثٍِٜوي بةقٜةؿ مجّعدة من الجوةٖؽ وَٖ بّن االشٍاؿ
ٔ
ئّةن بّن الظًةبةت ِلّي.بمة ٌّٖة االقٜةؿ الّلمةهّة واِوة االلٍات العِوّة.
ولٜن ِلَ مػ الٍّٙد المةهّة اطعت  ٞٝمن العولة والوؾةء الوةقًةت اهٗؾٌن الجؼاِع الٍاهس
للوفةط االلٍلَ ،الظًةب االلٍلَ ويةلبي .وَٖ ًغى االِةم هرع المرةؿ الؾّةؿَ الظةص
ٔ
ٔ
بةلوفًةء الّلمةهّّن ِجوةا ٞوَٖ يػِٙي لّمبس اٝػدػ هةلي.
وِب َٙالجؾةؤؿ ِ ّٕٝمٜن للوؾةء الّلمةهّةت الووةؿ لصٍٙؽ االهؾةن وشٍٙؽ المػاة وثّّٔػ
االدوار الظةلة بةلوٍع االزجمةَِ َٖ الٍٚت الغى ِجّةرض ًغا مُ وزٍد االؿالمّّن واثرةًةت
االلٍلّّن وِ ّٕٝمٜن مٜةٖصة الوؼِةت الجُ ِجبوةًة االلٍلّّن االؿالمّّن.
ٔ
ٔ
َٖ البعاِة اشب ان اوهس اهوَ الاؿجظعم ثّبّػ الٍلّة ٝمػادؼ لالؿالمّي َٖ .راِػػُٖ ،ةن
الصػٝةت االؿالمّة والوفًةء الؾّةؿّن االؿالمّّن ِجوٍٍِا َٖ مٍاٌٗٚم الؾّةؿّة بّن
الػادِٜةلّّن الّؾٜػِّن و المجوٍرِّن.بّن الرمةِةت االؿالمّة ًَ اٚمةاّة وٖةقّة ٝمة ًَ
ٔ
 ٞٝالصػٝةت االلٍلّة َٖ  ٞٝاهصةء الّةلم.وَٖ هٗؽ الٍٚت ًوةؾ اؿالمٍّن اٖػاد واِوة
زمةِةت ثةبّت وشعدت اًعاٌٖة الؾّةؿّة الهفةء دولة اؿالمّة ثًب٘ الفػِّة االؿالمّة مُ
الٍهُ َٖ االِجبةر ش٘ االدِةن واالِػاؽ االطػى من االٚلّةت.
بّن الوؾةء االؿالمّةت هةدِن بصٍٙؽ الوؾةء داط ٞاالؿػة واِوة شٌٍٚٙن َٖ المرةؿ
االزجمةَِ واالٚجمةدى والؾّةؿُ .ولٜووَ مجصَٗة وثػى اهي لٌٗ مفبٍى و ًٍ ممًلس" هؾٍِة
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اؿالمّة" ،واهوَ اؤمن ِلَ اال َٖ ٞٚالصةلة الممػِة ًوةؾ هؾةء اؿالمّةت والالثَ ثٍزٌةثٌن
الدٙةّٖة الؾّةؿّة واًعاٌٖن الِمٜن ادرازٌة َٖ ايةر االلٍلّة
شعود ومٙةِّؽ الوؾةء الوةقًةت ذات الجٍزي الّلمةهَ
ٔ
ِرب الٍهُ َٖ االِجبةر ان الوفةط الوؾةىئ َٖ ًغى االِةم َٖ ممػ ِجوٍع َٖ اقٜةؿ
اِعولٍزّةثي واثرةًةثي الؾّةؿّة وَٖ بصدَ رٝؼت ِلَ الوةقًةت ذات الجٍزي الّلمةهَ وًن
من ِوةدِن بٗم ٞالعِن ِن الؾّةؿة والالثَ لّؾٍا بةلوػورة ِةطعن مٍ ٕٚهع العِن او هع
االؿالم.
بةالهةٖة الَ ذلٖ ،ٛةهوَ اٚجػح ان الوةقًةت الّلمةهّةت ًن مةال ِّجمعن الفػِّة ٝمعر
ٔ
اؿةؿَ او الٍشّع للجفػُِ ب ٞاهٌن ِفػن الَ الٙةهٍن المعهَ اثٗةّٚةت شٍٙؽ االهؾةن ٝةيةر
للمػزّّة َٖ لػاِةثٌن.
بةالهةٖة الَ ذلٖ ،ٛةن ًغا الجمٍر ِّػض ثّػِٗة ِةمةم زعا.
ٔ
ولٙع البس زلّة لَ من طالؿ اهظػايَ الؾّةؿَ مُ الوؾةء الممػِةت واِوة من طالؿ ِملَ
البصدَ ان الوؾةء الممػِةت مدلٌن مد ٞالوؾةء َٖ الٔػبةلالثَ ًن مظجلٗةت واهجٙةاّةت َٖ
اطجّةر مػزّّةثٌن.الّٙم والؾّةؿة ِجم ثٍِٜوٌة بوةء ِلَ ٍِام ٞمظجلٗة ٝةالؿػة ،الجّلّم،
ٔ
االيةر العِوَ االِعولٍزّة الؾّةؿّة الجرةرب الفظمّة ،االدب وّٓػًة.ومةًٍ من املٌم الجةّٝع
ِلّي اهي ًوةؾ ثٍالٝ ٞبّػ لالثرةًةت الّلمةهّة والممةرؿةت العِوّة والجَ بةلوؾبة لَ ثجصعى
الجبؾّى للّلمةهّة َٖ مٍازٌة العِن.واِوة اهي لمن املٌم الٍٙؿ بةن ًوةؾ  َٖ%10ممػ
ٔ
مؾّصٍّن وآلٌّم اٚبةط بّن من الوؾةء الالثَ ٚمت بمٙةبالت قظمّة مٌّن ًن من
ٔ
الٍؿ ٚبًّة
بةلوؾبة للوؾةء االٚبةط الّلمةهّة ًَ الف ٜٞالٍشّع اؿ 1ى ِجّس لٌن مٍايوة مجؾةوِة ٝوؾةء
ٔ
وٝرؼء من زمةِة دِوّة ًم اٚلّة دِوّة.

الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن – ملٕ 28

158

الوؾةء الّلمةهّةت الوةقًةت َٖ ممػ المّةلػة
ٔ
زمُّ الوؾةء الوةقًةت ذات الجٍزي الّلمةهَ وازٌن ِٙبةت مظجلٗة ٚةهٍهّة وؿّةؿّة ممةاخػ
بةلًبُ ِلَ الف ٜٞالؾّةؿَ الغى اثبّوي .وٌٍػ ثؾةؤؿ" مةًَ اؿجػاثّرّةثٌن لجةلّ ٞواًِةء
قػِّة الٖٜةرًن والّم ٞالّةم َٖ موةخ ّٖي  ٞٝمن العولة والموةخ االزجمةَِ والؾّةؿَ ِوّٕ
للجّٜٗػ الّلمةهَ؟ وِ ّٕٝػثبًن بةلوؾٍِةت َٖ الٔػب والالثَ ِمٜن ان ِٜن شلٗةء ممٜوّن
َٖ هوةلٌن هع االلٍلّة ودوااػًة وثًبّٙةثٌة
واالزةبة المظجمػ ًُ اهي لالؿٕ آلب الوؾٍِةت اِعن اهجةج طًةبةت االلٍلّّّن والٍات
الٍٙمّّن المصةَّٖن َٖ ممػ .،وَٖ هٗؽ ِعد ٚلّ ٞمن الوةقًةت زػؤن ِلَ ثصعى
ٔ
المػزّّةت الظةلة بةلصلة الٍٙمّة الممػِة  .اهوَ اقّػ االن الَ شةلة ربى االمٍر الؾّةؿّة
بةلدٙةٖة الؾةاعة
اؿجًةع االلٍلٍّن ثصٍِ ٞالمػاع َٖ الّةلمةلَ هصن هعًمٍطل٘ شةلة اهٙؾةم مةبّن مٌّم
وِلٌّم.
امة بةطع االمٍر بةثرةًةت ؿّةؿّة مصعدة او ؿّةؿةت واهصة .المػاع البس يبَّّ َٖ ِعة
ٔ
ٔ
ازؼاء من الّةلم ممة ِمّب البصح ِن الٍلي واؿةؿّةثي.
وثّجبػ ممػ ًَ اشعى امدلة ثل ٛالصةالت ،الّعِع من الوٙةقةت ٝةهت ِلَ ارهّة هصن
الممدلٍن الصٍّّٙٙن للدٙةٖة مٙةب ٞممدلٍا الدٙةٖة الٔػبّة .
ٔ
الوؾةء الوةقًةت ِلٌّن ان ٍِٜهٍا َٖ مٍ ٕٚالعٖةع ِن الّعِع من االثٌةمةت والجَ ثجوٍع بّن
هؾةء مجصػرات الَ المجفبٌةت بةلٔػب
الًػؽ ولٍؿةا ٞاالثَ ِؾجًّن بٌة ثبػِػ هفةيٌن ومٌَػًن ٝةن مصٍر هٙـ داام اطع الّعِع
من االقٜةؿ داط ٞالصػٝة المّةلػة
وان لّؽ من المدّػ للجؾةؤؿ ان الوؾةء الوةقًةت الممػِةت اؿجوٗغن وٚجة ٝبّػا لّدبجٍا
ارثبةيٌن بةلدٙةٖة االلّلة وممػِجٌن واشّةهة ٍٝهٌن هؾةءا ِػبّةت اٝػدػ ممة بغلن مرٌٍدا او
ٔ
وٚجة لووةلٌن من از ٞشٍٙؽ المػاة.
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لٙع ٚمت بةؿجظعام لٌٗ هةقًةت هؾةء ولّؽ هؾٍِةت الن آلب من ٚمت بمٙةبالت قظمّة
مٌّن ِػٖون الجٍلّٕ " هؾٍِة" الؿبةب مػثبًة بةلجمةقَ مُ الٍهُ الّةم او الؿبةب
اِعولٍزّة  .اللٌٗ االهرلّؼى" هؾٍى"والغي ِدّػ الظمٍمة والّعاء وِصم ٞمّةهَ ِعااّة
وِوّٗةواشّةن اطػى ٓةهبة
لٙع ٚةم ِعد ٝبّػ من الوؾةء بصمػ الًػِٙة والف ٜٞالغى ثم ثمٍِػ الوؾٍِةت ِلّي َٖ الصةلة
ٔ
الممػِة واِوة َٖ الظًةبةت االوروبّة واالمػِّٜة الفمةلّة من ربًٌن بٜػاًّة الػزةؿ،
ٔ
الّوٕ َٖ ،الّةم لعٌِن ًٍس بةلروؽ ،وبةلجةّٝع ًن هؾةء مجفبٌةت بةلوؾةء
الٔػبّةت.المٍٙمة من ٚب ٞالوؾةء الممػِةت بجؾمّة اهٗؾٌن هؾٍِةت ِػثبى بٍا ُٚان الوؾٍِة
َٖ الٔلب ًَ مٌٍٗم ٓػبَ والمػثبى بمٗةًّم اطػى مد ٞالمٌٍّهّة واالمبػِةلّة
وِمٜن ان مةٌَِػ الٍهُ بعٚة ان مَّم الوةقًةت الوؾةاّةت لم ِػٖون ٖٙى لٌٗ هؾٍِة
ولٜوٌم ارثبًن بظًةبةت مّةدِة للٔػب الخبةت قػِّجٌن وابّةد ِن اهٗؾٌن قبٌة الّمالء
الّعِع من الوؾةء الوةقًةت والالثَ ازػت مٙةبالت قظمّة مٌّن ارزّن " الدٙةٖة الٔػبّة"
وشةوالثٌة الجٙلّ ٞمن قةن الدٙةٖة المصلّة ٝػجٌعِع لممػ.
ان بّن الٙوةِة ٝةالؿجٌالّٝةِ ،عم اشجػام لالؿػة ،العٍِة لالطجالط بّن الػزةؿ
والوؾةء،مػض هٙك الموةِة ،ادمةن المظعرات ثم ثٙعِمٌة ِلَ اهٌة لٍر للصوةرة الٔػبّة .
الٍّلمة ثم ٌٚمٌة ِلَ اهٌة مصةولة لوفػ الدٙةٖة الٔػبّة بمّوَ الٍالِةت المجصعة ،اؿجٌالّٝة
ٔ
الؾلُ ،والّٙم ،اِوة االمبػِةلّة الٔػبّة ًَ مٗةثّس الثرةًةت داط ٞطًةبةت الوةقًةت
ٔ
الوؾةء الممػِةت ،وُٖ ًغا االيةر البس ثػؿّض الدٙةٖة امػا هػورِة
ٔ
ٔ
والٔػِب ان الًبٙة االزجمةِّة والجَ ثّجبػ من اًم مةِفٔ ٞالدٙةٖة الؾّةؿّة الممػِة
ٔ
البصت مصًمة,ومًمٍؿة واالطجالٖةت الؾّةؿّة والدٙةّٖة مُ مةًِل٘ ِلّي" الٔػب".
ٔ
بمّوَ اطػ ثٍٙم الوؾةء الّلمةهّةت بةؿجظعام هٗؽ ادوات االلٍلّّن لبوةء طى للة ًٍ ُٖ
االؿةس مًٍٙع بّن مةًِل٘ ِلّي" الفػؽ" و" الٔػب" .
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اهي من المّب الٍٙؿ الجّّٙم لبوةء خٙةٖجوة بُٗ مٙةب ٞخٙةٖجٌم ًُ اؿجػاثّرّة ام اهٌة اِمةن
ِمّ٘ بةالطجالؼ.
ٔ
ولٜن مةِمٜن الجةّٝع ِلّي ان ًغى الظًةبةت ًَ مّمٙة ُٖ ثّٜٗػ االٖػاد وهَػثٌم للصّةة.
وُٖ هٗؽ الٍٚت ًوةؾ اطجالؼ ٝةم ٞبّن طًةب المّةدِّن للٔػب وهمى الصّةة الٍّمُ
لالٖػاد والغي ِجؾم بةالؿجٌالّٝة.
مفٜالت ومّوالت ثٍازي الوةقًةت الممػِةت
ٔ
وِرب ان هٜػر ان االثمةؿ بّن الوؾٍِةت ُٖ الٔػب ؿبب مّولة للوةقًةت الممػِةتِ ،لَ
ٔ
الػٓم من ثبوَ ٝالًمة لوٗؽ االثرةى القٜةؿ الجمّّؼ داط ٞالبّت ،مد ٞالظجةن .
ّٖلَ ؿبّ ٞالمدةؿِ ،ةلمّة وُٖ المصةٖ ٞالعولّة ِوعمة ثّبػ الوؾٍِةت ِن ٓوبٌن ثرةى ثلٛ
ٔ
الممةرؿةت البػبّة هرع الوةقًةت الممػِةت ِفّػن بةلصػج من االؿلٍب المؾجظعم
والّومػِة الّٔػ مّلوة ُٖ ذل ٛالظًةب.
ومن الممٜن ان ِصعث ان هرع اشعى الوةقًةت وثٍٜن من المّةدِةت لممةرؿةت الظجةن ُٖ
ممػ ومجصعخة ِن ذل ٛبموجٌَ الٍٙة والصؼم ُٖ ممػ ،ثرع هٗؾٌة ثعاُٖ ِن ثل ٛالممةرؿةت
ٔ
ٔ
ُٖ ايةر مٍازٌة مُ هؾٍِةت ٓػبّةت ،وُٖ آلب االوٚةت ِجم الجّةم ٞمُ ًغا المٍِ ٕٚلَ اهي
ٔ
ِعم اثؾةؽ او ثفٍش ُٖ الػؤِة.
ٔ
رِم )م( ثٍهس ان ًغا المٍِ ٕٚؾججبُ الجمؼؽ بّن الوٙةش العااػ بّن االداهة من ٚب ٞيػؽ من
االيػاؼ والجةّٝع ِلَ الٍٙالب الوًّة الؾّبة.
ٔ
" اقّػ ِوعمة ثٍٙم اشعى الوؾٍِةت الٔػبّةت بةلجّلّ٘ ِلَ اشعى الممةرؿةت الؾّبة لدٙةٖجَ
اهي من الٍازب ِلُ ٍٚؿ قئ اِرةبُ ُٖ المٙةب ،ٞالصّةة بّن خٙةٖجّن ًٍ امػ لّؽ بةلٌّن ،اهي
من الظًّػ اللّب ِلَ الٍلٍؿ للجٍّٚةت الٔػبّة
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وُٖ بّن االوٚةت ِرب ان ٍِٜن ٝةالثَِ ،رب ٍٚؿ مةهؤمن بي شٙة ،ان ٍِٜن ل ٛلٍثّن
ٔ
اهي المػ لّب ومّولة ٝبّػة"
ٔ
اهي من الٍهس ان لٌٗ" طةاوة" ًٍ امػ ِؾّػ ِلَ اى ؿّعة ثصمِ ٞبء ٝبّػ من ارث
ٔ
الٍٜلٍهّةلّة والصعاخة وُٖ هٗؽ الٍٚت ثرةًع هع ارث من الممةرؿةت العاامة لالبٍِة.
وثؤٝع الّعِع من الوةقًةت ِغٝػن هموة ان ٚوّة الظمٍلّة الدٙةّٖة ِجم اؿجظعامٌة من ٚبٞ
الػزةؿ لجدبّت ؿلًجٌم ِلَ الوؾةء ووهُ المؾةواة داامة مٍهُ ثؾةؤؿ.هةدِة )ؼ( بةشدة
وهةقًة ثصجٙػ ًغا الٍهُ:
" اهي لمن المغً ٞاهٌن داامة ِٙمن بةلمػاخ ِن الوَػِةت الٔػبّة ُٖ الٍٚت الغي ثم ثّّٔػ
مةًٍ هَػِةت ٓػبّة من ٚبلٌم مد ٞالمةرٝؾّة او الوَػِةت المجّلٙة بةلوَةم الؾّةؿُ
ٔ
ٔ
المفٜلة الػاّؾّة ُٖ الّةلم الّػبُ اهوة اهجٙةاٍّنٖ ،ةهوة هةطغ بّن االقّةء من الوَػِةت
الٔػبّة والجُ ال ثجّةرض مُ خٙةٖجوة وهػٖن الجّةم ٞمُ مةِجّةرض مُ ّٚموة وِةداثوة والجُ
ٔ
ثػثبى بةلًبُ بةقّةء لٌة ِالٚة بةلٍهُ االٚجمةدي والؾّةؿُ واؿجٗةدة موي ،هصن همػخ "
ّٚموة" ِوعمة ثجّةرض مُ ِالٚةت الٍٙة ولٜن ان ٝةهت ثص ٘ٙممةلس هٗؽ الٗبة ٖووة هجّةمٞ
مٌّة وهٌّٜٗة ِلَ الػٓم من ٍٝهٌة ٓػبّة"
اراء هةدِة)ؼ( المجٙعة ثًَّ دلّال ِلَ ان الجٙةلّع ِجم الجصرذ بٌة ٝغرِّة لجًبّ٘ اثرةًةت
ؿّةؿّة موجٙةى.وبّّعا ِن اؿجمػاًة ُٖ الموَ ٖٙع ثم ثوَّم قِ ٜٞةدات وثٙةلّع مصعدة
بغرااُ ؿّةؿّةز ِجم اؿجّةرة الّةدات والّٙم الٔػبّة ِوعمة ثٍٜن مالامة وثمبس ّٓػ مالامة
ٔ
وِبعا المػاع هعمة ِجم وهُ شٍٙؽ الوؾةء ِلَ الظػًِة.
ٔ
ثرع الوةقًةت اهٗؾٌن ُٖ مّولة بّن الٍٙى االلٍلّة والمصةَٖة ُٖ ممػ ثجٌمٌن بجًبّ٘
ّٚم ٓػبّة ًغا بةالهةٖة الَ المؤؿؾةت الٔػبّة والصٍٜمةت الغِن ِػٓبٍن ُٖ طل٘ ؿلًة ِلّة
ٔ
لٌم ّٖمة ِجّل٘ بصٍٙؽ المػاة وشٍٙؽ االهؾةن .وثَ ٞالوةقًةت مصةلػات ُٖ الٍؿى ،الّعِع
من الوةقًةت شغرات ودٖةِّةت واشّةهة ِٗفلن ُٖ مٍازٌة ثعاِّةت االلٍلّة.
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ٔ
اال ان ِعد ٚلّ ٞمن الوةقًةت بعان ُٖ رٖن ق ٜٞالجّةم " ٞهصن و"ًم"ٌٖ ،ن ِٙمن
ٔ
بةلجػّٝؼ ِلَ االطجالٖةت لّؽ ٖٙى داط ٞخٙةٖجٌم ولٜن اِوة ّٖمة ِجّل٘ بمة ًِل٘ ِلّي"
الٔػب" وِػٝؼن ِلَ الجّةون العاام واهجٙةؿ المّلٍمةت بّن المٜٗػِن المؾلمّن والٔػبّّن
ِبػ الجةرِض.
ثصعى مٌٍٗم الّلمةهّة:
اهٌن ًؤالء الوؾةء الالثُ ٝن ُٖ يلّّة ثرعى مٌٍٗم الّلمةهّة مفئ مّةدى للعِنِ ،رب
الجػّٝؼ ِلَ ان همن ًؤالء الوؾةء والالثَ ِّعن ثٙعِم مٌٍٗم الدٙةٖة ثٍٙم الّعِع موٌن بجصعى
المٌٍٗم االلٍلَ للّلمةهّةٚ ،عاامة مةِػٝؼن ِلَ ان الممةرؿةت واالِمةهّةت العِوّة الثؤخػ ِلَ
الوفةط الّلمةهُ وثٍزٌةثي الؾّةؿّةِ.ظجلٕ المصجٍى الظةص والٍّام ٞالمجّلٙة بةلوفةط
ٔ
الؾّةؿُ الّلمةهَ واالؿجػاثّرّةت المظجلٗة لجص ّ٘ٙشٍٙؽ المػاة .اشعى ثل ٛالٍّام ٞوالجُ
ثؤطغ ُٖ االِجبةر االطجالؼ ُٖ الجّةم ٞوالممةرؿةت للوؾةء الالثُ ٚمت بةلجصعث مٌّن ّٖمة
ِجّل٘ بةلؾن والرّ ٞواالطجالٖةت ُٖ ذل . ٛاالطجالٖةت بّوٌن ُٖ ّّٗٝة اهظػايٌن ُٖ الصػٝة
ٔ
الوؾةاّة و ثةخّػ الجٍزي الؾّةؿّػػَ وهفةيٌنٝ .مة ان اطجالؼ االزّةؿ ًٍ ِةم ٞواهس ُٖ
ثٍزٌةت الوؾةء هصٍ الّلمةهّة.
ٔ
ذلٝ ٛةن زلّة ُٖ بصدُ والبس واهصة ّٖمة ِجّل٘ بمػٝؼ دراؿةت المػاة الرعِعة والجُ ثجٍٜن
ٔ
ِوٍِجٌة من زّلّن من الوةقًةت .االوؿ الوؾةء الموظػيةت ُٖ الّم ٞالًالبُ َٖ الؾبّّوةت
وًن االن ُٖ االربّّوةت من ِمػًن والرّ ٞالدةهَ والالثَ ًن االن َٖ اواطػ الّفػِوةت
واواا ٞالدالخّوةت واهوممن للمػٝؼ ُٖ الؾوٍات االطّػةٜٖ ،ةن واهصة ان الرّ ٞالرعِع ٝةن
اٝػدػ اشجػامة وثٙعِػا لممةرؿجٌن العِوّة اٝػدػ من الرّ ٞالؾةب٘ .وٝةن واهصة بّن الرّٞ
الرعِع ان ممةرؿجٌن العِوّة الفظمّة ّٓػ مّبػة ِلَ االيالؽ ِلَ ارثبةيٌن ِجٍزي ؿّةؿُ
ٔ
دِوُ  .وشجَ بّن الرّ ٞالٙعِم امٜووَ مالشَة اطجالؼ ثٍزٌةثٌن للعِن واهٌة ّٓػ مٍشعة
ِلَ االيالؽ.

الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن – ملٕ 28

163

الوؾةء الّلمةهّةت الوةقًةت َٖ ممػ المّةلػة
بّن من الرّ ٞالٍؿ ِؤٖن وبفعة اِةدة ثٗؾّػ الومٍص العِوّة للجمعى الَ الجٗؾّػات
المصةَٖة الغٍٝرِة ُٖ.شّن ان البّن االطػ ِوةدِن بٌغا االثرةى.
ٔ
الوةقًةت الٙبًّةت لٌن بةع ُٖ الوٙةش شٍؿ الّلمةهّة ،هةدِة)م( واشعة من اٚعم الوةقًةت
والجُ ٚمت بلٙةاٌة والجُ ًُ ثمٕ هٗؾٌة بةهٌة مؤموة داطلّة ثّػؼ الّلمةهّة بةلوؾبة لٌة ِلَ
ٔ
اهٌة الظػوج طةرج ايةر الؾًّػة العِوّة والجملب للٜوّؾّة وثّجبػ اِمةهٌة امػ داطلَ قظمُ
ٔ
وثػٖن ٖٜػة ان االِمةن ِجؾةوى مُ الوَةم العِوَ واهي ِصٜم بؾلًة دِوّة " العِن المؤؿؾَ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
داامة مة ِصةوؿ ٓل٘ االبٍاب امةم االطػِن اهة اهَػ ابّع من الوَػة الوّٙة للعِن واٚبٞ
االهؾةهّةت والجوٍع واهّة ُٖ االِجبةر الظّػ للرمُّ".
ثجرةً ٞهةدِة )م( ٚوّة الجمّّؼ هع االٚبةط ُٖ هَػثٌة للّلمةهّة وثؤٝع ٖٙى ِلَ ٚوّة الٍشعة
الٍيوّة ّٚ ُٚمٌة المجّلٙة بةلجّعدِة.
ٔ
رزةء )ن( اٝػدػ ثصعِة لّالٚة الّلمةهّة بةهجمةاٌة للعِن الٙبًُ " الػمٍز الٙبًّة ثرةدؿ من
موٍَر ؿّةؿُ للعِن وًغا الِّوَ اهوُ ال ارٝؼ ِلَ ٍٝهُ ٚبًّة ،اال اهي لٍ ثّةم ٞمّٛ
ٔ
المرجمُ من طالؿ ًغا االيةر ٖٙى ٍِٜن امةم ٛاثرةًّّن ،امة رٖن المٍهٍع بةٝملي او
الجػّٝؼ ِلّي ٖٙى
ولٜووُ ال اٍٚؿ ذل ٛابعا اهوُ ٚبًّة اوال ٖةهة ممػِة"
ُٖ الؾبّّوةت ِوعمة شلت الٌٍِة العِوّة مص ٞالٌٍِة الٍيوّة ٖةهوُ الزلت من ش ُٙاطجّةر
ٔ
اهوُ ممػِة اوال ومن خم ٚبًّة وًغا طةرج ِن االيةر الّةم .اهوُ اؤٝع ان الظالص الٍشّع
ٔ
لجل ٛالعولة ًُ الٍّدة لفّةر خٍرة  " 1919العِن هلل والٍين للرمبُ" ان اؤمن بةدلٍلة
الّلمةهّة للممػِن الغي ِجم الجّةم ٞمٌّم ٌّٚة ِلَ اهٌم مٍايوّن ،امة المٍايوة الٙةامة ِلَ
العولة االؿالمّة ٖةهٌة بةلًبُ ثمّؼ بّن ّٓػ المؾلمّن
ٔ
ٔ
ٔ
ثػى رزةء هٗؾٌة زؼء من اٚلّجّن ٝةمػاة وٚبًّة وان المٍايوّن من العرزة الدةهّة شةلة ثوًب٘
ٔ
ِلَ ٝلٌّمة ٌُٖ ثػٖن الًبّّة االٚمةاّة واالدِةء بةالولٍِة الى دِن وثػبًٌة بةلٗةقّة " ،اهوُ
ٔ
ال اشب لٌٗ ثٙب ٞالهي ِّوَ اه ٛبةلٜةد ثجصمً ٞغا الفئ ُٖ ،االيػ العِوّة ِوعمة ثجصمٞ
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وثٙب ٞاِمةن االطػِن ٌٖغا ِّوُ اهٌم مظًبٍن ولٜو ٛثٙبلٌم ،اهي هٍع من اهٍاع الجوةزؿ  ،اهة
ٔ
الارِع ثٙب ٞب ٞارِع اشجػام"
بةالهةٖة الَ اٚجوةٌِة ان العولة الّلمةهّة ًُ مةؿجٍٖػ لٌة المؾةواة والّعؿ واالشجػام ٌُٖ ثؤٝع
ٔ
ٔ
اِوة ِلَ ان ثٍزٌٌة الّلمةهُ ًٍ هجةج موٍَمة ّٚم لٌة  .واِمةهةثٌة العِوّة ًُ زؼء ال ِجرؼا من
ّٚمٌة االهؾةهّة والجُ ثٍٜن اؿةؿة من ٚػاءاثٌة وموةٚفةثٌة مُ والعًة وبّع ذلٚ ٛةمت بجًٍِػ
ثٍزٌٌة االقجػا َٝوالغى ًٍ بةلوؾبة لٌة ثٍٜن هجّرة مرمٍِة من الٙػاءات و ثبلٍر من اِمةهٌة
بةلّعالة
ٔ
رزةء وهةدِة اٝعا ِلَ هػورة الجػّٝؼ ِلَ الجوٍع هع الّٙم المؾجصعخة والٙػارات الجُ ثبّجٌة،
ٔ
ٔ
ٔ
وُٖ راٌِّة ان العِن ِمٜن ان ِلّب دورا ًةمة ُٖ شّةة اقظةص اطػِن ولٜن ًوةؾ اقٜةؿ
واهَمة اطػى مٌمة.
اشّةن ويبٙة لجمٍراثُ ٚبّٚ ٞةمُ بةلّم ٞالمّعاهُ ٖةن ثل ٛاالهَمة االطػى ًُ زؼء من هَةم
ِةلمُ مجٜةم ،ٞمد ٞاالقجػاّٝة او المٍاخّ٘ مد ٞاالثٗةّٚةت العولّة لصٍٙؽ االهؾةن .
ٔ
الّعِع من الوةقًةت الٍٙمّةت الّؾةرِةت اقػن لُ اهٌن ِٗولن االلجؼام بةلجٍزي المةرٝؾَ ُٖ
ٔ ٔ
الجصلّ ٞاال اهٌن اوهصن اهٌن ثرةوزن الف ٜٞالجٙلّعي للّالٚة المبةقػة بّن الٍهُ
االٚجمةدي وثصػر الوؾةء  .ثرةربٌن داط ٞاالشؼاب والجوَّمةت الؾّةؿّة وِالٚةثٌن بةوزازٌن
" الجٙعمّّن" ّٓػت وزٌة هَػًن ،الٍّم ًن ًِةلبن بووةؿ موٗم ٞللوؾةء وشٌٍٚٙن.
ٔ
امة الوؾةء الالثُ ِّجمعن ِلَ االثٗةّٚةت العولّة لصٍٙؽ المػاة ٝمػزّّة لٌن ِؤٝعن ِلَ ِعم
ٔ
اِمةهٌن بةلظمٍلّة الدٙةّٖة ّٖمة ِظك بصٍٙؽ االهؾةن االؿةؿّة وطةلة شٍٙؽ المػاة .
ٔ
وِلَ الػٓم من ذلٖ ٛةن الّعِع من الوؾةء الالثَ ٚمت بةزػاء مٙةبالت مٌّن اٝعن ِلَ ان
رؤِجٌن لم ثجٍٜن اؿجوةدا ِلَ اثرةى مصعد او اثٗةّٚةت دولّة ب ٞثًٍرت بظبػات وهوةؿ
قظمَ و زمةُِ طةهًٍة .ثٍٙؿ ًةهّة )ؾ(
" االؿالمٍّن ٖٙى ًم من ِؾجظعمٍن الوك وًٍ ايةرًم الّةم .اشٜةمٌم ِلَ هَةم الّٙم ٍِٙم
ِلَ الوك .امة مػزّّجُ ٌُٖ ثٍٙم ِلَ مٗةًّم مرػدة مد ٞالصعاخة ،االهؾةهّة ،شٍٙؽ االهؾةن
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والجؾةمس وّٓػًة والجُ زةءت من طبػاثُ الصّةثّة الٍّمّة  .وبةلًبُ لم ثجبلٍر ثل ٛالمٗةًّم
ٔ
ٔ
ٖرةة ب ٞاؿجوعت الَ مرمٍِة من المعارس الٜٗػِة .وِلَ الػٓم من ذلٖ ٛةهة ال اثبوَ مػزّّة
واشعة وذل ٛالهٌة ؿجٙل ٞمن شرم الٌٙػ وثّٙع الصّةة الصّّٙٙة .الّٙم والمٗةًّم الجُ اؿجوع
ِلٌّة ًُ زؼء من ثًٍر قظمّجَ والجُ همت مُ هوةؿ زمُّ.
الجٍزي هصٍ ثٍِٜن المؤؿؾةت –ؿٍاء الّلمةهّة او العِوّة ًُ -امػ مّٙع وال ٍِٖػ المرةؿ
للجًٍر الفظمُ والمٙةومة.
الرؼء الفظمُ ًٍ امػ ًةم ُٖ ِالٚجي بجًٍر الوؾةء ورؿمٌن لمػزّّةثٌن ،وِالٚجٌن بةلعِن
ٔ
ٔ
ٔ
واِوة مٗةًّمٌن وّٚمٌن  .ثرةدؿ ًةهّة )ؾ( ان ِلَ ٖ ٞٝػد ان ٍِٙم ببوةء موٍَمجي الّٙمّة
اؿجوةدا الَ شٙةا٘ مّّوة طةلة بي ".الصّٙٙة الجُ اراًة الٍّم ًُ مٍٜهة من الجٍازع داطٞ
ٔ
مرمٍِةت مٌٍٙرة ،المؾّصٍّن ،الوؾةء ،الصةب العطٍؿ المّٔػة.شّٙٙجَ ثٍٜهت ب ٜٞثلٛ
االقٜةؿ من ِعم المؾةواة والصلٍؿ ؿجةثُ بةالطغ ُٖ االِجبةر  ٞٝاهٍاع ِعم المؾةواة"
ٔ
ٔ
البس من الٍاهس ان الّلمةهّة ُٖ زًٍػًة الثًُّ ِالزة ل ٜٞاقٜةؿ ِعم المؾةواة ً .ةهّة
)ؾ( ِلَ ؿبّ ٞالمدةؿ ثّّع ثّّٙم ثرػبجٌة مُ الّلمةهّة ،والجُ ثػاًة الٍّم ِةاػٙة لٌة ِلَ رؤِة
الّعِع من وزٌةت الوَػ المظجلٗة وٝةهت شةاال امةمٌة لالطغ ُٖ االِجبةر لمٗةًّم زعِعةز
الّلمةهّة ثًَّ ٖٙى ايةرا هَػِة ِةمة ومن طاللٌة الّعِع من الجٍزٌةت ،والممةرؿةت،
والمٗةًّم ِمٜن ثومّوٌة وربًٌة بةلصةهػ بعال من اؿجظعام اؿلٍب لةدم للػٖن
وُٖ الصةلة الممػِة ،اهعمرت الوؾةء الّلمةهّةت من طالؿ مٌةم مجّعدة ُٖ الّمِ ٞلَ
ثٍِٙن ًّمة العولة وااللٍلٍّن والمصةٍَٖن الٍٙمٍّن من الًبٙة المدٗٙة.
ٔ
ومُ المصةوالت المؾجمػة لموةًوة االلٍلّة الؾّةؿّة الٜٗػِة واثبةٌِة ،اؿجظعمت الّعِع
من الوؾةء هٗؽ الجٍزي الٜٗػي وِن ّٓػ وُِ ٚمن بةِةدة اهجةج هٗؽ الجٍزٌةت والجُ ًُ
ٔ
ٍٝلٍهّةلّة او ثةبّة للّبػالّة الرعِة ودِةة لػاع الصوةراتً.ؤالء الوؾةء الالثُ هةًون
ٔ
االلٍلّة لّؽ ٖٙى هجّرة لجٍزٌن للّلمةهّة ولٜن اِوة الشجػامٌن الدوات " للدٙةٖة االلّلة"
ٝةثرةةم ِةٝؽ " للدٙةٖة الٔػبّة"
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ٔ
وبةلجٍازي ،الّمِ ٞلَ الدٙةٖة الؾّةؿّة الؾةاعة ومٍازٌة  ٞٝثةخّػاثٌة والمٍّبةت الجُ ثوجرٌة
االهَمة االزجمةِّة والؾّةؿّة الٙةامة
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ٔ
الّلمةهّة ٝةولٍِة للعِمٙػايّة

ٔ
الّلمةهّة ٝةولٍِة للعِمٙػايّة

يةرؽ مّػا
ثٍهّس
ًغى المٙةلة ٝػجبٌة هةقى ؿّةؿُ زؼااػي ثوةٚـ وهُ الّلمةهّة ُٖ الرؼااػ طةلة داط ٞالٍهُ
ٔ
ٔ
الّٔػ مؾجٙػ بّع االؿجٙالؿ .المٙةلة ثوةٚـ ان الّلمةهّة لّؾت ٓػِبة ِلَ الرؼااػ واهٌة اولٍِة
لجص ّ٘ٙالعِمٙػايّة.
ملظك
ٔ
الّلمةهّة ٝةولٍِة للعِمٙػايّة ًُ مٌٍٗم ملٌم و ٚةب ٞللجصعى ُٖ الٍٚت الصةلَ مُ المصٍة
ٔ
ٔ
ٔ
لالؿالم الؾّةؿُ والغي البس شّٙٙة ُٖ الّةلم ثل ٛاالِةم ُٖ.زوٍب المجٍؿى البس المٌٍٗم
ًِػح الّعِع من المٍّبةت والجصعِةت .الرؼااػ ثرةوز ٚلّال ق ٜٞالعولة الدٍّٚػايّة ولٜن
دون الٙعرة ِلَ ثظًُ مفٜالت ِعم ش ٞمفٜالت الّلمةهّة .
شةوؿ الوَةم الرؼااػي الجػ ُّٚوالغي ٚةد الَ بٙةاي واؿجمػارى اؿجوةدا الَ ِعة اؿبةب .اهةى من
الٌةم الوَػ الَ االثمةؿ والّالٚة المّٙعة بّن العولة وااللٍلّّن االؿالمّن ُٖ رٖن
ٔ
العِمٙػايّة ولَٗة الّلمةهّة  ّٕٝ .ول ٞالصةؿ الَ مةًٍ ِلّي؟ مةًُ االؿبةب الٙعِمة
والصعِدة لصعوث ذل ٛوالجُ ٚةدت الَ ثوَّم العولة الٍيوّة بٌغا الف ٜٞوقٜلت ًغى
العولة؟
الّلمةهّة و الصػٝة الٍيوّة
ٔ
الدٍرة الَّّمة بالق ٛلٌة َِّم االخػ ِلَ الؾّةؿّّن الرؼااػِّن بمة ٌّٖم مؾةلَ الصةج) الٙةاع
ٔ
االلٍلُ( وٖػشةت ِبةس )الٙةاع الصعاخُ( والغان ٚةدا الصػٝة الٍيوّة لمعة ربُ ٚػن ٝةهة
ٔ
مبٌٍران بةلّٙم الّلّة لدٍرة  . 1789لٙع ذٝػ ٝالًمة ذل ُٖ ٛمغٝػاثٌمة ،لٙع هةهال من از ٞثلٛ
الّٙم للجصػر من االؿجّمةر ،ولم ثوُ العولة ُٖ ٚةهٍهٌة وال هَةمٌة الؾّةؿّػػَ الٙةام ِلَ
ٔ
ٔ
الجمّّؼ وال الٍهُ ُٖ االِجبةر اًمّة العِن للمرجمُ االللُ ) والغي ٝةن ِالمة ٖةللة ُٖ
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ٔ
ٔ
ثصعِع الٌٍِة ( هوةؿ ًغان الٙةاعان من ازّٚ ٞم ِلمةهّة  .وللجلظّك ِمٜن ان هٍٙؿ ان
العولة ٝةهت ِرلة الووةؿ بّومة ٍ ٞاالؿالم المالذ الػوشةهُ للفّب.
ان مٍ ٕٚالصػٝة الٍيوّة موغ بعاِجٌة وشجَ المصةولة الرػِبة الجُ ثم لّةٓجٌة ُٖ مؤثمػ ؿٍمةم
 1956والغي ِٙع للجّػِٕ بمؾجٙب ٞالعولة الٍيوّة و ّٕٝؿجٍٜن ِلّي .لٙع ثم االثٗةؽ هموّة
ٔ
ِلَ ان الؾؤاؿ لّؽ الِةدة العولة الدٍّٚػايّة المجملٜة والجُ َِٗ ِلٌّة الؼمن ولٜن بوةء
دولة دِمٙػايّة اقجػاّٝة " ًغا ًٍ طًةب ِلمةهُ وهّي ابةهُ رموةن والغي ٝةن ٚةاعا للعولة
الدةلدة والّ ٞٙالمعبػ للمؤثمػً ،غا الظًةب ثػازُ بّع االؿجٙالؿ.
ٔ
الٗجػة االولَٖ ،ػلة َِّمة ثم اًعارًة
هَةم العولة الٍيوّة والغي ٌٍػ ِةم  1962ثبوةى شػس الصعود لؾلب بّن الٍٙة من الؾلًة
الٙةهٍهّة للعولة ،الصٍٜمة االهجٙةلّة لعولة الرؼااػ وشجَ ٌٍٍر هَةم الجّعد الصؼبُ ُٖ ٖبػاِػ
ٝ 1989ةهت الؾلًة مموٍشة بمٍزب من ٚب ٞالمٍاخّ٘ واالؿجٗجةء وٝةن ممصٍبة بإهٜةر
الصػِةت الّةمة والٙمُ،وِلَ الػٓم من يػح اراء ِلمةهّة من ٚب ٞالٍٙمّّن الّػب
ٔ
واالقجػاّّٝن ُٖ خالث من مٍاد العؿجٍر اال ان المةدة  2من العؿجٍر زةءت لجٍٙؿ" االؿالم ًٍ
العِن الػؿمُ للعولة".
ٝةن الٗم ٞالٍاهس الٍاهس بّن الظًةب الٍٙمَ الّػبُ و االؿالمُ واهصة وثم اؿجظعام"
اقجػاّٝة طةلة" للجػّٝؼ وبٍٙة ِلَ اهي ال مرةؿ للّلمةهّة مًػوح ِلَ الؾةشةٖ ُٖ .جػة بن بّال
) ،(1965-1962الغي ٝةن اؿالمُ – شؼب الّٙم -الؾلًة الٍشّعة المٍٗهة بّّعا ِن
المؤؿؾةت االؿالمّة الفّبّة المػثبًة بةلصؼب الٍاشع.
بّع االهٙالب ِلَ اوؿ راّؽ البس الٗم ٞبّن المػِن ّٓػ واهسًٍ ،ارى بٍمعِن ) -1965
ٚ (78ةم بص ٞشؼب الّٙم و بةلّلمةء الغِن ثٍازعوا وبٜػدػة
اط ٞمؤؿؾةت العولة ومن ِةم ٚ 1968ةم بةلجّرّ ٞبٜٗػة الٍٙمّة الّػبّة ز ٚةم بوفػ ٖٜػة
الٍٙمّة الّػبّة وثّّّن المؤموّن بٌة ُٖ المؤؿؾةت الجّلّمّة والٙوةاّة الَ زةهب ثٍازع
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ٔ
الّلمةهّة ٝةولٍِة للعِمٙػايّة
ٔ
االؿالمّّن االلٍلّّنِ .لَ الػٓم من ان طًةبٌم ٝةن مجًٍرا هٍِة مة اال ان ثٍثػا ثرةى
الّلمةهّة وّٚمٌة ٝةن واهصة ُٖ لّةٓة ٚةهٍهة لالؿػة ز الالشةت ٚةهٍن االؿػة الجَ ٝةن
بٍرّٚبة ٚع ٚةم بٌة ُٖ ثٍهؽ لم ثٜن مًػوشة ِلَ الؾةشة الرؼااػِة .ثم ثدبّت الجّةم ٞمُ
ثل ٛالٙوّة ٝػد ّٖ ٞللٍهُ الٙةام ُٖ ِةم ِ،1984وعمة ٚةم الصؼب الٍاشع الٍيوُ بةلجمٍِت
ٔ
ٔ
ِلَ اٝبػ ٚةهٍن ّٖي ثػازُ ِن مٜػجؾبةت شٍٙؽ المػاة لالؿػة ُٖ الّةلم الّػبُ /االؿالمُ بّع
الؾٍّدِة
لمعة ِفػ ؿوٍات وشجَ ثمةِع الصػاؾ هصٍ الجّعدِة ُٖ ٌِع الفةذلَ بن زعِع 1979والجُ
ٔ
ثمّؼت بةلّعِع من االمٍر مد ٞالجصؾن الًّٕٗ ُٖ الٍهُ الؾّةؿُ واالثرةى هصٍ االثرةى
المصةَٖة مرجمّّة .
ٔ
المرمٍِةت الٍٙمّة الّػبّة بعات ُٖ الٌٍَر ِلَ الؾةشة الؾّةؿّة واالٚجمةدِة ،وٝةهت من
مًةلبٌة الظػوج ِن ق ٜٞاالؿالم الّلمةهُ  .وبةطغ ِبةرات ًوػي ؿةهؾٍن والغي ٚةم بجصلّٞ
ٔ
مّٗع لجل ٛالٗجػة الؼموّة .مٜةاع ومؤامػات االؿالمّّن بعات ُٖ الٌٍَر ُٖ المرةؿ الّةم  .وٌٍػ
ٔ
ثةخّػًم ُٖ اشعى الّالمةت ِلَ المرجمُ وبعء الوؾةء الرؼااػِةت ُٖ ارثعاء الصرةب مػة
ٔ
اطػىٖ َٖ ،جػة الدمةهّوةت ،الجصةلٕ بّن ؿلًةت العولة والٌّائت العِوّة االؿالمّة االلٍلّة
ٔ
ّٓػ المؤؿؾّة بعات مُ االؿجٙالؿِ .لَ المّّع الؾّةؿُ لم ِٜن االؿالمّّن راهّّن ِلَ
ٔ
ثةخّػًم والجّّٔػ الغي ٍِٙمٍن بي بةلًبُ  .لٙع ارادوا الؾلًة المًلٙة.
ٔ
ٔ
ٔ
مةِمٜن ٍٚلي بّع الٗجػة االولَ من مةبّع االؿجٙالؿ ،ومن الٍاهس للّّةن ان العولة بعات ُٖ
الٍلٍؿ الَ االؿجوجةج الغي المٗػ موي.
ٔ
ٔ
ّٓةب الّلمةهّة ؿةر زوبة الَ زوب مُ الؾلًٍِة والعِٜػجةثٍرِةً ،وةؾ ِالٚة بةلجةّٝع وثةخّػ
ٔ
لالخوّن ِلَ بّوٌمة البّن .الصّٙٙة ٝمة ثم مفةًعثٌة ِلَ ارض الٍا ُٚوٝمة ثم ممةرؿجٌة ُٖ
ٔ
ٔ
الصّةة الصّّٙٙة ًَ اِٙع بٜػدّػ ً .وةؾ وا ُٚواشع مؤٝع ان الّعِع من الؾّةؿّّن الرؼااػِن ٚع
ثعربٍا ِلَ الصعاخة والجُ ًُ مٍازِة للصٜم الغاثُ ،وبةلؤاؤ اثرٌت هصٍ الّلمةهّة
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ٔ
الّلمةهّة ٝةولٍِة للعِمٙػايّة
ٔ
ٔ
ِلّوة اال هوؾَ ان مٌٍٗم الّلمةهّة لي ارثبةط وخّ٘ بٗػهؾة ِلَ المؾجٍى االهؾةهُ لغا ِلّوة ان
ٔ
هةطغ الجةرِض ُٖ االِجبةر ،المّةرهٍن لجل ٛاالثرةى ٚعروا هٗؾٌم ُٖ الجٗةوض ثٙعِػا ٚلّال.
ٔ
ان ًؼِمة ثّؼي اورز -وًم المرمٍِة المجّةوهة مُ الرمٌٍرِة الٗػهؾّةٝ -ةن لٌة اخػ ٝبّػ ُٖ
ثٙلّّٚ ٞمة ثل ٛاالثرةى الٗلؾَٗ وًٍ الّلمةهّة.
وبعون الجٍؿُ ُٖ اشجمةالت طّةلّةٖ ،ةن امٜةهّةت ولٍؿ الصةلة الرؼااػِة للججفةبي مُ الصةلة
الجػّٝة والجَ ٍٝهٌة ٝمةؿ اثةثٍرؾٝ ،ةن بةالؿجٙالؿ ،ولٜن ٝةن ًوةؾ ٍػوؼ ثةرِظّة مظجلٗة
ُٖ الٍٚت وًوةؾ اطجالؼ بّن العوؿ
وُٖ الوٌةِة وبةلوَػ الَ الؾؤاؿ الغي ثم يػشي ًوة من وزٌة هَػ اطػى ،بمٜووُ الجٍل ٞالَ
ٔ
طةثمة ان امٜةهّة ثص ّ٘ٙالّلمةهّة مُ هَةم العولة الٍيوّة ثم اشبةيي مُ ّٓةب العِمٙػايّة
ُٖ ذل ٛالٍٚت.
ٔ
الٗجػة الدةهّة  :رُٖ االلٍات لجص ّ٘ٙالّلمةهّة
ٔ
ٔ
الٗجػة الجةرِظّة الدةهّة بعات ُٖ ٖبػاِػ  1989مُ ثٍازع الوَةم الصؼبُ المجّعد ،لٙع بعاثصّ٘ٙ
الوَةم العِمٙػايُ من البةب الظلُٗ .
ٔ
الصّٙٙة من ِةم  1980وؿًّػة الصؼب الٍاشع بعات ُٖ الجػازُ ِلَ ِع البػابػة
الغِن هةدوا بةلعِمٙػايّة والّلمةهّة .بّومة ٍ ٞاالؿالمٍّن مجمؾٍٜن بةلعولة الدٍّٚػايّة .
وُٖ الوٌةِة ومُ اهظٗةض اؿّةر الوٗى زّلت الؾًّػة الٜةملة َٖ  1988لٌم
ثل ٛالمرمٍِجّن ٝةهة اال ٝػدػ ٖةِلّة ِوعثصعِةلعِمٙػايٍّن ًم من ِةهٍا من ّٓةب الصػِةت
الّةمة ِلَ ِٜؽ االؿالمّّن والغِن ٍ ٞلٌم الص٘ ُٖ بوةء المؾةزع والعِةِة من طاللٌة
الٖٜةرًم ،امة العِمٙػايٍّن ٖٙع ثم الجوّّ٘ ِلٌّم ُٖ  ٞٝمٜةنّٓ .ةب االِعولٍزّةت و
ٔ
وهٍح العؿجٍر اًَِ الٗػلة للّعِع من الجّةرات الؾّةؿّة ُٖ الٌٍَر والجُ زادت من ٍٚة
ٔ
اِعاء العِمٙػايّة .
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ٔ
الّلمةهّة ٝةولٍِة للعِمٙػايّة
ٔ
االؿالمٍّن ) َٖ االهجظةبةت المصلّة االولَ ٍِهٍّ  1990واالهجظةبةت البػلمةهّة ُٖ دِؾمبػ
 ،(1991زبٌة االهٙةذ االؿالمُ اهجفػت ُٖ  ٞٝارزةء الرؼااػ ،وٝةن االلجؼام بّٙم الٙبّلة ًٍ
االؿجدوةء.
ٔ
ٔ
ٔ
ومن خم بعات الٗجػات الّمّبة ُٖ الججةبُ ،وٝةهت الوصّة ارواح الّعِع من االٖػاد ،شٍالَ
 100000قظك ٚجلٍا َٖ ِفػ ؿوٍاتٖ .رػ الرّـ المٍ ٕٚوثّةم ٞبٍشفّة واو ٕٚالّملّة
ٔ
االهجظةبّة بّن المػشلجّن  .ولم ًٍِ ٕٚغا الٍهُ الرعاؿ العااػ بّن الجةخّػ الؾلبُ واالِرةبُ
لٌغا االهًٙةع.
ٔ
وُٖ اِٙةب ًغا المٍ ٕٚمبةقػةٖ ،رػت يػِٙة ثّةم ٞالرّـ الظالٖةت بّن الجفّٜلّن
ٔ
ٔ
االؿةؿّّن العِمٙػايّّن وًمة الربٌة االقجػاّٝة و الجصةلٕ من از ٞالدٙةٖة والعِمٙػايّة.
ٔ
وبةلٍّدة للػؿةلة االللّة والجُ ثم لّةٓجٌة َٖ ِةم  1954هةقعت ًةثةن المرمٍِجةن الٍّدة
للّلمةهّة ،شةولت الربٌة االقجػاّٝة لّةٓة مٌٍٗم زعِع وًٍ" العولة المعهّة" والٗم ٞبّن
المرةلّن العِوُ والؾّةؿُ ،بّومة هةدى الجصةلٕ من از ٞالدٙةٖة والّلمةهّة ِلوّة بةلّلمةهّة
وٖم ٞالعِن ِن الؾّةؿة.
ٔ
ُٖ الجمٍر االطّػ ،لم ثٜن الّلمةهّة ٓػِبة ِن الرؼااػ بةلوَػ الَ الّةدات الجٙلّعِة ،وُٖ
الصّٙٙة ُٖ الٙػى والجُ ثؾًّػ ِلٌّة الصّةة الػِّٗة طةلة موةي٘ الٙبةاٝ ٞةن ًوةؾ ٖم ٞثةم
مبّن الصةلة الػوشةهّة والؾًّػة الؾّةؿّة .ثل ًُ ٛالجرةرب الجُ ِرب ان هّّع اهجةزٌة َٖ
ايةر الصعاخة والجًٍر.
وبةالثٗةؽ مُ المٌٍٗم الٗػهؾُ ،اهي الًػِ٘ الَ الّةلمّة الجُ ِرب اال ثٍٜن ٖٙى مٙبٍلة
ٔ
ولٜن اِوة .والوؿ مػة ثٍٜن ًوةؾ دٍِات لػِصة للّلمةهّة ُٖ الرؼااػ.
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ٔ
الّلمةهّة ٝةولٍِة للعِمٙػايّة
ٔ
الجٍاٖ٘ بّن االثرةًةت المصةَٖة وااللٍلّة:
الًػِٙة الجُ اقجّلت بٌة االشعاث بّع اهجٌةء الّملّة االهجظةبّة زّلت من المؾجصِّ ٞالج
ٔ
ٔ
مةثػثب ِلَ االوهةع ِةيّٗة ورمؼِة بفئ من الٌعوءٝ .ةن الظػاب ٚع ِم  ٞٝاالرزةء ،والغي
اؿٙى  ٞٝخٍابت العولة الٍيوّة ،لٙع ثم اؿجٌعاؼ الػمٍز من المدّٗٙن الّلمةهّّن من ٚبٞ
ٔ
االرًةبّّن ٝ .ةن اطجًةؼ الوؾةء وارؿةلٌن ٔٝوّمة المػاء االرًةبّّن امػ قةاّة.
ٔ
ٔ
ومن داط ٞمن امجلٍٜا الؾلًة ،هٗؽ الظًةء بعات مػة اطػى ُٖ الٌٍَر .بعء ِملّة اهٗةء
ٔ
الفػِّة والجُ بعات ِةم  1995مُ بعء االهجظةبةت الػائؿّة الجّعدِة ،والجُ قةبٌة الجؼوِّػ،
وِلَ الػٓم من الجٌعِعات من ٚب ٞاالؿالمّّن ٝةن ًوةؾ مفةرٝة قّبّة واهصة .وُٖ اهجَةر
هجةاذ الّملّة بػمجٌة.
ان ّٚمة مة شعث من ٚب ،ٞزوبة الَ زوب مُ الصٗةظ ِلَ المٜةؿب من الؾلًة الٙةامة
اشعث الّعِع من المٗةرٚةتِ .لَ الػٓم من ان االلٍلّّن االؿالمّّن ثم ًؼِمجٌم ِؾٜػِة –
بٗو ٞالجّببة المرجمّّة -ولم ثّع لٌة الٜلمة االطّػة ؿّةؿّة –بٗو ٞمٍا ٕٚالؾلًةت-
ٝةن االؿجٗجةء االطّػ الظةص بمّدةؽ الؾالم والممةلصة الٍيوّة ،والغي همن الٍّٗ ِن
ٔ
االرًةبّّن واِوة العار ٍِٗ ِن الروٍد ٝةن مؤقػا واهصة للجٍاٖ٘ بّن االثرةًةت املصةَٖة
ٔ
وااللٍلّة والجُ ٚةدت الَ بؼوغ اثرةى" االؿالم االزجمةُِ" .ولؾٍء الصٌ ٖةن طعِة ثلٛ
ٔ
الجّعدِة بةلوَػ الٌّة من وزٌة هَػ اطالّٚة وؿّةؿّة واِوة ِلَ مؾجٍى وزٌة الوَػ
االهجظةبّة ٝةهت بػِةِة وزِػ الظةرزّة الٗػهؾُ بمٗجٌة " اؿجفةرة دِمٙػايّة"
وُٖ الظجةم اود ان اٍٚؿِ ،لَ الػٓم من ٌٍٍر ارًةلةت داط ٞالمرجمُ الرؼااػى لممةرؿةت
ٔ
دِمٙػايّة وِلمةهّة والجُ ارادت ان ثجةح لٌة الٗػص للجٍازع ،اال ان ٖٜػة الّلمةهّة الزالت
ٔ
ٔ
زعِعة ولم ثجبلٍر  .والن الٙوّة ثم االثؾّةء ِلٌّة وثةمّمٌة من از ٞمٜةؿب ؿلًٍِة ،اال اهٌة
الثؼاؿ الومةهة الزدًةر العِمٙػايّة  .الًػِ٘ الزاؿ يٍِال وبي الّعِع من المٍّبةتِ ٌٍٖ ،رب
ٔ
ان ِبعا من المعارس والجُ ثف ٜٞوُِ المٍايوّّن.
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ٔ
الّلمةهّة ٝةولٍِة للعِمٙػايّة
ٔ
ٔ
لغا ِلّوة ان هظجةر اثرةى رمؼى هوُ ّٖي" الدٙةٖة" ُٖ الٍؿى  .لٙع ثم اٚوةِوة ان الصعاخة
ٔ
ثججص ٘ٙمن الجّلّم والجعرِب واِوة ثرعِع الظًةب االؿالمُ .هصن ُٖ الروٍب ال ثوٙموة
ٔ
الفرةِة ،مة ِوٙموة ًٍ اًجمةم الفمةؿ الغِن ِجّةوهٍن مُ االلٍلّّن وال ِظرلٍا .
ُٖ هٌةِة المًةؼ ٖةن الّلمةهّة ًُ مة ثص ٘ٙالجٍازن بّن الّةم والظةص ،والٗم ٞالغي ًٍ
لصُ للجوةٓم الؾّةؿُ واالزجمةُِ والرؼااػ ُٖ شةزة مةؿي لي لجظًٍ طًٍات هصٍ الصعاخة.

الصٍاقَ:
 .1مصمع بٍهّةؼ شعدًة بةلدٍرة الٗػهؾّة ِةم  ) 1789مغٝػة من ٚب ٞؿّمٍن بلٍموجةؿ(
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الٗم ٞال ِوّٕ العِن
الٗم ٞالِوّٕ العِن
لٌّب بن قّض
ملظك
ُٖ مؾةًمة مصعودةِ ،لم مؾلم ٖػهؾُ ًِػح زعلّة ان ًوةؾ ِالٚة اِرةبّة بّن همةن
الصّةدِة ُٖ المرةؿ اِالم) بمة ُٖ همن هَةم ثّلّم ِلمةهُ( والٍّدة الَ العِن ٝػؿةلة.
ٍلت ممةرؿة الفّةاػ العِوّة لمعة ٚػن ُٖ ٍ ٞالٗم ٞبّن العولة والٜوّؾة ًُ ممةرؿة لٗجػة
زموّة يٍِلة ثصجةج موة االن ثصلّلٌة ورؿم بّن االؿجوجةزةت.
ٔ
ًوةؾ اقّةء ثدّػ اًجمةم المؤموّّن بةالدِةن وًُ ان ثرػبة الممةرؿةت الّلمةهّة اِةدت ٞٝ
ٔ
االدِةن مػة اطػى الَ العولةٌٍٍ -ر رؿةلة الٗم ٞالجةم والّٔػ مجةخػة بةلظٍؼ من اؿجظعام
ٔ
ٔ
الٍٙةِ -ؤمن االٖػاد ِوعمة ثجةح الٗػلة لّعم االِمةن وٚعرة االٖػاد ِلَ ممةرؿة قّةاػًم بمة
بجوةؿب مُ شّةثٌم الٍّمّةٌٖ ،غا ٍِلع االلجؼام ولّؽ اٝػدػ من ذل .ٛان ممةرؿة الفّةاػ
ٔ
ٔ
ٔ
العِوّة الٙلّلة والجَ ثٍٜن شّّٙٙة وال ثػثبى بةى ق ٜٞمن االقٜةؿ بةلوٗةؽ االزجمةُِ او
ٔ
الجٍدد للٍلٍؿ الى يمٍح مٌوُ ثجٍٜن هجّرة ذل.ٛ
ٔ
ٔ
ان ثٙلّك العِن لّمبس مؤؿؾة لّؽ ّٖي اى ق ٜٞمن اقٜةؿ الظّةهة للػؿةا ٞالعِوّة،
ٔ
وِلَ الّٜؽ ٖةن ثل ٛالًػِٙة ثّّع العِن ٝػؿةلة مػة اطػى،ان الٜوّؾة والجُ اهفةًة
المؾّس ًُ دٍِة الطٍة ِةلمّة ،والمرجمُ الّلمُ لالمة ثم طلٙي ٖٙى من از ٞالمؾةهعة
والفٍّر بةالهجمةء وثٍال ٞالجعرِؽ االؿالمُ .ان اؿجظعام ٝلمة" المرجمُ" ِوع الصعِح ِن
المؾلمّن ًُ ثؾمّة لٍِٔة مجؾةًلة ان لم ثٜن مرػد ثؾمّة.
ٔ
ومُ ذلٖٙ ٛع اهةءت ثرػبة ِلمةهّة العولة الوٍر شٍؿ بّن الٙمٍر ُٖ االطالؽ والمّةهُ
والّٔبّةت.
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الٗم ٞال ِوّٕ العِن
ٔ
لول ُٙالوٍء ِلَ االرثبةؾ ولن هٍٙؿ المةزؽ او الٗف ٞالوةثذ ِن الجّلّم الّلمةهُ ُٖ مٌمجي
ٔ
ٔ
لظل٘ ازّةؿ زعِعة  .الجّلّم ال ِّوُ ٖٙى ثعرِب الٍّٙؿ وملئ الٍّٙؿ بمظجلٕ االهٍاع من
ٔ
المّلٍمةت .الجّلّم ِّوُ ٞٝ ،مة ؿب٘ بةإلهةٖة إلَ ه ٞٙمرمٍِة من الّٙم ،ادوات ِٙلّة،
ٔ
ٔ
الجؼام ،مؾؤولّة ،وّٓػًة من الٗوةا -ٞشجَ وان ٝوة الهّلم من اِن ؿورعًة ا والَ اى هَةم
ؿوؾجوع ِوع ثًبٌّٙمٖ-ةالمة لّؾت مرمٍِة من اقٜةؿ بةردة ومؤؿؾةت زةمعة ب ًُ ٞروح
ٔ
وّٚم ومؾةر هصٍ االٖ٘ .واثرةى هصٍ مؾةر زعِع.
ٔ
ؿؤاؿ دار ُٖ ذًوُ ،موغ ان بعات اٝػجب ُٖ ٚوّة العِن و الجّلّم الّلمةهُ  ًٞ :من الممٜن
شٙة الٗم ٞبّن الرؼء الػوشةهُ لالهؾةن ووِّي بةالمٍر؟

ِوعمة هػِع داامة الجٗػٚة بّن العِن والؾّةؿة ،ان ٝةن ًعٖوة االؿةؿّػػَ والٍشّع ًٍ ٖمٞ
العولة ِن  ٞٝالمؤؿؾةت العِوّة وبةلجرػبة اثوس ان ًغا ِلَ المؾجٍى الجوَّػى او الّملَ
مؾجصّٖ ،ٞمن المؾجصّٖ ٞم ٞالػوشةهَ ِن الّملُٖ ،ةلًبّّة االهؾةهّة ثجٍٜن من
المصٍرِن ًٞ ،من الممٜن الٗم ٞبّن الؾلٍؾ االهؾةهُ المؾؤوؿ والومّػ والٍزعان
والٙوةِةت؟
ٔ
ًوةؾ ٓغاء للػوح ُٖ ًغا االمػٖ ،ةلٍٙاهّن الّٙلّة ال ثجم لّةٓجٌة لجرّب ِن االؿبلة
المّجةّٖؼِّٙة ،وُٖ هٗؽ الٍٚت ،مةًُ االؿجٗةدة من وزٍد زؼء روشةهُ داطلَ ال ٍِّد بةى
ٔ
ثةخّػ ِلَ المرجمُ؟
ٔ
لوعع ًغا ل ٜٞقظك لّصعد ِةداثي الػوشةهّة والٗلؾّٗة الظةلة بي ،مة ٌِم شٙة ًٍ اهوة هوفة
ٔ
ُٖ هٌةِة االمػ ّٚم مفجػٝة.
ٔ
الٍِزع ُٖ وٚجوة الصةلَ اى امػ ِؾجعُِ الجػلع والجٍثػ ُٖ الّالٚة بّن العولة والٜوةاؽ وُٖ
الّةم ًوةؾ اؿجٙػار ازجمةَِ ِةم ُٖ الّالٚة مُ العِن ِ .مٜن ان ٍِٜن ٚع شةن الٍٚت للعولة
للجّةم ٞمُ العِن ِلَ اهي" اشجّةج للمٍاين" مد ٞالػِةهة والٗنٝ ،مة ثٍلَ العولة اًجمةم
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الٗم ٞال ِوّٕ العِن
للمّع ولّع االؿمةؾ و ٞٝاهٍاع الٌٍاِةت الجَ ِمةرؿٌة المٍايوّن والجُ بالق ٛالث ٞٙاًمّة
ِن االِمةهّةت والػوشةهّةت .ان لم ِجم ثص " ّ٘ٙاالشجّةج من المٍايوّن" من ٚب ٞالعولة،
ٔ
ٔ
ثل ًُ ٛااللٍلّة ،الصػٝةت الًةاػّٗة او اٝػدػ اًجمةم وثػاهُ وِوةِة  .لٙع راِوة الّعِع من
االمدلة لغلٛ
ومن خمِ ّٕٝ ،مٜن ان هرّ ٞالعِن ِجصعث وٌَِػ مرعدا والجظلك من الجٍثػ الَةًػ داامة
ِوع ذٝػ مٍهٍع العِن وِةداثي ُٖ المرجمُ وِالٚة مؤؿؾةت العولة بي؟
ٖػلة زعِعة للصٍار ُٖ ٖػهؾة:
اهٌة لٗػلة وزٍد االؿالم وٌٍٍرى ُٖ ٖػهؾة ،واالًجمةم بّّٜٗة ثٍِٜوي ٚع ثٍٜن ٖػلة ؿةهصة
ٔ
للوَػ بف ٜٞمظجلٕ لالؿالم ،الن الغاٝػة الرمّّة لعى المؾلمّن الٗػهؾّّن لّؽ بٌة مة ًٍ
ٔ
هع الّلمةهّة او هع البًػرّٝة والغى ٝةن اؿةس هفةة الجّلّم الّلمةهُ ولم ِّةهُ المؾلمّن
ٔ
من اى اخةر زةهبّة من ًغا الف ٜٞمن الجّلّمٖ ،جرػبة ًؤالء المؾلمّن مُ العِن ثظجلٕ
اطجالٖة ِن ثرػبة  ٞٝمن المٍايوّن الٜةخٍلّ ٛوالبػوثٍؿجةهت ِلَ ؿبّ ٞالمدةؿ.
وبؾبب ًغا الجةرِض الّةلٕ والمؤلم هرع ان ٝػدّػ من الٜوةاؽ الجٙلّعِة ثجؾلس بةلصغر ِوع
ٔ
مصةوالثٌة العطٍؿ للصّةة الّةمةٌٖ ،م ِٗولٍن اؿجظعام طًةب المؾةهعة ،االهؾةهّة او العِم
ٔ
المفجػؾ اٝػدػ من ذٝػ اؿم الػب او االِمةؿ الظّػِة.
يػِٙة ثّبّػ المؾلمؾؾن ِن ٚوةِةثٌم َٖ الصّةة الّةمة مظجلٗة ِن الؾةبٙة ٌُٖ ،ثجؾم
بةلٍِّٗة واشّةهة البؾةية المظجلًة بةلؾغازةٖ ،ةلمؾلمّّن ِػددون اؿم هللا َٖ طًبٌم
ٔ
وٍِٙمٍن بةلمالة والفّةاػ العِوّة َٖ اى مٜةن واى وٚت دون الفٍّر بةى شػج او طر،ٞ
ٔ
ٌٖم ال ِفّػون بمعى وِم٘ االقٜةلّة ِوع شعِدٌم ِن العِنٌٖ ،م ِلَ ّٓػ وُِ الَ اى معى
ذٝػ الٙوةِةت العِوّة ِرلب ؿظػِة واشّةهة رٖن ِٙلَ لمن ِؾجمُ ل ،ٛذل ٛلّعم وزٍد
ٔ
ٔ
ثػاث او ٝػاًّة لالامة مجةللة وٌٍٍر االؿالم زةء َٖ ٖػهؾة بّع مةايل٘ ِلّي الصػب بّن
الٗػهؾّجّن .
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الٗم ٞال ِوّٕ العِن
ان ٌٍٍر دِن وثًٍرى مُ ِعم ثٍازع اى من المفٜالت الوٗؾّة ثرةًي ِرلب الٗػلة لظػوج
المفةِػ الؾلبّة ثرةى العِن والجّٜٗػ بٌعوء ُٖ دور الػوشةهّة لالطالؽ وُٖ بوةء الفظمّة
االهؾةهّة.
ُٖ شّن الجفبح بةلصػِةت الٗػدِة ،الّٙالهّة ،والصّةد الغي ٍِٜن ٖٜػ المؤؿؾةت الّةمة،
الٍِزع قئ ِموُ الّعِع من الممةرؿةت العِوّة والجُ ثرّ ٞالمرجمُ ِؾجّٗع من هجةاذ ثلٛ
الظبػات والجُ ثًٍرت من بلع الطػى  .الظبػات الصّةثّة الٙةامة ِلَ االِمةهّةت العِوّة الِرب
ان ثٍٜن ممعر ِةر او اهؼِةج  .ممةرؿة العِن بةلجّةِـ ًٍ ممعر شػاؾ وممعر لالطالؽ ٚةبال
ٔ
للجًٍر او الجًبّ٘ واشّةهة الػٖن .
ٔ
اهي من الؾٌ ٞثٙعِم ق ٜٞالصّةدِة ِن الصّةة الّةمة ِلَ اهٌة لّؽ لٌة اى للة والِالٚة
برمُّ االدِةن.وُٖ الصّٙٙة ٖةن مَّم الجصّٗؼ والمرٌٍد ِِ ُٙلَ الجّلّم الّلمةهَ لٍّٜن
ٚةدرا ِلَ ثصٍِ ٞطمٍم االمؽ لّمبصٍا شلٗةء الٍّم والغِن مػوا بجرػبة مدمػة وطمبة وبٌة
موةٚفةت مبٌػة.
وُٖ ٍ ٞالجّلّم الّلمةهُ ،لم ِّع للعِن اى ِع ُٖ ٌٍٍر الّلمةهّة بٌغا الفّٖ ،ٜٞرب
اؿجظعام الٜلمة ٝمرػد ٝلمة وبٜةم ٞاالؿجٙاللّة يٍاؿ الٍٚت
ِورػؼ العِن بةلًبُ ِن مؾةرى ِوعمة ِجرةوز لالشّةثي و ِصّع ِن مؾةرى وِصةوؿ ٖػض هٗؾي
مؾجظعمة بّن يػؽ الؤى.
ُٖ ًغى الصةلةِ ،رب ثرػِعى ثمةمة من  ٞٝالمالشّةت االدارِة وازالجي بةلٜةم ٞمن المرةؿ
الؾّةؿُ – زؼِبّة للصٗةظ ِلَ شمةهجي وشمةِجي من االهعٖةع والجّٜٗػ المٌوُ-
ُٖ ًغا الٙػن ،الفٍّر العِوُ ٚع ِؾبب الجػازُ ن الٙوٍات المٍللي الّي ِرب ان ِجم الجّةمٞ
مٌّة ٚب ٞاهجفةرى  .ان لم هصعد مٜةن العِن ُٖ المرجمُ ٖلن ِظجُٗ بِ ٞلَ الّٜؽ ٖؾّجًٍر
ِلَ هصٍ ٍٖهٍي وؿّظػج ِن ايةرى.
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الٗم ٞال ِوّٕ العِن
ثٍهّس
ًغا المٙةؿ ثم يبّي بمٍاٖٙة الٜةثب وثم ثف ّٜٞاؿةس ًغا الّػض ُٖ زلؾة هؾةء ُٖ ٍٞ
ٍٚاهّن المؾلمّن ِن الّلمةهّة والجَ ِٙعت ُٖ مؤثمػ الوؾةء والجومّة َٖ بةهٍٜؾ ؿوة 2005
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مٍاد ذات للة
المٍاد ذات الملة 1
هًٍّّٝ ٛن
ٔ
امػاة واشعة ُٖ الصػب
مػِم همةزي وٖةؽ بّن  personifiالظلّذ
ٔ
ٔ
المعاٍّٖن اللّبػالّة واولب ٛالغِن ِػِعون شٙة المؾةواةوٚب ٞاؿبٍع ُٖ ،شٗ ٞاؿجٙبةؿ ُٖ واشعة من
ٔ
ٔ
لوعهةلٗوةدؽ اقع إبجغاال ،ثلٙت مػِم همةزي واالطجّةر و  certifiوّٝت ثّٗع اهٌة
ٓ
ٔ
الّلمةهّة ِةم  .2005الرمٌٍرمن الرمّّة الٍيوّة الّلمةهّة ًل،ٞولٜن ال اشع الشٌ اطػ.
ٓ
ٔ
للًٍلة ٖ rstةي ،وِلَ هًةؽ اوؿُ ال مبةالةمدّػة للعًفة .الرمُّ ثٙعِم الرمّّةطػ مُ الرٍااؼ ُٖ ًغى
ٔ
ٔ
االِةم  --شجَ المصّّٗوةلصمٍؿ ِلٌّة .إذا اًِّت زةاؼة الجًّٔة لّفم ٞزمّّةلٗةاؼِن ،لن ثٍٜن
ٔ
ٔ
ًوةؾ مؾةشة ُٖ الّؾةراوراؽ للصمٍؿ ِلَ االطبةر .وِالوة ِلَ ذل ،ٛالّلمةهّة ًّال ِؼاؿ ؿبب ٓػِب
ٔ
ٔ
االيٍارِ .لَ الػٓم من االمجّةزاثمن الٜوةاؽ الموفةة ،وًغا ًٍ واشع موُٗ مَّم البلعان اإللصةدِة ِلَ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االرض .واالؿةٗٚة والؾلًة ولٜن ال ثةخّػ ،وٖٜػة ان ٝوت ُٖ شةزة الَ الٍٙي الفّٜمة شػٝة لمٜةٖصة
 uence inflالعِوّة ال ثؼاؿ ِفّػ ٓػِبة.
ٔ
مد ٞالرمٌٍرِة ،الّلمةهّة ًُ مدةلّةالجُ ِمٜن ان ثصمؽ الٙلّلة ُٖ شّن ثػؾ
الّعِع من البػد.لٍّد الّمّن المؾّصُ ُٖ الٍالِةت المجصعةالعوؿ والّمّن اإلؿالمُ ُٖ  ٞٝمٜةن،
من المعارس العِوّة والػٚةبة العِوّةٝؾػ الػهة ِن الوٗؽٍِ 7 ُٖ .لٍّ
ٔ
ِوبُٔ ان ٍِٜن ُٖ مٌب الجٗرّػات إلَ ًّٚة .لٜن الٍٜمّعِة إِلّوْ الٜةرِٜةثّػ هٍع من الوةاب ،الغي
ٚع ٍِٜن ٚلّال ؿظّٗة لٜوٌة ال ثؼاؿ ُٖ زًٍػًةالا٘ ،ال ثؼاؿ لٍر لمَّم الوةس موةلعِوّة ُٖ اهٜلجػا،
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ِلَ اال ٞٚالن ًوة ٌٍٝالصّٙٙة ُٖ ذل) .ٛاهٌة مؾةلة مظجلٗة ُٖ قمةؿ اِػلوعا وِلَ الؾةش ٞالٔػبُ
الؿٜػجلوعا ،ؿ
ٔ
واهس االؿبةب(.
ٔ
لٌغا ٝلي ،مػِم همةزي والٔمٍهال ثؼاؿ مصّػة .وٚةلت إهٌة ِرب ان ثٍٜن لّبػالّة
ٔ
ملم٘ الٗجةة .وٚع ثم ذل ٛمن شّةثٌة هؾٍِة مجفعد ٖ ghtsةي اهًٌةد المػاة
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ٔ
اِومة وزعت ذل .ٛولعت ُٖ يٌػان ،لٜوي اهًػ الَ ٖلٍرِعا مُ ِةالجٌة ِوعمة
ٔ
زلبت الدٍرة اإلِػاهّة إلَ الماللُ الؾلًة .بّع ثظػزي ُٖ امّػٝة ،ذًبت
ٔ
ٔ
للّم ٞمُ الٗٙػاء ُٖ الؾٍدانِ .وعمةاؿؾت االؿالمّّن ؿًّػت ،قبٜة ثصت االرض لصٍٙؽ اإلهؾةن.
ٔ
لٌة ثم ثٗرّػ ثًُٔ واهًػت إلَ ثفّٔ ٞمػة واشعة مػة اطػى .وٚةلت اهٌة ثّػهت لصملة بعوام ٝةمٞ
ٔ
ٔ
من از ٞشٍٙؽ الفجةت اإلِػاهُ ،ومؾةِعةالالزبّن ُٖ زمُّ اهصةء الّةلم هرّرة وإلَ لمن ِؾجمُ ِن
لؤم موُٗ مّةملة الوؾةء.
ِوعمة ٍِٜن ٚةهّة اِػاهّة شٜم االِعام قوٙة ُٖ ِ 16ةمة ٖجةة لممةرؿة الروؽ طةرج هًةؽ الؼواج – ِّوُ
قو٘ شػّٖة لٌةِ ،لَ شع ثّبّػى الرٍلة الظوةٚػٚبجٌة هٗؾي  --همةزي الموَمة الّةلمّة االشجرةزةت .ؿالح
ٔ
ٔ
لةشبة اٖو ٞالظًةبُ ًٍ لٌةولٕ االؿجصٍاذ من الدٍّٚػايّة.
ٔ ٔ
الٙةهٍن ُٖ اِػان لّؽ ٖٙى ِؾمس للمػاة ان ثٍٜهػق٘ بةلصرةرةٝ ،مة ثٍٙؿ ،ولٜوي ٖةؽ شرم الؿجظعامي
ٔ
الصرةرة ،بِ ٞرب اال ٍِٜن ٓةِةالمّٔػة ُٖ شةلة ِؾجٔػؽ وٚجة يٍِال لٙجلٌة والٍٔٓةء ِصم ٞبةلمل،ٞ
ٔ
ولٜن ِرب اال ٍِٜن ٝبّػا زعاامة ُٖ شةلة مة إذا ٝةهت ارؿلت ِلَ الٍٗر وهَٗ الٍٔٓةء ؿةدو –
ٔ
الروؾّمجّة رؤِة ثجةلم.
ٔ
اهٌة وؿةا ٞاالِالم ودِة والٙػاءة والٜػجةبة ،ولّؽ اٚلٌة
ٔ
الهٌة ثعِػ ومٙػًة لوعن
الجلٗؼٍِن العولُ الغي اإلهرلّؼِة بػامذ
ٔ
لٌة اخػ ٝبّػ ُٖ الفػؽ االوؿى.
ٔ
بّع واشع من اًم من الوؾٍِةت
لم ِٜن الّةلم الوةمُ ِلَ
ٔ
المػاة ؿةِة .لٙع بصدت لعِوة ِ ٞٙهظم
ٔ
ٚةِعة البّةهةت وِمٜن ان ثرع واشع ٖٙى ذٝػ
لٌة ُٖ المصةٖة الٍيوّة طالؿ الّٙع المةهُ
ِ 10ةمة .ذات الجّٜٗػ الؾلّم ،والوةس الغِن ِمّلٍن الَ الّؾةر
لٙع ثػازٍّا ِن مػِم همةزي
ٔ
الهٌة مدلمة اؿجّعاد للجمعي لٌة
الجؾةمس من الٌٙػ والَةلمّن
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ٔ
اهٗؾٌم.
ٔ
وٝةن ًغا الٙػار من الؾّةؿّّن واؿُ االٖ٘
ٔ
ُٖ اوثةوا للؾمةح للمصةٝم الفػِّة ُٖ ٝوعا
لم الغي لبلعًة .وٚةلٍا لٍ ٝةهٍا
ٔ
لم ِدبتٖ ،إن االٚلّة المؾلمة
مٌمفة وٍِٙؿ طالؼ ذلٝ ٛةن
ًٜغا بٍهٍح وبؾةية الّومػِة.
بّع ؿوٍات من ؿمةع ًغا مة بّع الصعاخة
ٝالم ٖةرغ ،واهٙلبت همةزي .لمةذا ٝةن ،وٚةلت اهٌة
ٔ
يلب ،من المٗجػض ان اللّبػالّّن ثًُّ داامة
ٔ
'االؿبّٙة ِلَ المّةِّػ الدٙةّٖة والعِوّة،
ومُ ذل ٛرزّّةِ ،لَ الٜةان البفػي
ٔ
وشٌٍٚٙة؟ لمةذا ٝةن من اهٌم داامة
ٔ
ٔ
ثَةًػت ان الدٙةٖةت االطػى مظجٍم
مػبّةت دون لػاِةت طةلة بٌم و
ٔ
ٔ
اؿجٔػؽ 'الرؼء اال ٝػدػ رزّّة من ان
المرجمُ 'ممد ٞاِجبةرا من المّجٙع
والدٙةٖة الرةمّة.
ٔ
ُٖ مػور الػهّن ،وِوبُٔ ان ِّل٘ الجُ
لٍشة اإلِالهةت ُٖ  ٞٝالعراؿةت الدٙةّٖة
ٔ
اِوةء ًّبة الجعرِؽ وزارة اِجٌٍؿ ،لػشت
ان المفٜلة مُ الوؾبّة الدٙةّٖة
ٔ ٔ
واهي اِع ِومػِة موظٗوة
الجٍّٚةت.
'وِفرُ الجؾةمس واشجػام socalled
ٓ ٔ
اراء االٚلّة والمّجٙعات ،بعال
من اشجػام البفػ .البفػ
ِؾجص٘  ٞٝاالشجػام و ،ولٜن لّؽ زمُّ
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ٓ
اراء ومّجٙعات ثؾجص٘ االشجػام
والجؾةمسً .وةؾ بّن الغِن ِّجٙعون
ٔ
ُٖ الٗةقّة والجٍٗؽ االبّن ،ودوهّة
ٔ
ٔ
المػاةِ .رب ان ثٍٜن مصجػمة؟
ٔ
رِجفةرد زُ إِٗةهؼ ،اؿجةذ الجةرِض الصعِح
ٔ
ُٖ ٝةمبػدج ،اقةر ُٖ العٖةع ِن
ٔ
ٔ
الجةرِض اهي إذا ٝوت ثةطغ مٍ ٕٚالوؾبّة
إلَ هٌةِجٌة ،وهّجٙع لّؽ ًوةؾ مدً ٞغى
قُء من الصّٙٙة ،وزمُّ الدٙةٖةت ثجؾةوى
ٔ
لصّس ،لم ِٜن لعِ ٛاالؿلصة لمصةربة
ٔ
موٜػ المصػٚة او ٝ ٍٝلٍٝؽ .Klansmen
ٔ
همةزي ِلَ الرةهب االِمن من َِّم
الووةؿ الٜٗػي ُٖ ِمػهة بّن
مجٍاٖ٘ إلعارات اللّبػالّة .واشع
ٔ
ِجبُ مبعا زّع وهػوري من
ٔ
الجؾةمس ،ولٜن ِوجٌُ بّع ان ِم ٞإلَ ثجؾةمس
ٔ
ٔ
اهًٌةد المػاة ،مدال ،او ُٖ مدلٍّن زوؾّة
ٔ
الدٙةٖةت االزوبّة ُٖ شّن ثّةرض وٝػاًّة الوؾةء
ٔ
الروؾّة المدلّة ُٖ شع ذاثي) .او لّبػالّة
ٔ
ٔ
اللّبػالّّن وا ٞٝلصٍم البفػ ال ٝلة لصٍم البفػ!
ٔ
ٝمة ًٍلّؽ الّٗلؾٍؼ مةرثن بةهةٚة
ولٕ الوٗةؽ من الموةورة(.
والبعِ ًٍ ٞلعِم اإلهؾةن الّةلمّة
ٔ
شٍٙؽ وهّجٙع اهي إذا ٝةن من الَلم
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
المػاة ًٍ الظًة ،واهي من الظًة ُٖ  ٞٝمٜةن.
الظلّذ بّن اخوّن ال ِمٜن ثرةوزًة.
ِلَ الػٓم من هةدرا مة ثًب٘ ٝمة شرة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وبمػاشة قعِعة اهة زّلت من اِالىِ ،مٜو ٛان ثػى اهي
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ثوعلُ ُٖ  ٞٝمٜةن ِبػ .liberalleft
اٚجصم الٙةدة الوٙةبّّن من
الصػٝة الموةًوة للصػب ِوعمة اٝػجفٍٗا ٌّٖة
ٔ ٔ
وٝةن الّٙةدي ان اٍٚؿ قّائ ِن الجرةرة
الوٙةبّّن الغِن ٝةهٍا ًِةلبٍن الّمةؿ
شٍٙؽ اإلهؾةن ُٖ الّػاؽ وثّغِب وٚجٞ
من 'المجمػدِن' الٖجػاهةثٌم.
ٔ
اهمةر الؾةب٘ ّٝن لّّٗورؾجٍن
ٔ
ٝةن رد ّٖ ٞاالوؿ مُ شّػة خم
ازدراء مًػد ِوعمة طّةهة الّػبّة
اشجووت اللّبػالّّن والعِوّة اإلؿالمّة
الص٘ .طًى الصٍٜمة لصَػ
طلٙت الجصػِن ِلَ الٜػاًّة العِوّة
المّةرهة الجُ ثمجع الّؾةر والّمّن و
ٔ
ٔ
لٙع وزع اِوةؤًة لعٌِم اٝػدػ
ُٖ مفجػٝة مُ بّوٌة البّن من الوةس مُ
ِلَ 'زةهبٌم'.
ٝمة ِّػؼ همةزيِ ،مٜن للوؼاع ال البٙةء ُٖ
ٔ
الظلّٗة لٗجػة ايٍؿ من ذل ٛبٜػدّػ .وًوةؾ
ؿص٘ ثّةلَ مجةبّة الٙةدمة ولّؽ ٚب ٞذلٛ
الٍٚت.
قٜػ وثٙعِػ
ٔ
وٌٍػت ًغى المٙةلة ُٖ لصّٗة االوبؼرٖػ،
ٔ
ٔ
االشع  16اٝػجٍبػ .2005
االثصةد من خالخة مبةدئ
الّلموة ًٍ اثصةد خالخة مبةدئ :
شػِة الومّػ والمؾةواة ُٖ المّةملة بّن
زمُّ المٍايوّن بٔن الوَػ ِن مّجٙعاثٌم ،و
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ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
الٜٗػة الٙةالة بةن الٙةهٍن ِرب ان ٍِٜن اي قُء اطػ
الٌعؼ من المةلس الّةم ُٖ .مدٞ
ّٓػًة من البلعان ،والعِمٙػايّة الفّبّة
الٍٜهٍٔ )زمٌٍرِة الٍٜهٍٔ العِمٙػايّة( ًُ الجُ ثصٜمٌة ِعد
ٔ
من الومٍص ،وابؾى موٌة ٍٝهٌة
العؿجٍر .المةدة  4من االهجٙةلّة
ٔ
دؿجٍر زمٌٍرِة الٍٜهٍٔ العِمٙػايّة ثّلن ان
دولة مؾجٙلة وذات ؿّةدة وٚةبلة للجرؼاة
والّلمةهّة .دؿجٍرِة ،زمٌٍرِة الٍٜهٍٔ العِمٙػايّة
ٔ
الّلمةهّة والّلمةهّة ًُ اِوة من المةدة 1
ٔ ٔ
العؿجٍر الرعِع المٙجػح من قةهي ان
ثوَم  3الرمٌٍرِة من  .2006بّومة
ٔ
ًغى االشٜةم العؿجٍرِة وثصعِع
همةن شػِة اطجّةر واشع العِوّة
اَٖ  ،liationوالٗم ٞبّن العِن والعولة
ُٖ زمٌٍرِة الٍٜهٍٔ العِمٙػايّة ًٍ الجصعي الص.ُّٙٙ
الّلموة ُٖ الّمِ : ٞلَ ؿبّ ٞالمدةؿ
وٖٙة للمػؿٍم المةدر ُٖ ٍِ 5لٍّ ،1948
ٔ
االزواج الغِن ثّةٚعت مُ شمػا
وِمٜن الصمٍؿ ِلٌّة الؼواج العِوُ مّجػؼ بٌة
 ciallyرؿمُ م بٍاؿًة  fulfi llingاإلزػاءات الالزمة،
والصمٍؿ ِلَ الٍهُ الٙةهٍهُ لٌغى ؿةبٙة
ثّةٚعت الؼواج العِوُ .موغ ِةم ،1997
ٔ
ٚةهٍن االؿػة من طالؿ مةدثي  330و
وقعد ِلَ الًةبُ المعهُ للؼواج.
ٓ
من االن ٖمةِعا ،وٚةهٍن مصعد ،مصن
لن ٍِٜن الؼواج العِوُ مّجػؼ بٌة
بمٍزب الٙةهٍن الٍٜهٍٔلُ .وٚع اثظغت ًغى الظًٍة
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ٔ
واهّة همب ِّوّي مبعا الٗم ٞبّن
العِن والعولة  :زمٌٍرِة الٍٜهٍٔ العِمٙػايّة ٍٝهٌة ِلمةهّة
ٔ
العولةٝ ،ةن من الوػوري ان ِٗػؽ بّن
الٍٙاِع الػؿمّة المجّلٙة بةلؼواج ،و
ٔ
الٍٙاِع الجُ وهّت ُٖ ًغا الفةن العِوُ
ٔ
المرمٍِةت .لالؿٕ ُٖ ،ممةرؿة بّن
الٜوةاؽ لالشجٗةؿ مٍاللة شمػا
ٔ ٔ
ٔ
االِػاس العِوّة .واالؿٍا من ذل ٛللمةهُ
ِعة ؿوٍات ،واهجفةر الًٍااػٕ ُٖ
وٚع ثؼاِع المرجمُ الٍٜهٍٔلُ،
ٔ
ممة ادى إلَ ثًٍرات ؿلبّة ِعِعة.
الّعِع من البٍّت الؼوزّة وِرػي
دمػت بؾبب الٜفٕ ِن بّن
رزةؿ العِن ُٖ ٔاالهفًةٔ .اثبةع ِرػي
طعاع الؾلًة اإللٌّة وٝػدّػا مة
االشجرةج للجومّة االٚجمةدِة ،والؾّةؿّة اثظةذ هَةم الال ٖةي
ِوجٌُ.
العِوّة الجعط ُٖ ٞالؾّةؿة
موغ الوٌةِة الػؿمّة للصػب ،و
إٚةمة شٍٜمة اهجٙةلّة ُٖ
ٔ
 ،2003مػة اطػى اثظغت ُٖ الٜوّؾة
ٔ
لوٗؾٌة مٌمة ٍٝهٌة الٍلُ االطالُٚ
الٍٙى الؾّةؿّة .موَمةت مدٞ
ٔ
المؤثمػ الٍيوُ االؿّٗٙة الٍٜهٍٔ
) (Cencoوالمرلؽ المؾٍٜهُ لٞ
ٔ
الٍٜهٍٔ )مرلؽ اوروبة( الٍّم ثلّب دورا ُٖ défi nitive
الفؤون الؾّةؿّة ُٖ زمٌٍرِة الٍٜهٍٔ العِمٍٚػايّةِ .عٍِن
ٔ
من المٗجػض ان الؾلًة المّوٍِة والؾّةؿّة

مٍاد ذات للة
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ٔ
وِعٍِن اهٌم ِّملٍن ُٖ إيةر
إيةر مؤؿؾةثٌم الجُ
ٍِٙلٍن ان المؾؤولّةت االزجمةِّة والؾّةؿّة.
ِعٍِن الَ ان ٍِٜن اللمصةورِن الّةم
الرمٌٍر  --إذا قػٝةء ال ٓوَ ِوي  --شّةؿ
ثٗةِلٌة مُ الؾلًةت الؾّةؿّة.
ٔ
الٜوةاؽ ثؤٝع اهٌة ثصجػم
ٔ
مبعا الٗم ٞبّن الؼموُ و
والػوشّة ٖوال ِن الًبّّة الّلمةهّة لٞ
العولة ،بّومة ُٖ هٗؽ الٍٚت المجبُٙ
ٔ
ٖةِ ٞومٌم ُٖ االمة الؾّةؿّة
ٔ
الصّةة .اهٌة ثبِ ُٙلَ مػاٚبة ِلَ الٍّّب و
ٔ
اوزي الٙمٍر ُٖ العولة االزجمةِّة،
الًٙةِةت الجّلّمّة واالٚجمةدِةً ٞٝ .غا
ِفّػ إلَ معى ثٍرط الٜوّؾة هٗؾٌة ُٖ
الفؤون الؾّةؿّة والّةمة .وهجّرة لغل،ٛ
ٔ
وِؾجػقع الّعِع من المؤؿؾةت ،او الممةم ،وإمة
ٔ
ٔ
مبةقػة او ّٓػ مبةقػة ،من ٚب ٞالمؾؤولّن او ٝوّؾة
مػقصٌّة ،ؿٍاء ٝةن ذل ُٖ ٛالمؾجٙلة
ٔ
اللروة االهجظةبّة ،ومرلؽ الفٍّخ ،او
الصّٙٙة والممةلصة لروة الض
مؾجٙب ٞالّلمةهّة ُٖ زمٌٍرِة الٍٜهٍٔ العِمٙػايّة
مفػوع العؿجٍر الغي ثم
ٚبلت ُٖ االؿجٗجةء ِلَ  18دِؾمبػ
 2005والجُ ؿجعط ٞشّؼ الجوّٗغ ُٖ 2006
ِّلن الًةبُ الّلمةهُ للرمٌٍرِة الٍٜهٍٔ العِمٙػايّة.
ٔ
ولٜن لالؿًٕ ،غا العؿجٍر الٔػِب
ٔ
وِبعو ان ِجّةرض مُ الّٙم زعا

مٍاد ذات للة
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والمبةدئ الجُ ٝةهت ثّجؼم ثّؼِؼُٖ .
الٍاٖ ،ُٚإن العِبةزة وٝغل ُٖ ٛالمةدة 74
مفػوع العؿجٍر إقةرة لػِصة إلَ
هللا .من هةشّة قّب الٍٜهٍٔ
ٔ
ان ثّلن مؾؤولّجٌة "ٚبٞ
ٔ
هللا ،الٍين ،واٖػِّٙة والّةلم "؛
ٔ
واي الػاّؽ الٍٜهٍٔلُ الموجظب
ٔ
ومن المجٍ ُٚالرمٌٍرِة ان ِجظغ ِمّن
رؿمُ م م "رؿمّة بةؿم هللا و
ٔ
ٔ
االمة ")المةدة  .(74من هةشّة اطػى ًغا
هٗؽ المةدة ُٖ مفػوع العؿجٍر ثوك 1
ٔ
ِلَ ان "زمٌٍرِة الٍٜهٍٔ العِمٙػايّة ًُ دولة ِصٜمٌة الٙةهٍن،
ٔ
ٔ
العِمٙػايّة وِلمةهُ ،وِلَ ان زمُّ االقظةص
وشػِة الٜٗػ والٍزعان
والعِن " ".ل ٜٞقظك الص٘
ٔ
إٌٍةر دِوي او مّجٙعاثي،
بفػط اشجػام الٙةهٍن ،وِلَ الوَةم الّةم،
ٓ
ٔ
للٗوّلة واالطالؽ وشٍٙؽ االطػِن "
)المةدة .(22
ٔ
ٚػاءة ًغى االشٜةم المظجلٗة ُٖ مفػوع
العؿجٍر ِالشٌ المػء الؼواج بةإلٝػاى
ٔ
بّن الٜٗػة الوبّلة ثةلّٕ
الرمٌٍرِة شٍؿ مٌٍٗم الّلمةهّة مُ
ِلَ هػورة الجؼام زمُّ الػؤؿةء ُٖ المؾجٙبٞ
زمٌٍرِة لٙبٍؿ رؿمُ م م بٌم ُٖ اؿم
هللاً .غا ٖػض هللا ِلَ زمُّ الٍٜهٍٔلّّن
ِجػؾ واشع ُٖ شّػة .مدً ٞغى الظًٍة ّٓػ الوةرة
ٔ
ٔ
للص٘ االؿةؿُ لرمُّ االقظةص ُٖ
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ٔ
االِجٙةد او ِعم االِجٙةد .وشجَ لٍ ٝوة ِلَ
ٔ
االِجػاؼ بةن ٓةلبّة الؾٜةن
ٔ
ًٍ الٍرع ،وًُ شّٙٙة ال ثٙب ٞالرعؿ اهي لّؽ ٞٝ
الٍٜهٍٔلّة مؤموّن ؛ بّوٌم هصن
ٔ
اِوة الّدٍر ِلَ ّٓػ المؤموّن ،الملصعون ،الملصعِن
ومة إلَ ذل ،ٛمن وزٌة هَػ اإلهؾةن
الصٍٙؽ والّلموة ثمّّؼي.
ِوبُٔ لوَةم ِلمةهُ ،بصٜم الٍا،ُٚ
ٔ
ٔ
ٔ
ِّوُ ان العِن او المّجٙع ِرب ان ثجٍ ٕٚإلَ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ان ٍِٜن اداة او مّّةر ُٖ اِعي
اإلدارة .إِالن
ٔ
ٔ
ِرب مبعا الّلمةهّة ،من شّح المبعا،
زلب ُٖ ثمّّؼ واهس بّن الؾّةؿُ
ٔ
المؾةا ٞوالمّجٙعات العِوّة ،من ازٞ
ثٙعِم لرمُّ المٍايوّن شػِة الٜٗػ،
الٍزعان والعِن الجُ ِٜػٗلٌة
مفػوع العؿجٍر.
ٔ
اِلوت ِلمةهّة ولٜن لّؽ
ِمةرس
الّلمةهّة ُٖ زمٌٍرِة الٍٜهٍٔ العِمٙػايّة
ٔ ٔ
الٍٜهٍٔ وِبعو ان اٝػدػ من الوَػِة
ؿّّة من واشع ِملّة .وشجَ لٍ ٝةن مٍزٍدا
ٔ
ُٖ الومٍص الٙةهٍهّة ،لّؾت ممةدٖة اهي ُٖ لصّٗة
ٔ
ِمٜن ان شّةة الٍٜهٍٔلّّن واشع اهج ٞٙإلَ
شع الٍٙؿ إن الدٙةٖة الّلمةهّة ّٓػ مٍزٍد
ُٖ البلع .وشجَ لٍ ٝةن الؾّةؿُ
ٔ
قّةرات ثؤٝع ان 'زمٌٍرِة الٍٜهٍٔ العِمٙػايّة ِلمةهّة
البالد وًغا ال ٍِزع دِن العولة.

مٍاد ذات للة
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 Yavزٍزِٕ  ًٍ Katshungشٍٙؽ اإلهؾةن
مصةم ومصةهػ ُٖ ٝلّة الصٍٙؽ،
زةمّة لٍبٍمبةقُ ،العِمٙػايّة
زمٌٍرِة الٍٜهٍٔ.
قٜػ وثٙعِػ
ٌٍػت ًغى المٙةلة ُٖ ٍِ 21هٍّ ُٖ 2006
ٔ
اطبةر اإلهجػهت العولّة اإلهؾةهّة//:http ،
www.iheu.org/node/2283
ٔ
الػت مرمٍِة المجمػدِن الػاّؾّة ُٖ دارٍٖر ٍِم االشع
ِرب ٖم ٞالعِن والعولة ُٖ
الؾٍدان ،ورٖن الًلب من ٚب ٞالظػيٍم و
وٚع ٚؾمت الجُ زمةِجُ الجمػد ُٖ
مصةدخةت الؾالم ُٖ هّرّػِة.
شػٝةت الجمػد ُٖ الجٗةوض مُ
الصٍٜمة االؿالمّة الؾٍداهّة ُٖ مصةولة الهٌةء
ٝةهت ثٜوٍلٍزّة المّلٍمةت واالثمةالت  20قٌػا  ُٖ conflدارٍٖر
ّٓػ ٚةدر ِلَ الظػوج مُ ؿّةؿّة مفجػٝة
اإليةر ،وثٙعِم وخةا٘ موٗملة
الَ وؿًةء بعال من ذل.ٛ
وثٍٙؿ االمم المجصعة ان  70000قظمة
وثٍُٖ من المػض وؿٍء الجٔغِة ُٖ
ٓ
دارٍٖر موغ اذار  /مةرس .ال ثٍزع مٍخٍؽ
ٔ
ٖةي  guresالولب ٛالغِن ٚجلٍا ِلَ ِع ٖ ghtingةي ،والجُ
واقوًن بةالبةدة الرمةِّة وثٍٙؿ االمم المجصعة
ٔ
ادى إلَ هؼوح  1.6ملٍّن قظك.
مصةدخةت ُٖ ابٍزة ِةلمة هّرّػِة الهٌةء
ٔ
ٔ
وثٍٗٚت المّةرؾ ،وذل ٛاؿةؿة ِلَ االمن
وٚوةِة هؼع الؾالح ُٖ ،شّن مٍازِة
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المٗةوهةت شٍؿ المؾجٙب ٞالؾّةؿُ ُٖ الؾٍدان
ٔ
وٖفلت اِوة هَةم لرّٝ ٞػدّػا
الجٙعم.
الرمةِة المجمػدة الػاّؾّة ،لجصػِػ الؾٍدان
الرّـ )زّـ لبوةن الروٍبُ(ِ ،ػِع ٖم ٞواهس
بّن الفؤون الؾّةؿّة والعِوّة ُٖ الؾٍدان
 -رٖن الًلب من ٚب ٞالصٍٜمة ؤ
ٔ
من المػزس ان ٖةي دِم الدةهّة مُ خةهُ ،واٝػدػ
اؿالمُ الموصَ ،زمةِة مجمػدة ُٖ المصةدخةت،
شػٝة الّعؿ والمؾةواة )شػٝة الّعؿ والمؾةواة(.
الؾّةؿة والعِن
ٔ
ٔ
"وًغى مؾةلة مٌمة زعا بةلوؾبة لوة .اهة
بوت ،ولٜن العِن ُٖ بالدهة ِرػي
اؿجظعمت لٙج ٞوثٌمّـ الفّب "
المجصعث بةؿم زّـ ثصػِػ الؾٍدان مصرٍب شؾّن.
ٔ
لٜوي ٚةؿ المجصعث بةؿم شػٝة الّعؿ والمؾةواة اشمع شؾّن :
ٔ
ٔ ٔ
"اِجٙع ان ًغا قُء ِوبُٔ لوة ان هجػٝي
ٔ
بةلوؾبة لفّب الؾٍدان للبت ُٖ اوؿُ
المفةورات.
ٔ
"هصن لم ِصملٍا الؾالح للٙجةؿ من ازٞ
الٗم ٞبّن الؾّةؿة والعِنٚ .بلوة
ٔ
االؿلصة إلَ ٖةي  ghtهع الجٌمّـ ".
وٚةؿ مٗةوهٍن ان شٍٜمة الؾٍدان
ِٔلب ِلٌّة المؾلمٍن الفمةلّة ،بمة ُٖ ذل ٛدارٍٖر ،وِوبُٔ
ال ثؼاؿ ثصٜمٌة مبةدئ
الفػِّة اإلؿالمّة.
ٔ
"الفػِّة والٙةهٍن ،وِوبُٔ ان ٍِٜن الٙةهٍن .و
مٌٍٗم الٗم ٞبّن العولة و
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العِن ال وزٍد لٌة ُٖ الّةلم اإلؿالمُ.
االمػ ٝلي الؾّةؿة ٞٝ ،قُء العِن" ،وٚةؿ ِبع
زومة ،والمؾجفةر االِالمُ للصٍٜمة
وٖع.
ُٖ شّن واٖٙت الصٍٜمة ُٖ موٗملة
مصةدخةت الؾالم مُ االٓلبّة المؾّصّة والٍخوّة
المجمػدون ُٖ زوٍب الؾٍدان ُٖ ِعم ثًبّ٘ الفػِّة
ًوةؾ ٚةهٍن ،وٚةؿ زومة ان االثٗةؽ ال ِفمٞ
الموًٙة الٔػبّة من دارٍٖر.
شم ٞزّـ ثصػِػ الؾٍدان وشػٝة الّعؿ والمؾةواة الؾالح ُٖ
ٖبػاِػ من الّةم المةهُ ،مجٌمّن الظػيٍم
بةًمةؿ دارٍٖر وثؾلّس مّلّفّةت ِػبّة ؿ
ٔ
ٚج ٞالٙػوِّن االٖػِّٙة.
ٔ
مَّم دارٍٖر ِػّٚة الّػبّة واالٖػِّٙة
الٙبةاً ٞم من المؾلمّن الملجؼمّن ،ولٜن ّٓػ ِػبّة
ٔ
الٙبةاِ ٞجصعث خٙةّٖة ٝمة ِػون اهٗؾٌم
مجمّؼة ِن الٙبةا ٞالّػبّة الجُ ثؾًّػ
الؾّةؿة ُٖ الظػيٍم.
ّٚةدة الرمةِةت المجمػدة لٌمة
طلّٗةت مظجلٗة زعاٚ .ةدة شػٝة الّعؿ والمؾةواة ًُ
ِّجٙع ِلَ هًةؽ واؿُ ٚع اشجَٗت الػوابى الؾةبٙة
مُ زِّم المّةرهة الؾٍداهّة واإلؿالمّة
موَػ شؾن الجػابُ ،من دِةة
الفػِّة اإلؿالمّة.
قٜػ وثٙعِػ
ٔ
ًغى الٍرٚة © روِجػز 31 ،اٝػجٍبػ 2004
وٌٍػ ِلَ مٍ ُٚالفبٜة الّةلمّة
ٔ
اطبةر العِوّة ) .http://www.wwrn (WWRN
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الٍّد ٓؼالي article.php /؟ =  59 = 5749خةهّة && ِظعع = 57
الٜوةاؽ والموَمةت ّٓػ الًةاػّٗة
ٚعمٌة  Elfiرِعي ،Harth
ٔ
ٔ
ٝةخٍلّ ٛمن از ٞاالطجّةر الصػ واالوروبّة
ممدٞ
ٔ
ٝةخٍلّ ٛمن از ٞاالطجّةر الصػ ) (CFFC
ٔ
ثػشب بةلموةٚفة ُٖ اوروبة
ٔ
البػلمةن بفةن الصٍار بّن
ٔ
المٍٗهّة االوروبّة والٜوةاؽ و
ّٓػ المغًبّة الموَمةت.
 CFFCثؤِع بٍٙة ادراج
ٔ
الٍات الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة ُٖ الجومّة
ٔ
من ؿّةؿة االثصةد االوروبُ .وِفمً ٞغا المٍت
من الٜوةاؽ والًٍااػٕ وّٓػ
الٗلؾّٗة الموَمةت الجُ لعٌِة
ٝبّػ المّػٖة والظبػة
ٔ
الّعِع من المؾةا ٞالمجّلٙة الجُ ثةثُ ٚبٞ
المرجمُ.
وُٖ الٍٚت هٗؾي ،وهصن هؤِع بٍٙة
بٍهٍح المبةدئ الٍاردة ُٖ الؾؤاؿ الفٍٗي
ٔ
ٔ
لٍُٖ الجُ اخةرًة  in'tالؾٌب واِوةء 37
ٔ
ُٖ البػلمةن ،الجُ ثوك ِلَ ان "الصٍار
وؿٍؼ ثٍٜن مجٍازهة وقةملة ّٖمة ِجّل٘
الموَمةت المفةرٝة ".
وهصن هؤِع مٍاللة الممةرؿةت واٚجػح
ٔ
الجُ اخةرًة الؾؤاؿ :
ؿٍؼ ال وزٍد ِالٚةت ممّؼة مُ
ٔ
ٔ
اي دِن مّّن او شػٝة ،و
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ٔ
وؿٍؼ ِرػى الصٍار ِلَ اؿةس
ٔ
اهفئ ٚةامة المفةرّٝن ،هفػت
ِلَ المٍ ُٚاإللٜػجػوهُ للروة ؛
وؿٍؼ ٍِٜن الصٍار قٗةٖة ؛ إلَ
ٔ
ٔ
مٗةدًة ان زعوؿ اِمةؿ االزجمةع ومصةهػ
وؿٍؼ ثوفػ وثّٙع االزجمةِةت
ُٖ الّةم ؛
وؿّجم يػح الصٍار شٍؿ هٗؽ
ٝمة ٚعم للصٍار مُ ٔاٚؾةم ٔاطػى
المرجمُ المعهُ.
ٔ
ٔ
وبةلوَػ إلَ ان العؿجٍر االوروبُ
ٔ
ٔ
لم ِّجمعٖ ،إن االثصةد االوروبُ ِرب ان ٍِٜن ثفّٔٞ
وٖٙة لٍٙاِع مّةًعة هّؽ.
المةدة  521من العؿجٍر المٙجػح ،الغي
ٝةن مدّػا للرعؿ للٔةِة وؿًة،
ٔ
ٔ
ال ِوبُٔ ان ٍِٜن اؿةؿة للّالٚة
وبّن الٜوةاؽ ّٓػ المغًبّة و
ٔ
الموَمةت الٗلؾّٗة واالثصةد االوروبُ.
ٓ
وشجَ االن ،وذٝػ المؾؤوؿ الٍشّع
المؤؿؾةت العِوّة وّٓػ الًةاػّٗة،
الموَمةت الٙةامة ُٖ مّةًعات
ٔ
االثصةد االوروبُ ًٍ شةقّة ُٖ 1997
ٔ
مّةًعة امؾجػدام ،وإرؿةء
ٔ
االثصةد االوروبُ 2 :
" .11اإلِالن ِن شةلة الٜوةاؽ
والموَمةت ّٓػ الًةاػّٗة.
ٔ
االثصةد االوروبُ وثصجػم
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مٍاد ذات للة
ال ِمؽ الٍهُ ثصت
الٙةهٍن الٍيوُ للٜوةاؽ والعِوّة
ٔ
الرمّّةت او المرجمّةت المصلّة ُٖ
ٔ
ٔ
العوؿ االِوةء .االوروبّة
االثصةد الوٍاشُ بةلجؾةوي شةلة
ّٓػ الٗلؾّٗة والًٍااػٕ
الموَمةت ".
ِلَ الػٓم من الٌبٍط من دِن إلَ
ٔ
ٔ
الٍيوّة ُٖ مرةؿ ِجٗ٘ مُ مبعا االثصةد االوروبُ
ٔ
الجبّّة والمًةلبةت الٍِٙة الجُ ادلَ بٌة
ٔ
ٔ
بّن الموَمةت العِوّة ان االثصةد االوروبُ ٚع
لم ِ ٕٙالجفػُِ بةلوؾبة للعِن،
ٔ
وٚع ثًٍرت الممةرؿةت ُٖ االثصةد االوروبُ الجُ
وٚع ثم بمٍرة ّٓػ رؿمّة وبّن الٜوةاؽ،
ُٖ بّن الصةالت ،موصت رؿمّة ممّؼة
الصةلة.
ٔ
ٝةِوةء ُٖ واشعة من ًغى العِةهةت،
الػومةهّة الٜةخٍلّّٜة ،وهصن هفّػ بٙل٘ زعا
ٔ
من ًغى الممةرؿة وهّجٙع اهي ُٖ الٍاُٚ
ٓ
ِمّؼ هع اراء وّٚم
الّعِع من الػوم الٜةخٍلّ.ٛ
ٔ
ًوةؾ ُٖ ،اِجٙةدهة ،ال الٜةثٍّن  justifiاو الصةزة
ٔ
بةلوؾبة لالثصةد االوروبُ لمٌّع العبلٍمةؿّة والصٗةظ ِلَ
الّالٚةت مُ الؾلًةت العِوّة الجُ
ٔ
ِٙعمٍن اهٗؾٌم بةِجبةرًم الؾّةؿّة العولّة
ٔ
الِبّنً .وةؾ ِعد مصعود من االدِةن رٓبة
ٔ
مدً ٞغى الّالٚةت ،وابػزًة وؿةم
مةلًة والٜػؿُ الػؿٍلُ .مَّم العِوّة
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مٍاد ذات للة
ّٝةهةت ثؾَّ ٖٙى بوٗؽ الٍهُ والصٍٙؽ
ٔ
والموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة االطػى ،وهجٍ ُٚمن ًغا الٙبّ ٞال الظةلة
االمجّةزات.
ٔ
وِوبُٔ ان ثٍٙم ِالٚةت دبلٍمةؿّة ٍِم
بٍهٍح  défi nitions défiهّع للعولة ثصت
الٙةهٍن العولُ وٚةبلة للمٙةرهة ِلَ مؾجٍى العولة
ممةرؿةت المؾةواة والعِمٙػايّة واشجػام
ٔ
لصٍٙؽ اإلهؾةنٝ ،مة ًٍ المًلٍب من االِوةء
العوؿ .إلٚةمة ِالٚةت دبلٍمةؿّة مُ
الّٜةهةت شّح ًغى المبةدئ لّؾت زؼءا
ٔ
ًّ ٜٞإدارة العِن او
ٔ
الموَمة ؿجٍٜن اهجٌةٝة لّٙم االثصةد االوروبُ
والمبةدئ المومٍص ِلٌّة ُٖ مّدةؽ
ٔ
ٔ
الصٍٙؽ االؿةؿّة ُٖ االثصةد االوروبُ،
اِجمعت ُٖ هّؽ ُٖ ِةم .2000
ٔ
ٔ
وًغا المبعا ِرب ان ِمجع لّفم ٞالظةص
المؤؿؾّة الّالٚةت مُ الموَمةت
ثمد ٞممةلس الفػٝةت من
طةص )العِوّة( الرؾمِ .لَ ؿبّ ٞالمدةؿُٖ ،
ٔ
ثٙعِم لروة االؿةٗٚة
ٔ
مؤثمػات الرمةِة االوروبّة
ٔ ٔ
) ،(COMECEاشع اِوةاٌة ًٍ
ٔ
ٔ
الٙةلع الػؿٍلُ لالثصةد االوروبُ )ا
ٔ
دبلٍمةؿُ ازوبُ( ،ثجٍلَ وهُ  cialرؿمُ م
"المرجمُ المعهُ" مصةورا من االِمةن الٜةخٍلُّٜ
ٔ
المرجمُ مُ المٍٗهّة االوروبّة.
ولبن ٝوة زعا الٜػدّػ من االشجػام الّعِع من
المجظممة مؾةًمةت ،COMECE

الوؾةء َٖ ٍٍٚ ٞاهّن المؾلمّن– ملٕ 199 28

مٍاد ذات للة
واؿجوةدا إلَ ثرػبة وبػامذ
ٔ
اِوةاٌة الّةملّن ُٖ ٖ eldsةي من الٗٙػ
ٔ
الجظّٕٗ من ويةة ،ورِةِة المٌةزػِن وّٓػًة
المؾةاٝ ،ٞمة ٚعمت ًغى المؾةًمةت من ٚبٞ
ٔ
الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة االطػى ّٓػ العِوّة ،ومومةت
الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة الغي ِٙع لٌة وهُ طةص .مؾجٍى
ٖ eldةي بّن اللّب وبّن زمُّ الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة
وِرب الصٗةظ ِلٌّة .اللروة و
ٔ
ٔ
وِوبُٔ الوَػ اِوة ِمة إذا ٝةن البػلمةن او
ال ٖ ،COMECEوال ِن العِوّة ٔاالطػى
الرمةِةت ،واالقجػاؾ الٜةم ٞللّٙم
ٔ
ٔ
االثصةد االوروبُ بفةن الٙوةِة المصٍرِة مد ٞالمؾةواة بّن
ٔ
ٔ
المػاة والػز ،ٞوالًالؽ ،واالزواج من هٗؽ الروؽ،
الجد ّٕٙالروؾُ وموُ الصم ٞواإلزٌةض،
ّٖػوس هٙك الموةِة البفػِة والٍٚةِة من اإلِعز ودور
العِن ُٖ لوُ الؾّةؿة.
ِومػا ًةمة من ِوةلػ الصٍار بّن
الصٍٜمةت والموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة ،بمة ُٖ ذل ٛالعِوّة
ٔ
الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة ًُ ،مؾةلة دوااػًم
ٔ
الجمدّ .ٞإذا وهّت الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة إلَ االمةم مٍإٚ
ٔ ٔ
ٔ ٔ
ان آلبّة او اٚلّة ٝبّػة من ًغى
ٔ
المٍٜهةت ال ثجٗ٘ مُِ ،وبُٔ ان
ثجظغ الصٍٜمة ثل ٛالموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة ِلَ مصم ٞالرع؟ و
ٔ
ا ؼ ب اؿجًالع اِبؾٍس  /مةٍِ ازػِت ٌَِ 20053ػ
ٔ
ٔ
ان ًوةؾ ثةِّعا واؿُ الوًةؽ لٍاهصة
ٔ
الٗرٍة بّن الؾّةؿة والعِن .اٝػدػ
ٔ
من خالخة اربةع ) (٪ 77من مٍايوُ
ٔ
رٖوت المملٜة المجصعة ٖٜػة ان ًغى
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مٍاد ذات للة
الؼِمةء العِوّّن ُٖ مصةولة ؿ inflالصٍٜمة uence
الٙػارات ،وًٍ مٍ ٕٚمفجػؾ بوؾبة  ُٖ ٪ 76اؿبةهّة،
ٔ
 ُٖ ٪ 75المةهّة و ٖ ُٖ ٪ 72ػهؾة و ُٖ ٪ 63
ٔ
إًِةلّةِ ُٖ .ةم  ،1998وزعت  ٪ 46من الٜةخٍلّ ٛاالِػلوعِة
ٔ
ان الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة والٜػدّػ من الؾلًة4 ،
وُٖ ِةم  ،2001ذٝػ  ٪ 56من المٍايوّن البٍلوعِّن
ٔ
ان مفةرٝة الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة ُٖ
وٝةهت الؾّةؿة excessive.5
ُٖ المدةؿ من  ،COMECEوًٍ
ٔ
مّجػؼ بٌة من ٚب ٞالمٍٗهّة االوروبّة،
مصةور للمرجمُ االِمةن الٜةخٍلّ،ُٜ
وًوةؾ ِعد من الٙوةِة الجُ
 COMECEال ِّٜؽ وزٌةت هَػ لٌة
ٔ
العااػة .آلبّة ٝبّػة من الٜةخٍلّٛ
ٔ
ٔ ٔ
ُٖ زمُّ اهصةء اوروبة ِّجٙعون ان المّةقػة
ٚب ٞالؼواج ًٍ مٙبٍؿ ،وق ٜٞواهس من
ٔ
االثصةد معهّة مّجػؼ بٌة ِلَ هصٍ مجؼاِع من ٚب ٞاالثصةد االوروبُ
ٔ
بمة ُٖ ذل ٪ 76 ٛمن الٜةخٍلّ ٛاال لمةن ٪ 72 ،من
اإلؿبةهّة الٜةخٍلّ ٪ 62 ،ٛمن الٜةخٍلّ ٛالٗػهؾّّن
ٔ
و  ٪ 58من الٜةخٍلّ ُٖ ٛاشع Portugal.6
ٔ
ٔ
من الِ ٞفػة ايٗةؿ ولعوا ُٖ اؿبةهّة ،البلع
وِبلْ ِعد ؿٜةهٌة  ٪ 90من الٜةخٍلّ ،ٛوٚع
ثم وهُ ثمٍر من طالؿ بمؾةِعة يبّة
ٔ
ٔ
وثفّػ اؿجًالِةت الػاي ُٖ زمُّ اهصةء reproduction.7
ٔ
ٔ
اوروبة ثٌَػ زِةدة العِم لالِمةؿ المعهّة
الوٙةبةت لٜال الؼوزّن ومدلُ الروؽ ِلَ الجٍالُ،
وًٍلوعا وبلرّٜة واؿبةهّة
وٝةهت ٖ rstةي خالخة بلعان ُٖ الّةلم
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مٍاد ذات للة
إهٗةء الفػِّة ِلَ زواج مدلُ الروؽ.
وطّػ مدةؿ ِلَ الّالٚةت المالامة
ٔ
بّن االثصةد االوروبُ والموَمةت العِوّة
ِمٜن الّدٍر ُٖ ِعد من المرةالت .و
ٔ
االثصةد االوروبُ ِومُ ِالٚةت ِم ٞمُ
موَمةت المرجمُ المعهُ الجُ ثّمٞ
ٔ
ٔ
ُٖ زمُّ اهٍاع ٖ eldsةي ،مد ٞاربةب الّم ٞو
المٍٍّٗن ،وموَمةت المؼارِّن والمّٔػة
الفػٝةت والًٙةع الصػؼ والمٌن،
الجّةوهّةت والرمّّةت ّٓػ الٌةدٖة للػبس،
موَمةت المؾجٌلّٜن والبّبّة
الموَمةت والرمّّةت الجُ ثمدٞ
ٔ
ٔ
االؿػة والمػاة والمٍّّٚن
ٔ
ٔ
وج  scientifiواالوؿةط اال ٝةدِمّة.
الّعِع من ًغى الموَمةت لعٌِة العِوّة
ٔ
الظلّٗة وِجمِ ،لَ اال ٞٚلبّن
شع مة ،الجُ ثؾًّػ ِلٌّة الؾلًةت العِوّة،
ٔ
ِلَ ؿبّ ٞالمدةؿ ،او موَمة ٝةرِجةس الٜةخٍلّّٜة
ٔ
موَمةت مؾةِعات الجومّة اِةدوا ثوَّم لٌٍٖٗم
ٔ
ٚةمت الموَمة ُٖ البػوثؾجةهجّة او مة ِّةدلٌة
ٔ
اِةدوا ثوَّم لٌٍٖٗم ُٖ ً .APRODEVغى المرمٍِةت
ٔ
ثٍّٖػ الظعمةت االزجمةِّة االؿةؿّة للٗٙػاء،
لم ِٜن لعِ ٛالجبفّػ العِوّة الظةلة بٌم
ٔ
الٌعؼ وااللجؼام بةلٍٙاهّن الجُ ثصٜم اي
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
الموَمة االطػى الجُ اهفةثٌة مٍايوُ االثصةد االوروبُ.
ٔ
ولغلِ ،ٛوبُٔ ان ثٍٜن لٌة هٗؽ الصٍٙؽ
ٔ
والجؼامةت زمُّ اطػى ممةخلة
الموَمةً .غى الموَمةت والعِوّة
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ٔ
والّلمةهّة ًُ ،من بّن اال ٝػدػ هفةية
ٔ
إهفةء ثوَّمة موٌة ُٖ االثصةد االوروبُ ُٖ،
ٓ
ٝػٗةءة وقٗةّٖة الّةت
مفةرٝة المرجمُ المعهُ ُٖ الصّةة الؾّةؿّة
ٔ
االثصةد االوروبُ العِمٙػايّة.
ًوةؾ الّعِع من المؾةا ٞالمّٙعة
ّٖمة ِجّل٘ بعور الموَمةت العِوّة
ٔ
والٜوةاؽ ُٖ االثصةد االوروبُ .وهصن هّجٙع
ٔ
البػلمةهّة موةٚفة ًغى المؾةلة و
ٔ
ُٖ هٌةِة المًةؼ ِوبُٔ ان المبةدئ الجٍزٌّّة المٍهٍِة
ٔ
ٔ
ان ثصجػم من المؾةًمةت الجُ ِمٜن ان
ٔ
ان ثعلُ بٌة الموَمةت العِوّة إلَ
ٔ
اًعاؼ المرجمُ والوةمّة
الّةلم واشجػام شٍٙؽ العِوّة
الموَمة لصػِة الجّبّػ والمفةرٝة
ٔ ٔ
ُٖ المرجمُ المعهُ ،ولٜن ِوبُٔ اِوة ان ثٍٜن ِلَ ٚعم المؾةواة
المّوّة مُ همةن ِعم امجّةزات طةلة
ٍٖؽ ممةلس زمُّ موَمةت المرجمُ المعهُ
ٔ
وزمُّ مٍايوُ االثصةد .االطالّٚة
ٔ
والِة الصٜم ُٖ المرجمُ االوروبُ
ثِ ُٙلَ إرادة ومٍاٖٙة المصٍٜمّن،
ٔ ٔ
ولّؽ ِلَ المّجٙعات العِوّة او اي من االِمةن زمُّ
ٔ
ٔ
المرمٍِةت .وِرب ان ٍِٜن المبعا بّٔػة
شػاؿة وشمةِة من ٚب ٞالرمُّ.
قٜػ وثٙعِػ
ٌٍػت ًغى الٍرٚة ِلَ الٜةخٍلّٛ
مٍ ُٚمرةهُ الطجّةر .http://www
/ catholicsforchoice.org/news/pr/2005

مٍاد ذات للة
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مٍاد ذات للة
prarchive2005.asp
ٔ
الٌٍامـ  1المةدة االولَ  52 -وهُ الٜوةاؽ وّٓػ يةاػّٗة
الموَمةت.
االثصةد وِصجػم ال ِمؽ الٍهُ
ٔ
بمٍزب الٙةهٍن الٍيوُ للٜوةاؽ والرمّّةت العِوّة او
ٔ
المرجمّةت المصلّة ُٖ العوؿ االِوةء.
االثصةد الوٍاشُ بةلجؾةوي وهُ ُٖ إيةر الٙةهٍن الٍيوُ
ّٓػ الٗلؾّٗة والًٍااػٕ الموَمةت.
واِجػاٖة بٌٍِجٌم ومؾةًمجٌة ج ،specifi
ِجّّن ِلَ االثصةد الصٗةظ ِلَ مٗجٍشة وقٗةٖة وموجَمة
شٍار مُ ًغى الٜوةاؽ والموَمةت.
/http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/dat/11997M/htm 2
الٍلٍؿ  2،M.html # 014501007711997ؿبجمبػ .2005
الٍلٍؿ 2،http://wid.ap.org/polls/050606religion.html 3
ؿبجمبػ .2005
ٔ
ٓ 4ػِلُ اهعرو اهَػ' ،العِن ُٖ الومػ الؼمػد  :إن
ٓ
ٔ
االِػلوعِة الٜةخٍلّّٜة ال ثؼاؿ ،ولٜن االن ِلَ 'قػويٌمُٖ ،
ٔ
امػِٜة 12 ،مةرس .2001
) (5اهَػ  :بٍلوعا  :اؿجًالع ثع ٘ٚالمٍا ٕٚثرةى الٜةخٍلّّٜة
ٔ
الٜوّؾة 21 ،Relioscope ُٖ ،آؾًؽ .2002
ٔ
ٝ 6ةخٍلّ ٛمن از ٞاالطجّةر الصػ ،وِػض ُٖ الّةلم  :االثرةًةت الٜةخٍلّّٜة
ِلَ الؾلٍؾ الروؾُ والمصة اإلهرةبّة ،واقوًن،
ٔ
الّةلمة ٝ :ةخٍلّ ٛمن از ٞاالطجّةر الصػ.2004 ،
ٔ
) (7اهَػ المٍهعو 26 ،ابػِ freedom.2002 ،ٞوالّلمةهّة
الصػٝة الّلمةهّة من المؾلمّن
ٖػهؾة
الٍّمٍِ 14 ،لٍّ  ،2003لعِوة شػِة
الومّػ وشػِجوة ُٖ الجّبّػ
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مٍاد ذات للة
ِلَ المص .ٛلم هّع هؾجًُّ الؾٍٜت.
لمجوة ِرّلوة قػٝةء ُٖ selfserving
الجالِب من الَالمّّن
من اإلؿالم.
ِلّوة ثصم ٞمؾؤولّةثوة ؿ
ًػبة من الٗظةخ مصةلػة الرمٌٍرِة،
الّلمةهّة واإلؿالم والمؾلمّن.
ٔ
ُٖ مٍازٌة مصةوالت من ٚب ٞاولب ٛالغِن ِػِعون
ٖػض االؿالم االلٍلُ المؾجٍردة من
ُٖ الظةرج ،والجّةم ٞمُ اإلؿالم والمؾلمّن
ٔ
الٓػاض ؿّةؿّة ،ومن وازبوة لجّببة
والّم: ٞ
ٔ
لجّببة والّم ٞمن از ٞالعٖةع ِن
المٌٍٗم الصعِح لإلؿالم ُٖ ،ثوةٓم مُ
مُ الّمػ وٍٚاهّن وّٚم
الرمٌٍرِة ،وطةلة ُٖ الّلمةهّة
المؾةواة المًلٙة ُٖ الصٍٙؽ بّن
المٍايوّن من ٝال الروؾّن ؛
ٔ
لجّببة والّم ٞمن از ٞالعٖةع ِن
مٗةًّم ثٙػِػ الممّػ و
الصػِة الٗػدِة ؛
ٔ
لجّببة والّم ٞمن از ٞمصةربة
ٔ
ٔ
زمُّ اقٜةؿ االلٍلّة و
الَالمّة ؛
ٔ
لجّببة والّم ٞمن از ٞثفرُّ
ٔ
االهعمةج ُٖ االمة من الفّب الٗػهؾُ
ولع من المٌةزػِن ،وثًٍِػ مؾةًمجٌة الوفًة
المفةرٝة ُٖ االزجمةِّة واالٚجمةدِة والّةمة
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والصّةة الؾّةؿّة ؛
ٔ
لجّببة والّم ٞمن از ٞالّمٞ
بف ٜٞزمةُِ هصٍ إلالح اإلؿالم
الجػوِذ لبعء شٍار ش ُٖ ُّٙٙالّم٘
شٍؿ اإلؿالم والجّعِالت الالزمة ،و
ٖةي هةلُ ؛
ٔ
لجّببة والّم ٞمن از ٞثّؼِؼ
والصٍار الٙةام ِلَ االشجػام والممةلصة
ٔ
ٔ
مُ االدِةن االطػى.
ٔ
ولغلٖ ٛإهوة هعٍِ االٓلبّة المةمجة
ٔ
للمؾلمّن ُٖ ٖػهؾة  --ممةرؿة او ال
ٔ
 -إؿٜةثي إلَ االبع ِن يػِ٘ الؤٍط والٍِّع ،إلَ الٍٍٚؼ ُٖ المةهُ للجّبّػ ِن
وثّؼِؼ وزٌة هَػًم.
ٔ ٔ
وهصن هعِن اِوة اي خٙةٖة الٜػاًّة و
ٔ
الّوٕ بةؿم اإلؿالم ،والجُ  reflالوَةم االوروبُ
المٍ ٕٚالػزُّ للّ .ٞٙالصةلّة
ؿػِةلّة الوٙةش شٍؿ الصرةب اإلؿالمُ،
ٖلٍرِعا زُ ش ُّٙٙمن اإلؿالم الؾّةؿُ ،و
اؿجرٍاب ِوبُٔ للّلمةهّة الٗػهؾّة
ٔ
ال ثّمّوة ِن شّٙٙة ان الٙوّة الصّّٙٙة
بةلوؾبة لٗػهؾة وللفّب الٗػهؾُ ؿ
رٖن ومٙةومة إهفةء ُٖ بػامرٌة
ٔ
إٚلّم اِعٍِلٍزّة طًّػ و
ٔ
الوةرة ،الجُ ِمٜن ان ثؤدي إلَ وٖةة
الرمٌٍرِة.
وِرػي دُٖ ًغا الٜٗػ من ٚب ٞالصػٝةت
ذل ،ٛثصت ذرِّة الجمدّلّة،
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ٔ
وطممت لوٗؾٌة الٍات
من زمُّ المؾلمّن ُٖ ٖػهؾة.
ٝمؾلمّن ِلمةهُ قعِع الجّل٘
إلَ ٖػهؾة ،وهصن الوصةِة من ٖ rstةي
الجالِب ومصةوالت لٍهُ لوة زمّّة ُٖ
ؿلة واشعة.
ولغل ٛلعِوة وازب لٍّٜن ِلَ
المعارة ،لجٍٜن ًُ ٖ rstةي للػد و
لالهظػاط ُٖ العٖةع ِن
الرمٌٍرِة والّلمةهّة والمٍايوة ،وشػِة
ٔ
ِبةدة للرمُّ ،دون ان ثٗف ،ٞودون هّٕ.
إرؿةؿ الجٍّّٚةت إلَ :
اؿبةس بةء
 16قةرع Barbanègre
 75019بةرِؽ
ٖػهؾة
وMMLF@free.fr
ٔ
او ٚم ِلَ مة ِلُ :
.http://www.maghrebins-laiques.fr.st/article
php3؟ id_article = 34
ٔ
اوؿ المٍّّٚن :
ٔ
لبّصة امّن
هةاب ِمعة معِوة لٍّن
ٖؤاد Ahmine
ٝةدر
هةدِة االمّػي
هةاب الػاّؽ االمػِ ُٜالؾةب٘ من ٖػهؾة زااع
 Soheibبن قّض

مٍاد ذات للة
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مٍاد ذات للة
مٗجُ مػؿّلّة
ِبع هللا Bensadoun
ٓ
مؾجفةر ُٖ ِلٍم الصةؿب اال لُ
هٍرا بٍرا
الًبّبِ ،وٍ مرلؽ المعِوة
من هٍّٖ ٞؿٍر ؿةون
هةدر Bourkani
المؾؤوؿ ِن يٍٙس المؾلمّن
مةل ٛقبٞ
Anthropologue
Lambiotte - Betoula Fekkar
المٗجـ الّةم ُٖ الجػبّة الٍيوّة،
ِوٍ ُٖ المرلؽ الٗػهؾُ للمؾلمّن
خٙةٖة
مٍالي ِبع الػشمن الٍٔؿ
اإلمةم
 Mozriشعاد
الّٗلؾٍؼ والٜةثب
مػاد مصمع شًةب
الٜةثب
رقّع ٚةؿُ
ٔ
راّؽ شػٝة از ٞالعِمٙػايّة
شةمع Lafrad
ِوٍ ُٖ مرلؽ معِوة مّجؼ
مّفةؿ رِوةر
معِػ مرلة اإلؿالم دو ٖػاهؽ
ِؼِؼ Sahiri
المؾجفةر الجٙوُ للٍٚةِة من
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زوٍح
زمّ ٞالؾةِس
ٔ
اؿجةذ مؾةِع ُٖ الٙةهٍن الّةم ،الػاّؽ
ٔ
من زمّّة االمٞ
مصمع Sifaoui
لصةُٖ
Djida Tazdait
ٔ
ِوٍ ؿةب٘ ُٖ البػلمةن االوروبُ
ِةؿػ Yebba
بةشح
ٖ 1بػاِػ  : 2006الٙةهُ لٍِرُ  ،Tostiمن
شٜمت مصٜمة ) Camerinoإًِةلّة(،
ٔ
إلَ ؿبّة اقٌػ ُٖ الؾرن ؿوة واشعة من
االؿجبّةد من المبةهُ الّةمة لػٖوٌة
الرلٍس ُٖ وزٍد الػمٍز العِوّة
ٓ
ُٖ ٚةِة المصٜمة .لعِي االن ،بةإلهةٖة إلَ ذل،ٛ
ِلٙت من مٌةمي و
ٔ
ٔ
االزػ من ٚبٚ ٞؾم الجةدِب
الوَةم الٙوةاُ اإلًِةلًُ .غى الٍّٙبة
ويلب من الوّةبة
المصٜمة الّلّة االؿجبوةؼ االًِةلّة ،وًٍ
ٔ
ثػاس لٍت الصٍٜمة االًِةلّة
بػائؿة  .Dottؿّلٍّٗ بػلؾٍٜهُ.
ِرب ثبػاة الٙةهُ لٍِرُ !Tosti
ًغا ًٍ الًلب بٍاؿًة المٍايوّن 2500
من  34بلعا مظجلٗة ُٖ ٚ ٞٝةرة،
بمة ُٖ ذل 500 ٛالمٍايوّن اإلًِةلّّنِ ،لَ شفع
طالؿ الفٌػِن المومػمّن ،للمًةلبة بٍهُ شع ؿ
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ٔ
اإلزػاءات الٙةهٍهّة والجةدِبّة و
االؿجّةدة الٍٗرِة الٙةهُ لمةشب
مٍ.ٕٚ
ٓ ٔ
ُٖ  15اب  /آؾًؽ ،البةبة بوعِٜت الؾةدس ِفػ 2005
ٔ
زةء ُٖ َِة لي " :من المٌم ان
هللا ثٍٜن مػاّة داط ٞالًٙةِّن الّةم والظةص
ٔ
الموةزؿ ،وبةن هللا ٍِٜن شةهػا ُٖ الصّةة الّةمة،
مُ وزٍد  xes crucifiداط ٞالرمٌٍر
المبةهُ ".
ُٖ  19هٍٖمبػ  2005بوّعِٜت الؾةدس ِفػ ،و
ؿّلٍّٗ بػلؾٍٜهُ ،وبّع "ثبةدؿ
ٓ
االراء شٍؿ الّالٚةت بّن الٜوّؾة والعولة ُٖ
ٔ
"واٝع" اًِةلّة اإلرادة المفجػٝة لٜال
ٔ
االيػاؼ ِلَ الجّةون ُٖ إيةر
مّةًعة الثّػان ".
ُٖ  18هٍٖمبػ  ،2005والٙةهُ لٍِرُ  ،Tostiالؾن
 ،57شٜمت ِلّي المصٜمة اٍِٝال،
ٔ
شٍالُ ّٝ 100لٍمجػا من رومة ،إلَ ؿبّة اقٌػ
ُٖ الؾرن ،وثّلّ٘ ِةم واشع .لي الرػِمة؟
لٍِرُ ِ Tostiػٖن الٙةهُ ُٖ وزٍد
الػمٍز العِوّة داطٚ ٞةِة المصٜمة.
الٙةهُ ٍٚاِع ٚوّجي ِلَ االًِةلّة
من العؿجٍر الجُ ثوك دِؾمبػ 1947
ٔ
ٔ
ِلَ ان زمُّ المٍايوّن "ؿٍاؿّة امةم الٙةهٍن،
ٔ
ٔ
دون الوَػ ِن الروؽ او الّػؽ او اللٔة،
العِن ")المةدة  ،(3ولٜن ثٍزّي من
رو ٍٝوزِػ ٖةقُ ،ومؤرطة ُٖ 1926
ٔ
ٔ
ٔ
ابعا موغ الٔت من ٚب ٞاي من الجةلُ

مٍاد ذات للة
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ٔ
الصٍٜمةت والعوؿ الجُ ِرب ان ثٍٜن xes crucifi
ِػض داطٚ ٞةِةت المصةٝم اإلًِةلّة.
ٔ
والٍا ُٚان إًِةلّة ال ثؼاؿ ثّّـ ثصت شع ؿٍاء،
وهَةم مّةًعة الثّػان والٜوّؾة،
العولة البةبٍِة ،وّٚت ٍِم ٖ 11بػاِػ
 ،1929بّن الٗةثّٜةن وإًِةلّة .إًِةلّة
ومدلت بّع ذل ٛبوّجٍ مٍؿٍلّوُ،
راّؽ الصٍٜمةِ ُٖ .ةم  ،1984وراّؽ
الصٍٜمة ،بجّوٍ ٝػاٝؾُ االقجػا،ُٝ
ثرعِع االثٗةؽ المبػم مُ الٗةثّٜةن :
ومن المؾلم بي ِبةدة الٜةخٍلّّٜة لم ثّع
دِن العولة ولٜن الٍٙاهّن الٗةقّة و
لم ثلْ .شجَ اًِةلّة ،والٜةردِوةؿ
الٜلمةت ثٍران ،وًُ 'موؾ٘' الٜوّؾة،
ٖم ٞالعولة ،بعال من "هّٙة
ٔ
وٖم ٞبؾًّة "الجُ" االدِةن
ٔ
مّٙعة ُٖ المرةؿ الظةص )الٍالِةت المجصعة االمػِّٜة،
ٖػهؾة(" .
ًغا ًٍ بال موةزع ًرٍم مصجمِ ٞلَ
ٔ
شػِة الومّػ والمبعا
ٔ
الّلمةهّةً .غا ًٍ الؾبب ُٖ ان العوؿ المٍّٚة
الموَمةت من ًغى العٍِة ِلَ بّةن
ٔ
الػاي الّةم العولُ بٍٙة إلَ
الًلب :
ثبػاة الٙةهُ وTosti
و ٕٚاالزػاءات الٙةهٍهّة هع
وؿلم ؛
ٔ
الٍ ٕٚالٍٗري للجةدِبّة

مٍاد ذات للة
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مٍاد ذات للة
إزػاءات هعى ؛
االؿجّةدة الٍٗرِة ؿ Tostiالٙةهُ
ٔ
ُٖ مٌةمي واالزٍر.
ًغى الٙوّة ،الجُ اِجمعثٌة العِمٙػايّّن،
االهؾةهٍّن ،الّلمةهٍّن ،والّٙالهٍّن
طةلّة من المٜٗػِن ًٍ ،هٗؾي ُٖ ٞٝ
الٙةرة  :للصػِة المًلٙة
ٔ
الػاي الجُ ِوموٌة ٖمٞ
العِن والعولة!
ٔ
الموَمةت الجُ بعات ًغا البّةن
هعٍِ  ٞٝالمصلُ والٍيوُ والعولُ
ٔ
موَمة ُٖ ،زمُّ اهصةء الّةلم،
ِعاُٖ ِن المبةدئ الّلمةهّة لالهومةم لٌم
ثًٍ ُّٚغا البّةن ،لعِم وزمُ
ثٍّّٚةت ِلَ ِػِوة دولّة،
ٓ ٔ
الجُ زمّت شجَ االن اٝػدػ من 2500
الجٍّّٚةت ،واؿم طةص بٌم
موَمة ،لعٍِة راّؽ
الصٍٜمة االًِةلّة ثجًلب ُٖ هٌةِة ًغا
الٌرٍم ِلَ شػِة الومّػ ُٖ إًِةلّة :
 .Dottؿّلٍّٗ بػلؾٍٜهُ
 Presidenzaدِ Consiglio ٞداي ministri
بةالزو Chigi
ؿةشة ٍٝلٍهة 370
 00186رومة  --اًِةلّة
ًةثٕ+390667791 390667791+ .
البػِع اإللٜػجػوهُberlusconi_s@camera.it .
ٔ
الّلمةهٍّن من زمُّ االمم ،اثصعوا!
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 ٞٝموَمة اِجمةد ًغا البّةن
يلب الرؿةؿ رؿةلة لالًجمةم
االثصةد هةهت دي  ،Rationalisteالجُ
بجوؾّ٘ من المّلٍمةت شٍؿ ًغى
المبةدرات ،وِومن الجوؾّ٘ مُ
ٔ
ِػِوة دولّة من ٚب ٞاالٖػاد ومُ
الٙةهُ لٍِرُ .Tosti
ِن يػِ٘ البػِع االلٜػجػوهُ :
) naud_michel@yahoo.frمّفةؿ (Naud
ِن يػِ٘ البػِع :
االثصةد  Rationalisteدي هةهت
 ،13ؿةشة بّجُ بٍا
اؼ  44100هةهت )ٖػهؾة(
ٔ
ان ثٍٜن مٍزٌة إلَ ثٍّّٚةت ٖػدِة
 NAUDمّفةؿ :
brightsfrance@free.fr
ٔ
ثصعِع اؿم الّةالة ،االؿم االوؿ ،وخةا٘ الجٍِٗن،
موًٙة )المعِوة والٍالِة  /المٙةيّة ،والبلع(،
وؿى المٍ ُٚاإللٜػجػوهُ للصملة :
http://brightsfrance.free.fr/tosti.htm
ٚةامة المٍّّٚن :
http://brightsfrance.free.fr/tostiliste.htm
ٚةامة الموَمةت المٍّٚة :
http://brightsfrance.free.fr/tosticall.htm
ٓ ٔ
اطػ االطبةر ِن الٙةهُ لٍِرُ : Tosti
http://brightsfrance.free.fr/tosticassation.htm
ٔ
ِػٖةن اشمع
ٔ
ِػٖةن اشمع ًٍ زمّ ٞبّع العٝػجٍراى ُٖ
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مٍاد ذات للة
 ،ISIMومٌّع دراؿة اإلؿالم ُٖ
الّةلم الصعِح ،الِعنًٍ ،لوعا.
لةشب المفػوع ،الغي ثمٍلي ًٍلوعا
موَمة  Scientifiج البصٍث وِػوض
مُ الممةرؿةت من االهجٙةدات زًٍػي بّن
الموَمةت اإلؿالمّة ُٖ الٌوع مة بّع االؿجّمةر.
 Nadjeالّلُ
مصةهػ ٝبّػ ُٖ االهدػوبٍلٍزّة االزجمةِّة،
مٌّع العراؿةت الّػبّة واإلؿالمّة،
زةمّة إٝؾجػ
وهٗغت  Nadjeالّلُ بصٍخة ِن
الفػؽ ٔ
االوؿى ٖوال ِن المؾلمّن
بّن الروؾّن ُٖ موًٙة
ٔ
المٌةزػِن والالزبّن ُٖ اوروبة ،و
ٔ
ٔ
ثةلّٕ ،من بّن موفٍرات اطػى،
الّلمةهّة والروؽ والعولة ُٖ
ٔ
الفػؽ االوؿى .وقةرؾ ُٖ Nadje
ٓ
الصػٝة الوؾةاّة الممػِة واالن
ِوٍ من هؾةء بةلؾٍاد )  (WiBلوعن،
ٔ
ٔ
المػاة هع االلٍلّةت ،والٙةهٍن
ٔ
مّة  :الّم ٞللمػاة ُٖ الّػاؽ.
 Soheibبن قّض
ٔ
درس ُٖ  Soheibبن قّض االزًػ
زةمّة الٙةًػة ،وممػ ،وِصمٞ
دٝػجٍراى ُٖ الّلٍم العِوّة من
المعرؿة الجًبّّٙة للعراؿةت الّلّة ،وٖػهؾة.
وٝةن رقس مٗجُ مػؿّلّة،
ٖػهؾةِ ُٖ ،ةم  1995من ٚبِ ٞمّع الَّمَ
مؾرع بةرِؽ .وًٍ ِوٍ ُٖ
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مٍاد ذات للة
 Conseilالٗػهؾُ ل) CulteMusulmanٞمرلؽ
من الٗػهؾّّن المؾلمّن( ،وٝػجبت ِلَ
مٍ ٕٚالمؾلمّن ُٖ العِمٙػايّة الّلمةهّة،
ٓ
مةرِةن واطػون زوّي  'prophète : Lاإلؿالم  dansلٍس اهرلّؽ
ٖػهؾة .laïque
المٌوعس ِلُ الٔػ
ٔ
بةشح شةلّة مُ اٝػدػ من اإلؿالم
من ٝ 40ػجب ِلَ اال اػجمةن ،والعٝػجٍر المٌوعس
ٔ
مصةهػات ُٖ مظجلٕ اهصةء الّةلم ،وثلٙت و
ٔ
الّعِع من الرٍااؼ ِن ِملي ُٖ االدِةن
الجٗةًم .اهي ًٍ رااع
اللٍشة ُٖ مػٝؼ دراؿةت المرجمُ
ٔ
والّلمةهّة ُٖ الٌوع ،واًعاٌٖة
وثفم ٞهفػ روح الّلمةهّة و
الًةاػّٗة الٍائم والؾالم االزجمةُِ.
رقّعة Manjoo
زمّ ٞزااػ ُٖ بػهةمذ شٍٙؽ اإلهؾةن
ٔ
واالبصةث الٗظػي
ُٖ ٝلّة الصٍٙؽ برةمّة ًةرٖةرد،
مفةرؾ ُٖ ٝلّة الٙةهٍن ُٖ زةمّة
ّٝب ثةون
رقّعة ) Manjooمةزؾجّػ( وًٍ هةقى،
ٔ
اال ٝةدِمّة ومصةمً .غا وٝةهت
ٔ
ِوٍ لروة زوٍب اٖػِّٙة ِلَ
المؾةواة بّن الروؾّن )الٗػِ٘( ،والعؿجٍرِة
ثٜلّٕ ًّبة لالقػاؼ ِلَ ثّؼِؼ
وشمةِة المؾةواة بّن الروؾّن .لعٌِة
ِملت ِلَ مرمٍِة من الٙوةِة ،بمة ُٖ ذل ٛبّن الروؾّن
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مٍاد ذات للة
الّعالة )وال ؿّمة الّوٕ هع الوؾةء(،
الٙوةء والجّلّم ،والّعالة االهجٙةلّة ،و
ٓ
االخةر المجػثبة ِلَ الوَم الٙةهٍهّة ِلَ الرمُ
ٔ
شٍٙؽ اإلهؾةن للمػاة .وٚةلت إهٌة ممممة ِلَ شع ؿٍاء
مصجٍى وموٌرّة للؾّةؽ االزجمةُِ
ثعرِب الٙوةة والمصةمّن طالؿ لٌة
الٍٚت ُٖ الٙةهٍن والّػؽ والروؽ بصٍث
وشعة ،زةمّة ّٝب ثةون وِلَ
زةمّة دِػبةن ،هةثةؿ.
113
بّوعا مبٍ
ٔ
اؿجةذ الجةرِض ُٖ الفّض
ٔ
اهجة دٍِب ُٖ داٝةر زةمّة.
وٚع طعم بّوعا مبٍ والؾؤةؿ
وزِػ الدٙةٖة ومؾجفةرا خٙةّٖة لٞ
وزارة الؾؤةلّة االخوٍٓػاّٖة
والجػاث الجةرِظُ .لٌة الّعِع من الموةي٘
ٔ
ثفم ٞاًجمةمةت الجةرِض الٜٗػي االٖػِّٙة،
اإلؿالم ،والعراؿةت الروؾةهّة.
يةرؽ مّػا
ٔ
يةرؽ مّػا ًٍ االمّن العولُ ِلَ المّّع الٍيوُ
ٔ
الّالٚةت مُ شؼب الجرمُ من ازٞ
خٙةٖة والعِمٙػايّة ُٖ )الرؼااػ(  --الجصةلٕ
ٔ
من از ٞالدٙةٖة والعِمٙػايّة .لةشب الجّلّ٘
ٝػدّػا مة ٌَِػ ُٖ المصٕ الّؾةرِة الٗػهؾّة.
ِبعهللا الوّّم
ٔ
ثفةرلؼ ًٍارد ٝةهعلػ اؿجةذ للٙةهٍن ُٖ
إِمٍري ٝلّة الصٍٙؽ
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ٔ
وثجةخػ مصمٍد الؾٍداهُ
مصمع يي ،والغِن ٓةدروا البالد
ُٖ ِةم  1985بّع ِٙع من زِةدة
ٔ
االلٍلّة ِلَ المرجمُ الؾٍداهُ
ٔ
والؾّةؿة ،اؿجةذ الوّّم ًٍ
المّجػؼ بٌة دولّة من ِلمةء اإلؿالم
وشٍٙؽ اإلهؾةن ،وِّلم المٙػرات
ُٖ مرةؿ شٍٙؽ اإلهؾةن ،والٙةهٍن اإلؿالمُ ،والٙةهٍن الروةاُ
ٔ
الٙةهٍن .وثفم ٞاًجمةمةثي البصدّة اِوة
ٔ
العؿجٍرِة ُٖ المؾلمّن واالٖةرٚة
البلعان ،واإلؿالم والؾّةؿةِ .عِػ
ِعد من المفةرُِ البصدّة الجُ ثػٝؼ ِلَ
اؿجػاثّرّةت العٍِة لإللالح من طالؿ
الدٙةّٖة الجصٍؿ العاطلُ.
ٔ
رقّع ِمػ ا.
بصٍث ِلمةء العراؿةت اإلؿالمّة و
بوةء الؾالم ،ومٌّع زٍان ٝػوؾ لبةء
دراؿةت الؾالم العولُ ،زةمّة
هٍثػدام
ٔ
ثل َٙالٕ رقّع ِمػ ِلَ قٌةدة العٝػجٍراى ُٖ
العراؿةت العِوّة من زةمّة ّٝب ثةون
ٔ
ثةون ،زوٍب اٖػِّٙةِ ُٖ ،ةم  .2005لٙع ٝةن ُٖ
إمةم الرةلّة المؾلمة ُٖ مّجالهع،
ٔ
ّٝب ثةون ،زوٍب اٖػِّٙة ،وِٜػجب بةهجَةم
ٔ
شٍؿ ٚوةِة ثٜوٍلٍزّة المّلٍمةت واالثمةالت  conflواإلؿالم وبّن االدِةن
الصػٝةت.
طٍان مةرVaggione ٍٝ
طٍان مةر Vaggione ٍٝثّم ٞشةلّة ِلَ

مٍاد ذات للة
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ٔ
ِلَ درزة العٝػجٍراى ايػوشة  :الروؽ والصّةة الروؾّة
بّع الّلمةهّة  :والًٗػات الؾّةؿّة
العِوّة  ُٖ --زةمّة ٚػيبة،
ٔ
االرزوجّن ،وٝةن ِلَ ٝلّة
مؤؿؾةت البصٍث والرةمّةت المظجلٗة،
بمة ُٖ ذل ٛالمعرؿة الرعِعة ُٖ هٍٍِّرؾ .لعِي
ٝمة ارثبى الٜةخٍلّ ٛؿ
االطجّةر الصػ لّعة ؿوٍات.
ّّٖٗةن وي
ٓ
ٔ
ِوٍ االؿةؿّة ،وزوٍب قػؽ اؿّة للبصٍث
مػٝؼ ،زةمّة ؿّجُ ُٖ ًٍهْ ٍٝهْ
ّّٖٗةن وي ًٍ الغي ِلم االهؾةن
قػؽ ٓ
وثفم ٞاًجمةمةثي البصدّة  :زوٍب اؿّة،
الجومّة والروؽ والعِن والؾّةؿة
االؿجمػارِة والجّّٔػ ،والٍّلمة
المٍارد الموةٖؾة .وٝةهت راّؾة
ثٍلع ،ومػٝؼ البّبة وهٍع الروؽ
والجومّة ،وؿؤةٍٖرة .لٌة ِعة
الموفٍرات ثجومن  :المؾةواة بّن الروؾّن والٗٙػ و
الجومّة المؾجعامة  :هصٍ قةمٞ
إيةر للجٗةًم والّمٞ
)مُ ًّؼرًّ ،ؼر ،1995 ،ؿؤةٍٖرة :
ٔ
وثٍلع هٍٍِّرؾ  :بػهةمذ االمم المجصعة اإلهمةاُ(.

مٍاد ذات للة
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مٍاد ذات للة
مٍاد ذات للة )(2
الّلمةهّة ُٖ زمٌٍرِة الٍٜهرٍ العِمٙػايّة
االثصةد بّن خالث ّٚم:
الّلمةهّة ًُ االثصةد بّن خالث ّٚم :شػِة االِجٙةد ،المؾةواة ُٖ الجّةم ٞبّن  ٞٝالمٍايوّن دون الوَػ
الَ مّجٙعاثٌم ،ان ِؾجوع الٙةهٍن ِلَ ّٚم الوُٗ الّةم .زمٌٍرِة الٍٜهرٍ العِمٙػايّي ّٔٝػًة من العوؿ
ثؾجوع ِلَ مرمٍِة من المٍاخّ٘ ،وثؾجوع ُٖ زًٍػًة ِلَ العؿجٍر ،لٙع وهصت المةدة  4من العؿجٍر
ٔ
االهجٙةلَ ان زمٌٍرِة الٍٜهرٍ العِٙمػايّة ًَ مؾجٙلةّٓ ،ػ موٙؾمة ،مجصعة وِلمةهّة  ،ملجؼمة
بةلؾّةدة.
ٔ ٔ
.يبٙة للعؿجٍرٖ ،ةن زمٌٍرِة الٍٜهرٍ العِمٙػايّة ِلمةهّة واِوة اوهصت المةدة  1من العؿجٍر الرعِع
ٔ
المٙجػح والغي ؿجصٜم بي العولة الدةلدة من .2006وُٖ هٗؽ الٍٚت ثػٝؼ مٍاد العؿجٍر االطػى ِلَ شػِة
االِجٙةد العِوَ والٗم ٞبّن العولة والعِن ًٍ ثصعي ش. َّٙٙ
الّلمةهّة ُٖ مٍهُ الجوّٗغ :مدةؿ:
يبٙة للٙػار المةدر َٖ ٍِ 5لٍّ ٖ ،1948ةن من ثؼوزة بّٙع دِوَ لٌم الص٘ ُٖ االِجػاؼ بي من ٚب ٞالعولة
َٖ شةلة اثظةذ االزػاءات الالزمة لغل ،ٛوشمٍلٌمة ِلَ شٌٍٚٙمة الٙةهٍِة بّع زوازٌم العِوَ .
موغ ِةم ٚ 1997ةهٍن االؿػة يبٙة للمةدة  330موي رٝؼ ِلَ الًبّّة المعهّة للؼواج،
ومن االن ٖمةِعا ,وهس الٙةهٍن ان الؼواج العِوُ ال ِجم ثٍخّٙي يبٙة للٙةهٍن ُٖ الٍٜهرٍ .لٙع ثم اثظةذ
ثل ٛالظًٍة للصٗةظ ِلَ ّٚم الٗم ٞبّن العولة والعِن :ان اِجبةر زمٌٍرِة الٍٜهرٍ العِمٙػايّة دولة
ِلمةهّة ٝةن من الوػورى لي الٗم ٞبّن الٙػارات الٙةهٍهّة المجّلٙة بةلؼواج والٙػارات الجُ ثجظغًة
ٔ
المرمٍِةت العِوّة ُٖ ًغا الفةن  .ولؾٍء الصٌٖ ،ةن ممةرؿةت بّن الٜوةاؽ اؿجمػت ُٖ االشجٗةؿ
ٔ ٔ
داطلّة بمػاؿم الؼواج ،ومُ اؿجمػار الٍهُ االؿٍا لمعة ِعة ؿوٍات ،ق ٜٞالٗم ٞالعِوَ والًةاػّٗة ٚع
ٔ
ٔ
بعا ِجؼاِع داط ٞالمرجمُ َٖ الٍٜهرٍ ،وٝةهت هجّرجي ِعة ثًٍرات ؿّبة ُٖ االوهةع.
ٔ
وٚع ثم ثعمّػ الّعِع من البٍّت الؼوزّة الدةامة ِلَ الوَةم االمٍمَ هجّرة لجعط ٞؿلًة واهفًة رزةؿ
العِن.اثبةع ثل ٛاالٖػدا ٚةمٍا بموُ ؿلًة الٌّة والجصرذ بٌة لمٍازٌة ٍػوؼ اٚجمةدِة ومةلّة وؿّةؿّة .
ثعط ٞالعِن ُٖ الؾّةؿة:
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ٔ
بعات العولة ٔثةطغ دورًة مػة ٔاطػى
موغ اهجٌةء الصػب رؿمّة ،واؿجٙػار الصٍٜمة االهجٙةلّة ُٖ ِةم ،2003
ٔ
ٔ
ٝؾلًة اطالّٚة للؾلًة الؾّةؿّة .الٍّم ثلّب مؤؿؾةت مد :ٞالمؤثمػ الٍيوَ الؿّٗٙة الٍٜهرٍ و
ٔ
المرلؽ المؾٍٜهَ للٍٜهرٍ دورا بةرزا ُٖ الصّةة الؾّةؿّة َٖ الٍٜهرٍ،اهٌم ِٙعمٍن ثمٍرا وِعٍِن ان
دورًم وؿلًجٌم المٗجػهي االطالّٚة والؾّةؿّة ًُ همن ايةر ِةم من ثوَّمٌم وٌٖمٌم لمؾؤلّةثٌم
االزجمةِّة والؾّةؿّة .
ٌٖم ِعٍِن اهٌم الٙةدرون ِلَ الجصةور مُ الّةمة – ان لم ٍِٜهٍا قػٝةء ال ٓوَ ِوٌم َٖ الصٍارُٖ -
مٍازٌة ِالٚةثٌم وثٗةِلٌم مُ الؾلًة الؾّةؿّة.
لٙع اٝعت الٜوّؾة ِلَ اشجػامٌة للٗم ٞبّن العهٍّى والػوشةهُ والًبّّة الّلمةهّة للعولة ػ ،ولٜوٌة َٖ
ٔ
هٗؽ الٍٚت ٍلت الِبة راّؾّة ومصػٝة اؿةؿّة للصّةة الؾّةؿّة المصلّة .لٙع ٍلت ثجةبُ بجػّٝؼ وثوُ
ِعٌِة ِلَ الوّٕ والظل ٞوِعم الٙعرة من ٚب ٞالعولة هصٍ المرةالت االزجمةِّة والجّلّمّة
واالٚجمةدِة ٞٝ .ثل ٛاالمٍر ثوُ ِالمةت شٍؿ العور الغي لّبجي الٜوّؾة ُٖ المرةؿ الّةم والؾّةؿَ.
ٔ
ّٖلَ ؿبّ ٞالمدةؿ ٖةن الّعِع من المؤؿؾةت الجَ ثعِػًة الٜوّؾة او ثصعد ثٍزٌةثٌة ِن يػِ٘ اشع
ٔ
ٔ
ٔ
اِوةاٌة او من ثّّوٌم ٝةن لٌة ثٍازع امة ُٖ لروة االهجظةبةت المؾجٙلة ،البػلمةن ،او لروة الصّٙٙة
والممةلصة وّٓػًة من المؤؿؾةت.
مؾجٙب ٞالّلمةهّة ُٖ زمٌٍرِة الٍٜهرٍ العِمٙػايّة:
مؾٍدة العؿجٍر والغي ثم المٍاٖٙة ِلّي َٖ اؿجٗجةء  15دِؾمبػ  2005والغي ؿّجم ثًبّٙي موغ ِةم
ٔ
ِّ 2006لن اهي ِلجؼم ِلوّة بةلًبّّة الّلمةهّة لرمٌٍرِة الٍٜهرٍ العِمٙػايّة .

ولٜن لؾٍء الصٌٌٍ ،ػ العؿجٍر بف ٜٞمدّػ للّرب لٍّٜن مظةلٗة للّعِع من الّٙم والمبةدئ الجَ يةؿ
االؿجوةد ِلٌّة ُٖ .الصّٙٙة ٖةن مٙعمة العؿجٍر والمةدة  74موي اقةرت اقةرة طّٗة للػب .من هةشّة ٖٙع
ٔ
ٔ
اقةر ان مٍايوّن الٍٜهرٍ ِّلوٍن مؾؤولّةثٌم امة الػب ،االمةٚ ،ةرة اٖػِٙة والّةلم .وُٖ المةدة ٖ 74ةن
ٔ
ٔ
اى قظك ِجم اهجظةبي راّؾة للٍٜهرٍ ِلّي ان ِٙؾم بةؿم الػب واالمة .
ٔ
ومن هةشّة اطػى ٖةن مؾٍدة ًغا العؿجٍر ُٖ مةدثي االولَ ٍِهس ان زمٌٍرِة الٍٜهرٍ العِمٙػايّة
ثصٜم بةلٙةهٍن ،العِمٙػايّة والّلمةهّة ولٖ ٜٞػد الص٘ َٖ االِجٙةد واالِمةن والعِن  .امة المةدة ٖٙ 22ع
ٔ
همت ِلَ " لٖ ٜٞػد الص٘ ُٖ ثصعِع دِوي او اِجٙةدى ُٖ ايةر اشجػام الٙةهٍن والوَةم الّةم واطالّٚةت
وشٍٙؽ االطػِن".
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وبٙػاءة اطجالؼ المٍاد ُٖ مفػوع العؿجٍر ِمٜن مالشَة مصةوالت العمذ الٙؾػي لٜٗػة الّلمةهّة مُ
ٔ
االلؼام لمن ؿٍّٜن راّؾة للعولة ِلَ ان ِٙؾم امةم الػب  ،ان ٖػض اللُ ِلَ زمٍع المٍايوّن َٖ
الٍٜهرٍ ِوُ الّعِع َٖ شّػة من امػًم.
ٔ
ٔ
طًٍة ٌٝغى ًُ هةربة للص٘ االؿةؿُ لٖ ٜٞػد لّؤمن او ال ِؤمن ،شجَ لٍ الجؼموة بةن الٔةلبّة من
ٔ
الفّب ًم مؤموٍنٖ ،ةهٌة شّٙٙة ّٓػ ٚةيّة ان لّؽ ٓةلبّة المٍايوّن ًم من المؤموّنٖ ،من المؤٝع
اه ٛؿجرع بّوٌم من ًم ّٓػ مؤموّّنّٓ ،ػ مٍشعِن ،وملصعِن وّٓػًة .وبةالؿجوةد الَ مػزّّة شٍٙؽ
االهؾةن والّلمةهّة ٖغلِّ ٛع ثمّّؼا هع ًؤالء.
ٔ
ٔ
بصٜم الٍاخُِ ،وبَٔ ِلَ الوَةم الّلمةهَ ان ِّوَ بةن العِن واالِجٙةد ًُ ّٚم ثصعد ايةرًة الؾلًة
ٔ
االدارِة،وان ثًبّ٘ مبةدئ الّلمةهّة ُٖ زًٍػى ٍِهس ٖمال واهصة بّن االمٍر الؾّةؿّة والمّجٙعات
العِوّة .وذل ٛلٜػٗةلة ش٘ ٖ ٞٝػد شٙي وشػِجي َٖ االِجٙةد واالِمةن والعِن ٝمة ٝػٗلي لي العؿجٍر.
الّلمةهّة المّلوة و الجَ ال ِجم ممةرؿجٌة
ٔ
ٔ
ٌٍػت الّلمةهّة َٖ زمٌٍرِة الٍٜهرٍ العِمٙػايّة وٝةهٌة مبعا هَػى ولّؾت ّٚمة ِجم ممةرؿجٌة.
وِلَ الػٓم من ثٍازعًة ُٖ المٍاخّ٘ الٙةهٍهّة اال اهٌة ّٓػ واهصة َٖ الصّةة الٍّمّة للمٍايوّن َٖ
الٍٜهرٍ .وِمٜن الجٍؿُ َٖ ٍٚؿ ان الّلمةهّة لّؾت خٙةٖة ِجم ممةرؿجٌة داط ٞالعولة.شجَ وان ٝةهت
قّةرات العولة ثؤٝع ِلَ ان الٍٜهرٍ ِلمةهّة ولّؽ ًوةؾ وزٍد للعولة العِوّة.
ِةؼ ٝةثفٍهذ زٍزِٕ ،مصةمَ ش ٍَٚٙومعرس َٖ ٝلّة الٙةهٍن زةمّة لٍبٍمبةقَ ،زمٌٍرِة الٍٜهرٍ
العِمٙػايّة.
ثمعِػ:
هفػت ثل ٛالمٙةلة َٖ ٍِ 21هٍّ  ُٖ ،2006مرلة االطبةر االهؾةهؾة االلٜػجػوهّة http://
www.iheu.org/node/2283
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مٍاد ذات للة )(3
ٔ
مجمػدى دارٍٖر ِوٙؾمٍن امةم مًةلب العولة الّلمةهّة
ؿّلّٗة الٍِؾُ
ٔ
ٔ
ٔ
ٚةم المرمٍِة االؿةؿّة من مجمػدى دارٍٖر االلػار ِلَ لالة ٍِم االشع العِوّة وان الؾعوان ِرب ان
ِوٙؾم ،وٚع ثم رٖن ًغا الًلب من ٚب ٞشٍٜمة الظػيٍم والجَ ِملت ِلَ االهٙؾةم بّن مرمٍِّن
ٔ
المجمػدِن اخوةء مصةدخةت الؾالم َٖ هّرّػِة.
لٙع ٚةمت شػٝة المجمػدِن بةلجٗةوض مُ شٍٜمة الظػيٍم االؿالمّة الهٌةء الوؼاع الٙعِم والمؾجمػ موغ
ٔ
 30قٌػا َٖ دارٍٖر وٖفلت َٖ الٍلٍؿ الَ ايةر ؿّةؿُ مفجػؾ ،وٚةم  ٞٝمن ممدلَ شػٝة المجمػدِن
والصٍٜمة االؿالمّة بجٙعِم وخةا٘ موٗملة للمٗةوهّّن ٍِهة ِن ثٙعِم وخّٙة مفجػٝة.
ٔ
اِلوت االمم املجصعة ان ٖ 70000ػد ٚع ٚجلٍا من المػض و ؿٍء الجٔغِة ُٖ دارٍٖر موغ مةرس المةهَ.
ٔ
ٔ
وال ٍِزع اشمةاّة او مؤقػات واهصة لجّعاد من مةثٍا من ثةخّػ الٙجةؿ ،والجُ ايلٙت ِلٌّة واقوًن
ٔ
ٔ
ثًٌّػ ِػ ُٚو ٚةلت االمم المجصعة ان  1.6ملٍّن ٖػد ٚع ثم ثٌرّػًم .
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ٔ
ٔ
المصةدخةت َٖ الّةلمة الوّرّػِة ابٍزة الهٌةء الٙجةؿ ،بةالؿةس بؾبب اِجبةرات اموّة و هؼع
الؾالح،وَٖ هٗؽ الؾّةؽ ٖفلت مصةوالت الجٗةوض شٍؿ مؾجٙب ٞالوَةم الؾّةؿّػػَ الؾٍداهُ وثًٍرى.
المرمٍِة االؿةؿّة من المجمػدِن وًَ شؼب الجصػِػ الؾٍداهُ ٝةهت ثوةدى بٗم ٞثةم وواهس بّن
الفؤون الؾّةؿّة والعِوّة ُٖ الؾٍدان وٚع ثم رٖن ًغا الًلب من ٚب ٞالصٍٜمة الؾٍداهّة ولم ِلَٙ
ٚبٍال لعى المرمٍِة الدةهّة من المجمػدِن والجُ ثةطغ يةبّة اؿالمّة وًُ شػٝة الّعالة والمؾةواى.
الؾّةؿّة والعِن:
ٔ
ًغا امػ من االمٍر الٌةمة بةلوؾبة لوةٍٚ ،ؿ ِلَ لؾةن المجصعث الػؿمَ شؼب الجصػِػ الؾٍداهُ،
ٔ
مصرٍب شؾّن"اهة مؾلم ولٜن العِن َٖ ويووة ثم اؿجظعامي لٙج ٞوثٌمّّـ االٖػاد".
ٔ
ٔ
ٔ
امة المجصعث الػؿمَ ،لصػٝة الّعالة والمؾةواة ،اشمع شؾّن ٖٙع ٚةؿ" اثمٍر ان ًوةؾ امػا ِرب ان
ٔ
هجػٝي للمٍايوّن الؾٍداهّّن لجصعِعى ُٖ مفةوارات ِلَ هًةؽ اوؿُ
ٔ
" هصن ال هٙةث ٞمن ازٖ ٞم ٞالعِن ِن الؾّةؿة ،هصن هٙةث ٞمن از ٞو ٕٚثٌمّّـ االٖػاد".
امة المٗةوهّّن الػؿمّّن لصٍٜمة الظػيٍم ٖٙع اوهصٍا ان الؾٍدان ًَ االٓلبّة المؾلمة َٖ الفمةؿ،
ٔ
وشجَ دارٍٖرِ ،رب ان ثؾجمػ ثصٜم بمبةدئ الٙةهٍن االؿالمَ.
" الفػِّة االؿالمّة ًَ الٙةهٍن وِرب ان ثَٝ ٞغل . ٛان مٌٍٗم ٖم ٞالعِن ِن الؾّةؿّة لّؽ لي
وزٍد َٖ الّةلم االؿالمَ ٞٝ .قئ ًٍ ؿّةؿة وًٍ دِن َٖ هٗؽ الٍٚت" ٍٚؿ ِلَ لؾةن ِبعهللا زومة،
المؾجفةر االِالمُ للٍٖع الصٍٜمَ َٖ المٗةوهةت.
وُٖ الٍٚت الغي واٖٙت ّٖي الصٍٜمة ِلَ ٖم ٞمٗةوهةت الؾالم بّن المؾّصّن َٖ االؿةس
والمجمػدِن من الٍخوّّن ُٖ زوٍب الؾٍدان وِعم ثًبّ٘ الفػِّة االؿالمّة ًوةؾ اال اهٌة اِلوت ان
ًغا الِوًب٘ ِلَ ٓػب الؾٍدان .

ٚةمت  ٞٝمن شؼب الجصػِػ الؾٍداهُ وشػٝة الّعالة والمؾةواة بصم ٞالؾالح َٖ ٖبػاِػ المةهَ َٖ وزي
الصٍٜمة َٖ الظػيٍم مجٌمّوٌة بجرةً ٞدارٍٖر وثؾلّس الّػب المٙةثلّّن لٙج ٞالمٍايوّن االٖةرٚة َٖ
الٙػى.
ٔ ٔ
ِػّٚة ٓةلبّة الٙبةا َٖ ٞدارٍٖر من الّػب او االٖةرٚة ًم مؾلمٍن ،ولٜن الٙبةا ٞالّٔػ مجصعخة بةلّػبّة
هٗم ٞهٗؾٌة ِن الّػب خٙةّٖة وثػاًم المؾًّػون ِلَ مٙةلّع الصٜم َٖ الظػيٍم.
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ٔ
ثػزُ الؼِةمة الؾّةؿّة ل ٜٞمن المرمٍِجّن من المجمػدِن الَ طلّٗةت مظجلٗة ِن االطػىٖٙ ،ةدة
شػٝة الّعالة والمؾةواة ِؤموٍن بفعة بوػورة االؿجوةد الَ مةهةدى بي شؾن الجػابُ ،الموَػ االؿالمُ
والٙةاع المّةرض الؾٍداهُ والغى ٝةن ِوةدى بجًبّ٘ الفػِّة االؿالمّة.
ثمعِػ

هفػت ًغى المٙةلة َٖ روِجػز 31 ،اٝػجٍبػ  2004خم ثم هفػًة ِلَ المٍ ُٚااللٜػجػوهَ اطبةر الّةلم العِوّة
http://www.wwrn.org/article.php?idd=5749&sec=59&con=57

.
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مٍاد ذات للة )(4
ٔ
بّةن الٜةخٍلِّ ٛلَ شػِة االطجّةر ُٖ اوروبة ّٖمة ِجّل٘ بةلرعؿ الغى دار َٖ  5ؿبجمبػ اللروة والٜوةاؽ
والمؤؿؾةت ّٓػ المغًبّة
ًغا البّةن ٚعمي الٗػِعوا ًةرثٝ ،ةخٍلٍّٜن من از ٞشػِة االطجّةر ،ممد ٞاالوروبٍّن
ٔ
ٔ
ٝةخٍلٍّّٜن من از ٞشػِة االطجّةر ثػشب بةلصٍار داط ٞالبػلمةن االوروبُ بّن اللروة االوروبّة
والٜوةاؽ والمؤؿؾةت ّٓػ المغًبّة.
ٝةخٍلٍّّٜن من از ٞشػِة االطجّةر ثعِم وبٍٙة دمذ لٍت واراء الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة همن
ٔ
ؿّةؿةت االثصةد االوروبُ ٌٖ .غا ّٖي دمذ الراء الٜوةاؽ والمؤؿؾةت ّٓػ المغًبّة والمؤؿؾةت الٗلؾّٗة
والجُ لٌة طبػة ومّلٍمةت شٍؿ الٙوةِة الجُ ثوةٚفٌة اللروة ّٖمة ِظك المرجمُ.
ٔ
ُٖ ًغا الٍٚت ،هصن هعِم وبٍٙة الّٙم الجُ ثم لّةٓجٌة ُٖ االزةبة ِن الؾؤاؿ الفٌُٗ الغي اخةرثي
لٍّٖة ّٖلع وِ 37وٍ اطػ من البػلمةن والغي ٚةؿ بوػورة ان ٍِٜن الصٍار مجٍازن ومجومن الراء
الموَمةت المفةرٝة"".
وهصن بةالهةٖة الَ ذل ٛهؤٝع ِلَ الممةرؿةت المٙجػشة زػاء الؾؤاؿ وًُ:
ِ عم هفٍء ِالٚة ثمّّؼِة هع اى دِن او شػٝة ،ؿّجم اٚةمة الصٍار بوةءا ِلَ مرمٍِة مصعدة من
المفةرّّٝن ؿّجم هفػ اؿمةاٌم ِلَ المٗصة االلٜػجػوهّة لللروة
 الصٍار ؿّجم اٚةمجي ِلَ اؿةس من الفٗةّٖة ٖرعوؿ اِمةؿ االزجمةع والوٙةط الجَ ؿّجم
موةٚفجٌة ومٍاِّع االزجمةِةت ؿجٍٜن ِلوّة
ٔ
 ؿّجم الجّةم ٞمُ ًغا الصٍار بوٗؽ الٙعر من االًمّة َٖ الجّةم ٞمُ الصٍارات الظػى مُ
موَمةت المرجمُ المعهُ ٔاالطػى
ٔ
ٔ
بةلوَػ الَ الصّٙٙة الٍاهصة وًَ ان العؿجٍر االوروبَ لم ِجم ثّعِليٖ ،ةالثصةد االوروبُ ِلّي ان
ِجم الوَةم الغى ثم اٚػارى بةثٗةّٚة هّؽ.
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ٔ
المعاة  52من العؿجٍر االوروبُ المٙجػح والجَ ًُ مدّػة للرعؿ وٚةامة ِلَ شةلة ثلّّٗٙة ال ِرب
ٔ
ٔ
ان ثٍٜن من اؿةس الّالٚة بّن الٜوةاؽ ،المؤؿؾةت الّٔػ مغًبّة والمؤؿؾةت الٗلؾّٗة
ٔ
واالثصةد االوروبُ.
شجَ االن ،مة ثم ذٝػى رؿمّة للّالٚة بّن المؤؿؾةت العِوّة والّٔػ مغًبّة ُٖ االثٗةّٚةت
ٔ
الػؿمّة ٌَِػ َٖ شٍاقَ اثٗةّٚة امؾجػدام ِةم  1997والجُ بمٍزبٌة ثم اهفةء االثصةد االوروبُ.
ٔ
"  .11مّدةؽ وهُ الٜوةاؽ والمؤؿؾةت ّٓػ المغًبّة .ان االثصةد االوروبُ ِصجػم والٍِٙم
ٔ
ٔ
بةلجمّّؼ ُٖ ٚةهٍهي المصلَ هع الٜوةاؽ او المؤؿؾةت العِوّة او المرجمّةت المصلّة َٖ العوؿ
ٔ
االِوةء".
ٔ
ِلَ الػٓم من هّٕ ثّةم ٞااليةر الٍيوُ وّٚم االثصةد االوروبُ مُ العِن ،ومُ وزٍد ادِةءات
ٔ
ٔ
ٍِٚة من ٚب ٞبّن المؤؿؾةت العِوّة بةن االثصةد االوروبُ لم ًِػح ِالٚة واهصة مُ االدِةن،
ٔ
وان الممةرؿةت من ٚب ٞاالثصةد االوروبُ والجُ وهصت ممةرؿةت ثمّؼِة ِلوّة او ّٓػ ِلوّة َٖ
بّن االشٍاؿ لّعد من الٜوةاؽ.
ٔ
ٝةِوةء ُٖ اشعى ثل ٛالموَمةت ،الػوم الٜةخٍلّ ،ٛهصن ٚلٍٙن من زعا من ثل ٛالممةرؿةت
وهؤمن اهٌة ثمّؼ هع االراء والّٙم الظةلة بةلّعِع من الػوم الٜةخٍلّ.ٛ
ٔ
ٔ
هصن هؤمن بةهي لّؽ ًوةؾ مبػر او اشجّةج لالثصةد االوروبَ لظل٘ ِالٚةت دبلٍمةؿّة مُ
مؤؿؾةت دِوّة ثٙعم هٗؾٌة ِلَ اهٌة مؤؿؾةت دولّة ٖةِلة َٖ المرةؿ الؾّةؿُِ .عد ٚلّ ٞمن
المؤؿؾةت العِوّة ثٗو ٞثل ٛالّالٚة العبٍلمةؿّة وِلَ راؿٌة مؤؿؾة وؿةم مةلًة والٜػؿَ
ٔ
الػؿٍلُ .آلب المؤؿؾةت ادلّوّة ثًلب وهّة مجٜةٖائ وشٍٚٙة ّٔٝػًة من الموَمةت ّٓػ
الصٍٜمّة وال ثجٍ ُٚوهّة ممّؼا ٌٝغا.
ٔ
الّالٚةت العبلٍمةؿّة ِرب ان ثٍٜن ِلَ اؿةس ثّػِٕ واهس لّٙم العولة والمٍايوة َٖ
الٙةهٍن العولُ واالثؾةؽ مُ ممةرؿةت العوؿ العِمٙػايّة ،المؾةواة ،واالشجػام لّٙم شٍٙؽ
ٔ
االهؾةن ٝمة يةلب بٌة العوؿ االِوةء .لظل٘ ِالٚةت دبلٍمةؿّة مُ ّٝةهةت ّٚمٌة لّؾت زؼءا
ٔ
ٔ
من الوَةم الصةٝم للعِن او المؤؿؾة ًٍ طػؽ لّٙم ومبةدئ االثصةد االوروبُ ٝمة ًَ مٍهصة ُٖ
ٔ
مّدةؽ الصٍٙؽ االؿةؿّة لالثصةد االوروبُ والغى ثم اٚػارى َٖ هّؽ ِةم .2000
الّٙم ِرب ان ثجرةوز الّالٚة بمؤؿؾةت مصعدة ثجّل٘ بممةلس اٚجمةدِة وممةلس قػٝةت
طةلة بمؤؿؾة دِوّة مصعدة ّٖ .لَ ؿبّ ٞالمدةؿ ،لروة االؿةٗٚة للرمةِةت االوروبّة والجُ
ٔ
اشع اِوةاٌة ًٍ الممد ٞلالثصةد االوروبُ ) دبلٍمةؿَ ازوبُ(
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ٔ
اِلن المٍ ٕٚالػؿمُ للمرمجُ المعهُ من المرمٍِةت العِوّة الٜةخٍلّّٜة مُ اللروة االوروبّة،
ٔ
وِلَ الػٓم من اشجػاموة الٜةم ٞلمة هبٌت لي لروة االؿةٗٚة بوةءا ِلَ طبػاثٌة وبػامرٌة الجَ ٍِٙم
ٔ
ٔ
بٌة اِوةء اللروة َٖ مرةؿ الٗٙػ وثظّٕٗ اِبةء المٍايوّن ،رِةِة المٌةزػِن وّٓػًة من
ٔ
الٙوةِة ،اال ان ثل ٛالمالشَةت ثم لّةٓجٌة من ٚب ٞمؤؿؾةت ّٓػ دِوّة اطػى و الجرمّةت
الّٔػ شٍٜمّة الجَ لّؽ لٌة لٗة رؿمّة ِ .رب ان ٍِٜن ًوةؾ مؾجٍى قػاٝة مُ المؤؿؾةت
ٔ
الجَ لّؾت لٌة لٗة رؿمّة  .اللروة اِوة والبػلمةن ِرب ان ِوٍّا َٖ االِجبةر ان ٝةهت لروة
ٔ
االؿةٗٚة وّٓػًة من المؤؿؾةت العِوّة ثؤٝع ِلَ ّٚم االثصةد االوروبُ االؿةؿّة مد ٞالمؾةواة
ٔ
ٔ
بّن الػز ٞوالمػاة ،الًالؽ ،شٍٙؽ االزواج من هٗؽ الروؽ ،الجد ّٕٙوالجّلّم الروؾةهَ ،موُ
الصم ٞوثوَّم الوؾ ،ٞاالزٌةض ،شمةِة مػهَ هٙك الموةِة ودور العِن َٖ لوةِة الٙػار
الؾّةؿُ.
اهي لمصٍر ًةم للصٍار بّن الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة بمة ٌّٖة الموَمةت العِوّة والعولة ثٍهس
مػٝؼًة وق ٜٞثٍازعًة ،ان وهّت الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة ٚوةِة مصعدة ال ٍِاٖ٘ ِلٌّة
ٔ
ٔ
االٓلبّة من اِوةاٌة او ِعد ٝبّػ من االٚلّة الموجمّن لٌم ًِ ٞرب ِلَ الصٍٜمة اطغ ثلٛ
ٔ
ٔ
ٔ
الٙوةِة َٖ االِجبةر؟ا.ب /ابؾٍس ٚةمت بةؿجًالع راي ِةم َٖ مةٍِ  2005اٖةد بةن ًوةؾ اهجفةر
ٔ
ٔ
ٝبّػ بّن المٍايوّن لٗم ٞالعِن ِن الؾّةؿة .اٝػدػ من خالث اربةع )  (%77من المٍايوّن َٖ
ٔ
ٔ
المملٜة المجصعة ِػٖوٍن مةٍِٙم بي ّٚةداثٌم العِوّة للجةخّػ ِلَ ٚػارات العولة ،وهٗؽ الػاي
ٔ
ٔ
ٔ
اِلوي  %76من المٍايوّن َٖ اؿبةهّة ،و %75من المٍايوّن َٖ المةهّة ،و %72من المٍايوّن
َٖ ٖػهؾة ،و %63من المٍايوّن َٖ اًِةلّةِ ُٖ .ةم  %46 1998من المٍايوّن االِػاهعِّن
ٔ
الٜةخٍلّ ٛاٖةدوا ان الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة البس لٌة الٜػدّػ من الؾلًةِ َٖ .ةم  2001ثبّن ان
 %56من المٍايوّن البٍلوعِن ِػون ان مفةرٝة الٜوّؾة الٜةخٍلّّٜة ُٖ الؾّةؿّة ٝةن مٗػية
وزااعا ِن الصع.
ٔ
ٔ
ٔ
مُ اطغ مدةؿ لروة االؿةٗٚة الٜةخٍلّ ٛوالتي ِّجبػًة االثصةد االوروبُ الممد ٞالػؿمُ للمرجمُ
العِوَ الٜةخٍلًّ ،َٜوةؾ الّعِع من الٙوةِة الجَ ال ثّبػ ِوٌة اللروة وًُ ملصة للمرجمُ الغى
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ثّبػ ِوي .،االٓلبّة من الٜةخٍلّ ٛاالوروبّن ِؤموٍن ان الصّةة بّن االٖػاد ٚب ٞالؼواج ًٍ امػ
ٔ
مٙبٍؿ ،ق ٜٞواهس من الؼواج المعهُ ُٖ ثؼاِع من ٚب ٞاالثصةد االوروبَ و قئ مٙبٍؿ بّن
ٔ
ٔ
 %76بّن اال لمةن الٜةخٍلّ ٛو %72من االؿبةن الٜةخٍلّ،ٛو  %62من الٗػهؾّّن
ٔ
ٔ
الٜةخٍلّ،ٛو %58من البػثٔةلّّن الٜةخٍلّ . ٛيٗ ٞمن بّن ِفػ ايٗةؿ ٍِلع َٖ اؿبةهّة والجَ
ٔ
ٔ
ًَ ؿٜةهٌة  %90من الٜةخٍلٍِّ ،ٛلع بّملّة اؿجوؾةخ يبّة .اؿجًالِةت الػاى ُٖ آلب العوؿ
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ٔ
االوروبّة ثٍهس دِم الؼواج المعهُ بّن المدلّّن زوؾّوة واِوة الػزةؿ والوؾةءٝ .ةهت
ٔ
ًٍلوعا،بلرّٜة و اؿبةهّة اوؿ خالث دوؿ اوروبّة ثٙون زواج المدلّّن زوؾّة.
ٔ
ًوةل ٛالّعِع من االمٍر الجَ ثٌَػ ٌّٖة الّالٚة الًّبة المجؼهة بّن االثصةد االوروبُ والمؤؿؾةت
ٔ
العِوّةِّٙ .م االثصةد االوربُ ِالٚة يّبة مُ المؤؿؾةت العِوّة ُٖ الّعِع من الٙوةِة مدٞ
الّمةؿ والّم ،ٞموَمةت المؼارِّن ،الفػٝةت المّٔػة ،الًٙةع الصػُٖ والمٌوُ ،الجّةوهّةت
والموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة ،موَمةت شمةِة المؾجٌل،ٛالموَمةت المّوّة بةلبّبة ،مؤؿؾةت
ٔ ٔ
ٔ
ثمد ٞاالؿػة والمػاة واالٖػاد ذوى االِةٚة والجرمّةت االٝةدِمّة والّلمّة .الّعِع من ثلٛ
الموَمةت ثجبُ طلّٗة دِوّة او ِجم اداراثٌة الَ شع مة من ٚبّٚ ٞةدات دِوّة ،مد ٞموَمة
ٔ
ٝةرِجةس و مؤؿؾة الجومّة والمؾةِعة الٜةخٍلّّٜة اِةدوا ثوَّم اهٗؾٌم َٖ مرمٍِةت ٝمة ٚةم
البػوثؾجةهت بوٗؽ االداء.
ٔ
ثل ٛالمرمٍِةت ثٙعم طعمةت ًةمة زعا للٗٙػاء وال ثوُ اِجبةرات دِوّة َٖ اًعاٌٖة وثجبُ ٚةهٍهة
ٔ
الٙةهٍن الَ ًِب٘ ِلَ ّٓػًة من الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة الجَ ِوفةًة اى من المٍايوّن ُٖ
ٔ
االثصةد االوروبُ.ولٌغا ٌٖم ِرب ان ِصملٍا ِلَ هٗؽ الصٍٙؽ الجَ ثجمجُ بٌة اى موَمة ثٍٙم
ٔ
بوٗؽ العور .ثل ٛالموَمةت العِوّة والّلمةهّة بّن ّٓػًة من الموَمةت الٗةِلة والجُ اهفةت
هَةمة ٖةِال والّةت ثعِم الفٗةّٖة لمفةرٝة المرجمُ المعهُ ُٖ الصّةة الؾّةؿّة ودِم
ٔ
العِمٙػايّة َٖ االثصةد االوروبُ.
ٔ
ًوةؾ ؿؤاؿ اٝػدػ ثّّٙعا شٍؿ دور المؤؿؾةت العِوّة والٜوةاؽ ُٖ االثصةد االوروبُ .هصن هؤمن
ٔ
ان الموةٚفةت البػلمةهّة لٌغى الٙوّة ِرب ان ِجم وهٌّة ِلَ اؿةس اشجػام المؾةًمةت الجَ
ثٍٙم بٌة ثل ٛالمؤؿؾةت العِوّة للمرجمُ والعوؿ الوةمّة واالشجػام الٜةم ٞللمؤؿؾةت العِوّة
لصٌٍٚٙم َٖ الجّبّػ ِن ارااٌم ومفةرٝػجٌم َٖ المرجمُ المعهُ وٚوةِةى ،وُٖ هٗؽ الٍٚت ِرب
الجػّٝؼ ِلَ اال ِصملٍا ِلَ امجّةزات اٝػدػ من ّٓػًم من الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة وزمُّ
المٍايوّن والجرمّةت االطػى.
ٔ
ٔ
المجًلبةت االطالّٚة للعوؿ َٖ المرجمُ االوروبُ ثم االثٗةؽ ِلُ اهٌة ال ثؾجوع ِلَ المّجٙعات
ٔ
ٔ
العِوّة الى مرمٍِة من المؤموّن .ان ثل ٛالّٙم ِرب ان ِجم الصٗةظ ِلٌّة وِجم شمةِجٌة من
الرمُّ .
ثمعِػ:
ثل ٛالمٙةلة هفػت َٖ المٍ ُٚااللٜػجػوهُ لموَمة الٜةخٍلّ ٛمن از ٞشػِة االطجّةر
.http://www
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/catholicsforchoice.org/news/pr/2005
prarchive2005.asp
:َالصٍاق
وةاؽ والمؤؿؾةت ّٓػ المغًبّةٜ( مّدةؽ ال52-1) المةدة1
وةاؽ والمؤؿؾةت العِوّة َٖ العوؿٜةهٍن المصلَ للٙة للٍٙم بةلجمّّؼ يبِٙ االثصةد ِصجػم وال
ٔ
االِوةء
- ةدٙةامة ِلَ ِعم االِجٙعم المؾةواة المّدةؽ الٍيوُ للمؤؿؾةت الٗلؾّٗة والٚ َاالثصةد ِصجػم ِل
.confessional organizations
ٔ
، بٌة قٗةّٖة، االثصةد ِرب ان ِّجمع ؿّةؿّة مجٗجصة،ػًم وإؿٌةمٌم المجمّؼٜٖ َبةلوَػ إل
وةاؽ والموَمةتٜوؿّةؿة شٍار داام بّن ال
/http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/dat/11997M/htm 2
.M.html#0145010077, accessed 2 September 2005 11997
http://wid.ap.org/polls/050606religion.html, accessed 2 3
.September 2005
See Andrew Greeley, ‘Religion in the Emerald Tiger: The 4
Irish are still Catholic, but now on their own terms’, in
.America, 12 March 2001
See ‘Poland: Poll scrutinizes attitudes toward Catholic 5
.Church’, in Relioscope, 21 August 2002
Catholics for a Free Choice, World View: Catholic Attitudes 6
,on Sexual Behavior & Reproductive Health, Washington
.DC: Catholics for a Free Choice, 2004
.See El Mundo, April 26, 2002 7
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هعاء للمٍايوّن المؾلمّن الٗػهؾّّن الغِن ِصبٍا الؾالم والّعؿ والصػِة والّلمةهّة
شػٝة الّلمةهّّن المؾلمّن َٖ ٖػهؾة
الٍّم ٍِ 14لٍّ  ،2003شػِجوة َٖ االِجٙةد والجّبّػ ِلَ المص ٛوِلَ وقٖٙ ٛعاهٌة ،ال هؾجًُّ ان هَٞ
لةمجٍن اٝػدػ من ذل ،ٛلمجوة ِرّ ٞمووة قػٝةء ُٖ طعمة المٍرة االهةهّة والَالمّة لالؿالم.
ِرب ان هجٜةثٕ وهجصم ٞمؾؤولّجوة لجٗةدي مظةيػ الّةٚة بّن الرمٌٍرِة ،الّلمةهّة ،االؿالم
والمؾلمّنً.ػبة من الٗض الغي ِصةلػ الرمٌٍرِة الّلمةهّة واالؿالم والمؾلمّن.
ٔ
ُٖ مصةولة لمٍازٌة ًؤالء الغِن ِصةولٍن ٖػض االلٍلّة االؿالمّة المؾجٍرة من الظةرج ،والجّةم ٞمُ
االؿالم والمؾلمّّن لجص ّ٘ٙمٜةؿب ؿّةؿّة ،لٌغا ٌَِػ دورهة َٖ الجّببة والّم: ٞ
 الجّببة والّمِ ٞلَ شمةِة الّٙمة الصوةرىة لالؿالم َٖ ،ثوةٓم مُ الّمػ والٍٙاهّن والّٙم
الظةلة بةلرمٌٍرِة طةلة الّلمةهّة والمؾةواة المًلٙة ُٖ الصٍٙؽ بّن المٍايوّن من
الروؾّن.
 الجّببة والّمِ ٞلَ شمةِة مٗةًّم و الصػِةت الفظمّة وش٘ ثٙػِػ الممّػ
ٔ
ٔ
 الجّببة والّمِ ٞلَ مصةربة  ٞٝاقٜةؿ االلٍلّة والَالمّة
ٔ
 الجّببة والّمِ ٞلَ دِم االهعمةج داط ٞاالمة الٗػهؾّة للٗػهؾّّن الغِن ولعوا من ابةء
مٌةزػِّن وثًٍِػ مفةرٝػجٌم الّٗةلة َٖ الصّةة الّةمة واالزجمةِّة ،االٚجمةدِة والؾّةؿّة .
 الجّببة والّم ٞبمٌٍٗم المفةرٝة ِلَ ثًٍِػ الظًةب االؿالمُ ِن يػِ٘ دِم شٍار ِمّ٘
وزعي ِن االؿالم والصةزة الَ الجٍاٖ٘ .
 واطّػا ،الجّببة والّمِ ٞلَ طل٘ شٍار ِجؾم بةالشجػام والجٍاٖ٘ والجّةِـ مُ االدِةن ٔاالطػى
ولٌغا هصن هٌّب بةالٓلبّة المةمجي من المؾلمّن َٖ ٖػهؾة والغِن ِمةرؿٍن الّةدات العِوّة او
ٔ
ال ٍِٙمٍن بغل ٛوالمةمجٍن داامة هجّرة الؤى والجٙلّ ٞمن الفةن ،الِالن مٌٍٗٚم وثٙعِم
وزٌة هَػًم.
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هصن زمّّة هػٖن خٙةٖة الٜػاًّة والّوٕ بةؿم اإلؿالم والغي ِٙعم ثمٍرا ٝػد ّٖٞ
ٔ
ٔ
وهصن هعِن اِوة ،اى ق ٜٞمن خٙةٖة الٜػاًّة والّوٕ بةؿم االؿالم والغي ِّٜؽ الوَػة
ٔ
الػزّّة لالؿالم ،الوٙةش الالهٌةىئ العااػ شةلّة شٍؿ موةٚفة الصرةب ًٍ ق ٜٞمن اقٜةؿ
االؿالم الؾّةؿُ وان ِلَ الّلمةهّة الٗػهؾّة ِلٌّة ال ثَٓ ٞةٖلة ِن ًغا و ان ثَّ ان الٙوّة
االؿةؿّة لٗػهؾة والفّب الٗػهؾَ ًَ رٖن ومٙةومة ثل ٛاالِعٍِلرّةت والمػزّّةت داطٞ
شعودًة والجَ ًَ مػزّّةت طًّػة و هةرة ِمٜن ان ثم ٞبةلرمٌٍرِة للوٌةِة والٗوةء.
ًغى االِعولٍزّة ثم دٌّٖة ِن يػِ٘ شػٝةت بمرٌٍد ممدلٌّة واِجبػت ذرِّة للغِن ِٙعمٍن
لٍرة اهٌم لٍت المؾلمّن َٖ ٖػهؾة .
ٔ
ٔ
والهوة مؾلمٍن ِلمةهٍّن مػثبًٍن بٗػهؾة ،هّجػ اوؿ الوصةِة هجّرة لالشجٜةر للمٍت المؾلم
ووهُ الرمُّ َٖ ؿلة واشعة .
ان من وازبوة ان ه َٖ ٕٙالمٙعمة لوٍٜن َٖ المٙعمة لجٙعِم رد ّٖ ٞواالرثبةط بةلمرجمُ لعِم
ٔ
الرمٌٍرِة والّلمةهّة والمٍايوة وشػِة االطجّةر والجّبع للرمُّ ،بعون ٖف ٞاو هّٕ.
الرؿةؿ الجٍّّٚةت:
اؿبةؿُ ب
قةرع  16بةربةهّرَ
 75019بةرِؽ
ٖػهؾة
و MMLF@free.fr
ٔ
او وِ ُٚلَ.http://www.maghrebins-laiques.fr.st/article :
php3?id_article=34
اوؿ المٍٍّٚن:
لبّصة امّوُDeputy Mayor of Lyon -
ٖؤاد اًموَ – ٝةدر
هةدِة امّػي -هةاب الػاّؽ الؾةب٘ لٗػهؾة بلؽ
ٔ
لٌّب بن قّض -المٗجَ اال ٝبػ لمةرؿّلّة
ِبعهللا بن ؿةدون – اؿجفةرى َٖ ِلٍم الٜمبٍّثػ
هٍرا بٍرا -يبّبة بفػِةِ ،وٍة مرلؽ معِوة هٍّٖ ٞؿٍر ؿةون
هعِػ بٍرٝةهُ -المؾؤوؿ ِن مؾلمّن روشةهّّن
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مةل ٛقب – ٞاهدػبٍلٍزَ
بّجٍال ّٖٜة-المبٍّثُ -المٗجـ الّةم ُٖ الجػبّة الٍيوّة،
ِوٍ ُٖ المرلؽ الٗػهؾُ الدٙةُٖ للمؾلمّن
ِبع الػشمن ٍٓؿ مٍالَ -امةم
مٍزرى شعادّٖ -لؾٍؼ وٝةثب
مػاد الصًةبٝ -ةثب
رقّع ٝةؿُ -راّؽ شػٝة العِمٙػايٍّن
شمّع الٖػادِ -وٍ مرلؽ مصلَ معِوة مّجؼ
مّفّ ٞرِوةرد -معِػ ثوّٗغي زػِعة اؿالم ٖػهؾة
ِؼِؼ -ؿٌّػى -اؿجفةرى ثوّٗغي لصمةِة الرةهصّن
ٔ
زمّ ٞؿّع -اؿجةذ مؾةِع ٚةهٍن ِةم ،راّؽ مؤؿؾة ام ٞمصمع ؿّٗةوى،لصُٗ
ٔ
دزّعا يةزداِتِ -وٍ البػلمةن االوروبَ ؿةبٙة
ِةؿػ ِّبة -بةشح
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مٍاد ذات للة
هعاء دولُ للمؤؿؾةت الّلمةهّة العولّة
ُٖ ٍِم ٖ 1بػاِػ  : 006ثم الصٜم بةلؾرن ِلَ الٙةهُ لٍِرُ ثٍؿجُٚ ،ةهَ َٖ معِوة ٝةمّػوهُ َٖ
ٔ
اًِةلّة ،لمعة ؿبّة اقٌػ وؿوة ِؼؿ من الّم ٞالّةم لػٖوي اٌٍةر قّةرات دِوّة داطٚ ٞةِة
المصٜمة.و االن بةالهةٖة الَ ذلٖٙ ٛع ثم ِؼلي من دورى وادااي الٙوةاُ من الوَةم الٙوةىئ االًِةلُ
ٔ
الجةدِبُ
لٙع ثم المًةلبة بٌغى الٍّٙبة من ٚب ٞالوةاب الّةم للمصٜمة الّلّة لالؿجبوةؼ ُٖ اًِةلّة ،وًغا الفظك
ٔ
ًٍ لٍت الصٍٜمة االًِةلّة والجَ ِجػاؿٌة بػِؾٍٜهَ
ٔ
الٙةهَ لٍِرُ ثٍؿجَ ِرب ان ِجم االٖػاج ِوي
ٔ
ًغا ًٍ مًلب  2500مٍاين من ٝةٖة الٙةرة االوروبّة هموٌم  500مٍاين اًِةلُ ثم ثّببجٌم طالؿ
الفٌػِن المةهّّن للمًةلبة بةهٌةء الصٜم الٙةهٍهَ والٙػار المٌوُ بٍ ٕٚالٙةهَ وهػورة اِةدثي لمومبة.
ٔ
ُٖ  15آؾًؽ  2005يةلب البةبة بػهعِٜت الؾةدس ِفػ َٖ مصةهػثي" بوػورة ذٝػ الػب َٖ الصّةة
الّةمة والصّةة الفظمّة ،الػب ِرب ان ِغٝػ َٖ الصّةة الّةمة ،مُ ٌٍٍرالملبةن
ُٖ المؤؿؾةت الّةمة.
ٔ
ُٖ  19هٍٖمبػ  2005اثبُ  ٞٝمن البةبة بػهعِٜت الؾةدس ِفػ وؿّلٍّٗ بػلؾٍٜهَ بةن" ًوةؾ ثبةدؿ ُٖ
ٔ
االراء ٚةام بّن الٜوّؾة والعولة ُٖ اًِةلّة" مؤٝعان ِلَ " ان المفجػؾ بّن االخوّن والغي ٍِلٞ
ٔ
للجّةون يبٙة الثٗةّٚة الثّػان ؿٍّٜن شرػ االؿةس"
ُٖ  18هٍٖمبػ  2005الٙةهُ لٍِرُ ثٍؿجَ والبةلْ من الّمػ ِ 54ةمة ثم مصةٝمجي ُٖ مصٜمة اٍٝوِال
ٔ
والجُ ثبّع ّٝ 100لٍ ِن رومة بؾبُ اقٌػ ؿرن وِةم من االبّةد .مةًُ زػِمجي؟ لٙع رٖن الٙةهَ
لٍِرُ ثٍؿجَ الوً٘ بةلصٜم ُٖ شوٍر رمٍز دِوّة داطٚ ٞةِة المصٜمة.
ٔ
لٙع بوَ الٙةهَ شٜمي ِلَ العؿجٍر االًِةلَ المةدر َٖ دِؾمبػ  1947والغي اٚػ ُٖ المةدة ) (3موي ان
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
زمُّ المٍايوّّن مجؾةوِّن " امةم الٙةهٍن ،دون ثمّّؼ ِلَ اؿةس الروؽ او الّػؽ او اللٔة او العِن".
ٔ
ولٜن مُ وزٍد ٚػار لةدر َٖ ِةم  1926من ٚب ٞالٍزِػ الٗةقَ رو ٍٝولم ِجم الٔةاة موغ ذل ٛالصّن اٚػ
بوػورة ٌٍٍر الملبةن داطٚ ٞةِةت المصةٝم االًِةلّة.
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مٍاد ذات للة
ُٖ الصّٙٙة ،اؿجمػت اًِةلّة ثصٜم ب ٜٞمن اثٗةّٚة الثّػان و البةبٍِة واالثٗةؽ الغى ابػم بّن العولة
والٜوّؾة والغي ثم الجٍِ ُّٚلّي ُٖ ٖ 11بػاِػ  1911بّن الٗةثّٜةن واًِةلّةٝ .ةن ِمد ٞاًِةلّة ُٖ ذلٛ
الصّن بوّجٍ مٍؿّللّوُ ،راّؽ العولة ِ ُٖ .ةم  1984زعد راّؽ ادلٍلة بوّجٍ ٝػاٝؾَ ،االقجػاُٝ
الٌٍِة ،االثٗةؽ مُ الٗةثّٜةن مؤٝعا ِلَ ان الٜةخٍلّّٜة لم ثّع العِن الػؿمُ للعولة ولٜن لم ِجم الٔةء
الٍٙاهّن الٗةقّة  .لجمبس اًِةلّة يبٙة لصعِح الٜةردِوةؿ ثٍران ُٖ ِالٚة ثٍاّٖٙة اهٗمةلّة بّن الٜوّؾة
والعولة ُٖ ،اطجالؼ واهس بّن الٗم ٞالجةم والبؾّى ُٖ ِالٚة العِن بةلصّةة الفظمّة ٝمة َٖ
ٔ
الٍالِةت المجصعة االمػِّٜة وٖػهؾة.
ٔ
ان ًغا بةلجةّٝع طػؽ واهس لصػِة االِجٙةد ومبةدئ الّلمةهّة .ولٌغا ٖةن الموَمةت المٍّٚة ِلَ ًغا
ٔ
البّةن ثًةلب الػاى الّةم الّةلمُ بةالثُ:
 ايالؽ ؿػاح الٙةهَ ثٍؿجَ و وو ٕٚالٙػارات الٙوةاّة هعى
 اهٌةء ِلَ الٍٗر الٙػار المٌوُ هع الٙةهُ
 الٍّدة الٍٗرِة للٙةهُ وممةرؿة مٌةمي
ًغى المًةلب ثم لّةٓجٌة من ٚب ٞمرمٍِة من العِمٙػايّّن ،هفًةء الصٍٙؽ االهؾةهّةِ ،لمةهّّن،
ٔ
ٔ
ِٙالهّّن ،و مٜٗػِن اشػار ،ومًةلبٌم ٝمة ًُ اى ٚةرة :الصػِة الٜةملة لالِجٙةد الجُ ِٜػٗلٌة الٗم ٞبّن
العِن والعولة.
ان المؤؿؾةت الجُ اٚجػشت ًغا البّةن ثًةلب  ٞٝموَمة مصلّة ،ويوّة او دولّة ُٖ زمُّ اهصةء
الّةلم لصمةِة الّٙم الّلمةهّة ِن يػِ٘ ثٌٍّّٚم ِلَ ًغا البّةن،ودِمي برمُ ثٍّّٚةت لٌغى الّػِوة
ٔ
العولّة والجَ وِ ُٚلٌّة  2500مٍاين بةؿمةء موَمةثٌم ،لمًةلبة الصٍٜمة االًِةلّة بٍهُ شع للجّعي
ِلَ شػِة االِجٙةد ُٖ اًِةلّة:
دوت .ؿّلٍّٗ بّػلؾٍٜهَ
راّؽ الرمٌٍرِة االًِةلّة
ٚمػ ثفّرُ
بّةزا ٍٝلٍهة 370
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 00186رومة -اًِةلّة
بػِع الٜػجػوهَberlusconi_s@camera.it :
ٔ
ِلمةهٍّن ُٖ  ٞٝاالممٚ ،ؾم
 ٞٝموَمة ثٙػ ًغا البّةن ثم مًةلبجٌة بةرؿةؿ رؿةلة مٍزٌة الَ اثصةد الّٙالهّّن للوةهجّؽ والمّوُ
ٔ
بجوؾّ٘ المّلٍمةت بّن  ٞٝثل ٛالمبةدرات ،والجةٝع من الجوؾّ٘ بّن الّػِوة العولّة واالٖػاد والٙةهَ
لٍِرُ ثٍؿجُ ِن يػِ٘ البػِع االلٜػجػوهَ:لمّفّ ٞهٍد naud_michel@yahoo.fr
او ِن يػِ٘ البػِع الّةدي :اثصةد الّٙالهّّن دى هةهت
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ٔ
المٙعمٍن لالوراؽcontributors :
ٔ
ِػٖةن اشمع:

مٍاد ذات للة

ِػٖةن ًٍ زمّ ٞمةبّع دٝػجٍراة َٖ،مػٝؼ دراؿةت االؿالم َٖ الّةلم الصعِح ،لّعنًٍ ،لوعا ،مفػوِي
معٍِم من الموَمة الٌٍلوعِة لالبصةث الّلمّة المّوّة بةلوٙع بّن الموَمةت االؿالمّة َٖ الٌوع مةبّع
الٍٜلٍهّةلّة.
هةدِة الّلُ:
اؿجةذ مؾةِع َٖ ِلم االهؾةن االزجمةُِ َٖ مػٝؼ العراؿةت الّػبّة واالؿالمّة ،زةمّة اؿّٜؽٚ .ةمت
ٔ
هةدِة الّلَ بةزػاء دراؿةت ِلَ الوٍع االزجمةَِ والمٌةزػِن المؾلمّن والالزبّن َٖ اوروبةٚ ،ةمت
ٔ
بٜػجةبة مرمٍِة من الٜػجةبةت ِن الّلمةهّة والعولة َٖ الفػؽ االوؿى،اهعمرت هةدِة َٖ الصػٝة
الوؾةاّة الممػِة واالن ِوٍة َٖ مرمٍِة الوؾةء الؾٍد ُٖ لوعن ،هؾةء هع االلٍلّة ،لوةطغ مٍٕٚ
ؿٍِة :هؾةء لعِم الّػاؽ
لٌّب بن قّض:
ٔ
لٌّب بن قّض درس َٖ االزًػ ،الٙةًػة ،ممػ ،شمِ ٞلَ العٝػجٍراة ُٖ الّلٍم العِوّة من المعرؿة
الجًبّّٙة الّلّةٖ ،ػهؾة
ٔ
ٔ
ٔ
لٙع ثم ثّّّوي المٗجَ اال ٝبػ لمةرؿّٖ ،ٞػهؾة ،و َٖ ِةم 1995البس المجصعث َٖ اٝبػ زةمُ َٖ بةرِؽ.
لٌّب ِوٍ مرلؽ الٗػهؾّّن المؾلمّن و ٝػجب ُٖ وهُ المؾلمّن ثصت الوَةم الّلمةهُ مةرِةن
واطػون :االؿالم وٖػهؾة الّلمةهّة

اقرةر ِلَ اهروّّػ
ٝةثب ًةم ٝػجب اٝػدػ من ٝ 40ػجةب ،د .اهروّّػ ِعرس َٖ زمُّ اهصةء الّةلم وشمِ ٞلَ الّعِع من
الرٍااػ شٍؿ ٌٖم االدِةن المظجلٗة والّالٚةت بّوٌة.اهي ٚةاع َٖ مػٝؼ دراؿةت المرجمُ والّلمةهّة َٖ
الٌوع ،والغي ٌِعؼ الَ دراؿة وهفػ الٍَِ بةلّلمةهّة والجوةٓم المرجمَّ والمؾةشةت االزجمةِّة.
رقّعة مةهرٍ
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اؿجةذ زااػ َٖ بػهةمذ شٍٙؽ االهؾةن برةمّة ًةرٖةرد وًُ اؿجةذ مؾةِع َٖ ٝلّة الصٍٙؽ زةمّة ّٝب
ثةون
ٔ
رؿّعة مةهرٍ ًَ هةقًة ،بةشدة ومصةمّة ِ ًَ .وٍة َٖ لروة زوٍب اٖػِّٙة للمؾةواة َٖ الوٍع
االزجمةَِ وًٍ مؤؿؾة اهفبت بمٍزب العؿجٍر لعراؿة ثًٍر اوهةع وشمةِة الوٍع االزجمةُِِ .ملت
ٔ
َٖ ِعة مرةالت مد ٞالّعالة بموٍَر الوٍع االزجمةَِ ) طةلة الّوٕ هع المػاة( ،الجّلّم
الٙوةىئ،الّعالة االهجٙةلّة ،ثًبّ٘ االهَمة المجّعدة ِلَ شٍٙؽ الوؾةء  .لٙع ٚةمت بمّةٓة دلّلّن
ثعرِبّّن للٙوةى والمصةمّن شٍؿ ٔثةخّػ الَػوؼ االزجمةِّة ٔاخوةء وزٍدًة َٖ ٚؾم الٙةهٍن والّػؽ
والوٍع االزجمةُِ زةمّة ّٝب ثةون ،و زةمّة هةثةؿ َٖ دربةن.
بوعا مبٍ
اؿجةذ مؾةِع الجةرِض َٖ زةمّة قّض اهجة دٍِب ،داٝةر .مبٍ ٝةهت وزِػا للدٙةٖة الؾؤةلّة ومؾجفةر
الٙؾم الؾؤةلَ لالِػاؽ والجػاث الجةرِظُ ،اًجمةمةثٌة ثجلظك َٖ الجةرِض الدٙةَٖ الٖػِّٙة ،الوٍع
االزجمةُِ،واالؿالم.
يةرؽ مّػا
يةرؽ مّػا ًٍ الؾٜػثّػ الٍيوَ للّالٚةت العولّة مُ ثصةلٕ الدٙةٖة والعِمٙػايّة .اراؤى ثوفػ ِةدة َٖ
الرػااع والمرالت الٗػهؾّة الّؾةرِة.
ِبع هللا الوّّم
ٔ
اؿجةذ ٝػؿَ َٖ ٝلّة الٙةهٍن زةمّة اِمٍرى ،ؿٍداهُ ثةخػ ودرس ِلَ ِع مصمٍد مصمع يي والغى ٓةدر
ٔ
البالد َٖ  1985مُ ؿًّػة االلٍلّّن ِلَ المرجمُ والؾّةؿة الؾٍداهّة .
د .الوّّم ًٍ اؿجةذ مّػوؼ ِةلمّة لالؿالم وشٍٙؽ االهؾةن ،الٙةهٍن االؿالمُ ،الٙةهٍن الروةىئ .ابصةخي
ثفم ٞالعؿةثّػ َٖ البلعان الّػبّة واالٖػِّٙة واالؿالمّة ،واالؿالم والؾّةؿة .دراؿةثي لٌة ًعؼ مبةقػ
وًُ طل٘ اؿجػاثّرّةت ثٍِّة داطلّة ثٍٙم ِلَ الالح الدٙةٖة المصلّة وثصٍلٌة.
ٔ
ا.رقّع ِمػ
بةشح َٖ مرةؿ العراؿةت االؿالمّة وبوةء خٙةٖة الؾالم َٖ ،مػٝؼ زٍن بٝ .ػوؾ لعراؿةت الؾالم
العولَ َٖ زةمّة هٍثػدام.
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ٔ
شم ٞرقّع ِمػ ِلَ العٝػجٍراى َٖ العراؿةت العِوّة من زةمّة ّٝب ثةون ،زوٍب اٖػِّٙة ُٖ ِةم
ٔ
 .2005والبس امةم الرةلّة المؾلمة َٖ مةِجالهعّٝ ،ب ثةون ،زوٍب اٖػِّٙةِٜ .ػجب دورِة ِن ٚوةِة
المػاع واالؿالم والصػٝةت المجّعدة االدِةن.
زٍن مةرٖ ٍٝةزّوٍ

زٍن مةرٖ ٍٝةزّوٍ ِّع شةلّة رؿةلة العٝػجٍراى َٖ الوٍع االزجمةَِ والروؾةهّة مةبّع الّلمةهّة َٖ زةمّة
ٚػيبة َٖ االرزوجّن ،لٗجػة يٍِلة ٝةن ِعرس َٖ زةمّةت مظجلٗة َٖ الّةلم مد ٞالمعرؿة الرعِعة َٖ
هٍٍِّرؾ واهظػط مُ ٝةخٍلّ ٛمن از ٞشػِة االِجٙةد لٗجػة يٍِلة.
ّّٖٗةن وِػػُ:
ٔ
ِوٍ مؤؿؽ َٖ مػٝؼ ابصةث زوٍب وقػؽ اؿّة زةمّة ًٍهذ ٍٝهذ.
ّّٖٗةن وِػػُ ًٍ اؿجةذ ِلم اهؾةن ٌِجم َٖ ابصةخي بروٍب قػؽ اؿّة ،الجومّة،الوٍع االزجمةِىن العِن،
ٔ
ؿّةؿة االؿجمػار والجّّٔػ  .ثػاؿت مػٝؼ البّبة والوٍع االزجمةَِ والجومّة َٖ ؿؤةٍٖرا\.هفػت ِعة
دراؿةت ِن الوٍع االزجمةَِ ،الٗٙػ،الجومّة المؾجعامة  :لالثرةى الَ ٌٖم ِةم والّم ).ٞمُ
ًّؼار،هٍِلّّن ،1995،ؿؤةٍٖرة ،مػٝؼ البّبة والوٍع االزجمةَِ والجومّة والبػهةمذ االهمةىئ لالمم
المجصعة ،هٍٍِّرؾ(
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