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 حضاريـالتجدد ال

 ا العربيةـــفي دارن
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 امـل عـدخـم
 

ندوة فكرية لبحث  ومااقةثة ارةثرو   2006كان مركز دراسات الوحدة العربية قد نظم عام 
أهثثدا   بعثث  د حثثددت هثثلن الاثثدوة ارل ركثثة لثثلل احلضثثارا الاوضثثوا العثثرلف وبال عثث  ف ثث

 هلا ارةرو ف وهي:

 الوحدة العربية. -

 الدمي راطية. -

 للامية ارسل لة.ا -

 ية.االجلماعالعدالة  -

 االسل الل الوطين وال ومي. -

 اللجدد احلضارا. -

ل ة اللكرف حرثاً وتعم ثاً وح ثراًف ورا كانت الادوة ارلكورة أعالن قد جاست يف األهدا  السا
ودراسثثثلوا اثثثدداً  –ار لولثثثة ً ثثثاً  –لثثثلل  ف ثثثد وجثثثدنا أن العثثثودة  ا دراسثثثة هثثثلن األهثثثدا  

لصثار علثثث ًث  هثد  اللجثثددف يف عطالثة اللكثثرار ومواتثألف األمثر الثثلا حثدانا  ا االقيوقعاثا 
دد مووثثوعاا باالكل ثثالف بالثثد  األًثثن علمثثاً أن تاثثاول هثثلا ارووثثو  مثث  الاثثدوة  وهكثثلا  ثث

 كان رقي اً الزلاً.
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أجثثث  ل ثثثثد وتاثثثا الكلثثثثاا بعاثثثوان  ديثثثثد ارةثثثثرو  العثثثرل احلضثثثثارا الاوضثثثواف ول ثثثثد فضثثثثلاا 
ألن كلمثثة  ديثثثد ملعديثثة وكثثثن الكمثثةف وهثثثي أك ثثثر  1خدام كلمثثثة  ديثثد علثثثث كلمثثة  ثثثدداسثثل

نةثثاطاً وت ثثوم علثثث اارادة اانسثثانية ال اعلثثة الاجسثثة الثث   ركوثثا األهثثدا  و حيويثثة وفعاليثثة 
والصثثثبوات والمثثثالف وتزيثثث  كثثث  اللبثثثال باناثثثا ن صثثثد بثثثلل  اللجثثثدد الع ثثثوا الثثثلا  اللل ثثثا ي 

 اررتوك للزم .

اللجديد اللا نعايأل يعلد بااطالق والةثمول والعمثوم وال ي يثدن  ال  ثرس االسثلطاعةف وهاثا و 
الاةثاس ال كثرا ال  ثايف ارملثد مث   ف وال ثول بانثأل حركثةال جيوك ت ييدن باجلانب ارعاوا ال  ايف
مثثوالت معاويثثة  حيمثث  ف بثث  ر ثثا يكثثون اللجديثثد ارثثادا2اراوثثي  ا احلاوثثر  ا ارثثول ارلوقثث 

 ن سية ع لية تلعارض م    ظاتاا يف اللجديد.

وارةثثرو  احلضثثارا الاوضثثوا العثثرل مةثثرو  حثثي ألثثي  نثثاب  فعثثال   تا طثث  مسثثنتأل عثث  
ان:  ن األمثثة اثثاللثثاري ف ويف هثثلا الصثثدد ي ثثول د.  ثثاكر مصثثط ث رداً علثثث ار كثثر ال رنسثثي ري

 العربية تضعفف لكاوا ال متوت.

واللثثثثاري   رلثثثثيدها اابثثثداعي ًثثثثالل احل ثثثثب الزمايثثثة الطويلثثثثةف فأجثثث  فاألمثثثثة العربيثثثة   يلوقثثثث
 فيلح اثثا بامثثاكش وكةثثو  فثثثلة را عثثة عثث  عطا وثثا ارلوالثثث  ويف اللثثف أوجثثأل الل ثثدم واحليثثثاة

اجنثاك ارسثلمر مث  ًثالل ا - لة الدكلور  اكر مصط ث ال  تؤكثدول د اسلةودنا ساب اً   و 
علثثث اقلثثإل واابثثدا ف و ن قثثرالة ال كثثر ال ثثومي  3لوالثثلةقثثدر ا ارسثثلمرة وار -وارلوالثث  ألملاثثا

يف حركثثثة  ثثثثدد  اأنثثثث حالعثثثرل ماثثثثل الكثثثواكل يف مطلثثثث  ال ثثثرن العةثثثثري   ا يوماثثثا هثثثثلاف تووثثث

                                                 

ف وقثثثد 825ة العربيثثةف اررجثثث  السثثابإل   راجثث   ثثو مةثثثرو  حضثثارا نضثثثوا عثثرل: مركثثثز دراسثثات الوحثثثد 1
 اسلخدم كلمة  دد.

 . وال ول لألسلاك طارق البةرا.847 و مةرو  نضوا عرلف اررج  السابإل    2
 مداًلة د. أمحد لدقي الدجاين. 148 و مةرو  نضوا عرلف    3
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اللعاون احلضثارا مث  الةثعوا والل اعث   وملواللةف وفضاًل ع  كل  فإن ما تلسم بأل أملاا ه
 احلضارية لديوا. م  العاالر احلية وال وية اربدعة م  الاماكش

ث  صني قثدر ا الجوميثة واللا مييز أملاا أيضاً جواك ارااعة )األنلبيوتي ( الصاد وقدر ا عل
  اجلغثثرايف ونعل ثثد أنثثأل مثثا مثث  أمثثة اسثثلطاعت يف هثثلا اروقثث فالا لثثة ث افيثثاً وحضثثارياً وعسثثكرياً 

وثثاك حساسثثية أن تثثرد وتصثثد العثثدو الغالثثبف بثث  ألثثبحت متلثث  ج الثثلا  يثثا ونعثثي  عليثثأل
 فعال للن الغاية.

البثثثابلي وكثثثايول  دونبونيثثثن توقثثثف كحثثثف  لماصثثثر ال ثثثورا ل ثثثد اسثثثلطاعت األمثثثة العربيثثثة أ
كمثثا حصثث  حلضثثارات  فري يثثا اجلاوبيثثة الثث  ان روثثتف   فالرومثثاين وأبرهثثة احلبةثثي دون أن تاثثدثر

  أن يلكلثث  والسثثبب الر يسثثي هثثو كلثث  ارخثثزون احلضثثارا ال ثثل العريثثإل لثثلن األمثثةف حثث  قبثث
وطثد تثة أساسثية مث  ا العظثيمف للؤكثد وتثوط  وتالابثوا بةثر  ااسثالمف وتضثطل  برسثالة رأس

 .1تات هلن األمة هي االسلمرار واللطوير

أن  ثثثدد احلضثثثارة العربيثثثة عاثثثد  –عظثثثة وعثثث ة وفومثثثاً للواقثثث  وارسثثثل ب  -ومثثث  الثثثام أن نثثثلكر 
ف   ي صثث  اللجثثدد يف ميثثدان ال  ثثأل والثثدي  عثث  ظوثثور ااسثثالم وأيثثام الدولثثة األمويثثة والعباسثثية

اللجدد يف ميدان ال لس ة وال كثر والداا واألًثالقف وعث  اللجثدد يف اثال العلثوم الرياوثية 
وال يزيا يثثثثة والكيميا يثثثثة وال كثثثثر والداا واألًثثثثالقف وعثثثث  اللجثثثثدد يف اثثثثال العلثثثثوم الرياوثثثثية 

يف ميثدان البحث  اللجثريل با ثكالأل ارخلل ثةف وال يزيا ية والكيميا ية والطبيةف بث  عث  اللجثدد 
األمثثثر الثثثلا جعثثث  الباحثثث  ال رنسثثثي فثثثانليجو يطلثثثإل علثثثث احلضثثثارة العربيثثثة ااسثثثالمية اسثثثم 
ارعجثثثزة العربيثثثةف تلثثث  ارعجثثثزة الثثث  جعلثثثت الع ثثث  يثثثدور حثثثول األ ثثثيالف أا حثثثول ارالحظثثثة 

بعثد أن كثان يثدور حثول ن سثأل  وارةاهدة واللجربة با كالا ارخلل ة وحول اسل رار الظثواهرف
 يف احلضارة اليونانية.

                                                 

 .157لسابإل   مداًلة األسلاك اليال مطران انظر  و مةرو  حضارا نضوا عرلف اررج  ا 1
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سثلكت ارسثل  احلضثارا الطبيعثي  هافاحلضارة العربية ااسالمية يف  ددها يف عصور اكدهار 
واللواقثثت والل اعثث   فواقصثثيبف وهثثو اللجثثدد يف  ثث  اثثاالت احليثثاة ويف  ثث  ميثثادي  ال  افثثة

يف  ثثثث  ميثثثثادي  العلثثثثوم األًثثثثر ف لجديثثثثد اقصثثثثيب بثثثثني اللجديثثثثد يف علثثثثوم الثثثثدي  وال  ثثثثأل وال
 .1سيما العلوم احملضة والعلوم اللجريبيةال

وكمثا قلاثا سثاب اًف فلثيض مووثو  ً اثا الكثثالم علثث ارةثرو  احلضثارا الاوضثوا العثرلف و  ثثا 
علثثث كرسثثة يف هثثلن الدوحثثة ،اللجثثدد،ف لكااثثا سثثال ي نظثثرة طثثا رة ًاط ثثة علثثث ب يثثة عاالثثر 

 وووعاا ارطرو..رف 2، رها  أو قرار مكني، ارةرو  تكون   ابة

  هثو األسثال  كن فار لا. األول اللا ن للح بأل ارووثو  هثو ار صثود مث  قولاثا حضثاراف بث
 عليأل كافة عاالر ارووو . اللا تل ر  ماأل وتبىن

أج  ل د ان ت ومضت كافة العلوم للحديد األسال اللا ت وم عليثأل أا ااجابثة عث  سثؤال 
 اكا هلا ارووو  أو هلن الدراسة.راكا؟ ر

 نعود لطرح الموضوع متسائلين، ما المقصود من قولنا حضاري؟؟

 عثىن نظثرة دثددة للكثون وا لمث   فارةرو  احلضارا يعين يف ار ام األول رؤية مسثل لة للعثا 
سياسثثات اقلصثثادية وث افيثثة ملكاملثثة مثث   ثثانا  عثثادة تةثثكي   واواانسثثان تصثثاى علثثث أساسثث

 3ا لم  ويف ًطوس ترقث  ا مسلو  اللحدا الراه  اللا مت لأل ال ورة العلمية واللكاولوجيا.

ويلاب  السيد ياسني طارحاً جوهر فكرتأل الساب ة واالسلعاوة عاوا   ووم الرؤيثة ااسثرتاتيجية 
ا  ن كان الدكلور الدجاين يلجاىف م  هلا الرأا ويصر علث اسلب ال م ووم ارةرو  احلضثار و 

                                                 

 تع يب د. عبد اهلل عبد الدا م. 876 و مةرو  حضارا نضوا عرلف    1
 الية ال رآنية: مال موني يف قرار مكني. 2
 1999السيد ياسني: العورة والطريإل ال ال ؛ بنوت للطباعة والاةر وارعلوماتف  3



6 

 

ويف الوقثثت ن سثثأل يؤكثثد مثثا طرحثثأل الثثدكلور دمثثد جثثابر اجلثثابرا بثثان  1فودعمثثأل ب كثثرة الاوضثثة
 .والع لاأل أهدا  ارةرو  هي الوحدة واللمدن والل دم

وناثثثثون اسثثثثلطراداً بانثثثثأل تثثثثردد يف وسثثثثث الليثثثثار ااسثثثثالمي احلثثثثدي  م وثثثثوم ،ارةثثثثرو  احلضثثثثارا 
احلضارة ااسالميةف كما بركت اجلوثادات  داللة علث ارةرو  احلضارا يف دا رةلااسالمي، ل

يف طر. مصطلحات تلص  بألف م  تل  ارصطلحات ال  اسلخدموا عبد ا يد عمر الاجثار 
يف كلبثثثثأل ال الثثثثثة الثثثث  أتاهثثثثا ف ثثثثأل اللحضثثثثر ااسثثثثالمي وعوامثثثث  الةثثثثوود احلضثثثثارا واا ثثثثواد 

 2سلمر لإلنسان.احلضارا وف أل اللحضر ومةاري  االجلواد احلضارا وارت اق الكون ار

ث مصثطلح ،العمثران احلضثارا، يف وسث ونةن  ا أن الدكلور أمحد لثدقي الثدجاين اسثلخدم
وتوظيثثف العلثثم فيمثثا  ةالليثثار ال ثثومي للداللثثة علثثث اللوظيثثف ااجيثثال راجثثزات احلضثثارة ارعالثثر 

 اانسان. خيدم

ارا ارةثثرو  احلضثثول ثثد اقثثرت. األسثثلاك احلكثثم دروكة ر ثثيض  ريثثر الثثة  ثثؤون عربيثثة مصثثطلح 
بلوكثثاً  ا أهثثدا   اقعوثمف وسثثعيوم للطثثوير هثلا الواقثث األمثثة مثث  و  وعرفثأل بانثثأل  ثثرة ت اعث  أباثثال

ووثثثعوا   ي وثثثا نصثثثب أعيثثثاومف وهثثثلن البلثثثورة تثثثلم مثثث  ًثثثالل مسثثثنة جوثثثاد و قثثثاموا ببلور ثثثا 
حأل ونضثثثثثال وك ثثثثثا.ف وتةثثثثثود حثثثثثواراً ملصثثثثثالً يف ا لمثثثثث  بثثثثثني اللثثثثثف تياراتثثثثثأل ال كريثثثثثة و ثثثثثرا 

يثثثةف وتلعلثثثإل هثثثلن األهثثثدا  ًيثثثاة الاثثثال وبثثثاحالموم يف وثثثول مثثثا يعيةثثثونأل ويعانونثثثأل االجلماع
 3وياملونأل.

                                                 

اين وراجث  أيضثاً د. دمثد عابثد مداًلثأل د. أمحثد لثدقي الثدج 101 و مةرو  حضارا نضثوا عثرل    1
 .1996اجلابرا: ارةرو  الاوضوا العرلف مراجعة ن ديةف بنوتف مركز دراسات الوحدة العربية 

عبثثد ا يثثد عمثثر الاجثثار: ف ثثأل اللحضثثر ااسثثالميف عوامثث  الةثثوود احلضثثاراف بثثنوتف دار ارغثثرا ااسثثالمي  2
 م.1999

 /.2000الة  ؤون عربيةف الساة / 3
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والواقثث  أن هاالثث  لثثيغاً ك ثثنة سثثي ت لللعريثثف بارةثثرو  احلضثثارا لألمثثةف واألسثثال يف هثثلن 
للعبثثن ا علثثثاللعثثاريف انطثثالق وتعبثثن ارةثثرو  عثث  كات األمثثة وهواجسثثوا وآمالثثا تعبثثناً قا مثثاً 

األم   ال الل ليد واالحللال بالغنف ويف هلا الصدد قال الرسول األعظم: ال تكث   معثة ولكث  
 وطد ن س .

 فالمشروع الحضاري يجب أن تتوفر فيه:

اللعيثثن عثث  كات وهويثثة األمثثة الثث  أركانثثا ع يثثدة ولسثثان وتثثاري  وث افثثة و لزنثثا كاكثثرة  -1
 تارخيية وأًر  أدبية.

 أو فلس ية. رؤية كونية دياية -2

تبلثثور ارةثثرو  مثث  ًثثالل جوثثاد األمثثة ونضثثالا وك احوثثا والل اعثث  مثث  ح ثثا إل اركثثان  -3
 والزمان واألحداث.

األحثثثثوال اراديثثثثة واألفكثثثثار واألحثثثثداث  عثثثثألامجحصثثثثيلة  معثثثثان الاظثثثثر اللثثثثارخيي الثثثثلا  -4
 والةخو .

 تعبن ارةرو  ع  وعي اللات وع  العالقة بالًر. -5

 فضالً ع  كونأل   ظاً.تعبوية  ارةرو  يف لياكة -6

ة وجيلا بةراً وي ثدم برنثامو وقواعثد أمالً ويبع  ث جام  امَّ  ألي  معالر يعطي  -7
 سلوك سياسية.

هو يف دصثللأل تصثور اعثادة باثال المث  مث  جوانبثأل ارخلل ثة ًيث  جيثد هثلا اللصثور  -8
 1طري أل  ا اللطبيإل.

                                                 

 / والكالم للدكلور الدجاين.103مةرو  نضوا عرلف  /  و 1
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 –علثثث لثثعيد احلكثثم  –مثث  كلثث   وهثثلا ارةثثرو  احلضثثارا اعلاثثإل أهثثدافاً وتطلثث   ا آفثثاقف
م اومثثة االسثثلبداد و  يثثإل الةثثور  واحثثرتام كرامثثة اانسثثان وم اومثثة الظلثثم احلضثثارا والل ثثدم 

 ف مث توحيد هلن األفكار.ا هد   رير أفكار الوط  العرلواالرت ال  وافة  

ل وهثثثلا ارةثثثرو  احلضثثثارا العثثثرل ووثثث  نصثثثب عيايثثثأل مواجوثثثة ارةثثثرو  االسثثثلعمارا األورو 
وحلي أل ارةرو  الصويوين االسلعمارا االسليطاين اللا تبالأل احلركة الصثويونية وأوجدتثأل قثو  

 الاوضة االسلعمارية الغربية.

فحضارة األمة وتراثوا حل ة أساسثية يف  ثددها وعامث  أساسثي يف تكوياوثاف و ن كثان ًاجثة 
  ا  لي  وت ومي وعزل البايل ماأل ع  الطيب.

ا الاوضوا العرل هو تعبن ع  توافإل أباال األمة علث هثلا ارةثرو ف وتبلثورن وارةرو  احلضار 
م  ًالل الل اع  م  الواق ف وهو طريإل طوي  ارد  جيلاك مراح  ملعددة يلخللوا االسلمرار 

 1وجناحأل يلطلب مةاركة  عبية واسعة متس  بال يمف وتلل حاجات اجلماهن. فارلطور

 وهثثو الاوضثة الث  هثثي  وثوم ال ثاين الثثلا ي ثوم عليثأل اللجديثدف أالب ثي علياثا أن جنثض نثثب  ار
يثثة لللعب ثثة واالنطثثالق االجلماعليثثات وارعثثاين وال ثثيم وارضثثامني ال كريثثة والا سثثية و اامثثو  األو 
 والوثوا.

فكلمثثة الاوضثثة تسثثلوعب مجثثا  هثثلن ارعثثاين وال أدل علثثث كلثث  أن هاالثث  مثث  ار كثثري  مثث  
 3أو اللاوير والاوضة. 2نضة عربية ثانيةوسم عملأل ال كرا باسم 

                                                 

هثثثلن السثثثمات أقر ثثثا اللجاثثثة اللحضثثثنية للمةثثثرو  احلضثثثارا الاوضثثثوا العثثثرل راجثثث   ثثثو مةثثثرو  حضثثثارا  1
 .97نضوا عرل ف  

 د. اتاعي  ل ا عبد اهللف  و نضة عربية ثانية ،الضرورة وارلطلبات،. 2
قضثثثايا اللاثثثوير والاوضثثثة يف ال كثثثرف بثثثنوتف مركثثثز دراسثثثات الوحثثثدة العربيثثثثةف بثثثو مثثثدي  بثثثو كيثثثد )وآًثثثرون(:  3

 .257مف  1991
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و  يك  م ووم الاوضة واحداًف ب  تطور م  تطور ال كر والوعي واال انف م  اثرد االثال. 
 ا م وثثوم الل ثثدم واللحثثدي  ليةثثم  م وثثوم اللحثثرر والوحثثدةف  ا اعلبثثار الاوضثثة وثبثثة وتعب ثثة 

واروارات يف  ارعار در ا علث  نلاش وب  ،هبة المعية تسعث  ا  كساا احلضارة ال ومية ق
 1تعام  ملكافئ م  احلضارات األًر ،.

كاويثثثثة  رادة  مثثث دد األهثثثدا  ارلعثثثثددة للمةثثثرو  الاوضثثثوا العثثثثرل و كا أردنثثثا أن نلعامثثث  و ثثثث
عثثثرل معثثثاً ومثثث  ًثثثالل مثثثا حصثثث  علثثثث الصثثثعيد العثثثاري وال -  رادة اللغيثثثن -ارسثثثل ب  العثثثرل 

 قلاا  ن هاال  هدفني ر يسيني للمةرو  الاوضوا العرل مها: ف وانسجاماً م  ارسل ب

 2الوحدة والل دم.

قولاثثا:  ثثو مةثثرو  حضثثارا نضثثوا عثثرلف كلثث   مثث حضثثارا  كلمثثةوي ثثرت. بعضثثوم  لغثثال  
 كاثثف مركثثز دراسثثات الوحثثدة العربيثثةف  ال ثثول الثثلا أطلثثإل علثثث مووثثو  الاثثدوة الثث  ع ثثدت يف

 3ع  كل .نضة، تع   كلمةعلث اعلبار أن  

فمةرو  الاوضة يف األسال يبدأ باحلاور ويلوجأل  ا ارسل ب ف وال تكون الل اتلأل  ا اراوي 
 4 ال ب در تل ت سا إل السيارة  ا اقلف.

وال أدل علثثثث هثثثلا الوعثثثال واحلضثثثانة الكبثثثنة للاوضثثثةف أنثثثا ال ت ثثثوم ف ثثثث علثثثث ار   ثثثنيف بثثث  
 اً يف كل .فارخزون الا سي للجماهن يلعب دوراً هام

ووف اً لللحديد السابإل العام والةام ف ب  والعملي للاوضة ميك  اا ثارة  ا مةثاري  نضثوية 
يف العمثث  وال كثثرف مثث  كلثث  مةثثرو  دمثثد علثثي بولثث أل أول مةثثرو  نضثثوا عثثرل حثثدي  

                                                 

 د. اتاعي  ل ا عبد اهلل: نضة عربية ثانيةف اررج  السابإل  1
 /.820د. دمد اجلابرا:  و مةرو  حضارا نضوا عرلف  / 2
 /.82مداًلة د. دمد عابد اجلابراف اررج  السابإلف  / 3
 /.848ة األسلاك طارق البةرا يف  و مةرو  حضارا نضوا عرلف   /مداًل 4
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 وثثثثافة  ا الوحثثثثدة الاوضثثثثوية اللي اليثثثثة الثثثث  أًثثثثلت بثثثثاراوو الرأتثثثثايل وبالدمي راطيثثثثة والاظثثثثام 
ل رثثاين وتعثثدد األحثثزااف كمثثا ميكثث  اللاكيثثد بثثان أهثثم مةثثرو  نضثثوا هثثو مثثا كثثان علثثث يثثد ا

 ب يثثثادة مجثثثثال عبثثثثد الاالثثثرف ف ثثثثد اسثثثثلودفت هثثثلن ال ثثثثورة اللاميثثثثة 1952ثثثثورة متثثثثوك / يوليثثثثو 
طاها الواسعة الكبثنة با ثان الةاملة و رير ال ورة الوطاية  وتاةيث الصااعة وتوسي  قاعد ا ًو

  1ية.جلماعاالالعدالة 

هثثثلا ونؤكثثثد ونكثثثرر مثثثا قلاثثثان  ن مثثث  مالمثثثح وتثثثات وأهثثثدا  ارةثثثرو  احلضثثثارا العثثثرل أنثثثأل 
 .2مجاهنا اللعب ةف آلية وأداة وانطالقاً 

وارةرو  الاوضثوا علمثي ارثاووف فوثو مةثرو  يعلمثد علثث العلثم واراوجيثةف ويلطلثب العمث  
 .3واللامية

اتأل أك ر م  كيان سياسثي ل ثرتة وأك ثرف وهثلا جيعلثألف وارةرو  الاوضوا ال ومي العرل قام ب
 .4عروة للا د م  ناحية الاظريةف وم  ناحية اللطبي ات

 ا االن ثالا أو ال ثورة لل ضثال -يف سعيأل  ا   يثإل نضثة سثريعة  -ول د ا أل ال كر ال ومي 
 .5علث اللخلف

امثثثة تلحثثثول إثثثا  ا  يثثثديولوجيا ويف اجلملثثثةف فثثثال كرة ال وميثثثة العربيثثثة     ثثثإل هيماثثثة ث افيثثثة ع
نلةثثثارف وباللثثايل فوثثثي ًاجثثثة اعثثثادة نظثثثر سياسثثية لألمثثثةف بثثث  ظلثثثت فكثثرة لبويثثثة دثثثدودة اا

                                                 

 /.73ف اررج  السابإل  /1952/ يوليو 23ادا مجالف ثورة / 1
 .1998اسحإل ال رحان: مواقف وآرال سياسيةف عمانف دار ال رقان  2
ف 57لطريثثثإل السثثثاة عبثثثد االثثثأل بل زيثثثز: م ثثثدمات للحليثثث  عوامثثث   ً ثثثاق ارةثثثرو  الاوضثثثوا ال ثثثومي العثثثرلف ا 3

998  30. 
 .82مداًلة الدكلور عبد العزيز الدورا السابإلف    4
 .80مداًلة د. عبد العزيز الدورا يف ، و مةرو  حضارا نضوا عرل،    5
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أو ال  ودمي راطيثثثاً لاهيلوثثثا اثثثدداً حلمثثث  مةثثثرو  نضثثثوا ال ميكثثث   ال أن يكثثثون قوميثثثاً  ثثثاملة ل
 1يكون.

اللاسثثيض أو اللالثثي  أو سثث    يكثث  ار صثثود ماوثثا هثثلن لثثورة عامثثة رسثثالة الاوضثثة العربيثثة 
هلا ار وومف ب در ما كان ار صود م  كل  اللعريثف إثا و ديثدها يف  طثار سثياق ً اثاف أال 

  .وهو  ديد ارةرو  الاوضوا ال ومي

وهثثثثو ال صثثثث  -نثثثثلكلم يف األول ثالثثثثثة فصثثثثول هثثثثلا وسثثثثادرل مووثثثثو  الكلثثثثاا مثثثث  ًثثثثالل 
لم يف ال صثث  ال ثثاين عثث  ارةثثرو  الاوضثثوا عثث  بي ثثة اللجثثدد احلضثثاراف علثثث أن نثثلك -األول
 حي  نلوش ال صلني الساب ني بالبح  ع  مووو  اللجدد احلضارا يف دارنا العربية. العرل

ما ت دم نكون قد حددنا األرض الصلبة ال  ن يم عليوا كروثاا ًو اثاف أال   وهكلا وم  مجا 
يثثد م وماتثثأل وأركانثثألف وكثثن كلثث  وهثثو اللجديثثد احلضثثاراف فمثثا هثثو اللعريثثف إثثلا ارطلثثب و د

 م  السمات العامة لأل.

 

 

                                                 

 57/998 لي ف عوام   ً اق ارةرو  الاوضوا العرلف الطريإل والسادف عبد االأل بل زيز: م دمات  1 
 30. 
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 )فصل تـمهيدي(الفصل األول

 

 

 

 النهضوي في دارنا العربيةحضاري ـبيئة التجدد ال

 

 ن:ـعلى هذا الفصل فرعي عونفروسنعانق 

حضاري، على أن نتكلم في الفرع ـمية للتجدد الـاألول: نتكلم فيه على البيئة العال

 .ئة اإلقليميةعلى البي الثاني
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 الفرع األول:

 اجددنـعلى تمية وأثرها ـالبيئة العال

 
لم يف ًثث  آًثثر علثثث اجلانثثب علثثث أن نثثلكاراثثن يف هثثلن البي ثثةف لم هاثثا علثثث اجلانثثب وسثثالك

ومووثثثثثو  تعثثثثثار   فارظلثثثثم )العورثثثثثة(ف مث نعثثثثثرش بعثثثثثد كلثثثثث  علثثثثث مووثثثثثو  لثثثثثرا  احلضثثثثثارات
 ليض  ال. م  الغرام  ماظور العالقة ساجريأل و  ارووم  احلضاراتف وطبعاً فولا اجلانب 
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 مطلب األولـال

 مضيءـوس الوجه جان

 ميةـمشرق في البيئة العالـالجانب ال

 
ال والًثثر يبالضثث حيمثث  رأسثثاً كا وجوثثني أحثدمها مةثثرق جثانول صثثورتهاالث  أسثثطورة يونانيثثة 
 واحللكة.ول والظالم تره أل قرتة م  جرال العب

 ثثي كلثث  اللجربثثة العاريثثةف مث ن يف ا بسثثرعة اجلانثثب ارةثثرق بالضثثيال و ثث  بثثدورنا سثثابح  هاثث
 باجلانب العبول.

لثثلمض اللغيثثن يف البي ثثة العاريثثة علثثث وثثول اللحثثوالت الثث  مثثرت دعثثوات تويف احل ي ثثة تواجواثثا 
 بعصثر تبةثرًثالل ال ثرن األًثنف وباللثايل فواثاك دعثوات ملصثاعدة  اانسثاين االجلمثا علث 

 ن احلادا والعةري .جديد يف ال ر 
ساعرش بسرعة علث تل  اللمخضثات واانباتثات اجلديثدة الث  تعمث  يف الاظثام  وها    أوالل

حثول جايايثة يف اروثدف وهاالث  آمثال واعثدة وحيثة نباتات ومتخضات ال تثزال لكاوا   العاريف
 فلوجود بال ع الوجود بال وة  ا حال احال م  ت لح وانطالق هلن ال و  اجلديدةف وانل الا 

يؤيثثثثدنا يف كلثثثث  هثثثثلن الصثثثثحوة للثثثثرأا العثثثثام الثثثثدويل والضثثثثمن العثثثثاريف مثثثث  اا ثثثثارة  ا أناثثثثا 
 دالصثثعييف مةثثني  أيضثثاً  ا أن هاالثث  سثثالعرض أيضثثاً  ا نثثادا رومثثا رمثثز الاضثثو العثثاريف 

نة م ث  مؤسسثات الثدفا  عث  ح ثوق اانسثان ال نسثلطي  ك  ومؤسسات اتساقالعاري قو  
  :مووو  ً اا ارلكورأنساق اللعرض لاف وفيما يلي  -ا ال ضيإلل -
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 البند األول

 جنوبـالشمال وال نـجديد بي مائيـعقد إنالدعوة إلى 

 
تللمض اللغين يف البايثة العاريثة علثث وثول اللحثوالت الث   هاال  دعوات علث الصعيد العاري

وهاال  لحوة ملصاعدة  ثاول أن تبةثر  فمرت علث االجلما  اانساين ًالل ال رن األًن
 بعصر جديد يف ال رن احلادا والعةري .

مثث  هثثلن الثثدعوات مثثا جثثال يف كلثثاا ، األمثثم ارلحثثدة: مثث  احلثثرا البثثاردة  ا الاظثثام العثثاري 
/ عامثاًف كعضثو يف 18الثلا عمث  يف األمثم ارلحثدة ًثالل / اجلديد، رؤل أل ،موريض برتران، 

 فريإل الل لي  الدويل.
الثلا علثثث أساسثأل أنةثث ت األمثم ارلحثثدةف ومثثا  الكلثثاا يعثاف م وثثوم العالقثات الدوليثثة هثلا 

 كا كانثثثت هثثثلن العالقثثثات جنحثثثت يف   يثثثإل األهثثثدا  الثثث  ووثثثعلوا ماثثثل تاسيسثثثوا يف عثثثام 
مث يلسالل الكلاا عما فعلت هلن اراظمة الدولية يف اال األم  وح ث  السثلم؟ م؟ 1945

ال يثثام بثثدور أساسثثي يف  نثثال االسثثلعمار؟ وأًثثناً ي ثثرت. الكلثثاا  وهثث  جنحثثت علثثث األقثث  يف
سثثؤاالً عريضثثاً حثثول اال اهثثات ال كريثثة األساسثثية يف األمثثم ارلحثثدة يف نايثثة ال ثثرن العةثثري ف 

 وه  جيب  لالحوا أم  عادة تكوياوا؟
مثثث  ويالوثثثي ارؤلثثثف  ا وثثثرورة لثثثياكة دسثثثلور جديثثثد للعثثثا  يعيثثثد لثثثياكة العالقثثثات الدوليثثثة 

 جديد..
 ثثثدث الثثثر يض ال رنسثثثي السثثثابإل ،فرنسثثثوا ميثثثرتان، يف نثثثدوة ع ثثثد ا ماظمثثثة اليونسثثثكو سثثثاة و 

ورؤية عارية  م قال فيوا:  ن ما  لاش  ليأل هو ع د   ا ي جديد بني الةمال واجلاوا1994
و، واحثثثدة لللاميثثثة علثثثث كثثثرار الرؤيثثثة العاريثثثة ارةثثثرتكة للبي ثثثة الثثث  أفرك ثثثا قمثثثة ،ريثثثودا جثثثانن 

قولثثثثأل: كيثثثثف ن بثثثث  أن ميثثثثوت ماليثثثثني الرجثثثثال والاسثثثثال ويسثثثثلانف الثثثثر يض ال رنسثثثثي  فال اكيثثثث 
واألط ثثثال أمثثثام عدسثثثات ارصثثثوري  يف دول اجلاثثثوا ال  ثثثنة؟ .... فثثثإكا كانثثثت هثثثلن ارةثثثاهد 

كانثت يف  ارروعة  رك مةاعرناف ف ي كل  بع  اقنف  ال أن ردود أفعالاا  ان هثلن اروسثي
ن مزاجيثثثةف والثثثلا أًةثثثان هثثثو أناثثثا يف دول الةثثثمال الغايثثثة  ولاثثثا يف السثثثاوات أكلثثثب األحيثثثا
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ف ويبثثثدو أن اهلماماثثثا الاثثثاب  مثثث  ااحثثثراش  ا موقثثثف الالمبثثثاالةمثثث  موقثثثف الالمبثثثاالة األًثثثنة 
بثثات ياصثثب ف ثثث علثثث مثثا جيثثرا يف ع ثثر دارنثثاف فاالهلمثثام  ةثثاري  اللاميثثة يلضثثاللف بثث   ن 

الثث  الثثدول ال  ثثنة يف اقثثروش مثث  أكملوثثا مثثردن  ا األكمثثات  بعثث  احلكومثثات ت ثثول  ن فةثث 
الكارثثثةف واحل ي ثثة الثث  هثثي مثث  لثثاعواف و نثثا ال  ثثاول  لثثال. أووثثاعواف وهثثلا الثثزعم مي ثث  

هثي أن عاراثا سثي  د مث رات العثي  فيثأل  -والكالم لث: ميثرتان-يلجاهلوا ألحاا هلا الرأا 
هثثلن احل ي ثثة  لثثاعم رعيةثثة ال لثثةف والثثلي  يلجثثاهلون  كا متسثثكاا بثثوهم أن   ثثدورنا جعلثثأل كثثن

 هم جولة،.
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 البند الثاني

 ميـمن اجل عقد اجتماعي عال

 

تصثايعا يف العثا   دياثة نثابويل بايطاليثا يف ال ثرتة  األك ثرًالل االجلما  اللا ع دتأل البلدان 
صثثثثثثثثادية القلارة واللاميثثثثثثثة لجثثثثثثثثاللدراسثثثثثثثثة ت ريثثثثثثثر ماظمثثثثثثثة ا 1994/  7/ 10 – 9مثثثثثثثا بثثثثثثثني 

  جلمثثثثا ف ع ثثثثدت بعثثثثف وعلثثثثث هثثثثام  هثثثثلا االاالقلصثثثثاديةومسثثثثلجدات العثثثثا  السياسثثثثية و 
ارؤسسثثثات اقالثثثة جلسثثثة لبلثثثورة تصثثثور يرفثثث  الجلمثثثا  الثثثدول ارصثثثاعة السثثثب ف ومحثثث  هثثثلا 

 م  أج  ع د اجلماعي عاري،.اللصور عاوان ، 
ؤسسات جديدةف  ك حان وقد جال يف هلا اللصور أن العا  ارع د اللا نعي  فيألف ًاجة ر

ف تلكثون مث  دمثو اراظمثة العاريثة لللجثارةف ةاالجلماعيثالوقت احداث ماظمة عاريثة لللاميثة 
ولثثادوق الا ثثد الثثدويلف والباثث  العثثاريف وماظمثثة العمثث  الدوليثثةف وال ميكثث  أن يوجثثد ا لمثث  

مليثثار  1,7مثث   وال أن  صثث  اللاميثثة دون أن ي ثثيم الاثثال يف مكثثان مثثاف وهاثثاك اليثثوم أك ثثر
[ ط ثثالً عمثثرهم دون اقامسثثة 1762 ثثخال ال مثثاو  لثثم.. ويف كثث  يثثوم يف العثثا  ميثثوت  

ن سثثثأل الوقثثثت ف وكلثثث  مثثث  أمثثثراض نامجثثثة عثثث  عثثثدم تثثثوفر اريثثثان الصثثثاحلة للةثثثراف ويف ةعةثثثر 
 ات م  مليارات الدوالرات للجويز ماثاكل بلثدان ،ال ثالوث،: أمريكثاف اليابثانف  صال عدة م

قااة تل زيثةف ت ثدم  250ساوات م   نةال  10وات ملعددة لإلعالمف متك  ًالل أوروبا باد
يف عا وثثا وهثثلن ال اثثوات مصثثاعة لل ريثث  وألعثثاا أًثثر  تلاثثافض  تل زيثثةبثثرامو وأفثثالم وأ ثثرطة 

 1,4فوثث  يثثا تثثر  يسثثمح الثثرتدد حلظثثة واحثثدة بثثني ارثثال الصثثاعم للةثثرا لثثث  .أدمغثثة ارةثثاهدي 
 مليار  خال؟
وفرةف وكث  مثا  لثاش  ليثأل هثو الركبثة يف تركيثز الياكث  الث  تسثمح بثاللعر  علثث  ن األفكثار ملث

وباللثايل  ثاوك اراظمثات  فاحللول للمةاك  ارطروحةف واًلبثار وت يثيم األفكثار األك ثر  ديثداً 
الم    نعاشسوام يف والليات اروجودة ال  تسجااا يف حدودف ويف رؤ  عاجزة متاماً ع  اا

 د.عاري جدي
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 البند الثالث

 الثقافة كبديل للسياسة

 

لدرت يف فرنسا دراسثة أعثدها بعث  البثاح ني والكلثاا ال رنسثينيف حثول  مكانيثة أن تكثون 
ال  افثثة بثثديالً عثثث  السياسثثة يف معاجلثثثة األكمثثات العاريثثةف وقثثثد ركثثزت الدراسثثثة علثثث العالقثثثات 

سياسثثية ال ا مثثة علثثث عثثرض عضثثالت ال  افيثثة الدوليثثة وأمهيلوثثا اليثثوم يف مواجوثثة اللةثثاجات ال
 السال. اردمر اللا يودد البةرية.

وتضيف الدراسة قا لة  ن ال  افة يف الوقت احلاور ت وم بةك  أك ر اتسثاعاً اثا كانثت عليثأل 
يف مثثاض قريثثبف فوثثي  ثثد   ا تاثثاول اانسثثان بكليلثثألف جسثثداًف وروحثثاًف وع ثثالً ووجثثثداناًف 

يف العالقثثات الدوليثثة يلم ثث  يف  عثثالن احلثثإل بال  افثثة واحلثثإل  عثثامالً قويثثاً ويةثثك  هثثلا ار وثثوم 
ن السياسة   ردها   تسلط  أن أباربادالت ال  افيةف والاليجة ال  تلول   ليوا هلن الدراسة 

تعاف مةكالت الةعواف فالبد أن تعاودنا ال  افةف وم  مث ورورة تطوير العالقات ال  افية 
 دول والةعوا.واربادالت ال  افية بني ال
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 البند الرابع

 مشاركة الناس في التنمية البشرية
 

مف ًصثال 1993ل د ًصال ت رير برنامو األمم ارلحدة اا ا ي عث  اللاميثة البةثرية لعثام 
والعمليثثات ي يثثة ومثثد  مةثثاركة الاثثال يف األحثثداث ل ضثثية ارةثثاركة الةثثعبيةف حيثث  تاثثاول ك

لثثال  ا وثثرورة باثثال  مخسثثة أعمثثدة جديثثدة علثثث األقثث  لاظثثام عثثاري الثث  تةثثك  حيثثا مف ًو
 ملوجأل  ا الاالف هي:

 م اهيم جديدة لللامية البةرية تؤكد علث أم  الاالف ال أم  الدول ف ث. (1
جديدة للامية بةرية دا مة تاسثو اللاميثة حثول الاثالف ال الاثال حثول  تاسرتاتيجيا (2

 اللامية.

علثث احلياجثات الاثال بثدالً مث   للعاون الدول لرتكيثز ارعونثة مبا ثرةأ كال جديدة  (3
 تركيزها علث أفضليات احلكومات.

وتا ثثل الامثثو  فويصثثف هثثلا الل ريثثر ااجثثرالات الثث  ميكثث  أن  عثث  األسثثواق أك ثثر رأفثثة بالاثثال
دراسثثثة الالمركزيثثثة  الل ريثثثر  ا مثثث  أن يصثثثبح  ثثثواً مثثث  دون فثثثر  عمثثث ف كمثثثا يلاثثثاولاالقلصثثثاد

 . 1ت لا  ال رار.كخطوة  و كيادة ولول الاال  ا آليا
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 خامسـالبند ال

 حضاريةـمية للمراجعة الـقمة عال

 

يركثثثثثز فيوثثثثا علثثثثثث ارةثثثثثكالت ع ثثثثد قمثثثثثة عاريثثثثثة للمراجعثثثثة حثثثثثول  اجلري ثثثثةارت عثثثثت األلثثثثثوات 
ي ثثول كيثث  العابثثدي  الركثثال ولعثث  أبثثرك ارلحثثدثني عثث  كلثث  الثثدكلور  فاالجلماعيثثة واألًالقيثثة

للل كثثن أو   يثثرد أن جيثثد ال رلثثة  –  جيثثد ال رلثثة  – ارثثلكور:  ن العثثا  ًثثالل هثثلا ال ثثرن
وال  افيثثة واقل يثثثةف ف ثثي مطلثثث  هثثلا ال ثثثرنف انةثثثغ   ةاالجلماعيثثثالعميثثإل والسثثثديد يف أووثثاعأل 

العا  باحلرا العارية األواف مث بوثارهاف الث  املثدت بضثغطوا واوثطراإاف علثث الع ث  وال ثرار 
 انيثثثةف وهثثثي حثثثرا انةثثثغ  العثثثا  يف أثاا وثثثا باللبثثثدالت والثثثزم  حثثث  وقعثثثت احلثثثرا العاريثثثة ال

ف مث مكثث  العثثا  كثثن بعيثثد فغثثرق يف االقلصثثاديةو  وااسثثرتاتيجيةالضثثخمة اجلغرافيثثة والسياسثثية 
وسثثباق سثثاحإل يف ف اكلا وثثا مثث  لثثرا  اثثابرا  وعثثراك علثثث ماثثاطإل الا ثثوكالبثثاردة ومثثا  احلثثرا

ف لكثثث  ةاالجلماعيثثث العميثثثإل يف األووثثثا  فرلثثثة جديثثثدة للل كثثثن كلثثث وكانثثثت نايثثثة اللسثثثلحف 
ال ال كرا والكس  اللهين  .العا  كهب يف كيبوبة طويلة م  االسرًت

واقل ية  ل  بصراحة ودقةف مصثداقية أو وثمن الرمحثة بالبةثريةف  ةاالجلماعيهلن ارةكالت 
ارااًثثات  يرمحثثون كثثلل  بلثثوفنال فالاثثال ال يرمحثثون بلثثوفن اقثثدمات اراديثثة فحسثثبف و  ثثا 

 .1االجلماعيلم الصحة الا سية واألم   و يئواقل يةف ال  تريح أعصاإمف  ةاالجلماعي
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 البند السادس

 جربة نادي روماـت

 
صثف باانسثانيةف وهثي كلث  ال يث  احملصثور يف ة هثي تلث  الريثا. الوجثال الث  تعقلاا  ن العور

 ن عاريثثثة اانسثثثانية أمثثث  مجيثثث  يثثثراود كرفثثة كجثثثاشف وقثثثد أًثثثل بكسثثثر كثثث  جثثثدارف وقلاثثثا أيضثثثاً 
اانسثثانيةف وقثثد ت جثثر هثثلا األمثث  عزميثثة وباسثثاً و لثثراراً وحصثثانة ورلثثانة و رادة وهاجسثثاً كبثثناً 

 لصاعم اانسانية.
ون السثاب ون ب اانسثانية يف ن وسثومف فوثم ارخ ث  حثاف وقثد ا ثلعهؤالل هم قادة نادا روم

 األولون.
 دافه ومنطلقاته؟؟ي، وما هي أهما هو هذا الناد 

مال أن هّب بع   عوا اجلاوا مال ضاً يف مطل  ع د السليايات علث الثدر احمليثإل ب رواتثأل 
 الطبيعيثثةف وح ثثإل فالحثثاً ايثثزاً يف الثثدفا  عثث  ثرواتثثأل الا طيثثة لثثد  وقوفثثأل لثث اً واحثثداً مثث  ورال

اثثثوا م اجلمثثثماثثثل كلثثث  وحثثث   لثثثدار معظثثثم أ فأوبيثثث ، -،ماظمثثثة األقطثثثار ارصثثثدرة للبثثثرتول
ة األ تعبثناً عث  قسثاوة  1(1991حزيثران  –يثودا جثاننو ر   ع  ،قمة األرض ال انية، )لًر

الثثة  جلاثواف تكةثف جليثاً لكث  أمثم األرضتثر  أمثم الةثمال علثث حسثاا  مكانثثات ا ًو
وقثث  عليوثثا البثثد  (odiousأن  ثثة م لثثاً ) –والعثثرا مثثاوم ًالثثة  - األمثثم ارسلضثثع ة ماوثثاف

أعثثزَّن  ثثت الةثمضف ل ثثد وقث  العثثرا يف عثثني  عصثار هثثلا ار ثثتف الب ثالف  ن أرادوا  مث  ردعثثأل
  أن تثثثاو  إثثثا أمثثثم كثثثكثثثال وتثثثنة أيثثثة ع يثثثدة أو عمليثثثة رد  مثثثؤثرة ميك ويبثثثدو أنثثثم األحثثثوش ا

   البي ة ال   لويأل.عاجلاوا دفاعاً ع  وجودها و 

                                                 

 167ف العثثثثدد 15عثثثثدنان مصثثثثط ثف ،العثثثثرا و ،قمثثثثة األرض، ،الرسثثثثالة اللا وثثثثة، ارسثثثثل ب  العثثثثرلف السثثثثاة  1
 .114 – 103( ف   1993)كانون ال اين / يااير 
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لثلا دفعثأل  ا تعريثب وأعل د أن عمإل  حسال مركز دراسات الوحدة العربية إلا الواقث  هثو ا
ت ريثثثر نثثثادا رومثثثا: ،ال ثثثورة العاريثثثة األوا: مثثث  أجثثث  المثثث  عثثثاري جديثثثد، تثثثاليف ار كثثثري  

 .1الكسادر كياو وبرتراند  يادر
ارتطمثثت طبعاتثثأل ارخلل ثثة  -وقثثد اسثثلو  كلماتثثأل بلعبثثن ال ثثورة-واجلثثدير بالثثلكر أن هثثلا الل ريثثر 

مية احلكومية احلثادةف والعربيثة ماوثا ًالثةف وكلث  ع  العا  ع  لخور حواجز الرقابة ااعال
 وح  اليوم... 1991مال لدورن باانكليزية يف أيلول/ عام 

 ما هي األفكار الر يسية ارؤسسة للا الاادا؟؟
 نادي روما ومأزق اإلنسانية السائد: –أوالً   -

صثف ال ثثاين ت ريثر نثادا رومثثا اجلديثد. آًثر نلثثاش ر يسثي لثدر عث  الاثثادا ًثالل الايةثك   
ف ليثثدّل علثث مثثد  ملابعثثة هثلن ارؤسسثثة العاريثثة ارسثل لة للمةثثك  اانسثثاين 1991مث  عثثام 

واللعبثثن عثث  اقطثثن الثثلا نثثلر مؤسسثثو هثثلا اللجمثث  ال كثثرا السثثامي أن سثثوم ادراك معارثثأل 
 predicament of  mankindالعارية لألف أال وهو ماكق اانسانية  اسلجابلوم اانسانية

بلةثثي  ا تاسيسثثأل يف ر بالثثلكر أن الاثثادا ماثثل أن دعثثا الصثثااعي اايطثثايل د. أوريليثثو واجلثثدي
 30باكادمييثثثة دا بلةثثثي اايطاليثثثة الةثثثونة وثثثّم  وكثثثان كلثثث  يف ل ثثثال –( 1968نيسثثثان )

متكثث  مثث   لثثدار  – خصثثية عاريثثة عملثثت يف اللثثف أنظمثثة العلثثم والل ايثثة واللاميثثة واادارة 
 the"( بامهيثثثة  دراك ، حثثدود الامثثثو: 1972بةثثرَّ يف أولثثثا )سثثثياًف ر ي اً ت ريثثثر ( 18) حثثواا

limits to grouth" ف وبثنّي أن هثلا اادراك سثيعم  مث  ًثالل تغليثة البحث  ااسثرتجاعية
(feedback لللولث   ا رسثم مالمثح ،اا ثكالية )world proBlématique   ال ا ثية الثث

بةَّثر يف آًثر تلث  األعمثال ب ثدوم ،ال ثورة  ياكةف مث  ًاللثا مثاكق اانسثانية السثا دف كمثا
 العارية األوا،.
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 ثثريكأل يف  –ف تثثوّا د.الكسثثادر كيثثاو )سثثكوتالند( 1984وبعثثد وفثثاة الثثدكلور بلةثثي عثثام 
( عضوف وكلث  100وليسلكم  عضويلأل  ا ) مسؤولية  دارة موام الاادا –تاسيض الاادا 

 وف اً ل رار تاسيض الاادا.
ف تثثواف د.ريكثثاردو ديثثز هثثو فليلاثثر 1991يثثاو مثث  ر اسثثة الاثثادا عثثام ويف أع ثثاا اسثثل الة ك
 ) سبانيا( ر اسة الاادا.

راً م كثثثري  عثثثربيني بثثثاركي ف حيثثث  قثثثام ا ثثثارة أيضثثثاً أن الثثثض نثثثادا رومثثثا وثثثو ثثثدر ا ّم مثثثًؤ
أحثثثدمهاف وهثثثو د.  بثثثراهيم حلمثثثي عبثثثد الثثثرمح ف بكلابثثثة ار دمثثثة ارميثثثزة لصثثثيغة ت ريثثثر الاثثثادا 

 هثثلن ار دمثثة جيثثد ال ثثارر العثثرل عروثثاً  ثثامالً للكثثوي  ورسثثالة وفكثثر الاثثادا يف العربيثثةف ويف
 طثثثار تثثثداعيات الوجثثثود البةثثثرا وت ثثثاقم  رهثثثا  مثثثاكق البةثثثرية السثثثا دف مثثثلكراً العثثثرا مجيعثثثاً 
ب ولثثثأل: ،وباًلصثثثارف كاناثثثا ناةثثثغ  ب ضثثثايانا احملليثثثة العاجلثثثة وال نكثثثاد نثثثاجح ك ثثثناً يف حّلوثثثاف 

علثثث أووثثاعأل احلضثثارية  بدرجثثة أكثث   مثثا طمعثثاً فياثثا أو قل ثثاً  ارجي مةثثغول باثثابيامثثا العثثا  اقثث
  كا اسلمر يف اراط ة العربية،. االسل رارم  عدم 

 

 التقرير: –ثانياً: مقدمتا الكتاب 

سثّلث فن د. ريكثاردو ويثز هثو ًليلاثز ا وافة  ا م دمثة الطبعثة العربيثةف يثرد ت ثدمي مك ثف أبثد
 لا فكر نادا روما وهي:اس ال كرية ال  ًض  فيأل الضول علث األ 

 اا كالية الدولية. ةتبين ماوو  ام  يف معاجل -
 000عث اراب  ة  الرتكيز علث ال ضايا والسياسات واقيارات ارادرجة يف دوامة اللعبن -

وكلث  انطالقثاً مث  ماظثورات ألثيلة تةاب  عوام  ح ي ة ،ماكق اانسثانية السثا د،ف 
 ادا ع  اسل اللية وموووعية ًو ة أعضا أل.تول   ليوا الا

ارولثثثثثثثثثثلة  ا ،احليلولثثثثثثثثثثة ، Governabilitéالسثثثثثثثثثثعي  ا بيثثثثثثثثثثان معثثثثثثثثثثا  ،احلاكميثثثثثثثثثثة  -
Resolitique..اراظورة اًراش البةرية م  ماكق وجودها ال اهر ، 

وثثو أيضثثاً فرثثا كثثان اانسثثان هثثو الثثلا خيلثثإل اا ثثكالية يعل ثثد ر ثثيض نثثادا رومثثا أنثثأل ، -
 ن دراسثثثة اا ثثكالية ت لضثثثي ال يثثام بلحليثث  ماوثثثاجي يثثويل اهلمامثثثاً  و وثثاف يعثثاين عواقب
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كافيثثاً لثثيض ف ثثث رثثا ميكثث  اعلبثثارن سثثلوكاً ع النيثثاًف بثث  أيضثثاً للعاالثثر الغريزيثثةف وتلثث  
لاّللة يف الطبيعثة البةثريةف والث  تسثوم يف ًلثإل عثا  يّلسثم ال  تبدو كن ع النيةف ار

 باو  م  الغموض،.

ليلار يف ًلثام ت دميثأل أن ،ارخثاطر الث  تلعثرض لا االعل اد وباال علث ه - ير  ديز هثًو
و ثثثيكة احلثثثدوث أك ثثثر مثثث  أّا وقثثثت لثثثا البةثثثرية الن كثثثدت أ ثثثد جسثثثامة وباتثثثت 

 مضث،.

رومثثا اثثدياً و ن    بثثدا  لثثدار ت ريثثر نثثاداوعلثثث كلثث  وركثثم مثثرارة اللبةثثن بثثالالكف  -
 علث عات أل،. رسؤولية ارل اةع  ارت ال الل رير  ا مسلو  ايك  مع اً 

حثثثول و ك تثثثا  ار دمثثثة ال ال ثثثة للل ريثثثر علثثثث تلخثثثيال مفرّكثثثز ألبثثثرك توجوثثثات فكثثثر الاثثثادا 
ف ة أعثثالن وثثم  ت ثثدمي ر ثثيض الاثثادااثثيلراهاثثة وت يثثر جثثدو  الل ريثثر ارباا ثثكالية الدوليثثة ا

حيمث    ألوا،  ا كثّ  مثال ثورة العاريثة ا،لوجثأل إثلن الدراسثة فإن أبرك ما فيوا قولأل: ، ناا ن
ثوض ارخثثاطر والعلثمف و ا أول ثث  الثثلي   بثني جاباتثثأل قبسثاً مثث  حثب الريثثادة والكةثثف ًو

 .خيووون ارسلا عات ويلسل ون اجلبال ألنم جبلوا علث كل 
ومتضثثثي م دمثثثة الل ريثثثر الر يسثثثية قا لثثثة ،.. فوثثثؤالل هثثثم الثثثلي  ميكثثث  االعلمثثثاد علثثثيوم يف 

  تةثن  ليوثا هثلن الدراسثةف وهثم أيضثاً ال ثادرون علثث  ديثد اللصدا لل ضثايا الصثعبة الث
 مف واالسثثلمرار يف احملاولثثة ااألهثدا  وداولثثة الولثثول  ليوثثا والثثلعلم مثث   ً اقثثا م وجناحثث

 واللعلم،.
لل ريثثرف تؤكثثد م دملثثأل قا لثثة: ،وقبثث  كثث  كلثث ف ال ثثورة الثث  يبّةثثر ب ياموثثا وتاكيثثداً علثثث أن ا

سة  ا الةباا ح  يلمكّاوا م   جرال ت دير أك ر تكامالً ألووا  فإناا نلوجأل إلن الدرا
العلثم الثثلا ورثثون مثث  األجيثال السثثاب ةف وحث  ميكثث  أيضثاً ح ثثزهم علثث العمثث  مث  أجثث  

ثثال حليثثاة االسثثلمرارباثثال المثث  جديثثد قثثادر علثثث  ألباثثا وم  كرميثثة  والامثثوف وعلثثث تثثوفن الًر
 واألجيال ال ادمة،.

 

 ر نادي روما:ثالثاً: صلب تقري -
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 ر يسة هي: أقسامال ورة العارية األوا، م  ثالثة يلكّون للب ت رير نادا روما ،
 اا كالية ونلر ال ورة العارية: -1

 ثثة لثثالبة ظاهريثثة ًادعثثة تسثثم وجثثود البةثثرية ارثثا   ماثثل ع ثثد السثثليايات اراصثثرم وحثث  
بيايثثاً وملااميثثةف  ديثثداً هثثلا الووثث  اا ثثكايل ارخيثثف مل اعلثثة اليثثومف وت عثث  يف تكثثريض 

 رسل ب  ب ال اانسان والبي ة م  حولأل علث األرضف لع  أقساها:
 حرية اانسان. رها   -
 ا سار قيم ومبادر اانسان. -

 اومحالل ن وك احلكمة العالية يف مسنة  ال اانسان. -

 تردا رؤية مسل ب  العا  اللا نعي  فيأل. -

، الثثثلا ن ثثث  ولثثث أل ع لثثثم odiousوكلثثث  هثثثو ،ار ثثثت  تلثثث  هثثثي أعمثثثدة ،اا ثثثكالية العاريثثثة،ف
بياثثا العثثرل دمثثد بثث  اياد اجلاّثثة أويثثض بثث  عثثامر ال ثثرين يف حثثدي   ثثريف لسثثوأحثثدف أ األلثث يال
جال فيأل قولأل: ،وعاثد كلث  قد ف تابا بأل ع  حال ار ت اللا سيغةث البةريةف و عبد اهلل 

مث ليلثثثثإل ربثثثثأل تعثثثثاا  فث عات ثثثثألفمثثثث  أدرك فيضثثثث  سثثثثي أل علثثثثي ثثث  ار ثثثثت علثثثثث األرض وأهلوثثثثاف 
 .1 ويداًف فإن   ي ع  فال يلوم   ال ن سأل،

العاريثةف ككثرن العرل العظيم علثث اا ثكالية  نبيااهو ن ن ،ال ورة العارية، األول اللا أطل أل وكل  
 الك ن م  العرا ع  العصورف ويف هلا العصر ار يت ًالة. نادا روما ونسيأل

هثثلا  يفت الثثلا يغةثثانا بثثات سثثي اً بلثثاراً مسثثلطاً علثثث عاثثإل احليثثاة ار ثثوال جثثدال يف أن قثثدر 
طثثثوياًلف  عةثثثااناانسثثثاين الثثثلا نظاماثثثا اللثثثارخيي  وكثثثبف فل ثثثد اًثثثرتق حثثثّدن األول أحةثثثالالك

وكثثان حيثثدونا األمثث  فيثثأل  سثثاواة وعثثدل وسثثالم وثثم  ا لمثث  اانسثثاينف لكثث  هثثلا األمثث  ًبثثا 
اجلاثثوا و  نط اثا يف كياهثثب ثغثرة الةثثمالالعثثا  وجاوبثثألف وأ نثورن يف عيثثون ف ثرال وعثثاطلي  ثايل

                                                 

ف 2هثثث( ش430أمحثد بث  عبثد اهلل األلث واينف حليثة األوليثثال وطب ثات األلث يال )بثنوت: دار الكلثاا العثرل  1
  87. 



26 

 

الرهيبثةف واسثلحال ياسثثاً حالكثاً علثث حثثدود ارعثاين ارزدوجثثة الث  تطب وثا ال ثثو  احملركثة رسثثنة 
 1الاظام العاري اجلديد علث مصن أمم اجلاوا ارسلضع ة.

م اقالثة بثالاموف الث  يثلم ويووح الل ريثر هثلن احل ي ثة قثا اًل: ، فثإا أا مثد  تعكثض األرقثا
نةثثرهاف الزيثثادة احل ي يثثة الثث  حثثدثت يف مسثثلو  الرفاهثثة البةثثرية؟  ن م ثث  هثثلا السثثؤال ال كال 
ثثال ف بثث   ن معظثثم مثثا ياظثثر  ليثثأل علثثث أنثثأل  ثثو هثثو لثثيض علثثث األرجثثح  ثثواً  مووثث  جثثدل ًو

 دول وفضثثالً عثث  كلثث ف لثثيض هاالثث  دليثث  علثثث أن الامثثو الثثلا يلح ثثإل يف فعلثثث ااطثثالق،
 الةمال يؤدا  رور الوقت  ا   يإل اللامية يف اجلاوا،.

ويف حثثال أن حثثّد ار ثثت ال ثثاين قثثد أمعثث  حثثزاً يف عاثثإل البي ثثة الطبيعيثثة مثث  حولاثثاف وعلثثث حافثثة 
 احلّد األول لسيف ار ت ميك  لاا متييز فع  رباعي األثر:

وثثثرورية لثثثد  ف ور ثثا تبثثثدو م بولثثثةاهرةف لكاوثثثا قثثسثثيادة ال مسثثثاواة اجلماعيثثثة  - أ
ال الثثثث  يف أكلثثثب المعثثثثات العثثثثا  اف ومثثثث  اانصثثثا  ال ثثثثول  ن ااحسثثثثال 

% 25%  ا مسثثثلو  7الصثثثااعي جيثثثب أن يرت ثثث  مثثث  الثثثرقم احلثثثايل  اانلثثثاش
ف وارثثراد بثثلل  أن يكثثثون هثثدفاً ال احلمثثااًلف ولكاثثأل مثثث  2000العثثام  احثثوا

ؤم يف كلثثثث  هثثثثد  وثثثثروراف و  ي ثثثثأل سثثثثنتبث جز يثثثثاً بلا يثثثثل سياسثثثثات تثثثثال
 البلدان الصااعية.

ف ومثثثثؤمتر األمثثثثم opekفاربثثثثادرات الثثثث  ت ثثثثوم إثثثثا البلثثثثدان ارصثثثثدرة للبثثثثرتول  - ا
ف وماظمثثثثة األمثثثثم ارلحثثثثدة لللاميثثثثة CNUCEDارلحثثثثدة لللجثثثثارة واللاميثثثثة 

ف وكنهثثثا مثثث  ارؤسسثثثاتف تثثثدل علثثثث أن فثثثرتة جديثثثدة  ONUDIالصثثثااعية 
الثلا اسثلطعاا الع ثور عليثأل الوحيثد  واال ثان بدأت: فعود اقضثو  قثد وّا.

 لبح  مةكلة ال وارق ارلعاظمة يسلاد  ا ارالحظلني اللاليني: 
 ظم تدرجيياً.لناا نةود وحدات سياسية أوس  تا  (1

                                                 

 .148م ال األسلاك عدنان مصط ث السالف اللكر    1
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 هثلي ويف داً  هلن الوحدات ت لصت فوارق الدً  بني ارااطإلف و لي  أم لة عث   (2
 الةكلني م  اللطور.

ف الواليثثثات ارلحثثثدةف جاليثثثات ملميثثثزةف ويف قثثثرن ف ثثثي مثثثد  قثثثرنني نةثثثات يف أقثثثو  بلثثثد كثثثرل
واحد توحدت أرانيا و يطالياف ويف نصف قرن ألبحت أوروبا الةرقية ما هي عليأل اليثومف ويف 

 مد  رب  قرن اسلي   ، العمالق الاا م،ف الصنيف األمة األك ر سكاناً يف العا .
األق  اكدهاراً )م  تعريف هلن ارااطإل كان فارق الدًول بني ارااطإل األك ر اكدهاراً وارااطإل 

بانا  لوا علث عةر سكان البلد ارعين( يلمخ  يف الواليات ارلحثدة عث  نسثبة أعلثث مث  
 .1970و  190بني عامي  2ف وع  نسبة أدىن م  1930و  1880بني عامي  3

ف ف ي فرنسثا وهلن ال وارق أوعفف يف بلدان ألغر ك رنسا وأرانياف ماوا يف الواليات ارلحدة
ف ويف اموعة 1970و  1960بني عام  1.7 ا  1860يف عام  2.6هبطت الاسبة م  

ف ولكثث  هثثلن ا موعثثة   تلكامثث  بعثثدف وهاثثاك تثثوترات 3.2،السثثلة، األوروبيثثة ال تثثزال الاسثثبة 
 %.3تولد انزعاجاً بني اجلاوا ) يطاليا( و ال ال ارةف والاسبة يف الاد قريبة م  

تراف وثثثا تثثثوترات ًطثثثرةف بثثثدون أن  1.3ة مجيعوثثثا دفعلاثثثا  ا أن نسثثثلالو أن نسثثثبة هثثثلن األم لثثث
 تبلعد ك ناً م  كل  ع  اللواكن السياسي.

بالاسبة للعا  مجلة كود  جيب بلوكأل يف األربعني ساة ال ادمةف  3/1 ناا ن رت. نسبة قدرها 
تثثان نلخثثلمها أساسثثاً وهاتثثان ارلغن ف 6/1الثثلا تكثثون فيثثأل الاسثثبة  االحلمثثالونثثدرل كثثلل  

 ت   عليوم مسؤولية الدفا  ع  مصاعم اجلماهن ال  نة يف العا .م  حملاولة تعب ة أفكار 
يح الكمثثيف فوثثلا اللووثثيح يسثثلدعي وثثهثثلن العاالثثر تثث ّر بووثثو. الطثثاب  الل ثثريل جثثداً لللو 

علثث  –  ن توكيث  الثدً  الةخصثي داًث  البلثدان يظث و برامو تلثيح الولثول  ا دقثة أكث ف 
 كا أمهية. –األق  
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 م ونقدـتقدير وتقوي
 

هلن األفكار واللصثورات تكةثف عث  أكمثة حضثارية يعيةثوا العثا  يف أبعثاد الل ثةف مث  أكمثة 
أكمثثة اقلصثثادية  ا قانونيثثة تثثرتبث بثثامث العالقثثات الدوليثثة واحلاجثثة  ا دسثثلور جديثثد للعثثا ف 

ف ن  ا أبعثد احلثدودف واحلاجثة  ا ،ع ثد  بني عا  ثرا بال حدود وعا  فبوو  كن ملكافئ
أكمثثثثة اجلماعيثثثثة بثثثثني مجاعثثثثات ولثثثثلت  ا أعلثثثثث درجثثثثات الرفثثثثانف ومثثثث   ا   ثثثثا ي جديثثثثد،ف 

حلاجثة  ا ،ع ثد اجلمثاعي عثاري،ف امجاعات متوت بسبب عدم وجود ارال الصاعم للةراف و 
مهيثثة يف مةثثاري  اللاميثثة وثثرورة  عطا وثثا األة و اووثثا  الاثثال البا سثثب ا أكمثثة سياسثثيةف تثثرتبث 

 البةريةف  ا كن كل  م  أكمات ًطنة ومل اقمة.
واالجلما  اانسثاينف كمثا وهلن األفكار ليست هي األوا ال  تطالب بإلال. أحوال العا  

مثث  أمهيلوثثاف ومثثا أكدتثثأل مثث  تطثثور يف الثثوعي -لثث  تكثثون األًثثنة يف هثثلا اال ثثانف وباللاكيثثد 
يثوس  فلحوة  و تغيثن العثا  ات رهالكةف ع  ت -العاري تلجمث   وثولوع ثا ر ترت ث  ًو
 تةإل طري واف وم  هلا فإناا نسج  رالحظات التية:يابلو وبداية حياة وفجر 

رسثثالة األساسثثية اكثث  ا  ليوثثاف  معثثت يف سثثحب الغثثرا ل:  ن ًيثثوس الضثثول الثث  أ ثثرنأوالً 
ومةاكلااف تل  األفكار ال  لا  هي أفكارنا احلضارية الاابعة م  لميم ظروفاا وأكماتاا

 قدرة الاووض باوواعااف و سني أحوالااف وتوقف الدمار واللدمنف اللا حييإل باا.
علث أمهيلوا ال تساندها  رادة جادة وعاكمة علث االال. واللغينف ال يف هلن األفكار : ثانياً 

لن األفكثثثثار ونعيثثثثد الثثثثدول ارل دمثثثثة وال الثثثثدول الااميثثثثةف والثثثثلا  للكثثثثأل هثثثثو أن جنثثثثرت هثثثث
ويف وسثثثا    نلاجوثثثا بثثثني وقثثثت وآًثثثرف يف نثثثدوات ومثثثؤمترات وور ثثثات عمثثث  وت ثثثاريرف 

 ف وليض هاال  عالش جلرا و ام  للمووو .ارخلل ة ااعالم
:   تبلثثور الثثدول الااميثثة  وكجوثثا اقثثا  يف اا ثثال يف اللطثثور والعمثثران اانسثثاينف كلثث  ثالثاااً 

صولثي وتراثوثا ا ا اللارخييثة واحلضثاريةف وال يلاثاق  مث  هويلوثا الاموكش اللا يلوافإل ًو
ولغلوثثا وث افلوثثا وت اليثثدهاف والثثلا ياسثثجم وطبيعثثة ارةثثكالت والظثثرو  واامكانثثات 

 والطاقات يف هلن ا لمعات..
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فيوثثثا: ، ن جثثثال ريطانيثثثا سوسثثثكض، يف جاثثثوا بويف تولثثثية لدراسثثثة ألثثثدر ا جامعثثثة ، 
يف اتبثثا   ثثوكش اللطثثور الغثثرل الرأتثثايل الثثلا نسثثلطي   الااميثثة ال يكمثث مسثثل ب  الثثدول 

عامثاً مث  الدراسثة لثأل باعلبثارن فةث  فةثالً تامثاًف ولكث  يكمث   30بعد  باطم اانرفضأل 
اف وهثثلا العمثث  سثثو  ة إثثلثثيف ت ريرهثا رسثثل بلوا با سثثوا وتطويرهثثا ًطثثة للحضثثارة ًا

 1ول الاامية، كامالً وجز ياً لال اهات احلالية يف الد  يلطلب تغيناً 
وكات اللولثثثثية أكثثثثد عليوثثثثا نثثثثادا رومثثثثا يف ت ريثثثثر لثثثثأل  ثثثثت عاثثثثوان ،البةثثثثرية يف ن طثثثثة  

حيثث  أولثثث الاثثادا بضثثرورة ،تبثثين أسثثلوا جديثثد واللثثف لامثثو ا لمعثثات  فاللحثثول،
ن األسثثثلوا احلثثثايل ارلبثثث  يف الغثثثرا الرأتثثثايل هثثثو أسثثثلوا فا ثثث  وي ثثثود  ا اثثثاطر  و 

 2عارية،
ز علثثث قضثثية باثثال اانسثثانف فالثثلا جيثثب أن يلغثثن يف هثثلا العثثا  هثثو اانسثثان : الرتكيثثرابعاااً 

حريلأل وكراملألف فوو ًلي ة اهلل يف األرض وأكرم ما يف احلياة.. وم  السا  اللارخيية الث  
اانساينف قولأل تعثاا: إ ن اهلل ال يغثن  االجلماعي دث عاوا ال رآن الكرمي يف قضايا 

فلغيثن اانسثان هثو تغيثن للمجلمث  واألمثة والعثا ف  فا بان سثوم ما ب ثوم حث  يغثنوا مث
ف وما  لاجأل هثو لثياكة جودات والكا اات علث لا  اللغينألن اانسان هو أقدر ارو 

 ن علث قيم العدل واقن واحلرية وارساواة.ؤ ة لإلنسان وبااجديد
  أرادت أن تاطلثثإل مثثةف و رطروحثثة اهلمثثت باحاديثثة ارةثثكل:  ن األفكثثار واللصثثورات اخامساااً 

فالثثلا يلطلبثثأل العثثا  اليثثوم لثثيض لثثياكة دسثثلور  جانثثب معثثني الثثال. مةثثكلة  ثثاملةف
جديثثد فحسثثبف ال ع ثثد   ثثا ي جديثثد ف ثثثف وال ع ثثد اجلمثثاعي عثثاري   ثثردنف وال أن 

ارةثثكلة  ثثاملة وعمي ثثة وال تعثثاف فعثث  السياسثثةف  ا كثثن كلثث ف  تكثثون ال  افثثة بثثديالً 
 احد ف ث.بواسطة عام  و 

                                                 

 .326نوت مركز دراسات الوحدة العربيةف   احلركات ااسالمية ارعالرة يف الوط  العرلف ندوةف ب 1
 ارصدر ن سأل. 2
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:  ن العثثثا  ًاجثثثة  ا ثثثثورة جديثثثدة يعثثثود فيوثثثا  ا ال ثثثيم بعثثثد أن أفثثثرس يف اراديثثثات سادسااااً 
 ا ،مالث  بث  نثل، حضثارة األ ثيالفاراداف وألبحت احلضثارة كمثا يصث و االسلوالكو 

يف الغثثثثرا اليثثثثوم  حسثثثثال و   عثثثثاين األ ثثثثيالف ويل اوثثثث  إثثثثاف وألثثثثبح اانسثثثثان دكومثثثثاً 
 خبطورة كل .
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 طلب الثانيمـال

 مربد المظلمـوجه جانوس ال

 

لم يف األول علث ،العورة،ف مث نع ب علثث كلث  بثالكالم كلن بادي هلا ارطلب  ا  وسا سم
 احلضارات. ار ث تععلث لرا  احلضاراتف مث الكالم عل
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 البند األول

 مةـالعول
 

 مقدمة

 

ولصثة، الث  لمثة ،ً كأنأل   يلنب ل ظأل ،عورة،ف يف حنيل د تبىن الوط  العرل مغرباً ومةرقاً 
،ن ثث  ملكيثثة  (privatisation)ة ارصثثطلح األورول احلثثدي  تسثثلعم  يف ارغثثرا العثثرل ترمجثث

الدولثثثة  ا اقثثثوا ،ف ف ثثثي بعثثث  بلثثثدان ارةثثثرق يسثثثلعملون كلمثثثة ،ًصخصثثثة، ويف بعضثثثوا 
 ، صيال،.

األمثر علثث مسثلو  لصثر قولثو ا - وال    أن اسلعمالاا كلمثة عورثة هثو عمث  توحيثدا را ث 
 .1عمم كل  علث مسلو  ًولال أو كنها م  األل اظ نلك  راكا ال  - الل  

 ال أنثثأل    االقلصثثادهثثلا ونةثثن  ا أن ارصثثطلح عورثثةف أول مثثا ظوثثر يف اثثال ارثثال واللجثثارة و 
 يعثثد مصثثطلحاً اقلصثثادياً دضثثاًف فالعورثثة الن جيثثرا احلثثدي  عاوثثا بولثث وا نظامثثاً أو نسثث اً كا

  أيضثثثاً اثثثال السياسثثثة وال كثثثر م عثثثاري يةثثثمف فوثثثي الن نظثثثااالقلصثثثادوك دا ثثثرة أبعثثثاد تلجثثثا
 يديولوجيا،.واأل

، ال رنسثثثية الثثث  تعثثثين جعثثث  الةثثثيل كثثثن دثثثدود Mondialisationو،العورثثثة، ترمجثثثة لكلمثثثة ،
لثثارمة و راقبثثة وعلثثث مسثثلو  عثثاريف واحملثثدود هاثثا الدولثثة ال وميثثة الثث  تلميثثز ًثثدود جغرافيثثة 

يةف فالعورثثة  كن وثثدثثدود فار صثود بثثأل ،العثثا ، أا الكثرة األر  أمثا الثثالاجلمثثارك: علثث مسثثلو  
وتثرك األمثور  فا )ارايل واللجارا(االقلصادتلضم  معىن  لغال حدود الدولة ال ومية يف ا ال 

يطثر.  تلحرك يف هثلا ا ثال عث  العثا  وداًث  فضثال يةثم  الكثرة األروثية مجيعوثاف ومث  هاثا
 .األمةولة ال وميةف الدولة/ مصن الد

                                                 

ف  2د. دمثثثثثثد عابثثثثثثد اجلثثثثثثابرا: قضثثثثثثايا يف ال كثثثثثثر ارعالثثثثثثرف مركثثثثثثز دراسثثثثثثات الوحثثثثثثدة العربيثثثثثثةف بثثثثثثنوتف س 1
2003 135. 
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اانكليزية الث  ظوثرت   (globalisation)علث أن الكلمة ال رنسية ارلكورة هي ترمجة لكلمة
وتوسثي  دا رتثأل ليةثم  الكث ف  يف الواليات ارلحثدة األمريكيثةف وهثي ت يثد معثىن تعمثيم الةثيل

ةثثثم  العثثثا  كلثثثألف ف وفسثثثح ا ثثثال لثثثأل لير يلعلثثثإل بالثثثدعوة  ا توسثثثي  الامثثثوكش األمريكثثثيفثثثاألم
ما أن الدعوة  ا العورة قد ظورت فعالً يف الواليات ارلحثدة األمريكيثة إثلا وبعبارة أًر ف فب

يلعلثثثإل لثثثيض ف ثثثث بوليثثثة مثثث  ف فعلياثثثا أن نسثثثلالو أن األمثثثر االقلصثثثادارعثثثىنف يف أوسثثثاس ارثثثال و 
وباللثايل فالعورثة هثي  ف ا تبثين  ثوكش معثنيآليات اللطور الرأتايل احلدي ف ب  أيضاً بالدعوة 

تعكثثثثثض هثثثثلا الاظثثثثام و دمثثثثثأل  هثثثثي أيضثثثثاً أيثثثثديولوجيا - ا جانثثثثب كونثثثثا نظامثثثثاً اقلصثثثثثادياً -
الطثثثثاب   ا وبثثثثني ،األمركثثثثة،ف أا نةثثثثر وتعمثثثثيمي ثثثثرن بياوثثثث مثثثث ألف وهاثثثثاك مثثثث  الكلثثثثاا وتكرسثثثث

ة اقلصثثثادية وسياسثثثثية راهاثثثاً لديااميثثثثلكثثث  بعثثثث  الكلثثثاا يثثثثرون يف العورثثثة وثثثثرراً  ف1األمريكثثثي
واجلماعيثثثثة وث افيثثثثة ابلثثثثدأت يف ال ثثثثرن السثثثثادل عةثثثثر مثثثث  بثثثثزوى آليثثثثات اللوسثثثث  االقلصثثثثادا 

توسثث  ا ثثلم  مثث  واللجثثارا أوالً واليماثثة ارالحيثثة والعسثثكرية ثانيثثاً لثثدول أوروبيثثة عديثثدة  ا 
ث اسثثلمرار ة يف نايثثة األمثثرف وعلثثياألوروبيثثةف م ضثث ات كثثناالقلصثثاداالسثثلعمار وعلثثث اسثثللبا  

ال ثثثرنني اللاسثثث  عةثثثر والعةثثثري   ا  ثثثول الثثثاظم السياسثثثية وااداريثثثة وال انونيثثثة وال  افيثثثة و ا 
 تارخييثثأل تاةثث ألعلثثث لثثورة  االن ثثالايف الثثبالد اللابعثثةف وجثثال هثثلا  ةاالجلماعيثثال ثثيم ارعرفيثثة و 

لبلثدان اللابعثةف ووثربت فاعلثة يف ا انلةثرت مث  ماا ث وا األوروبيثة الغربيثة لان ة للطل  وقيمسم
ويف أنةثثثطة معرفيثثثة وأيديولوجيثثثةف  دوالتيثثثةيف عمليثثثات اجلماعيثثثة ومؤسسثثثات  ثثثلرت حيثثث  

 .2حدي ةدلية ت ليدية  ا عارية دان م  ًرجت إلن البل
 مثث  ال ثثرن اراوثثي ال ثثاين  يف الاصثثف االثثلا اكلسثثح العثث االسثثلعمارأجثث  ل ثثد كثثان ياظثثر  ا 

يف  ةيالصثثااعمراحث  الرأتاليثثة ،الل ليديثثة،ف الث  أفرك ثثا ال ثثورة وأوا ث  هثثلا ال ثثرن علثث أنثثأل أعلثثث 
أوروبثثاف فوثث  تعثثين ،العورثثة، اليثثوم مثثا كثثان يعايثثأل االسثثلعمار بثثاألمضف وهثث  يصثثح ولثث وا بانثثا 
أعلثثث مراحثث  الرأتاليثثة ،اجلديثثدة، الثث  أفرك ثثا ال ثثورة ارعلوماتيثثة ومثثا يراف وثثا مثث  تطثثور يف اثثال 

 وااعالم؟ االتصال
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وبعبثثارة أًثثثر ف هثث  العورثثثة هثثي ،مثثثا بعثثثد االسثثلعمار، باعلبثثثار أن الثثث ،مثثثا بعثثد، يف م ثثث  هثثثلن 
اللعثثابن ال يعثثين الثثث ،مثثا قبثث ، ف بثث  يعثثين االسثثلمرار فيثثأل بصثثورة جديثثدةف م لمثثا ن ثثول ، مثثا بعثثد 

 1احلداثة، أو ،ما بعد الكانلية، دون أن يعين كل  اللخلي أو ال طيعة م  احلداثة؟ 
لة الراهاة مث  تطثور الرأتاليثةف حر الباح ني  ا هلن الظاهرة بول وا م  ايزات ار وياظر بع 

هثلن  نرون أًث عىن أن تارخيوثا يبثدأ ف ثث مث  طغيثان الصثبغة اراليثة يف الرأتاليثةف بيامثا يثر  آ
ا يرج  ماطل أل  ا ال رن اقامض عةرف االقلصادالظاهرة تلويو رسلس  م  اللطور واللوس  

  الاوضثثثة األوروبيثثثة احلدي ثثثةف ويلم ثثث  كلثثث  فيمثثثا وفرتثثثأل اللكاولوجيثثثا احلدي ثثثة يف اثثثال  ا كمثثث
مث   مكانيثة ًلثإل سثوق ف ارالجثاتوااعالم واا وارف كما يف وسا   قولبثة  االتصالوسا   

وارصثاوعات ن سثوا يف كث  مكثان وباسثعار  فارالجثاتعارية واحدة ح ي ية تعم  علث توفن 
لإل عادات  االسلوالك توحيد مل اربةف وباللايل  علث نطاق عاري. اسلوالكيةًو

دكوماً  اطإل الدولة ال وميةف ماطإل ،الثداً ، و ،اقثارش،ف أمثا اليثومف فمثا  االقلصادل د كان 
ف فيوثا ت ثوم إثا ار ثاوالت وا موعثات اراليثة والصثااعية االقلصثاديةمييز العورة هو أن ال اعليثة 

لثثثاف وكلثثث  عثثث   ثثثركات ومؤسسثثثات ملعثثثددة اجلاسثثثيةف والغايثثثة الثثث  مثثث  مسثثثاعدة دو  –احلثثثرة 
ا االقلصثثادعلثثث ا ثثال  د ، الثثداً ، و ،اقثثارش، والسثثيطرة ثثرا  ليوثثا هثثي ال  ثثز علثثث حثثدو 

 وارايل...
مثث  علثثث ا تعاالقلصثثادلا الاثثو  مثث  الاةثثاس الثث   كثثم هثث االنثثدماشو و ثثا أن عمليثثة اللاثثافض 

هثي تركثز ال ثروة العاريثة يف  اعلني أو ،الالعبني،ف فالاليجة احللميةالرتكيز والل ليال م  عدد ال 
يثد ارخلصون أن ماال يز أيدا أقلية م  ارأل )مأل قري  اليوم(ف ويف هلا ا ال ي در الباح ون 

ع  مخض عةرة  ثبكة عاريثة ماداثة إثلا ال ثدر أو كاك هثي الث  تةثك  ال اعث  احل ي ثي يف 
،السثادة ال عليثون، للعثا  لثحاا هثلن الةثبكة هثم العاريثةف وأن أ اال السثيطرة علثث السثوق

 اجلديدف عا  ،العورة،.
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فخمثثض دولف هثثي الواليثثات ارلحثثدة األمريكيثثة واليابثثان وفرنسثثا وأرانيثثا وبريطانيثثاف تلثثوك  فيمثثا 
 م  أك  الةركات العارية.. 200 ركة م  أل   172بياوا 

العثثاريف وهثثي ماوثثية يف  حكثثام  االقلصثثاديطر عمليثثاً علثثث وهثثلن الةثثركات العمالقثثة هثثي الثث  تسثث
 1992 – 1983سثثيطر ا عليثثألف  ك ارت عثثت اسثثل مارا ا يف مجيثث  أ ثثال العثثا  ويف ارثثدة مثثا بثثني 

 .بوتا ر سريعة جداًف أرب  مرات يف اال اانلاش وثالث مرات يف اال اربادالت العارية
اً مث  كبثار األثريثال يف العثا  يسثاوا حجثم مصثادر  خصث 358ويف ت رير لألمم ارلحدة أن 

م  ف رال العا ف الا دية حجم ارصادر ال  يعي  فيوا ملياران وثال ا ة مليون  خال ثرو م 
وبعبارة أًر ف  ن عةري  يف ارا ة م  كبار أكايال العا  ي لسمون فيمثا بيثاوم  ثانني يف ارا ثة 

العاريف وأن الغثىن وال ثروة ارت عثا باسثبة سثلني بار ثة يف عيد م  اانلاش الداًلي اقام علث الص
أن ارسثثثثل يدي  مثثثثث  هثثثثثلا ف كثثثثثن 1995 – 1975الواليثثثثات ارلحثثثثثدة األمريكيثثثثة بثثثثثني عثثثثام 

 االرت ا  الكبن يف الغىن وال روة ال يلجاوك عددهم نسبة واحد بار ة م  الةعب األمريكي.
لل ثثثروة علثثثث الصثثثعيد العثثثاري هثثثي تعميثثثإل الثثثوة بثثثني  لثثثلا الرتكيثثثز ار ثثثرس ةاالجلماعيثثثوالاليجثثثة 

بثث  أيضثثاً بثثني ال  ثثات داًثث   فالثثدولف وبثثني  ثثرا ح ا لمثث  الواحثثدف لثثيض ف ثثث بثثني الطب ثثات
 الطب ة الواحدة وبني ال صا   واألفراد داً  ال  ة الواحدة.

الثدً  ن سثوا ال حيصثلون علثث الراتثب ن سثأل وال علثث فثإن حثاملي الةثوادة العلميثة  وهكلاف
ن سألف وكلل  الةان بالاسبة للمالمني  ا قطا  واحد أو عمثر كمثين واحثدف ف ثد حيصث ف أن 
يساوا دً  فردي  أو ثالثة مث  رؤسثال مؤسسثة باكيثة مث الً مثا يعثادل دًث  نصثف العثاملني 

 .يف تل  ارؤسسة م  اروظ ني الصغار وارلوسطني
ن الصثثثثورةف قثثثثد اعلثثثث ت ًالثثثثية مثثثث  و كا كانثثثثت هثثثثلن الظثثثثاهرةف ظثثثثاهرة اتسثثثثا  ال ثثثثوارق إثثثثل

ًالثثيات ،اللخلثثف، الثثلا تعثثاين ماثثأل مثثا يسثثمث بثثث ،البلثثدان الااميثثة،ف بثث  العثثا  ال الثث  كلثثألف 
ثثدة  –الظثثاهرة ن سثثوا بثثدأت تظوثثر ف يف البلثثدان ارل دمثثة ن سثثوا وعلثثث رأسثثوا الواليثثات  –ًو

طب ثة ارلوسثطة يف بلثدن ارلحدة األمريكية والدول األوروبيةف ول د الحث  باحث  أمريكثي أن ال
آًثثلن يف اللثثدهور  ا ووثثعية  عثث  ماوثثا طب ثثة مالميثثة  ا ،العثثا  ال الثث ،ف كمثثا أن األكايثثال 
الكبارف يةبوون أكايال العا  ال ال ف وهلا الاثو  مث  الل ثاوت الكبثنف بثني األكايثال وال  ثرالف 
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يكثث  هثثو أحثثد أسثثبابأل..ف  هثثو مثثا مييثثز ،اللخلثثف، الثثلا تولثثم بثثأل بلثثدان العثثا  ال الثث ف  ن  
 .1 ليأل الوو  يف الواليات األمريكية  يازلإلوهلا ما 

ات أن عةثثري  بار ثثة مثث  ال رنسثثيني يلصثثرفون فيمثثا ي ثثرا مثث  ف ثثي فرنسثثا مثث الً ت يثثد ااحصثثال
 يبلبثوؤونسبعني بار ة م  ال روة الوطايةف وبعبارة أًر ف  ن عةري  بار ة مث  ال رنسثيني الثلي  

وتطلعاثثثثثا  فيلصثثثثثرفون يف ثالثثثثثثة وأربعثثثثثني بار ثثثثثة مثثثثث  الثثثثثدً  الثثثثثوطين جلمثثثثثاعياالقمثثثثثة السثثثثثلم 
 ثثركة مثث  أكثث   500ااحصثثا يات علثثث ح ثثا إل موولثثةف ف ثثي السثثاني العةثثر اراوثثية عملثثت 

ألثثف مثثاجور يف السثثاةف علثثث الثثركم مثث  ارت ثثا  أرباحوثثا  400الةثثركات العاريثثة علثثث تسثثريح 
رسثامهني فيوثا مبلث  مخسثثة االةثركات ماحثثت  بصثورة ها لثةف وكلث   ا درجثثة أن  حثد  تلث 

ماليني دوالر لك  ماومف كماحة مصدرها يف الغالثب تسثريح العمثالف وبار ث  ارت عثت أسثوم 
 بار ة  جرد ما أعلات ع  قرارها بلسريح عةرة آال  عام . تسعة حد  الةركات معدل 

ل طاعثثثات األك ثثثر ي مثثث  اوهثثث- واالتصثثثالاالكرتونيثثثات وااعالميثثثات  وبعثثث  ال طاعثثثات يف اثثثال
ال  لثثاش  ال  ا عثثدد قليثث  مثث  العمثثالف وهكثثلا فالل ثثدم اللكاولثثوجي يثثؤدا يف  -رواجثثاً يف العثثا 

 طار العورة واقولصة  ا ارت ا  البطالثةف ومثا يسثللب  كلث  مث  أكمثات سياسثيةف وأًثناً العورثة ال 
 سثا رة  ثو بث   ثارا بث   ا اللباعثدف فوثيللت ود  ا  انض العا ف بث   ا تباياثألف وال تثؤدا  ا ا

 علث لعيد الكون. االسل رارال رقة وعدم 
ا ت دمثثثثأل لل ثثثثرد اف  عثثثث  مةثثثثروعية العورثثثثة انطالقثثثثاً اثثثثدو أن هاالثثثث  بعثثثث  اال اهثثثثات الثثثث  تثثثثويبثثثثد

عظمثةف ويف رأا ارسلول ف و ا بع  مظاهر اللحدي ف كما اتضثح لاثا سثاب اً مث  رأ  الثدكلور ال
يف السثثوق االقلصثثادية هثثي الليثثة ار لثثث للوكيثث  ال ثثروةف فعلياثثا أن نسثثن مثثا دامثثت ات فهثثلن اال اهثث

ماط وثثثا ألنثثثا يف الاوايثثثة انلصثثثار ارسثثثلول ف كمثثثا يثثثزعم كياةثثثي أومثثثي ارسلةثثثار الكبثثثن للةثثثركات 
 ارلعددة اجلاسية والداعية انال الدولة ال ومية...

 مة بين األغنياء والفقراء:ـأوالً: العول
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 واالنسثثثثثجامالعثثثثثاري  لالنسثثثثثجامعورثثثثثة الثثثثث  تسثثثثثلاد  ا حريثثثثثة السثثثثثوق هثثثثثي العثثثثثدوة الكثثثثث   ال
ف ألن ماطل وا ي وم علث قسمة ا لم   ا فثري ني: ًثارش اللعبثةف ومث  هاثا كانثت االجلماعي
تكوياوثثثاف مالجثثثة للل ثثثاوت وعثثثدم ارسثثثاواة  ةف ومعوثثثا العورثثثةف يف جوهرهثثثا ولثثثلبالسثثثوق احلثثثر 

 والعاري. االجلماعيلإلنسان والعدوة األساسية 
وتةن اللوقعات  ا أن عدد فريإل األكايال سو  يبل  مليار  نسان يف ناية هثلا ال ثرنف بيامثا 

 مخسة مليارات  نسان. يرقث عدد ال ريإل ال اين  ا حواا
يثثثا فيوثثثاف  ا أن الدولثثثة الثثث   ف يف كلابثثثأل will huttinويؤكثثثد الكاتثثثب ال يطثثثاين ويثثث  هثثث  

% م  السكان 30م  ال يطاين اليوم يضم ثالث طب ات: طب ة البؤسال ) وتبل  نسبلوا ا ل
وطب ثثثثة اروّمةثثثثني كوا األووثثثثا  السثثثثي ة )وتبلثثثث  نسثثثثبلوا أيضثثثثاً ومعظثثثثم أفرادهثثثثا بثثثثال عمثثثث (ف 

 .40)وتبل  نسبلوا  االملياكات ضلني ألحاا %(ف وطب ة ار30
قليلثثة العثثدد بالغثثة ال ثثروة واألثثثرف هثثي أبثثرك ويةثثن كلَّثثاا آًثثرون  ا ظوثثور طب ثثة عليثثا جديثثدة 

 فراكات نظام السوق احلرة العاريةف ويصر بع  الكلاا علث ورورة  نةال هي ة دوليةف تكثون 
طرحوثثا ،العورثثة،ف وال  افيثثة الثث  ت ةاالجلماعيثثو  االقلصثثادية  ابثثة الثثض أمثث  ياظثثر يف الةثثؤون 

 –ح  األمريكيني  –ك ناً م  أنصار ،العورة،   وت ك أمهية م   هلن ال كرة  كا    تلكرنا أن
مسلةثار األمث  ف Z. Brzerinski نسثكيريز ن  خاطرهثاف بث   ن سياسثياً م ث  بأًثلوا يةثعرو 

وهو اللا جيع  الدفا  ع  الل وق األمنكي وااب ثال عليثأل يف  –ال ومي للر يض السابإل كارتر 
ة، مثثثا يثثثا : ، كا   تثثثؤد ارمارسثثثة ي ثثثول يف حدي ثثثأل عثثث  م وثثثوم ،السثثثوق احلثثثر  –لثثثلب مهومثثثأل 

لاظثثام السثثوق احلثثرةف  ا  سثث  ملمثثول بثثنّي يف  ااالقلصثثادالدمي راطيثثةف وبوجثثأل ًثثا  األدال 
ف فثثإن حثثدوث رد فعث  سثثلل علثثث هثثلي  ار وثومني لثث  يكثثون  ال مسثثالة ةاالجلماعيثثاألووثا  
 .1وقت،
 مشكالت اإلنسانية الراهنة:ـمة وموقفها من الـالعول –أوالً 

 

                                                 

1 Z. Brzozinski: out of control. New York, Robert stuort books, 
1993, P. 216 
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البثثد مثث  ااطثثالل علثثث موقثثف العورثثة مثث  اللحثثديات الثث  تواجثثأل عاراثثا اليثثومف ونعثثين بثثلل  
ف و معانا يف اللوليثد ارلكثاثر واانسانية ةاالجلماعيعجزها ال اوح ع  اللصدا للمةكالت 
كثم ماط وثا الثداًلي  ةالسثا د االقلصثاديةر   هلن ارةكالتف ًكم طبيعثة الازعثة  فيوثاف ًو

  يويل هلن ارةكالت أك ر م  االهلمام الل ظي.اللا ال
ة حضثثثارة تولثثثد يف كا ثثا انثثثدثارهاف وباللثثثايل  ن أيثث -كمثثا عثثث  عثثث  كلثث  فرويثثثد  –واحلثثإل ي ثثثال 

اجلمثثثا  وثثثروا الامثثثو ااجيثثثال الثثث  حثثثدثت يف ميثثثادي  احليثثثاة ارخلل ثثثة  ّثثثث الوجثثثأل الًثثثر ف
 السلل لل ضا   احلضارية ال  ما نزال نلمل  إا.

طاقات الطبيعثة وتسثخنهاف ولكاوثا هثي أيضثاً الث   حت ا ال السل مارالل انة هي ال  أفسف
يسثثرت اسثثلغالل بثثين البةثثرف وسثثيطرة السثثلوك ال ثثردا وار ثثا  الثثلا حيثثول دون تثثرابث الاثثال 

بثثثوس  ا ارسثثثلو  الوحةثثثي حليثثثاة الوتثثثوادهم وتعثثثاط ومف وهثثثي الثثث  أدت  ا تلثثثوث البي ثثثة و 
 الاال.
تف لكاأل جعث  مث   ثؤون احليثاة  واالتصاالالرأتايل أد   ا  و اانلاش واربادالت اللجارية والامو 

الوجثود اانسثثاينف  أسثثالكلوثا سثلعاً تبثثا  وتةثر ف وقضثث علثثث اللضثام ف وجعثث  الكسثب ارثادا 
 وما تالها دلي  علث كلث ف ف ثد أثثارت لثراعاً بثني الواليثات ارلحثدة وأوروبثاوماساة ،جاون الب ر، 

 بعد أن ماعت األوا اسلناد حلوم الب ر م  أوروبا كلوا.
مف ت لث  غثماليثني ل /110/ة يف سثلني دولثة الث  يبلث  عثددها يف العثا  ثثو  وها هي األلغثام ارب
ترف  اللوقف ع   نلاجوا )علث  دقي ةف وركم كل ف فال تزال هاال  دول نساناً ك  عةري  

 رأسوا الواليات ارلحدة(.
دة اهلوثا ارلباعثن ار ككة واكل  ارد م ال  صث بالاسبة للوجأل الًر م  احلياةف واألم لة 

اإل واللواا للع ول  ارعزولة واًلااق السن فيواف وما يصاحب كل  كلأل م  ويإل ونزوات ًو
علث اللات وما دعان بعضوم باسم  االنكماشوالصدورف وسيطرة احلياة ال ردية وبروك نزعات 

ف مث ا ثالل الثروابث بثني األسثرة واردرسثةف وبثني البثال Metostase de l'ego ،انب ثاق األنثا،
واألباالف وهةا ة الزواش وتكثاثر الطثالق و ثيو  العزلثة واالن ثراد وتزايثد أعثداد ارالحثري  ورواد 
ة  ارصثثحات الع ليثثة ومللومثثي احلبثثوا ارود ثثة وعزلثثة الطثثاعاني يف السثث ف ومثث  األم لثثة الصثثاًر
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ميلاً علث فرا أل دون  ب يال اللا كان ي ط  أحد أحيال باريضف واللا لّ حلل  عليوا ما جر 
 أن يدرا أحد  وتأل.

ت ثاقم مةثكالت الةثباا وارت ثا  حثاالت اجلاثو. لثديومف وتكثاثر اجلثرا م يف وم  كل  أيضثاً 
وسا   اروالالت وارعلمثني دا يودد ح  سا  ي كأوساطوم وانلةار مظاهر العدوان انلةاراً 

ة دما حدا بع  الباح ني  ا أن يروا يف كل  م ثدمات لثوالاردارل ال انوية ن سواف وهلا  يف
يضا   ا كلث  تزايثد أعثداد ارالحثري  بثني هثؤالل الةثبان وارثراه نيف وكيثو   ف،الم  بربرا،

عثاطي مثا لا الةثان  ا ارطالبثة بإباحثة تتعاطي ارخدرات كيوعاً يثدعو العديثد مث  ارولمثني إث
 ..(يح كل درت يف العديد م  الدول قوانني تبعونأل بارخدرات اللطي ة )ليد

مةكالت  نسانية ك   أ د ًطراًف علث رأسوا تراج  الدمي راطية يف البلثدان ارل دمثةف  وت ك
أمهوثثثثا أكمثثثثة  ةتعاملوثثثثا مثثثث  الًثثثثري ف ويرجثثثث  كلثثثث   ا أسثثثثباا عثثثثديف سثثثثوال يف داًلوثثثثا أم 

 وا العا .األيديولوجيات ال  يعاين ما
  يثثثثؤد   ا ترسثثثثي   –يلوقعثثثثأل الك ثثثثنون ًالفثثثثاً رثثثثا كثثثثان  –فسثثثث وس اال ثثثثاد السثثثثوفي  مثثثث الً 

طيةف ال قيم الدمي رات اقم العدوان والوحةية و دالدمي راطيةف و ا ال ضال علث العافف ب   ا 
 لل ثيم ارالوفثةلثيض ن يثاً ن ثدياً اليثوم :  ن ما نةودن Octaviozك وكما ي ول الةاعر أوكلافيو 

 1ب  ا الالً للن ال يم،
  هأا هثانض كثثو د ر علثث حثثمثث  اال ثاد السثثوفي  ماوكثاً ال ظثثافراً  ل ثد ًثثرش الغثرا مثث  حربثأل

hans kohn   ال ا ثث : ،فإنسثثان ال ثثرن العةثثري  أقثث  اطم اانثثاً وث ثثة مثث   نسثثان ال ثثرن اللاسثث
ف وما كثان يبثدو وكانثأل مضثث ر ال  عرفوا اللاري ل د  ود وعاي  وعاىن م  قو  الة عةرف

وان ضثثثثثثف عثثثثثاد وانب ثثثثثإل مثثثثث  جديثثثثثدف كاللعصثثثثثب يف ارعل ثثثثثدف وااميثثثثثان بال ثثثثثادة ارعصثثثثثومنيف 
 .2والعبوديةف وارلابحف واقلال  مجاهن بكاملواف وال برية ال  ال ترحم، 

                                                 

1 Octavio poz: une plante, paris. Folio Gallimard, p.17 

2 Hans kohn: the twentieth century: N.Y, 1949, P.53 
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 ا أبعثثد مثث  كلثثث ف  takeshi umehara أوميوثثاراويثثلهب ال يلسثثو  اليابثثاين تاكيةثثثي 
  اراركسثيةف وت كث  اال ثاد السثوفي  ليسثا سثو  دال ث  مسثب ة تةثن  ا  نيثار فن  أن فة

الرأتالية اللي الية ال  هي الليار الغالب يف عصرنا احلدي ف اللي الية هلن ليستف كمثا يظث ف 
بثديالً عثث  اراركسثثيةف وليسثثت األيديولوجيثثة الثث  تسثود نايثثة اللثثاري ف بثث  هثثي حجثثر الةثثطرنو 

 .1يس ثاللا سو  
 ثانياً: أيديولوجيا العورة..:

 االتصثثثالليسثثثت العورثثثة نظامثثثاً اقلصثثثادياً فحسثثثبف بثثث  هثثثي يف ارتبثثثاس عضثثثوا مثثث  وسثثثا   
وتلبثىن وتاةثرف  يثديولوجيا معياثة أساسثوا  2،االًثرتاق،ث افثة  معياثاً هثواحلدي ة ال  تاةر فكراً 

ف وهكثلا 3وباالنلمثال الثوطين وال ثومياللاكرة الوطاية واللاري  والوعي بالل ثاوت الطب ثي  داربة
، أو ،ث افثثثثة اللعثثثثدد االن لثثثثا.فالثثثثلي  يسثثثثلعملون كلمثثثثة ،ث افثثثثة، يف عبثثثثارات مثثثث  نثثثثو  ،ث افثثثثة 

، أو ،ث افثثثة اللكيثثثف،.. اسف ميارسثثثون نوعثثثاً مثثث  ااقصثثثال اايثثثديولوجي لعبثثثارات االًثثثلال و 
اثثثثثو ، و ،اللمسثثثثث  وم ثثثثثاهيم مااقضثثثثثة لثثثثثألواف م ثثثثث  ،االسثثثثثل الل واللحثثثثثرر، و ،الوحثثثثثدة والل

السثاب ة بال وابت،.. اسف ولو أناا ووعاا كلمة ، يديولوجيا، مكثان كلمثة ،ث افثة، يف العبثارات 
، يثديولوجيا اللعثدد ، واالنثدماشو  االن لثا.ة انكةافاً:  ن عبارات ، يثديولوجيا بالنكة ت اللع

  ًثثثثارش ، يثثثديولوجيات اللكيثثثف،ف عبثثثارات  يثثثث   ا فضثثثال فكثثثرا آًثثثر ي ثثث، واالًثثثلال و 
ارش اللاري ف والعورة ليست  ثي اً آًثر كثن ربثث الاثالف اقلصثادياً وسياسثياً وث افيثاًف  الوط  ًو

ارش اللاري .  بةيل ًارش الوط  ًو
لعورثثة ودعا ثثا  قصثثثالها وهثثثي اررحلثثة الثث  تريثثثد ا  -فيف اقمسثثياات والسثثليااتف ومثثا قبلوثثثا

  افة وطاية  رريثةف أمثا اليثوم فاللصثايف الثلاكانت ال  افة اسلعمارية  م ياليةف وث  -و عداموا
                                                 

1 Takeshi umehara: "Ancient Japan shows post Modernisme The way" 
New perspectives quaterly, spring 1992. p. 10 

ف قضثثايا ال كثثر العثثرلف )بثثنوت: 25انظثثر: دمثثد عابثثد اجلثثابراف ارسثثالة ال  افيثثةف  سلسثثلة ال  افيثثة ال وميثثةف  2
 ق ال  ايف،.ف ال سم الراب ف: ،يف االًرتا1994مركز دراسات الوحدة العربيةف 
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 يثثديولوجيا العورثثةف هثثو كلثث  الثثلا جيعثث  ال  افثثة لثثا ني: يزيثثد تكريسثثأل الواقعثثون  ثثت تثثاثن 
ا وثثا ل ثثالوا: واجلمثثود،ف ولثثو تثثوا األ ثثيال بات االنكمثثاشواللجديثثد،ف و،ث افثثة  االن لثثا.،ث افثثة 

 .1،ال  افة الوطاية، ،ث افة اللبعية،ف و
لوجياف نعثثود فا ثثول: هاثثاك مثث  البثثاح ني مثث  يعثثود بالعورثثة  يثثديو دً   ا العورثثة كاهثثلا ارثث بعثثد

كاظثثثام اقلصثثثادا و عالمثثثي و يثثثديولوجي  ا ،مبثثثادرة، ت ثثثدم إثثثا بعثثث  اراظثثثري  يف الواليثثثات 
ايا جعلثوا ماوثا برنثامو عمث  يضثم  ف وطرحثوا فيوثا ثثالث قضث1965ارلحثدة األمريكيثة عثام 

 ة األمريكية اليماة علث العا .لواليات ارلحدل
السثثثوق العاريثثثة كثثثاداة لإلًثثثالل بثثثاللواكن يف الدولثثثة  باسثثثلعمالال ضثثثية األوا: تلعلثثثإل  -

 ..ةاالجلماعيال وميةف يف نظموا وبرااوا اقالة باحلماية 

إثا احثداث  االهلمثامة ارركزيثة الث  جيثب مثال ضية ال انية:  ثال ااعثالم بولث أل ال ي -
 رطلوبة علث الصعيد احمللي والعاري.اللغينات ا

 بالسوق كمجال للماافسة.ال ضية ال ال ة: وتلعلإل  -

لثثث ،الثثط ال األنثثوا ،  وقثثد كهبثثوا مثثلهباً قصثثياًف ف ثثالوا  ن ،السثثوق، جيثثب أن تصثثبح اثثاالً 
ملباني بصورة لثرحية الاظريثة الدارويايثة الث  ت ثول بثث ،الب ثال لأللثلح، يف اثال البيولوجيثاف 

 .االقلصاد ا اعلمادها يف اال داعني 
 ثك  الدولثة الوطايثةف وت ليثت العثا  للمكثني  ثبكات الرأتاليثة اجلديثدةف والةثثركات  -

 العمالقة ملعددة اجلاسيةف م  اليماة عليأل والسيطرة علث م وماتأل.
ال  ثثثثايفف واسثثثثلعمار  االًثثثثرتاقاحلدي ثثثثة يف عمليثثثثة  االتصثثثثالتوظيثثثثف ااعثثثثالم ووسثثثثا    -

بثثثثربث ،ار   ثثثثني، )والل اثثثثوقراطيني مثثثثاوم باقصثثثثو ( بثثثثدا رة دثثثثدودة الع ثثثثولف وكلثثثث  
الع   عث  أا  ثيل آًثر ي ث  ياةدون  ليوا بصورة آلية: دا رة ،اللسين، ال  تصر  

                                                 

 .144اررج  السابإل    1



42 

 

ًارجواف وهكلا تسود ،الا عية اجلديدة، الث  قواموثا ابلكثار األدوات الاظريثة الك يلثة 
 حللول الل اية ارعلوماتية..بلخ ي  اللوترات وتطويإل الصراعات واعلماد ا

حيكمثثأل مبثثدأ ،الب ثثال لأللثثلح،ف  اللعامثث  مثث  العثثا ف مثث  اانسثثانف تعثثامالً ال  نسثثانياًف -
هثثثو ،الاثثثاجح، يف كسثثثب ال ثثثروة والا ثثثوك و  يثثثإل اليماثثثةف ويف  طثثثار هثثثلا اربثثثدأ تبثثثدو 

إلقصثال ل كايثديولوجيا،اقولصة، و ،اربادرة احلرة، و ،اراافسة،.. اس علثث ح ي لوثا  
 .1واللومي  وتسريح العمال أًلاً  بدأ: ،ك ن م  الربح، قلي  م  اراجوري ، 

نة ليسثت ًثوي ك باح  ملخصال الطاب  اام اطورا للعورثة فيةثن  ا أن هثلن األ -
مةثثروعاً يالظثثر اللح يثثإلف وال هثثي اثثرد عمليثثة تسثثري  وت ويثثة للماافسثثة واللبثثادل علثثث 

ض ن سأل بواسطة  م اطورية الرأتثال الا ثدا ارسثل   عث  الصعيد الدويلف ب  واق  فر 
عيف  م اطورية دفعثت باللي اليثة ارلوحةثة  ا أقصثث مثد ف  أتال الصااعي والبضاالر 

وهكثثلا عملثثت العورثثة علثثث ااحاطثثة بارؤسسثثات الثث  كانثثت ت ثثوم يف اقمسثثني سثثاة 
لثثثة والثثثلا مثثث  عاالثثثرن الثثثلا كانثثثت تلثثثوالن الدو  االجلمثثثاعياراوثثثية ًمايثثثة اللثثثواكن 

ف فضالً عث  كونثأل طري ثاً االجلماعي لالندماشاألساسية: العم  اراجور بول أل وسيلة 
م ثابلثثثثة ظثثثام الا ثثثثدا الثثثدويل ارؤسثثثض علثثثثث قثثثيللكسثثثب ال ثثثردا مثثثث  جوثثثة أواف والا

 واالمل ثثال االنضثثباسلللبثثادل مثث  جوثثة ثانيثثةف مث وجثثود مؤسسثثات دوليثثة قويثثة ت ثثرض 
هثثثلن العاالثثثر ال الثثثثة أد   ا احلكثثثم  وت ثثثوي   جوثثثة ثال ثثثةف علثثثث الرأتثثثال احلثثثر مثثث

بالبطالة واللومي  وااقصال علث ماليني اراجوري  والةبااف و دًال ا لمعاتف يف 
 2بطالة بايوية. 

سثثثثاة كلثثثثب  أحثثثثد ارسثثثثؤولني الكبثثثثار يف وكارة الثثثثدفا  بالواليثثثثات ارلحثثثثدة األمريكيثثثثة  -
ان أمريكثثثا سثثثللمك  يف ارسثثثل ب  بثثثمريكيثثثة م الثثثة يف الثثثة  ثثثؤون ًارجيثثثة األ 1996

السياسثية علثث العثا ف وكلث  ب ضث  مثا تلملث  بثأل مث  قثدرة ال ريب م  تعزيز سيطر ا 
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ال م ي  لا يف اال  دماش ماظومات ااعالم ارع دةف بعضوا يف بع ف وهو يثر  أن 
 اليماثة العاريثثةف ،اجليوبوليليث ،ف أو السياسثة ماظثثوراً  ليوثا مثث  كاويثة اجلغرافيثاف وباللثثايل

ألبحت تعثين مراقبثة ،السثلطة الالماديثة،ف سثلطة تكاولوجيثة ااعثالم الث  ترسثم اليثوم 
السياسي ال  ترتوثا وسثا    ااالقلصاداحلدود يف ،ال ضال السي ني ،ف حدود ا ال 

 االكرتونية ارلطورة. االتصال

وجيا العورثة حثدوداً أًثر ف كثن طثر.  يثديولداًل م  احلدود الوطايثة ال وميثة توهكلا فب -
 واألكواق وال  افة. االقلصادمر يةف ترتوا  بكات اليماة العارية علث 

 ثال اً:  م اطورية البلدان الرأتالية: -

ايثثثثةف البلثثثثدان الرأتاليثثثثة الغ ة م اطوريثثثث،العورثثثثة، يف واقعوثثثثا احل ي ثثثثي الثثثثراه  تعثثثثين سثثثثيطرة 
اجلاسثيةف وهثي إثلا الولثف عثة علثث الةثركات ارلعثددة ارا سمة بدورها فيما بياواف واروك 

الث  يسثودها الصثرا  واللاثاك  فيمثا بثني ال ثو  العظمثثف  االقلصثاديةماظومة م  العالقات 
 الضعي ة ال  تسيطر عليوا.ناهي  ع  العدوان علث ا لمعات 

امةثثيةف   اطوريثثة الثث   كموثثا ثالثثثة أمثثاك  ماليثثة كثث  ف بعثث  الثثدول الوتضثثم هثثلن اام
كما  اول أن تضم  ا نوا ا اجلغرافية األساسية )نعثين البلثدان الكث   ال الثثة: الواليثات 

 واندونيسثثثثيابعثثثث  ماثثثثاطإل العثثثثا  ال الثثثث  )كاركسثثثثي  ارلحثثثثدة واليابثثثثان وأوروبثثثثا الغربيثثثثة( 
الًثثثثرون، الثثثثلي  تثثثثر  فثثثثيوم  ديثثثثداً لثثثثا والثثثثلي  والامثثثثور السثثثثيوية وسثثثثواها(ف وهاالثثثث  ،

وليبيثثثاف والسثثثودانف لثثثإلرادة السياسثثثية األمريكيثثثة: م ثثث  كوريثثثا الةثثثماليةف و يثثثرانف  خيضثثثعون
 ف )أويف  ليوا أًناً الصني وروسيا..(.وسواهم

سياسثية   لألسثبااوهاال  أيضاً اروملون )وعلث رأسوم البلدان اافري ية( أو ارسثلبعدون 
 كالوط  العرل وآسيا الوسطث وآسيا اجلاوبية.

بع  ا اهات تداف  ع  العورة انطالقاً اا ت د مأل لل رد ارسلول  واا قثد  هاال  نأ يبد
اف ويف رأا ألحاا هلن اال اهات أنأل ما دامت االقلصادتؤدا  ليأل م  كيادة الاةاس 

انلصثار نسثن يف ماط وثا ألنثا  نهي اللية ار لث للوكي  ال روةف فعلياثا أ االقلصاديةالسوق 
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ف ارسلةثثثثار الكبثثثثن Kenichi ohmaeياًثثثثل بثثثثأل كياةثثثثي أومثثثثي مثثثثا وهثثثثلا  فارسثثثثلول 
 للةركات ارلعددة اجلاسيةف والداعية الكبن انال ،الدولة ال ومية،.

 

العورثثثة بثثثني  ثثثانض العثثثا  وتباياثثثأل: إثثثلا الولثثثف ال ت ثثثود  ا  ثثثانض العثثثا ف بثثث   ا  -
رة  و ب  ال رقة وعدم تباياألف وال تؤدا  ا الل ارا ب   ا اللباعدف فوي باللايل سا 

 علث لعيد الكون. االسل رار

 

أن  مثث  أولثثال العثثا ف رثثة ليسثثت حياديثثةف  ثثاول والعو  :االقلصثثاديةالعورثثة واللي اليثثة  -
ف وارسثثالة ال تكمثث  يف قبثثول أو عثثدم االقلصثثاديةفوثثي  حثثد  معثثا  واملثثداد للي اليثثة 

  اجلثثثدة مثثث  الاةثثثاس ارثثثايل كثثث  نقبثثثول هثثثلن الظثثثاهرة اجلديثثثدةف و  ثثثا تكمثثث  يف  ديثثثد
العثثثثاريف حثثثثني ظوثثثثرت أسثثثثواق ماليثثثثة م رطثثثثة يف احلريثثثثة ويف الل انثثثثةف وبثثثثلل  كثثثثدت 

راليثثة العمثثالت والبضثثا   وسثثادات اقزياثثة وأسثثوم البورلثثات وطا  ثثة مثث  ارالجثثات ا
ا يومياً علث مسلو  العا  كلثألف بسثرعة فا  ثة تّيسثرها وسثا   اجلديدةف أموراً يلم تداول

 دمثثة االكرتونيثثة احلربيثثةف كمثثا ألثثبح لل طثثا  ارثثايل يف البلثثدان الرأتاليثثة ارل الاالتصثث
،كثن ارثادا،ف  االقلصثادحضثارة ،ارضثاربات اراليثة،ف و  ،حياتأل اقالة،ف ال  أدًلت

ونعثثثين إثثثا اررحلثثثة الثثث  ف ثثثدت فيوثثثا أمهيلوثثثا العاالثثثر اراديثثثة كثثثاألرض ومصثثثادر ال ثثثروة 
العوامثثث  كثثثن اراديثثثة كثثثالامو العلمثثثيف والل انثثثة العاليثثثةف أمثثثام والالتف م سثثثحة ا ثثثال 

 ف والدعايةف وأًناً ،اقدمات ارالية،.واالتصالووسا   ارعلومات 
  12وهثثلا مثثا يلضثثح مثث  اجلمثثا  ،اراظمثثة العاريثثة لللجثثارة، الثثلا أنثثث أعمالثثأل يف جايثثف يف 

ن دولثثثةف وقثثثد نثثثال علثثثث وقعثثثت عليثثثأل سثثثلو  ات ثثثاقف والثثثلا انلوثثثث  ا 1997كثثثانون األول 
، رير اقدمات اراليةف و ريثر الاةثاطات العاريثة للباثوك و ثركات اللثامني و ثركات السمسثرة 
والوسثثاطة يف سثثوق عاريثثة يبلثث  الثثرقم الثثلا تلعامثث  بثثأل ثالثثثني ألثثف مليثثار دوالرف وعلثثث سثثبي  

 يف سثثوق العمثثالتيف العثثا  يوميثثاً  مليثثار دوالر يثثلم تثثداولا 1200 ار ثثال نثثلكرف أن حثثواا
 5175يف العثثا  كلثثأل ي ثثرتا مثث  وحثثدهاف وأن حجثثم ال ثثروض العاريثثة الثث  متاحوثثا ارصثثار  

 يار دوالر.لم
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ف فامثثثو الل ايثثثات لعورثثثةلوهثثثلن الجمثثثة الةرسثثثة للمثثثالف ال تا صثثث  عثثث  ال ثثثورة الل انيثثثة ارميثثثزة 
وأعمثثال البورلثثات والباثثوك ااعالميثثة وارعلوماتيثثة يسَّثثر علثثث  ثثو ًثثارقف عمليثثة اللبثثادل ارثثايل 

وسواهاف حني جعلوا تلم يف ،وقلوا ال علي، ًالل اللي  والاوار دون مثا توقثفف كثلل  يسَّثر 
، ومومة مخض وثالثني  ركة م  الةركات ارلعددة اجلاسيةف تالو مث  أجث  االسلوالك،عورة 

ميموا يف العثثثا  كلثثثألف وهكثثثلا تسثثثلطي   ثثثركة أمريكيثثثة أن تاثثثلو بضثثثا   أو ًثثثدمات يثثثلم تصثثث
 اليابانف و نلاجوا يف عدة بلدان وتوكيعوا واا ار إا يف أوروبا.

 العولمة والدول الفقيرة. -
ويف م ابث  هثلن العورثةف تف ثثرض علثث الثدول ال  ثنة سياسثثات  ثد   ا تثدعيم حريثة السثثوق 
هثثثلن و ا تيسثثثن مومثثثة سثثثيطرة الثثثدول ال ويثثثة عليوثثثاف يرعاهثثثا الباثثث  الثثثدويل ولثثثادوق الا ثثثد 

 الدويل.
 مة:ـ: الدولة واألمة والوطن وجهاً لوجه أمام سرطان العولثانياً 

وت ثدم فيومثا علثث حسثاا الدولثة واألمثةف  صة توأمثان ملكثامالنف كث   ثوخصالعورة واق
ا وااعالمثثيف والسياسثثة االقلصثثادفالعورثثةف ن ثث  اًلصالثثات الدولثثة وسثثلطلوا يف ا ثثال 

اقولصثة فوثي نثز  ملكيثة الدولثة ون لوثا  ا اقثوا ف  ا مؤسسثات عاريثةف أمثا  وال  افة
ب  هثمف مث  ألثحاا الرأتثال واقوا  يف عصر العورة ليسوا بالضرورة م  أباال الوط ف 

 ارايل اللا ال وط  لأل.
 واام اطورية اجلديدةف ركا زها ثالث:

دة عث  العثا ف الةركات وارؤسسات ارلعددة اجلاسية ال  تلوا اللسين واللوجيأل وال يثا -
 وهي بلل     د  الدولةف يف ك  مكان.

د والثلا يوحثث االسثلوالكال ثادرون علثث مث  الكثرة األروثية  مكثانأباثال البةثر يف كث   -
 لكرتونيثثة  لثثإل العورثثة مثث  سثثل  وبضثثا   ومالوجثثات وجيمعوثثم مثثا تل يثثأل  لثثيوم بيثثاوم 

صر العورةف أما كن هؤالل مث  فيوم ميواًل وأكواقاً وركبات مةرتكةف  نا ،األمهية، يف ع
فوثثثم ال يثثثدًلون يف عثثثداد ،أمثثثة  االسثثثلوالكالثثثلي  ال تلثثثوفر لثثثم ال ثثثدرة اراليثثثة علثثثث 
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العورة،ف فوم مابوكون مومةون سيلم اللخلال ماوم ع  طريإل ،الط ال األنوا ،ف : 
 1م  اراجوري ،. ،أك ر ما ميك  م  الربح باق  ما ميك  

ال يالمثثثي ال  ا اجلغرافيثثثا وال  ا اللثثثاري ف هثثثو ،وطثثث ،  ،ال ضثثثال السثثثي ني ، ،وطثثث ، -
 االتصثثالبثدون حثثدود وبثثدون كاكثرة وبثثدون تثثراثف  نثأل ،الثثوط ، الثثلا تبايثأل  ثثبكات 

نيلي ف   ( نسثثثثبة  ا السثثثثي(cyberspaceارعلوماتيثثثثة االكرتونيثثثثة )ال ضثثثثال السثثثثي ني  
الكا اثات احليثة داًث   وهو العلم اللا ،يدرل طرق سيالن ارعلومات ومراقبلوثا عاثد

 ، االقلصاديةو  ةاالجلماعياللية واراظومات  األجوزة

 ما هو وضع "المواطن" في عصر العولمة؟ -

 ا وطثث ف وال ارسثثامهة يف تثثدبن اردياثثةف فالعورثثة ال  باالنلمثثالهثثلا الووثث  لثث  يلحثثدد  -
بعث   ف اتصثال بعضثوم مث االتصثالتعرت  ًإل ،مواطايوثا،ف  ن لثم ح ثاً واحثداً هثو 

 يف اال الالمر يف وحياور بعضوم بعضاً ع  بعد ع   بكة اانرتنت.

ومثث  هاثثا فاالسثثم الثثلا يطلثثإل علثثيوم هثثو ،نيلويثثان، أو ،نيليثثزم، نسثثبة  ا ،نيثثت، مثث   -
بدون مراقبةف وأجوزة الكمبيوتر ف ثث  واالتصال، نرتنت،ف الةبكة العارية للمعلومات 
 العورثثةف عثثا  بثثدون دولثثةف بثثدون أمثثةف بثثدون )أومثثا سثثي وم م امثثأل يف ارسثثل ب (ف عثثا 

وطثث ف هثثو عثثا  ارؤسسثثات والةثثبكاتف عثثا  ،ال ثثاعلني، وهثثم ارسثثنون و ،ار عثثول 
فثثيوم،ف وهثثم ارسثثلولكون للمثثاكوالت وارعلبثثات وارةثثروبات والصثثور و ،ارعلومثثات، 

 ضثال واحلركات والسكاات ال  ت رض علثيومف أمثا وطثاوم فوثو ،السي سثبيض، أو ،ال
والسياسثة  االقلصثادوحيلثوا  االتصثالالسي ني ،ف وهو ال ضال اللا تصثاعأل  ثبكات 

 2وال  افة... 
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 مة؟ـكيف سيكون هذا "العالم الجديد" في عصر العول ثالثاً:

لاسلم   ا أحد االًلصاليني يف ،علثم اللابثؤ بارسثل ب ،ف فوثو حيثدثاا عث  ،أمثة الغثد،ف أمثة 
وال يعرت  أبااؤها بالعاالر ال  تلحدد إا الوية يف عاراا الل ليثدا  السي نيل  ال  ال يعر 

اانلمثثال العرقثثثيف الثثثدي ف اجلثثثاض  ف: الثثثوط بياوثثثاالثثلا ورثاثثثان عثثث  البثثال واألجثثثداد والثثث  مثث  
 اجلغرايف.. واالنلمال)ككر أو أن ث( 

عثا  ارصثا ف أيوثا ي ول بيان نةرن بعاوان  عالن اسل الل ال ضال السثي ني : ،يثا حكومثات ال
العمال ة اراوكونف ارصاوعون م  اللحثم والصثلبف  ين قثادم مث  ال ضثال السثي ني ف ارسثك  

 ن  بكثثم   ال نرحثثب بكثثم فثثانلم لسثثلم سثثادة يف هثثلا ال ضثثال الثثلا جيمعاثثا اجلديثثد للثثرو...
 تطبثثإل علياثثثا م ثثاهيمكم ال انونيثثةف م ثثاهيم ارلكيثثة وحريثثة اللعبثثثن والويثثة واحلركثثة والسثثياقف ال

 ألنا مباية علث ارادةف وهاا ال وجود للمادة،.
 –حضثارة تكثون  –يضيف قا اًل: ، ناا سا وم بث ، نةال حضثارة الثرو. يف ال ضثال السثي ني  

 1م م  قب ،  م  العا  اللا أنةاتأل حكوماتكأك ر  نسانية وأك ر عدالً 
والثثثوط ف ويف م ابثثث  كلثثث  يعمثثث  علثثثث  ويف الاليجثثثة فالعورثثثة نظثثثام ي  ثثثز علثثثث الدولثثثة واألمثثثة

مث  حضثورها ل ا ثدة العورثة يؤديثان  واللخ يثفالل ليثت واللةثليتف  ن  وثعا  سثلطة الدولثة 
والطا  ثثة واجلوثة واللعصثثب  ال بيلثةسثثاب ة علثث الدولثةف أعثثين  لالنلمثالحلمثاً  ا اسثلي اظ أطثثر 

  لأل.ارلهلف والاليجة ت ليت ا لم  وتةليت 
ي ثثرض ن سثثأل علياثثا  ثث  العثثرا وب يثثة العثثا  ال الثث  هثثو: كيثثف ميكثث    يثثإل والسثثؤال الثثلا 

: ،األمث ، ل ا ثدة ،ال ثا ني اجلثدد،نضة أو تامية  كا ألبحت الدولة اثرد دركثي حيثاف  علثث 
الةركات وارؤسسثات ارلعثددة اجلاسثية الث   ثعارها: أك ثر مثا ميكث  مث  الثربح باقث  عثدد مث  

 أل ،السياسة، والدمي راطية، يف عا  العورة هلا؟يامث ماكا سلع فاراجوري ،

                                                 

1 انظثثر:   Richard Falk, "vers une domination politique mondiale de 
nouveau tempe monde diplomatique, 34 eme année, no. 506 9mai 
1996) 
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 : نهاية السياسةرابعاً 

لعوثثثثا العورثثثثةف العورثثثثة تعثثثثين رفثثثث  لب ثثثثؤون الدولثثثثةف فةثثثثؤون الدولثثثثة ت  كا كانثثثثت السياسثثثثة تثثثثدبن
فيوثا وااعالميثةف  االقلصثاديةواحلدود أمام الةركات وارؤسسثات والةثبكات الدوليثة و احلواجز 

  لوا اقالة وللح  د  الدولة ال  تعين ارد الدركي لاظام العورة.للمارل سلطلوا بوسا
والعورثثة تعثثين اقولصثثةف أا نثثز  ملكيثثة األمثثة ون لوثثا للخثثوا  يف الثثداً  واقثثارشف وهكثثلا 
تلحول الدولة  ا جواك ال ميل ف وم  ال ميل  ال يراقثب وال يوجثألف وبال عث  فثدور الدولثة يف 

 ا يثثل لال يف نظثثام العورثثة  ا درجثثة الصثث رف أمثثا يف اثثالاالقلصثثادال ارراقبثثة واللوجيثثأل يف ا ثث
يف هثلا ا ثال    تعثد للدولثةوااعالم وال  افةف فارراقبة ألثبحت مسثلحيلة عمليثاً  ك  االتصال

ةبكات العاريةف أما السياسة وسريان ااعالم ل ا دة ال االتصالسو  ًيار واحد هو تسوي  
ورة فللوالها مؤسسات ما يسثمث بثث ،ا لمث  الثدويل، وعلثث رأسثوا الثض اقارجية يف نظام الع

دوق الا د ،العارية، م   لا االقلصاديةارؤسسات  ألاألم ف هلا فضاًل ع  اللاثن اللا متارس
ومجي  هلن الةؤون ال  تالزعوا العورة م  الدولة الوطاية تالزعوا أيضثاً  فالدويل والبا  العاري

 .فلرتكوا بدون مووو  م  السياسةف
وكانثثت األحثثزاا مثث الً  ت ثثاقواال االًثثلال و ل ثثد كانثثت السياسثثة متثثارلف مثث  ًثثالل الا ثثاش 

تلمثثثايز بلاثثثو  برااوثثثاف باًلالفوثثثا وتااقضثثثواف أمثثثا اليثثثوم فالعورثثثة ت ثثثرض طري ثثثا واحثثثداً وفكثثثراً 
 رة.وحيداً: اللي الية وال  يل كن اللي الية ال  تعين اليوم اقولصة والعو 

مثثث  هاثثثا هثثثلن الظثثثاهرة الثثث  بثثثدأ الاثثثال يالحظونثثثا يف السثثثاني األًثثثنةف ظثثثاهرة تةثثثابأل بثثثرامو 
يف الواليثات ارلحثدة أم  باالنلخابثاتاألحزاا السياسثية  ا حثد اللطثابإلف وسثوال تعلثإل األمثر 

 يف فرنسا أم يف دول أوروبية أًر .
 درجثة أن الدعايثة لثلا احلثزا أو بني األحزاا ارلاافسةف يكاد ياعثدمف وكلث   ا االًلال ف

كاك   تعد  د ما ترتكز عليأل سو  بع  األمور الامةية ال  ال عالقة لا ألالً بالسياسةف 
علثثثث ارسثثثلو  السياسثثثي يثثثدف  اراظمثثثني للحمثثثالت  االًثثثلال والغريثثثب يف األمثثثر أن كيثثثاا 

ًثثثالق مكثثثانف عثثثا  د فيثثثأل لأل  نثثثواق  ،أًالقيثثثة، يف عثثثا    يعثثث ا البحثثث  عثثث االنلخابيثثثة
 يةك  فيأل ،الاجا.، ال يمة العليا.
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والةيل ن سأل نالحظأل يف عاراا ،ال ال ، ارسثكني حيث  تبللث  الدولثةف ا ثال السياسثي كلثألف 
وقثثت ن سثثأل ا ثثال السياسثثي و ثثا أن العورثثة تبللثث  بثثدورها هثثلن الدولثثة ن سثثوا فوثثي تبللثث  يف ال

فاالًليار ارلثا. واحثد وحيثدف  فف بدون لون وال طعم ث اللعددية احلزبيةف  ن وجدتبتكاتألف و 
، يف السثوق العاريثة بيامثا ي ضث  بعضثوم الًثر اسثلعمال ل ث  االنثدماشيع  عاأل بعضوم بثث ،

 . 1،اللكيف،
هثثلا عثث  األحثثزاا السياسثثيةف أمثثا ارواطاثثون يف عثثا  العورثثة فوثثم لثثا ان: ارسثثلولكون للعورثثة 

،اقارش،ف وهؤالل مةغولون ومسللبون يف عاروم الالمر يف عا  اراداون فيوا ارةدودون  ا 
ف  مكانيثة االن صثالاللا ال يسمح باالن صالف والسياسة متوت مث  ف ثدان  مكانيثة  االتصال

ةف أمثثا الصثثاف ال ثثاين مثث  ارثثواطاني الل  كن يعيةثثون يف عثثا  الالسياسثثبثثالرأاف هثثؤ  االسثثل الل
عثثاطلني عثث  العمثث  ومسثثرحني ومومةثثني وم وثثوري .. اسف فوثثم مجثثو  احملثثرومني ارابثثوكي  مثث  

 هؤالل ترتكوم العورة لث ،قانون الط ال األنوا ،.
 وضع جديد فعاًل، ولكن هل يستقر ويستمر؟

الكثون الطبيعثي أم الكثون البةثراف  ا يسثرا م عولثأل يف الكثونف سثوالعل دف فال ثانون الثلال ن
ع  ورد ال ع ف و كا كان هااك الط ال ما فوثو ال ليض هو قانون االلط ال الطبيعيف ب  هو 
رد ال ع ف م   بلاثنال ع  وتارة  بلاثنتارة  االلط النليجة ال ع  ورد ال ع ف وم  هاا يكون 

ف و كن فثال بثد مث  ة م  جانب فعلوثا هثي وحثدها ت كثن ًثاطئالل كن يف العورفأج  كل  
ف ليض ف ث يف األقطار ال  تلخثلها أو آجالً  عاجالً اسلحضار رد ال ع  اللا سي وم ودها 

 2موووعاً لاف ب  أيضاً يف البلدان ال  تلخلها مركزاً وماطل اً.
 ن مبدأ ،أك ر ما ميك  م  الربح باق  ما ميك  م  اراجوري ،ف مبدأ كن تارخييف أعين أنأل ال 

ال يف البلدان ف  ن تسريح م ات الال  م  العماللطور اللارخييف و  ا يلجاهلواحي  مةاك  
 فالبايويثثثة فيوثثثا ووثث  ال ميكثثث  أن يسثثثلمرف أمثثثا البلثثثدان ،الااميثثثة، ألارصثثاعة مثثث  تكثثثريض العطالثثث
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فثالامو فيوثا أًثثل يكلسثي ماثل مثثدة طثاب  تاميثة اللخلثثفف تعميثإل ال ثوارق مثث  مزيثد مث  ال  ثثر 
 واحلرمان.

ر باوروبثاف حيث   ن الوو  يف أواًر ال رن العةري   بيأل بالوو  يف أواًر ال ثرن اللاسث  عةث
مل دمثثثة جثثثداً بال يثثثال  ا ارراحثثث  السثثثاب ةف وقثثثد رافثثثإل كلثثث   بلثثث  تطثثثور قثثثو  اانلثثثاش مرحلثثثة

اسثثثل اللية أثثثثارت ردود فعثثث  عمليثثثة وفكريثثثة يف أوسثثثاس الطب ثثثة  فنلثثثاشاااسثثثل حال عالقثثثات 
العاملثثثة وارلكلمثثثثني باتوثثثثا اراالثثثري  ل ضثثثثيلواف وقثثثثد اسثثثثلطاعت أوروبثثثا أن ت ثثثثوم بثثثثانوا  مثثثث  

علث ارةاك  واألكمات ال  تعروت لا نليجة كل ف ماوثا الروثومل رطالثب العمثال  االلل ا 
ف م  وق  األكمثة ..اسف وبثلل  اسثلطاعت وم و قرار ًدمات اجلماعية   وعيف  سني و 

ما كهب  ليأل مثاركض يف توقعاتثأل مث  حلميثة ان جثار   طئ وأن فتل  الووعيةأن تلكيف م  
 أتايل وقيام اال رتاكية مكانأل.تااقضات الاظام الر 

وليض مث  ارسثلبعد أن ت ثوم ردود فعث   ثبيوة بللث ف   ثف مث  أًطثار العورثة وسثلبيا اف و ثل   
 للدولة الوطاية بدورها يف محاية مصاعم أقطارها وتوجيأل اقلصادها والدفا  ع  مصاحلوا.

اموعثثثات ملعاونثثثة ملضثثثاماة  يف االنلظثثثاموميكثثث  ال ثثثول  ن هاثثثاك الن وعيثثثاً ملزايثثثداً بضثثثرورة 
لثيض ف ثث  كال أيثة طموحثات هيماثة باكيثةف بث  تداف  عث  مصثاحلوا كمجموعثات وكاعضثالف 

دو أيضثاً مثث  أجثث  تثثوفن الةثثروس الضثثرورية لللاميثثة واكلسثثاا ال ثثدرة علثثث الصثثمود يف عثثا  يبثث
طورتثأل باسثلمرارف ولعث  يف اال ثا أمهيلثأللزايثد أن اراافسة سثللعب فيثأل دوراً ت د األورول م ثاالً ًو

 لاحلاً لإلقلدال بأل يف هلا ا ال.
وم  هاا يبدو واوحاً أن الوقو  يف وجأل األًطار ال  تاطوا عليوا العورة ،ارلوحةة، علث 

ماوا وال ومية وال  افيةف يلطلب أك ثر مث  اللاديثد بللث  األًطثارف  االقلصاديةارصاعم العربيةف 
ف االقلصثثاديةة ملضثثاماةف تاسثثإل ًططوثثا اللامويثثة وسياسثثلوا وباللثثايل مثثا   ت ثثم اموعثثة عربيثث

فالوط  العرل ل  يسلطي  مواجوة اراافسة وميول اليماة السا دة علث الصثعيد الثدويلف سثوال 
 1يف  طار العورة أم يف  طار نظام عاري آًر.
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ف كلث   ن الوو  يف أواًثر ال ثرن العةثري ف يلميثز بثث ،كيثاا السياسثة،ف ووث  ياثلر بال ووثث
ألنثثأل  كا كابثثت السياسثثة أو ،انلوثثت، فالبثثدي  احللمثثي هثثو ال ثثورة أو ال ووثثثف ولكثثي ال تليثثأل 
ال ثثثورة الكاماثثثةف الثثث  تطبثثث  مةثثثار  ال ثثثرن الواحثثثد والعةثثثري ف يف ملاهثثثات ال ووثثثث واللطثثثر  
واارهااف البد م  ،ماركض، جديد يلالىف أًطثال مثاركض ال ثدميف ويف م ثدملوا ًطثا  مهثال 

طا اللاكر للةان ال ومي.الةان ال طا العدال للةان الديينف ًو  1سياسيف ًو
 

 منطلقات العولمة: نحدد نقدنا للعولمة في اآلتي:

الصثثثرفةف كمثثثا ال جيثثثوك  االقلصثثثاديةا مثثث  الااحيثثثة االقلصثثثادال جيثثثوك الاظثثثر  ا الامثثثو  -
قثثت والعثثاريف ويف الو  االجلمثثاعيال ثثول بثثان اقصثثب والرفاهيثثة كافيثثان للح يثثإل السثثلم 

 م  األسباا ال  افية واللطلعات ال كرية واقل ية.سأل نن 

ألحداث تبني لاا أن هلا الامو خيلثإل مث  اال جيوك الكالم علث الامو كن احملدودف يف حني أن 
ارية ضثثثارةثثثكالت أك ثثثر اثثثا حيثثث ف وأن للل ثثثدم مةثثثكالتأل ارل دمثثثةف فوثثثو ي ثثثود  ا أكمثثثات ح

صبواف بسبب هلا ال رال. عمي ة تصيب بلدان الغراف علث تراثوا  ًو
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 مة:ـوقف من العولم: الخامساً 

ا االقلصثثثاد،العورثثة، إثثلا الولثثفف هثثي كثثن ،الازعثثثة العاريثثة، اانسثثانية والثث   ثثاوك الثثد  
عورثثثة ال ا مثثثةف عثثث  وسثثثا   تصثثثحيحوا وتاظيموثثثا بثثث  احملثثث ف وعلياثثثا أن نبحثثث ف يف  طثثثار ال

ن جنثثثا. أيثثثة فكثثثرة مثثث  ألعورثثثة، انل ا يثثثاً ًالثثثة و ووثثثبطواف وهثثثلا يعثثثين علياثثثا أن نلعامثثث  مثثث  ،ا
 األفكار أو نزعة م  الازعات ليض دوماً دليالً علث سالملوا ولحلوا.

والسثثيطرة  الثثربحوح ي ثثة األمثثر أناثثا بثثدأنا نةثثود اثثاطر هثثلن الازعثثةف الثث  ال حيكموثثا  ال قثثانون 
امور يف جاثثول  ثثرقي الكثث   الثث  عصثث ت بثثال االقلصثثاديةواليماثثةف وكلثث  مثث  ًثثالل األكمثثة 

آسثثيا ويف اليابثثان ن سثثواف ف ثثد كةثث ت هثثلن األكمثثة عثث   افثثت اقلصثثاد السثثوقف وعثث  طبيعلثثأل 
جاول  رقي آسيا ال    دم الصااعي اللا يلم يف معظم دولالال نسانيةف كما كة ت أن الل

الل ثثثاض أجثثثور العمثثثال وعلثثثث حسثثثاا آالموثثثم تثثثدعث بثثثالامورف هثثثو بالدرجثثثة األوا نليجثثثة 
ؤسثثثومف فضثثثالً عثثث   ريثثثب البي ثثثةف وت جثثثر ارثثثدنف واسثثثلغالل ال ثثثو  العاملثثثةف و باحثثثة عمثثث  وب

(ف وانعثثثدام احل ثثثوق سثثثياي ندوناألط ثثثالف  باحثثثة مةثثثروعة ماثثثل سثثث  السادسثثثة )كمثثثا جيثثثرا يف 
ف بثثث   ن اان ثثثاق العثثثام علثثثث الصثثثحة يف معظثثثم البلثثثدان الااميثثثةف وال سثثثيما بلثثثدان ةاالجلماعيثثث

 باسم هلن ار اهيم العارية اجلديدة للامو والل دم. االل اضل يف أمريكا الالتيايةف آً
ف  ا أن  ثة 1997  ماظمثة ،اليونيسثيف، العاريثة لعثام عثل د أ ثار الل ريثر السثاوا الصثادر 

سبعة ماليني ط   ميوتون كث  عثام بسثبب سثول اللغليثةف فضثالً عمثا خيّل ثأل سثول اللغليثة لثد  
 – carol Bellamyية دا مةف هكلا أعلات كارول بالمثي اراليني م  عاهات جسدية ون س
هثثثو يف ملاثثثاول يثثثدناف  ن أن ال ضثثثال علثثثث سثثثول اللغليثثثة  - ارثثثديرة العامثثثة راظمثثثة اليونيسثثثيف

لثثّحت عزميلاثثاف هثثلا  كا نسثثياا انلةثثار مثثرض ،اايثثدك، انلةثثاراً ملزايثثداً يومثثاً بعثثد يثثومف  ك يزيثثد 
ةثثر ألثثف  ثثخالف كمثثا يبلثث  عثثدد ارصثثابني بثثأل يف عثثدد الثثلي  يصثثابون بثثأل يوميثثاً علثثث سثثلة ع

العا  ثالثني مليون  خالف معظموم يف بلثدان العثا  ال الث ف وال سثيما يف البلثدان اافري يثة 
 .1 ت الصحراوية

                                                 

عةثثثية اليثثثوم العثثثاري ارخصثثثال لثثثلا  onusidaوسثثثيدا نانظثثثر آًثثثر ت ريثثثر ألثثثدرن ال نثثثامو ارعثثثرو  باسثثثم أو  1
 .1997الوبالف يف األول م  كانون األول / ديسم  
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ال  تولدها العورة م  العجز ارطلإل اللا انلوت  ليأل  االقلصاديةوال أدل علث عمإل األكمات 
لثث  اجلمعثت يف ،كواالربثثور يف السثثادل عةثثر مثث   ثثور  ا ASEANقمثة جاثثول  ثثرقي آسثثيا 

 ف رواجوة األكمة الا دية ارالية احلادة ال  تعروت لا هلن البلدان.1997/  األولكانون 
ت الثثثدول األوروبيثثثة والواليثثثات ارلحثثثدة واليابثثثانف مثثث  أجثثث  مضثثثاع ة جوودهثثثا  ف ثثثد اسلصثثثًر

ت لادوق ال -لللغلب علث هلن الكارثةف  ا د الدويل للن الغاية معلاة عجزها كما اسلصًر
عثثث   ي ثثثا  تثثثدهور عمال ثثثاف مةثثثنة  ا أن األكمثثثة ،كات بفعثثثد عثثثاري،ف وال حثثث  لثثثا  ال عثثث  

 ثثك  ،اقرافثثة، الولثثود احملمَّلثثة  وة اللارخييثثة لإلسثثالم الثث  ا ثثلتالعثثدا عثثيننطريثثإل جوثثود عاريثثة 
حلاجة  ا  حالل ، يطان، جديد مكان وسواهاف مث ا االقلصاديةبالعوام  الدياية والسياسية و 

الةيطان ار  ودف كما أن رد ال ع  ااسالمي ياطلإل م  مصثدري  ًطثني  ما جثري  كثلل : 
العريثثثإل بثثثني الغثثثرا واسثثثلعمار الةثثثعوا ومثثثا يلحثثثإل بثثثلل  مثثث  تطثثثويح بثثثاحلإل  االرتبثثثاس دراك 

ًثا   بوجثألاربثة ااسثالم  ف ار العا  ال ال  واحليلولة بياأل وبني الل ثدم ومث  دوالعدالةف وم  
مثثث  دعثثثم الغثثثرا ارسثثثلمر  ارلم ثثث مث العثثثدوان ارسثثثلمر علثثثث العثثثا  ااسثثثالميف كلثثث  العثثثدوان 

 اسرا ي .
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 مة:ـ: خطاب العولسادساً 

 "خطاب كوني أم خطاب غزو واختراق"

ككرنثثثا أن العورثثثة  عصثثثار أهثثثوش هثثثب علثثثث العثثثا  أمجثثث  م للعثثثاً األًضثثثر واليثثثابضف وقثثثد هثثثب هثثثلا 
االسثثثلعمار احلثثثدي ف وكانثثثت لثثثأل مااكالتثثثأل مثثث  ال ثثثو  ااسثثثالمية صثثثار علثثثث أملاثثثاف ماثثثل مطلثثث  ااع

الرتكية الع مانيةف والدولثة الصث وية ال ارسثيةف وارماليث  يف مصثر وارغثول يف الك  ف ا لة يف الدولة 
ارخييثثة عثث  آسثثيا الوسثثطثف مث االثث  الثثزنو ااسثثالمية يف كثثرا  فري يثثةف وقثثد انلوثثت هثثلن ارااكلثثة الل

 .ثالثة قرون املدت م  ال رن السادل عةر  ا ال رن اللاس  عةر
 –وهثثو ال يثثزال يوثثبف و  ثثا هثثلن ارثثرة ب يثثادة أ ثثا  هثثي الواليثثات ارلحثثدة األمريكيثثةف حثثامالً 

 الكدر والرمال والطني،. –لص ال العيون 
جلانثثثثب ال  ثثثثايف و ثثثث  يف هثثثثلن الدراسثثثثة سثثثثاركز علثثثثث رد فعلاثثثثا حيثثثثال  عصثثثثار العورثثثثة علثثثثث ا

 ي ألملاا.االًرتاق
وهثو - لوثا وحضثورها بسثبب  راسثة اام ياليثة ال  افيثة ب أن للويماة ال  افية ك افلوا وثري ال

وقثدر ا  بثام وطيثداً ف ومث  كلث  ف ثد اعلمثدت العاثوان ال ثا م  ميانثاً -و ثعارها احملمثوم نسبوا
  علث ار اق ةف وماعلوا ولمودها يف الةدا د واحمل .

هلن ال  افة ال  متلد جبلورها  ا آال  السانيف تعانإل أبداً  وق احلياة وك يال احليثاة و ثر  
دد أبثداً احلياة و رادة احلياة وعااد احلياةف وما م  ريح لرلر ب ادرة علثث اقلالعوثاف ألنثا تلجث

ف وتضعف وال رتقف زم وال تسلسلم.تف ت متو  وال  ف  1 غلب وال ترك ف  ف
سثثلكباراً يف األرضف و  ثثا ث ثة إثثلن األمثثة الث  ال تزيثثدها ارصثثا ب بثثلل  علثواً وال دو ث  ال نثث

  ال  لراً وترسخاً.
اثثا السياسثثي ارعالثثرف حي ثث  بثثاجوزة م اهيميثثةف م ثث : الغثثزو ال  ثثايفف الغثثزو فادبوح ي ثثة األمثثر 

ل  ثثايفف اابثثدال ال  ثثايفف ارسثث  ا االًثثرتاقالصثثويوينف االسثثلالا ال  ثثايفف اام ياليثثة ال  افيثثةف 

                                                 

د.  ثثاكر مصثثط ث: م ثثال موسثثوم بعاثثوان: ماةثثور يف قثثرالات يف ال كثثر ال ثثوميف اموعثثة مثث  ارثثؤل ني مركثثز  1
 وما بعدها. 102   3كلاا   994دراسات الوحدة العربيةف آكار 
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ف هثلن الظثاهرة ال  افيثة alianation culturelleال  ثايفف اللثداً  ال  ثايفف االكثرتاا ال  ثايفف 
فجثثر علثثث أملاثثا ماثثل  كريبثثةليسثثت  -لعاف ال  ثثايف أو بالعثثدال ال  ثثايفولاسثثّموا تبسثثيطاًف بثثا-

رجثثت أملاثثا مثث  ومثثا الةثثعوبية ال  افيثثة يف العصثثر العباسثثي  ال أحثثد مظاهرهثثاف وقثثد ً حيا ثثاف
 كل  الغزو وم لأل معألف ظافرةف أ د مراساًف وأللب مكسراً.

أن هثثثلن ارسثثثالة تاًثثثل مظوثثثراً جديثثثداً مثثث  العثثثدو و راسثثثلألف بسثثثبب اسلةثثثرال الرأتاليثثثة  بيثثثد
وتغولثثاف بعثثد أن أكالثثت مثث  أماموثثا كثث  معثثّوقف وهثثي تثثدً  راهايثثاً مرحلثثة جديثثدة هثثي مرحلثثة 

ل ثثورة العلميثثة وارعلوماتيثثة واللكاولوجيثثة ال ا  ثثةف وقثثدر ا علثثث الكامثث  للعثثا  بسثثبب ا االًثثرتاق
 وثثافة  ا  CWكمثثا يف أجوثثزة   االتصثثالتعمثثيم  جناكا ثثا علثثث ارعمثثورةف وبسثثبب تكاولوجيثثا 

ا  ا  االقلصادو  االجلماعيوطية اجلبارة ال ادرة علث ن   السلوك باألًط االقلصاديةارةاري  
 .1ل اجلياز ومطاعم الم كر،ك  ب عة يف هلن ارعمورة ،لبا

ليسثثت م اق ثثة بثثارعىن ال كثثرا الصثثر  كمثثا  األطلاطيثثةوح ي ثثة األمثثر فعالقلاثثا بال  افثثة الغربيثثة 
يصورها فكر ااكرتاا واقوال العرلف ب  ارسالة تكم  يف اللكريات ارريرة ال ابعة وال اويثة يف 

ف ولثثيض مثث  السثثو  2لثثألالغثثرا وث اف أعمثثاق وثثمن أملاثثا وكاكر ثثا اللارخييثثة وثثد هيماثثة وعثثدال
علياثثثا الثثثلخلال مثثث  تلثثث  الصثثثورة ارانويثثثة الرماديثثثة الثثث  تكونثثثت عثثث  عدا يثثثة الغثثثرا للعروبثثثة 

نثثثثابليون رصثثثثرف وااسثثثثالمف ابلثثثثدال مثثثث  العصثثثثر الوسثثثثيث مثثثثروراً بثثثثاحلروا الصثثثثليبيةف فثثثثاحلالل 
غثثثرا العثثثربينيف فإجوثثثاض ارةثثثرو  الاوضثثثوا حملمثثثد علثثثي با ثثثاف لثثثعوداً بثثثاحلالل ارةثثثرق وار

فخطثثثثاا كثثثثورو علثثثثث قثثثث  لثثثثال. الثثثثدي ف فاكبثثثثة فلسثثثثطنيف مث  جوثثثثاض ارةثثثثرو  ااناوثثثثي 
الوحثثدوا جلمثثال عبثثد الاالثثرف وأًثثناً تصثثميم الواليثثات ارلحثثدة والصثثويونية طمثثض م ومثثات 

 ل كزون األًن.  عباا يف العراق م  ًال

                                                 

 .20   992لعام  156الة ارسل ب  العرلف عدد  –رموك عاد اانسان د. دمد اللوادا: عا  ال 1
 996ف لعثام 4ف عثدد 24ا لثد  -الة عا  ال كر -م ال الدكلور أمحد البغداداف بعاوان: يف م ووم ال  افة 2

 9. 



56 

 

العمثثإل واألنظمثثة ال كريثثة الثث  تلضثثم  يف  واللثدلي  بثثان ااسثثالم ح ي ثثة سياسثثية ديايثثة توتاليلاريثة يف
ا      مبثثثثثثد وا األلثثثثثثلي مةثثثثثثرو  ال ثثثثثثلح العثثثثثثاري هثثثثثثي الااكيثثثثثثة والةثثثثثثيوعية وااسثثثثثثالمف وارسثثثثثثلم العثثثثثثاد

Homo Islamic 1وهو حيم  مةرو  اللوديد يف كاتأل  فوال يزولف  خال ال حيول. 
ااسثالم هثو العثدو  نريثأل )ر ثيض وكرال فرنسثا األسثبإل( بثاوقريب م  كل  ما أكدن ميةي  دوب

ا السثاب ة(ف ل ثد ب ثي علثث با ر للغراف وقثول ماركريثت تاتةثر )ر يسثة وكرال بريطانيثاألول وار
 .2قضث علث الةيوعية  بعد أن ااسالمي ضي علث  الغرا أن

 ن العثا  العثرل وهثم  -اللادنيثةوم لثأل معثأل الثة اللثاميز -ويف نظر رميون دوالن وكيثر ًارجيثة فرنسثا( 
 هو أك ر ماأل ومهاً سياسة ديغول اردللة بان هلا العا  هو دور سياسة ارسل ب . ن ماوأ

ول ثثد أقثثرت  دارة الثثر يض األمريكثثي ريغثثان مةثثرو  قيثثام نظثثام  ثثرق أوسثثطي حيثثّ  دثثّ  الاظثثام 
مةثثثثثرو  ف 1983ااقليمثثثثي العثثثثثرل الثثثثثراه ف كمثثثثا أقثثثثثر الكثثثثثونغرل األمريكثثثثي باامجثثثثثا  سثثثثثاة 

يكي ال يطثاين األلث  ،برنثارد لثويض، ال اوثي بل سثيم ماط ثة الةثرق ارسلةرق اليوودا األمر 
األوسث م  جديد  ا يف كل  تركيا و يران وأفغانسلانف ًي  ترسم ًارطة جديدة للماط ةف 

 قبيلة يف اجلزيرة العربية  ا دولة.ك  تلحول فيوا  
ني أن ارعىن يف الغرا حبثيض ر فعالقلاا بال  افة الغربية رهياة ارعىن وال يمةف يف حوح ي ة األم

اليماة وارصلحةف وال ضية أواًل وأًناً دمولة علث جدلية  نلاش ارعىن و جنثاكنف وباللثايل فب ثدر 
ما يلغلب  جناك ارعىن يف الغرا علث  رادة اليماة ب در ما ميك  أن تزكثو عالقلاثا معثألف وتزهثو 

 وتؤ  أكلوا و ارها اليانعة.
اًف أن نؤسثثض مثث  الغثثرا ًطابثثاً حثثرّاً دمثثوالً علثثث قاعثثدة لثثلبة يثثاب راهأل مثث  الصثثعنثثويبثثدو أ

اليماثثة  ورلثثياة مثث  احلثثوار والل اعثث  ال  ثثايفف بثث  فثثالغرا ال يثثزال ي ثثدم ن سثثأل مثث  ًثثالل  رادة
ل وهرط اتأل  اهااف علمثاً أن  وك  ما نلماان أن يلخّلال م  ع دن ا افي وارصلحة وبوابا ا ًو
 ود قاطرة العا   ا  اطئ اهلل واحملبة واألنساة.  دور مركبلأل أن ت 

                                                 

 .307   1992لعام  16و 15ف العددانالة االجلوادف بنوتف دار االجلوادف  1
 306ف 305   1992لعام  16و 15ف العددانبنوتف دار االجلوادف االجلوادف الة  2
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ا احملمثثوم اقاوثث  ليماثثة االقلصثثادومثث  مزيثثد األسثثفف فالغالثثب علثثث ًطثثاا الغثثرا طابعثثأل 
الةثثركات ملعثثددة اجلاسثثيات كات الةثثووة ارلكلبثثة السثثرطانية ارلخصصثثة باملصثثا  الثثدمالف 

ارسثثالة أبعثد مثث  مسثثالة ارظوثثر و  ف1الةثثعوا وقيموثثا ث افثاتوت طيث  األولثثالف واللغثثول علثثث 
ا حلضثثثارة الغثثثراف بثثث   ن هثثثلن ارسثثثالة تكمثثث  يف تلثثث  احلضثثثارة كا ثثثا الثثث  االقلصثثثادارثثثادا 

 .2اقلصادياً  ا الرأتالية واجلماعياً  ا ال ردية ودياياً  ا ااحلاد فانلوت فلس ياً  ا الووعية
ارزيثد مث   أسثالحياتثأل وقيمثأل علثث وهلا الغراف ال ي لا يطّور وظا  ثأل ويؤسثض نظمثأل ويطثور 

اانسثثاين والسثثيطرة علثثث مصثثا ر الةثثعواف وباللثثايل فثثإكا مثثا اسثثلعرنا  واالبلثثلالالةثثرن واليماثثة 
لثثثون ال ثثثرت والكوبثثثة والظثثثالم م لثثثة يف رأل لثثثأل وجوثثثانف أحثثثدمها يعارلنول اليونانيثثثة جثثثا أسثثثطورة

وجثثثأل واحثثثد ف ثثثثف يط ثثثح نول الغثثثرا لثثثأل بثثثالاورف  كا اسثثثلعرنا كلثثث  فثثثإن جثثثاوالًثثثر يط ثثثح 
 بالدكانة والكوبة.
نول الغثثرا يظوثثر جليثثاً يف تدعيمثثأل ارركثثز ار ثثرتن بل ليثثت األطثثرا  ،العثثا  وهثثلا الوجثثأل لثثث: جثثا

ف كمثا 3ال ال ، و حلاقوا بارركزف وما ان سام ارعمورة  ا  ال وجاوا  ال مظور للا الل سثيم
اكش ال  افيثثةف أا يف توحيثثد م ثثاييض ارعرفثثة يظوثثر يف هثثاجض اام ياليثثة يف السثثيطرة علثثث الامثث

 و ويلوا  ا سلطة يف الوقت اللا  ول فيأل العا   ا سوق دويل.
نول الغرا يلجّلث يف محاة اللكاولوجيا وآثار كرعوا يف نظثام   وهااك مظور آًر قطورة جا

بال  ثثايف  االجلمثثاعيهثثلن اللكاولوجيثثا هثثي ن طثثة الل ثثال يالجوثثا تارخييثثاً واجلماعيثثاً باعلبثثار أن 
أحثثدث   نلثثاشاألمريكيثثة كات السثثبإل يف باللثثارخييف وأن ن لوثثا يف ح ي ثثة األمثثر ن ثث  للحضثثارة 

                                                 

الدوليثثةف دمةثثإلف  اجلثاتكةثف عثث  هثلن الطبيعثثة السثثرطانية لللث  ارؤسسثثات. د. عثدنان  ثثومانف ات اقيثثات  1
 .1996دار ارسل ب ف 

 995ف   1991ف 1 ليال مرقض: ارلهب اجلديل وارلهب الووعيف س 2
 .221   1990ًالقف السياسةف حملمد أركونف بنوت معود اا ال ال ومي انظر يف كلاا ااسالمف األ 3
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كون الع ول االكرتونية واألقمار علوما  للمعرفةف وليض عجباً أن تأ كال وأدوات اللاظيم ار
 .1الصااعية هي رسالة أمريكا الوحيدة  ا العا 

م لثث ر علثثث السثمة الةثثمولية لللكاولوجيثثا وبعثدها عثث  احليثثاد وال ثثوة هكثلا يؤكثثد األسثثلاك بسثا
مثث  اجثث  ارسثثاك بلالبيثثب  2يف محثثاة الصثثرا  الثثدويل الغا ثثةف واام ياليثثة التثثين تثثزش با سثثوا 

ال روات الطبيعية يف العا ف ووسيللوا يف كل ف املالك الرأا العا  العاري وتوجيوأل  ثو كهايثة 
 .3يالية كح ي ة تارخيية ال ت ب  الا اش ال بول بال و  اام  

عثثث  وهثثثلن احلضثثثارة الغربيثثثة ال ا مثثثة علثثثث الصثثثرا  واللاثثثافضف وفلسثثث ة السثثثوق أبعثثثد مثثثا تكثثثون 
واا ثثعا  وأقثثرا مثثا تكثثون  ا ارركزيثثة واللسثثّلثف فوثثي ال تثثين تةثثّ  احلثثروا العطثثال واللثثوّهو 

ايف وال اعثثدة ال كريثثة للةخصثثية الاسثثيو ال  ثثّججوثثا بثثني الةثثعواف وال ت لثثا متثثزق أولثثال ؤ وت
العربية ااسالميةف وهلا ما أكدن وكيثر ًارجيثة الواليثات ارلحثدة األمريكيثةف بثان انيثار جثدار 
بثرلني قثد ن ث  الصثثرا   ا  ثال وجاثواف وحثثول يف الوقثت كاتثأل الصثثرا  مث  العثرا وارسثثلمني 

 4الساحة ال  افية ا  طار 
 ةم ثوالت وثبابية سثرابي م اللعوي  علث م والت فكريةف  ال أناوهلن اام يالية ال  افية ال تعد

اانسثثانف اللكليثثث ف كلسثثب تثثة اجلثثواهر ال ابلثثة وارلجانسثثثة م ثث  م ولثثة احلضثثارةف  ريديثثةف ت
وكن كل  م  األفكار العامة كن ال ا مة علثث الضثبث واللحديثدف وكثن ال ابلثة لللعامث  معوثا 

 ك  ال اعدة اقل ية.هو ر  –كما هو معلوم   –جباللف واجلالل 
والسياسثثة  واللثثاري  واأليثثديولوجياواألكماثثة  االًثثلال وتاسيسثثاً علثثث كلثث ف فوثثلا ال كثثر يلغثثي 

 واالعثرتا الصويوين ولوالً  ا أنساة األ ثبا.  االًرتاقو  االن لا. ويب ث علث كم  واحد هو

                                                 

 .218ف   1980الة قضايا عربيةف أيار  1
 179   1993ف لعام 101م ر الويض: ار   ون العرا وارسل ب  العرلف الة الوحدةف عدد  2
 1993لعام  74قوة ااعالم والغزو ار ا ف الة ال كر العرلف عدد  3
 99أ. عمثر احلامثثدا: ال  افثثة العربيثثة والاظثثام العثثاري اجلديثثدف األبعثثاد احلضثثارية للملغثثنات الدوليثثة ا لثثة عثثدد  4

 .107   1992لعام 
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العثا  ارلجثانضف  جثزل مث  هثلام  م ولة:  كا كان العا  ملجانسثاً فإسثرا ي  بإسرا ي  انطالقاً 
ة معألف وهلا يف الاليجة يسمح اسرا ي  أن تسلمر يف مد  رايياوا وعروقوا فوي  كن ملجانس

 .1األًطبوطية يف نسيو أملاا
  ثثثي وجوثثثاً احلوا يثثثاً وح ي ثثثة األمثثثر أن الكونيثثثة الثثث  تثثثدعيوا وتلمسثثث  إثثثا هثثثلن اام ياليثثثةف 

 .2حوها م  لو. الوجودلال  مااهجأل وقيمألف وميالعا ف ويسعدوانياًف يطمض م والت 
  كونيثثثةف وهثثثلا الاظثثثام العثثثاري ارزعثثثوم تثثثلحّكم بثثثأل طغمثثثة أوليغار ثثثية كيثثثف ميكثثث  احلثثثدي  عثثث

 سثثثثثثأل آال  ارليثثثثثثارات مثثثثثث  تكثثثثثثوي  ًل ثثثثثثي وعلمثثثثثثي؟ وهثثثثثثي متللثثثثثث  يف الن ن أات ل ثثثثثثر  ا 
 .3وتلحكم بالسياسات الدولية  الدوالراتف

ا عبثادة العجث  الثلهلف وتسثثر. فيوثا قثوة ارثال الثث  حلثت دث  اراديثثة  نثا كونيثة تا وثة تسثثوده
 .4للحطم ك  تراث لإلنسانية  اللارخيية

وال حاجثثثة لللاكيثثثد بثثثان ار ثثثروض بالكونيثثثة أن ت ثثثوم علثثثث تثثثوطني ال يمثثثة اانسثثثانيةف وتعزيثثثز 
ووث  الةخال البةراف وتوطيد ارواطاثة العاريثةف فوث  هثلن الكونيثة تسثلود  كلث  للكثون م

 ؟واالحللالااقلدال 
ل د فةث  الاظثام الرأتثايل يف عموميثة مةثروعةف أا باللوجثأل  ا العثا  خبطثاا قثا م علثث ارسثاواةف 

 وأسسأل؟ لياتألاأو فو  الاظام العاري اجلديد حيم  هلا اقطاا العام ا ّرد؟ وما هي 
ت العلمانيثة هثي ارسثؤولية ولكث  أليسث ابتال حاجة لللدلي  بان هلا الاظام علماين احمللد وار

مثث  الثثدكلور دمثثد أركثثونف  ك  ال مياثثةعثث  عثثدم عموميثثة مةثثروعواف لاسثثلم   ا هثثلن الةثثوادة 
 ن اجلموورية ال رنسية ال ال ة هي ال  ووعت أسض مدامي  العلمانيةف واتسمت هلن ي ول: 
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نسثثثثا ألجيثثثثال اجلمووريثثثثة باكدهثثثثار الووثثثثعية )الووثثثثعية ارلطرفثثثثة( الثثثث  ألثثثثبحت  يثثثثديولوجيا فر 
اكدهرت يف ظ  تل  اجلمووريثة  االسلعماريةملعاقبةف وجيب أن ال ناسث أن ظاهرة ال لوحات 

 .1ال ال ة
وليسثت ال ضثثية م لصثثرة علثث اراوثثي فحسثثبف بث  اا ثثكالية ال تثثزال قا مثةف والثثدول الغربيثثة 

  تسثيطر لثا مث  فووثث معاويثة  ثاملة وكاسثحةف تلث  الث ال ت لا تدعم األنظمثة ال معيثةف ويثا
وا ثا البنوقراطيثة الن علث العا ف وهثي فووثث مؤرثة تةثارك فيوثا الثدول الكث   وأجوز ثا وأد

 .2ث وسا   ارعلوماتيةف بااوافة  ا أنظملوا ارصرفيةارالكة ألحد
هثث  تلثثوفر األًالقيثثة يف هثثلن الكونيثثة ارطروحثثة ؟؟.. ال نظثثّ  كلثث ف وهثثلا مثثا يؤكثثدن ال فسثثور 

ة د يف فرنسثثا أيثثاللجاثثة ال وميثثة لألًثثالق يف فرنسثثاف ف ثثد أ ثثار  ا أنثثأل ال توجثث )لوكثثال( عضثثو
دورة مدنيثثثة أو علميثثثة أو أًالقيثثثةف هثثثلا مثثث  العلثثثم أن ًطثثثاا الثثثوحي كثثثان قثثثادراً علثثثث كلثثث  
بةك  مطلإلف ف د كان حيلوا علث ما ميك  أن ندعون  ديونيثة ارعثىنف وكثان الاثال خيضثعون 

 3فف وبصثثورة عمي ثثة ودا مثثةف أمثثا اليثثوم فلثثم يعثثد كلثث  اكاثثاً لثثأل بةثثك  ع ثثواف وطيبثثة ظثثاهرة
وار ثثرتض أن هثثلا الاظثثام العثثاري اجلديثثد حيمثث  ًطابثثاً عامثثاً للعثثا ف فوثثلا اقطثثاا ي ل ثثر  ا 
األلثثثثالةف والروحانيثثثثة واجلثثثثوهرف وال يعثثثثدو أن يكثثثثون كا تثثثثة واحثثثثدةف تعثثثثانإل بعثثثثداً واحثثثثداً يف 

 ا.االقلصاداانسان هو البعد 
الوحيثدة يف  ةاالجلماعيثهثي ارةثروعية  االقلصثاديةيؤكد الدكلور تن أمني أن ال عاليثة وهكلا 

 .4اربلللالاظام الرأتايلف وهلن ال عالية هي فعالية قوانني السوق يف  كلوا 

                                                 

 211: ااسالمف أوروباف الغراف   ألكلاب 1
 .33د. دمد أركون: كلاا ااسالمف أوروباف الغرا    2
 103د. أركونف كلاا ااسالمف أوروبا    3

 .125   1990لعام  79ف 78وانظر م ال لو رباا: ه  هاال  أوروبا أدبية؟ الة ال كر ارعالر عدد 
 /.7ف   /1997برنامو  ررا  نساينف الة الاووف ربي  عام د... تن أمني: م لضيات  4



61 

 

ل د قصرت حياة اانسان ارعالر علث احملسوسات واراديثاتف فثإكا يف أعماقثأل فثراى مثوح ف 
 أفلست احلضارة ارادية يف اللعام  معوا. ملعط  للمعاويات ال 

يكيثاً احليثاة اانسثانية وانعطافثاً كوبرن هلن احلضارة تةك  يف نظر جيوسلوفاكيا بداية ال طثاس
 ًطناً سيالوي بأل ارطا   ا حيوانية اانسانية..

قثيف  ن مركبة الغرا عاجزة ع  جر قطار البةرية بطريإل اهلل وبطريثإل الةثرس اانسثاين واألًال
وبار ابثث  فثثالطريإل الثثلا تعبّثثدن هثثو طريثثإل مثثادا لثثر ف اًلثثزل يف أحسثث  أحوالثثأل اانسثثانف 

 .ا الصر االقلصادوابلسرن  ا مظورن 
اف ف ثثد تاكثثد لاثثا االقلصثثادو كا قلاثثا  ن الةثثرس البةثثرا اًلثثزل يف احلضثثارة الغربيثثة  ا البعثثد 

مر ثثثحة بثثثان تف ةثثث ف يف  سثثثبب فةثثث  احلضثثثارة يف جااحوثثثا الةثثثرقي اا ثثثاد السثثثوفي ف وهثثثي
جااحوثا الغثثرل احملمثثول حاليثاً علثثث هثثلا الاظثام اجلديثثد..  ن الغثثرا ير ثح ن سثثأل علثثث أسثثال 

ا زمثثا تعثثين العطثثال واللثثالإل واا ثثعا  متامثثاً كاللل ثثاك الثثليزمثثا العثثا  وقا ثثدنف ولكثث  الكار يأنثثأل كار 
مثثا يسثثمث زمثثا ألملاثثا فييا ت ّدمثثأل هثثلن الكار رثثيلحثثف مثثا حولثثأل بالعطثثالف وناًثثل مثث الً بسثثيطاً 

ليض وليد ارعطيات الضماية حلياتاا وثوابلوثا وقيموثاف بث  أوسطيف فولا الاظام  بالاظام الةرق
 هو ت ّيؤ نظام ووعي لاعي كثن قثادر علثث  لغثال الويثة العربيثةف كونثأل ال ي ثيم بثديالً عاوثا يف

مثث  الويثثات  وكاييكثثاً لثثلل  فوثثلا الاظثثام لثث  يكثثون  ال م اً  ثثك  انلمثثال ث ثثايف حضثثاراف وتبعثث
يولد العديد م  ارواجوات واللحديات ال سثيما بثني ماطثإل األمثة وماطثإل الدولثةف وبثني ماطثإل 
الدولثثثثة وماطثثثثإل اقصولثثثثيات ااثايثثثثةف وأًثثثثناً بثثثثني ماطثثثثإل الدولثثثثة وبثثثثني الل اعثثثث  ارلثثثثواكن مثثثث  

 .1اقارش
ني يف البالثاكونف سثؤولارًطنتثني لثدرتا عث   بثوثي لنيهكلا يلكرنا الدكلور عبثد احللثيم كثا  

ف وقثثثثثد أووثثثثثحت 9/3/199ويف  18/2/1992ونةثثثثثرتا يف الصثثثثثحافة األمريكيثثثثثة بلثثثثثاري  
هاتان الوثي لان مالمح الاظام العاري اجلديدف وحإل الواليات ارلحثدة يف االحل ثاظ باألسثلحة 

أيثثثة الاوويثثثة وااسثثثرتاتيجية واحلكارهثثثا أو يف ًثثثوض احلثثثروا يف أيثثثة ب عثثثة مثثث  العثثثا ف وتثثثدمن 

                                                 

 .165يد والالاش ال كرا اجلديدف الة ارسل ب  العرل عدد ناليف ح ف اللحوالت يف الاظام العاري اجلد 1
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ف كثث  كلث  مثث  أجثث  الثلحكم يف مسثثار اللثثاري  أوروبثثاترسثانة نوييثثة أًثر   ثثا يف كلثث  ترسثانة 
، قثثدرنا أمركثثة العثثا ف روكفلثثتالكثثوينف تامياثثاً لسثثيطر ا ولسثثان حالثثا قثثول الثثر يض األمريكثثي ،

 1امحلوا العصا الغليظة تلوكلوا أبداً.
يثة و ف لكاوا   تلعّرض  ا األسلحة الاو الوثي لان يف احلدي  ع  األسلحة الاووية أفاوتل د 

 لد  العدو الصويوين.
ي ال ثا م علثث اقثوال االسثلوالكا االقلصادو ا جانب السال. الاووا ي ف السال. ال  ايف 

الروحثثي وال كثثثرا واانسثثثاين مثثث  أجثثث  تةثثثويأل اانسثثان وتثثثدمنن مثثث  الثثثداً ف وتسثثث يأل قيمثثثألف 
 . 2يكأل يف قيمأل الروحية وقااعاتأل الوجدانيةو فراكأل م  مضمونأل الديين وال وميف وتةك

ة األوروبيثثثةف ول ثثثد ال  افيثثثة األمريكيثثثة ال تثثثوفر جوثثثدها يف اليماثثثة حثثث  علثثثث ال  افثثث ةاام ياليثثث
تضثث  السثثدود يف وجثثأل الغثثزو ال  ثثايف األمريكثثيف  فثثان ت ثثعرت هثثلن األًثثنة جبسثثامة اقطثثرف 

 كاعثثة ، ثثار  السمسثثم، األمريكثثيف ألنثثأل  ةال يطانيثثجنثثد مثث الً علثثث كلثث  رفثث  هي ثثة ااكاعثثة 
سثثيحم   ا األط ثثال ال ثثيم الضثثارةف كمثثا عثث ت السثثلطات ال رنسثثية عثث  قل وثثا لغثثزو األفثثالم 
السياما ية واللل زيونية األمريكيةف ب   ن الك ني  مث  الكاثديني خيلطثون بثني اجلادرمثة الكاديثة 

 .3مريكيةوبني ارباح  األمريكية نليجة  كراقوم بارسلسالت األ
صف الاظام العاري إلا الولفف والدول الغربية الك   ال  فصثللأل علثث قياسثوا يف ن كن ك

 ..احرتامألكن حريصة علث 
ل د وقف ،بوش، ليفعل  أمام الكونغرل ع ب ناية حرا اقليو ال انية بان ال ور واقو    

دولية سيسودف وأن حلوالً مال مثة لما مكان يف العا ف وأن عوداً جديداً م  العالقات اليعد 

                                                 

   1992ف لعثثام 1990م ثثال بعاثثوان: اليماثثة األمريكيثثة يف ظثث  الاظثثام العثثاري اجلديثثدف الثثة الوحثثدة عثثدد  1
112. 

 17   1993. لعام 1د. م ر الويض: ار   ون العرا وارسل ب  العرلف الة الوحدةف العدد  2
 147   1992لعام  78ل: كيف ن وم الاظام العاري اجلديدف الة ال كر العرلف عدد ي ععماد فوكا  3
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د طري وثا  ا الوجثودف وأن هي ثة األمثم والثض األمث  سثو  حثة سثو   ثلك  ال ضثايا ارطرو 
 .1يسلعيدان هيبلوماف وسرتاعث مبادر العدالة الدولية

بعثث   داللاالسثثل  ثثإل  ثثيل مثث  هثثلا ال ثثول..؟ ال نعل ثثد كلثث ف وفيمثثا يلثثي علثثث سثثبي   هثث 
 رلات:اللخ األم لة ال  تكلا تل 

ل ثثثد ألثثثبح الثثثض األمثثث  مؤسسثثثة أمريكيثثثة  ا حثثثد كبثثثنف ولعثثث  مثثثا يؤكثثثد كلثثث  قثثثول  -
ة مصثثثثاحلاا الثثثثر يض األمريكثثثثي األسثثثثبإل نيكسثثثثون: ، كا أردنثثثثا اللثثثثدً  عسثثثثكرياً حلمايثثثث

و الر يض األمريكي بوش يف حرا اقليوف أا أن نوظف احليويةف فعلياا أن  لو حل
 .2اة لااألمم ارلحدة لاا ال أن نكون أد

 االن جثارف األمثر الثلاواحلرا اللجارية بني أمريكا وأوروبا الغربيثة الث  أو ثكت علثث  -
واقلثثيو العثثرل  يثثرد عليثثأل األمريكيثثون بلحال ثثات جديثثدة يف الةثثرقني األدىن واألقصثثث

 .3واألماك  ارؤثرة

ورول وال أدل علث كل  م  قول ليون برنيان م وض اللجارة اقارجية أمام ال ران األ -
قثثثد تعثثثرض والواليثثثات ارلحثثثدة  أوروبثثثاف  ن حربثثثاً  اريثثثة بثثثني 18/3/19974بلثثثاري  

العالقثثثثات السياسثثثثية بياومثثثثا للخطثثثثر وداولثثثثة اسثثثثل طاا قثثثثو  جديثثثثدة للصثثثثبح كات 
عضثثثثوية دا مثثثثة يف الثثثثض األمثثثث  الثثثثدويل علثثثثث أروثثثثية مثثثثا ح  لثثثثأل مثثثث  ت ثثثثدم واكدهثثثثار 

رانيثثاف وكلثث  بغيثثة كسثثب قثثو  أًثثر  ا م ثث  اليابثثان وأاالقلصثثاديف ا ثثال وجناحثثات 
تكثثون أطثثرا  اللحثثالف ار بثث  يف حثثال ان جثثار الصثثرا  البثثارد أواًلف فالسثثاً  أًثثناً 

                                                 

ف   1995د. علي ع لة عرسان: ار  ثف العثرل وارلغثناتف دمةثإلف ماةثورات ا ثاد الكلثاا العثراف عثام  1
12 

 11اررج  السابإل    2
 .11اررج  السابإل    3
بثثثني أوروبثثثا والواليثثثات ارلحثثثدة قثثثد تعثثثرض العالقثثثات السياسثثثية بياومثثثا  ي ثثثول ليثثثون برياثثثان: ، ن حربثثثاً  اريثثثة 4

 1ف  19/3/1993للخطر،.. م لطف م  م ال نةرتأل جريدة البع ف دمةإلف 
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بثثني أوروبثثا ارّوحثثدة وأمريكثثاف وهثثي حثثرا  االثثلا أكنثثت للحثثرا العاريثثة ال ال ثثة بوالد ثث
 بثثثثني ارصثثثثاعم والا ثثثثوكف وسثثثثو  تكثثثثون كات وجثثثثأل اقلصثثثثادا ث ثثثثايف بالدرجثثثثة األوا..
اثثثثا سثثثثبإل يلضثثثثح أن الاظثثثثام العثثثثاري ي ثثثثوم علثثثثث فكثثثثرة ارصثثثثلحة لثثثثيض  الف وبالثثثثلات 
مصثثلحة الواليثثات ارلحثثدة دون أا اعلبثثار أليثثة مصثثلحة لدولثثة أًثثر ف ال سثثيما دول 
اجلاواف وهلا ما يلضح م  قول وكير الدفا  األمريكي ،دي  تةيين،: ال توجثد دول 

ا  وأك رها  مكانثات وقثدراتف هثي دول حلي ة معادية رصاحلااف ب   ن قو  دول الع
لدي ة لااف وليض هاثاك ماط ثة يف العثا  تةثك  ًطثراً علثث مصثاحلاا ويسثيطر عليوثا 

 1حكم معاد  

سيطرة أمريكا علث الا ث السيما يف اقليو العرل كلأل بعد  ًراش العراق م  السوقف  -
 ، يف العا . C.I.Aودور وتاثن اجلاسوسية األمريكية، 

مريكثثا علثثث سثثوق السثثال. العثثاري السثثيما بعثثد أن تراجعثثت مبيعثثات الدولثثة سثثيطرة أ -
اراافسثة لثا كاال ثاد السثوفي  وكثننف وهثلن السثيطرة األمريكيثة ظوثرت بصثورة ًالثة 

 .2يف أسواق اقليو العرل

كث  أن تا جثرف فلسثبب علثث األقث  الصرا  وال ااب  اروقوتة الث  ميوهكلا تلحدد بؤر  -
 وال  افية،ف تلحدد  ا يلي: االقلصادية، احلرا الباردة

 أسثثواقاللجاريثثة السثثيما  األسثثواقماثثاب  الثثا ثف ارسثثيطرة علثثث الطاقثثة وعلثثث  احثثلالل -
 اجلّبارة. االقلصادية ارة السال.ف احلكار ال  افة العاريةف واللصاي  الاوواف ال وة 

ة مثثا قيملثثثأل عةثثثرون ة واحثثثد وعلثثث سثثثبي  ار ثثال ف ثثثد قثثدر مبيثثث  أمريكثثا للسثثثعودية يف لثث  -
مليثثار دوالر أمريكثثيف وقثثد قبضثثت  سثثرا ي  عمولثثة علثثث هثثلن الصثث  ة مبلثث  مليثثار دوالرف 

                                                 

ف ترمجة العميد الرك  ارل اعد ناف  أيوا لثّبضف   1992ت ريرن  ا الر يض   والكونغرل األمريكينيف  باس  1
 1993إل ف مركز الدراسات ال كريةف دمة58

 .23د. عرسان: اررج  السابإلف    2
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هثثثلا مثثثا لثثثر. بثثثألف دي يثثثد سثثثلانن ا ثثث   يبثثثاك ،جلاثثثة الةثثثؤون العامثثثة للعالقثثثات األمريكيثثثة 
 .1ااسرا يلية،ف حي  قال  نأل حص  علث اربل  ارلكور ع  طريإل جيمض بيكر

لثثثد  الضثثث ة األًثثثر  ،دول اجلاثثثوا،ف هثثثلن الصثثثورة باًلصثثثار  لكثثث  مثثثا هثثثي الصثثثورة -
تةثديد  االقلصثاديةالسكاينف ا اعاتف الكثوارثف ارزامحثة  االن جاراحلاجةف البطالةف 

سثداد  تسثلطي البلثدان ارلجوثة  ثو الامثوف والث  ال  علثالضغث م  قب  دول الغرا 
 فوا د ديونا.

ل يثثثة  وثثثافة  ا كلثثث  فواالثثث  كثثثوارث اجلماعيثثثة  -  واال ثثثاللانلةثثثار ال سثثثاد  م ثثث ًو
اقل يف  ريب البي ة ع  طريإل دف  الا ايات الاوويثةف واللةثجي  علثث قطث  األ ثجار 

 وانلةار اررض واجلو .

ولع  دً  ال رد أك  مؤ ر للن األووا  والكثوارثف  ك أن هثلا الثدً  يبلث  سثاوياً  -
/ دوالراً يف الثثدول 340اوك // دوالراًف يف حثثني أنثثأل ال يلجثث1700يف دول الةثثمال /

 الاامية.

%( مث  سثكان 60ويةن ت ريثر اللاميثة البةثرية الصثادر عث  األمثم ارلحثدةف  ا أن ) -
 4.849سثثثو  )%( مثثث  الثثثدً  العثثثاري وال ميلكثثثون 5.55العثثثا  حيصثثثلون علثثثث )

%( مثثث  82.7بار ثثثة مثثث  اللجثثثارة العاريثثثةف بيامثثثا حيصثثث  مخثثثض سثثثكان العثثثا  علثثثث )
 %( م  اللجارة العارية.81.2ي وعلث )الدً  العار

%( 75%( مث  الطاقثة العاريثة و)70ويسلول  الةمال وسكانأل رب  سكان العا  ) -
 .2%( م  كلا أل60و )%( م  أًةابأل 85م  معادنأل و )

الداكاثثثة الةثثثوهال للاظثثثام العثثثاري تظوثثثر جليثثثاً يف اكدواجيثثثة معثثثاينن فيمثثثا هثثثلن الصثثثورة  -
من العثثثراق ف مث الضثثثغث علثثثث الثثثدول الثثث  تبيثثث  سثثثوريا يلعلثثثإل ب ضثثثية فلسثثثطني ف وتثثثد

                                                 

 .11/11/1992جريدة الس ن اللباانيةف  1
 .1992ف ع  ت رير األمم ارلحدة عام 28/3/1993كرم احللو: جريدة احلياةف  2
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باألسثثلحة ف وأًثثناً الوقثثو  يف وجثثأل الباكسثثلان فيمثثا يلعلثثإل بثثاملالك السثثال. الاثثووا 
 1بلبح ارسلمني يف البوساة  سرا ي والسما. للصرا حل ال 

ق العاري اجلديد ال ثا م علثث الثلحكم بالسثو ويةن الدكلور تن أمني  ا أن الاظام    -
 كماً مطل اً قد أنلو يف كم  قصن مزيداً م  ال ووث وت ثاقم اللااقضثات الث   لثت 
ف 2يف احثثثرتام ظثثثواهر ال  ثثثر واالسثثثل طاا علثثثث لثثثعيد عثثثاري وعلثثثث األلثثثعدة ال طريثثثة

ارثثلكور علثثث ظثثاهرة أساسثثية يف آليثثة عمثث  الرأتاليثثة وف ثثر األطثثرا  ارل ثثاقمف  دويؤكثث
 .اللصاعدًل أيضاً يف آهلا االسل طاا و 

م اراليثثثثة ارعورثثثثة والبحثثثث  اللكاولثثثثوجي فوثثثثي الثثثثاظ أمثثثثا مظثثثثاهر االسثثثثل طاا ارثثثثلكور -
أسثلحة  و نلثاش وااعالم االتصالالطبيعية والسيطرة علث وسا   واحلصول علث اروارد 

قثثثثوة  3علثثثثث قثثثثانون ال يمثثثثة ارعورثثثثة يضثثثث يالثثثثدمار الةثثثثام  ف و ن مثثثث   ثثثثان كلثثثث  أن 
 ا ناحيثثة هامثثة هثثي  االنلبثثان ة ويل ثثت الثثدكلور أمثثني اسثثل طابية ملجثثددة وقثثوة مضثثاع

أسثثثثواق العمثثثث  الثثثث  سثثثثلظ  مل للثثثثة ودبوسثثثثة يف أطثثثثر الدولثثثثة السياسثثثثية  انثثثثدماشعثثثثدم 
لثثثب الرأتاليثثثة وأن  ا هثثثواالقلصثثثاد سثثثلالااالوال حاجثثثة لللاكيثثثد علثثثث أن  فال ا مثثثة

ن يصبح سيد ف يااق  ميول اانسان م  أيات اليماة ًضا  الطب ات العاملة ر لض
  4.مصنن

طيثل واللثدلي  بانثأل مث  مث  الثدكلور بسثام  االنطالقبعد هلن الصورة الداكاة نسلطي   -
 الثطدامف بث  هثي عالقثة احلكثاكاقطا ال ول بان عالقلاا بال  افة الغربية عثي عالقثة 

 .5ردةف والغرا ال يلور  أن يعم  علث  وي  قيم وث افة العا   ا كومة م  اقو د

                                                 

 25د.علي ع لة عرسان اررج  السابإلف    1
 10ف   957م الأل بعاوان م لضيات برنامو  ررا  نساينف الة الاووف ربي   2
 6اررج  السابإل    3
 6اررج  السابإل   4
 49   992لعام  15د. بسام طيلف ال  افية العربية ارعالرة علث م رتق طرقف الة  ؤون عربيةف العدد  5
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  مثدير ال اثاة م يالية تعلمد دا مثاً اللضثلي ف م لوثا يف كلث  م ثسياسة ااعالمية ااوال -
عثثثدل برااثثثأل حسثثثب قثثثانون العثثثرض والطلثثثبف وعلثثثث وثثثول م ثثثاييض اللل زيونيثثة الثثثلا ي

 .1وارةاهدة االسلما 

ويطالعاا الدكلور كمال عبد اللطيف بوالدة جواك م اهيمي يرتدد علث لثعيد األدا  -
 .2هو الغزو ااعالميالسياسي أال و 

 رادة  ال أنثثأل يؤكثثد امثثلالك الغثثراف جلثث وتو كا كثثان ارثثلكور يا ثثي فكثثرة ارثثؤامرة يف اللثثاري ف  
ولثثثثثواري  عثثثثثابرة لل ثثثثثارات وأقمثثثثثار  ةالاوويثثثثثتارخييثثثثثة معاديثثثثثةف قوامثثثثثأل أسثثثثثاطي  تلحثثثثثرك بالطاقثثثثثة 

ويثثثة والايوترونيثثثة  ا ال اابثثث  اللريثثثة والاو   وثثثافةالثثثطااعية ومركبثثثات فضثثثا ية تصثثث   ا ال مثثثر 
 رثومية.واألسلحة اجل

ولك  السؤال اللا يطر. ن سألف هو: أليض ارووو  األساسي للسياسة يف عصرنا الراه  هو 
كات م وثثثوم موسثثث ف ومثثثا ال  افثثثة أو السثثثال.  ال مظثثثاهر الطبيعيثثثة و ن ال ثثثدرة امثثثلالك ال ثثثدرة 

 لل درة و ن هيماة السال. تسللب  هيماة ال  افة.
لاكيثثد بثثان ااعثثالم الغثثرل ال سثثيما األمريكثثي مثثدعو لصثثياكة الوجثثدان األمريكثثي  ثثا وال حاجثثة لل

خيثثثثدم الصثثثثويونية و دعالا ثثثثا ومزاعموثثثثاف ومثثثث  مظثثثثاهر كلثثثث  دعوتثثثثأل  ا أفكثثثثار احلركثثثثة الصثثثثويونية 
دطثثةف  1400 -1100طثثات ااكاعثثة الديايثثة مثثا بثثني ارسثثيحية األلثثوليةف حيثث  ي ثثدر عثثدد د

هثثثلن الوسثثثيلة تكمثثث  يف ملوسثثثث مثثثا ي ضثثثيأل تالميثثثل سثثثاعة يوميثثثاًف وأمهيثثثة  /17/ حثثثوااتبثثث  فيوثثثا 
ارثثدارل ال انويثثة مثث  الوقثثت أمثثام  ا ثثة اللل زيثثون ي ثثوق مثثا ي ضثثونأل يف اردرسثثةف كمثثا أن اللل زيثثون 

 يعل  ارصدر الر يض لوجوة نظر األمريكيني ع  العا  اقارجي.

                                                 

هثثلا الكثثالم لثثرجييض دوبريثثألف انظثثر م ثثال د. يوسثثف رمضثثان بعاثثوان مثث  أجثث  فوثثم موقثث  اقطثثاا ااعالمثثي  1
 .129   992لعام  97الغرلف الة الوحدةف عدد 

   992م الثثأل اروسثثثوم بعاثثوان يف اللجديثثثد ال  ثثايف ماةثثثور يف ال  افثثثة وار  ثثفف مركثثثز دراسثثات الوحثثثدة العريبثثثةف س  2
140 
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رلحثدةف  ك أن ال ثثض ،هثورون، هثثو أحثد األوا ثث  وهثلا الاةثاس ااعالمثثي كثن دصثثور يف الواليثات ا
 12م  رجال الكايسة اللي  تابووا  ا أمهية ،الكايسثة ارر يثة، وقثوة هثلا اللثاثنف أقثام ودعثم ال اثاة 

حملطثة الث  تبث  يف اراط ثة هثلن ا فارسماة ،جنمة األم  أو تل زيون الةرق األوسث يف جاثوا لباثان
 .1ج  ًدمة ارخططات الصويونيةسيطر عليوا أنطوان حلد ألال  

يف فوجثثثدن أًثثثل يبحثثث  عثثث  اثثثال جديثثثد للصثثثرا ف  -والغثثثرا وبعثثثد كوال اال ثثثاد السثثثوفي  
ال ا لثة: ا، يف ،ناية اللاري ، وم ولة ،هالجلثون، ميااحلضاراف وهلا مغز  م ولة ،فوكو  الصرا 

ااسثثثالمية كات  احلضثثثارة العربيثثثةاللارخييثثثة سثثثيدور حثثثول الصثثثرا  بثثثني  األحثثثداث ن مسثثثل ب  
 احلدود الدموية علث الدوامف وبني احلضارة الغربية كات الل اليد اليوودية وارسيحية.

الث   االسثلعمارية كالية م  ااسالم أم م  ارخططثات ااولك  سؤااًل يطر. ن سأل هو: ه  
نا ثا؟؟ وهثث  ي تركثز علثثث ماثاطإل الةثعوا ااسثثالمية مث  أجث  اسثثلازا  مواردهثثاثال ت  ن ا ًو

لثثر ف ومثث  جوثثة ثانيثثة فوثثلا الرتكيثثز ار لعثث   اقلصثثاديةا، يف جوهرهثثا م ولثثة مثثيام ولثثة ،فوكو 
علثثثثثث الصثثثثثحوة ااسثثثثثالمية هثثثثثو يف جثثثثثوهرن وعم ثثثثثأل داولثثثثثة وثثثثثرا لثثثثثحوة احلضثثثثثارة العربيثثثثثة 

 ااسالمية.
علثثثث هثثثلا األسثثثال يؤكثثثد األسثثثلاك فومثثثي الويثثثدا أن الغثثثرا يلخثثثل مثثث  األلثثثولية ااسثثثالمية 

يؤكثد لاحلثال ااسثالميف ومث  ارةثكاة ن سثوا ياطلثإل الثدكلور ،أدوار سثعيد،  الالسل صكريعة 
ي بافكثارن رو. احلثرا البثاردةف و ن كثان العثدو اجلديثد هثو ااسثالم والعثا  ي، حيون،هالجلأن 

 2ال ال  ال لإل اد السوفي .
 سثثثثالميةاا الغثثثثراف وحيثثثثلرن مثثثث  قصثثثثة الل ثثثثال احلضثثثثارتني ونهالجلثثثث يابثثثثألولثثثثيض كريبثثثثاً  كن أن 

  سلحي  م  أج  احليلولة دون كل .و يةف ودعوتأل  ا عم  ارن والكو 

                                                 

 68أمحد م لح: البعد الديين يف السياسة األمريكية  ان الصرا  العرل الصويوينف الثة ارسثل ب  العثرلف عثدد  1
 . 177   883لعام 

 68 لح: البعد الديين يف السياسة األمريكية  ان الصرا  العرل الصويوينف الثة ارسثل ب  العثرلف عثدد أمحد م 2
 177   883لعام 
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يد بثثثثني اليماثثثثة احلضثثثثارية وارعاويثثثثة للاظثثثثام العثثثثاري اجلديثثثثد وبثثثثني عويثثثربث الثثثثدكلور رفعثثثثت السثثثث
وثثا مل وقثثة   سثثرا ي  الثث  تعلثث  جثثزلاً ال يلجثثزأ مثث  األمثث  ال ثثومي األمريكثثي احلثثريال علثثث  ب ا

ات ال  افيثة مث  أجث  ت اق ا أمهية اال االنلبانويل ت ال يام بالدور اللاديلف  لسلطي لومويماة 
يثثة ،فول ايثثت، الثث  ع ثثدت مثث   يثثران وتركيثثاف مث تبعلوثثا دول ات اقف كمثثا يف   يثثإل هثثلن الغايثثة
 .1م  اراح ال  افية األمريكية ًصت دول الةرق األوسث 4/12أًر  لدرجة أن 

ول العثثا  ال الثث  والغثثراف فثثإن رحثثث هثثلا الصثثرا  سثثيدور علثثث كثثان جثثوهر الصثثرا  بثثني د  و كا
حثثثرا اقلثثثيو ال انيثثثة  ال بدايثثثة لثثثلل ف وهثثثي يف هثثثلا العثثثا ف ومثثثا  دثثثور أرض أملاثثثا باعلبارهثثثا

 2الوقت ن سأل  نلار لك  م  تسّول لأل ن ض اقروش ع  الطاعة الغربية.
ي اسثثلحالة سثثيطرة واحثثدة علثثث ويل ثثت الثثدكلور  دوار سثثعيد االنلبثثان  ا الا طثثة األساسثثية هثث

اقطورة الاامجة عث  هثلن األفكثار السثودالف ويف و ا  فاوفوكويام هالجلونالعا  حسب م ولة 
 يفف بثثثثث  والغثثثثثراااسثثثثثالم لثثثثثرا  ال تكثثثثثون مةثثثثثكلة ارسثثثثثل ب  يف الوقثثثثثت ن سثثثثثأل يابغثثثثثي أن 

  تدعو  ا الصرا  بني احلضارات.اراطل ات ال كرية اقاط ة تل  ال 
ف وظا  ثثثألف وجولثثثألف مااطثثثةف ألتكونثثثالعثثثاري اجلديثثثدف ، الالنظثثثامون قثثثد تكلماثثثا عثثث  ،هكثثثلا نكثثث

ومث  كلث   اا معثأل ال ت ثوم علثث أسثال فكثرا حثرفأهدافأل وكاياتألف وهي لورة تؤكد أن عالقل
فثثثثثال  لثثثثثو ث افلاثثثثثا مثثثثث  بعثثثثث  اقطابثثثثثات الثثثثث  تؤكثثثثثد أن تلثثثثث  العالقثثثثثة هثثثثثي عالقثثثثثة م اق ثثثثثة 

culturation .ال تةوإا  ا بة 
األسثلاك علثي حثرا  ثت عاثوان  ا يثر أل ع  هلا اقطاا يف ار ال اللا ًطعلاا جند م ااًل ول

 ال هلا ار ال يف ال كرتني التيلني:خلف حي  يلمكيأل،كزو ث ايف أم فلوحات 

                                                 

 99لعثثام  69الثثدور ااسثثرا يلي األمريكثثي يف اراط ةثثثف الثثة الوحثثدة عثثدد -بعاثثوان: كثثزو الع ثث  العثثرل  ألم الثث 1
 وما بعدها. 54 

 99ة والاظثثام العثثاري اجلديثثدف األبعثثاد احلضثثارية للملغثثنات الدوليثثةف الثثة عثثدد عمثثر احلامثثدا: ال  افثثة الغربيثث 2
 992لعام
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عالقلاا م  الاظام العاري اجلديد عالقة فكرية دضثةف وهثلا هثو مغثل  وسثم ار ثال بعاثوان  -
ا ال لوحثثثات اركيثثثة ابثثث  عثثثرلف وعلثثثث اعلبثثثار أن ال كثثثر ،فلوحثثثات، تاسيسثثثاً علثثثث كلثثثا

 ال  والطرقف ك  كل  بصورة طبيعية.سحيلض  يف كاتأل ال وة ال  ت لح لأل آفاق ار
وال اثثال  كن لل ثثول بثثالغزوف كلثثث  أن احل ي ثثة هثثي ح ي ثثة الكثثثا   عياثثأل ف نثثا فعاليثثثة  -

واللوسثثث   االن لثثثا. وقدرتثثثأل علثثثث الوجثثثوداالكياونثثثة وكياونثثثة الةثثثيل هثثثي قوتثثثأل ومثثثدان 
 .واالنلةار
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 الـمطلب الثالث

 الـمنظومة الـحضارية )الـحيوية الـحضارية(

 مطلب إلى البنود اآلتية:ـوسنقسم هذا ال

 حضاراتـصدام ال
 

اف والل كثن االسثرتاتيجي وارسثل بلي االقلصثاداللاظثن السياسثي و اسلحوك علث هاجض العا  
د  مثثث  كثثث  كلثثث  هثثثو اللخطثثثيث للمسثثثل ب  واسلةثثثرا  ررحلثثثة مثثثا بعثثثد احلثثثرا البثثثاردةف والثثث

 مساراتأل وآفاقأل.
ات مث  الك افثة والاوعيثة والسثرعة الل كن واللحلي  وكانت تل  اال اهث ا اهاتل د تعددت 

ما قلبت تواكنات بع  األفكارف فانسحبت بع  الاظريات ال    تصمد أماموثاف ًصولثاً 
مثث  فيثثأل هثثلن اللحثثوالت ف يف الوقثثت الثثلا   تكزم وال طثث بثثاجلاتصثث ت تلثث  الاظريثثات الثث  

 مسارها.
السثثوفي  وانيثثار اراظومثثة الةثثرقيةف  اا ثثادمثث  كا الثثلا توقثث  هثثلن السثثرعة ارلهلثثة يف ت كثث  

وال  افيثثثثة يف دول  االقلصثثثثاديةوسثثثث وس ال لسثثثث ة اراركسثثثثيةف وانبع ثثثثات الل جثثثثنات السياسثثثثية و 
 .والمعات ك نة م  اللف قارات العا ؟ا

، بثث ،فووثث األمثم،ف وا الباح  االسرتاتيجي ال رنسثي ،بيثار لولثدشهلن الل جنات ال  ول 
وولثثث وا ار كثثثر السياسثثثي  ف1ف ،بالثثثدول يف عثثثا  مل لثثثب،أكسثثث وردوولثثث وا كلثثثاا جامعثثثة 

ن ثالت: االوثطراا العثاري عةثية اابعاثوان ، كلثاا لثأل وسثماألمريكي ،كيغاو برجياسكي، يف  
العلوم السياسيةف ،لاموي  هالاغلثون،  وأسلاكوأًناً ول وا اقبن  2ف،ري ال رن احلادا والعة

 بث ،لدام احلضارات،.

                                                 

لثدر هثلا الكلثثاا عث  دار جامعثة أكسثث ورد للاةثرف  ثثارك يف  عثدادن بعث  ارلخصصثثني يف ال ثانون الثثدويل  1
بيثا ومةثاركة ويف الدراسات السياسية  ت   ثرا  روبثنت جاسثكون أسثلاك العلثوم السياسثية يف جامعثة كولوم

 .1994أسلاك العالقات الدولية يف جامعة كي . لدر الكلاا عام  جيمضأالن 
 م.1993لدر يف نيويوركف ع  دار نةر  ارلز سكباردف  2
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صثثثباً البلكثثثار  وتطثثثوير ار ثثثاهيم  األفكثثثارفوثثثلن اللحثثثوالت جعلثثثت مثثث  العثثثا  ح ثثثالً حيويثثثاً ًو
 .و ديد آليات الل كن ومااهو اللحلي   ضناً و عداداً ررحلة ما بعد احلرا الباردة.

در ارالحظثثة أن ار كثثري  واراظثثري  يف مرحلثثة احلثثرا البثثاردة كثثان مثث  ارمكثث  لثثم الل كثثن و ثث
يف نطثثثاق أووثثثا  ميكثثثاوم ااحاطثثثة إثثثا واللعثثثر  عليوثثثا بةثثثك  واوثثثح ودثثثددف مثثث   مكانيثثثة 
اسثثليعاا ارعطيثثات  ثثا يسثثاعد علثثث اللابثثؤ وثثم   طثثار األنسثثاق ارعروفثثةف أمثثا عثثا  مثثا بعثثد 

ان مثثث  الصثثثعب علثثثث ار كثثثري  واراظثثثري  اللعثثثر  عليثثثأل عثثث  طريثثثإل األطثثثر احلثثثرا البثثثاردة فكثثث
السثاب ةف فاألووثا  كانثثت تلحثرك بسثرعةف وكثان اللثاري  يغثثن  واألسثاليبوال واعثد واأل ثكال 

ن سثثألف وحركثثة األحثثداث   تلوقثثف بثث  كانثثت تلضثثاعفف والصثثورة   تكلمثث  لكثثي ميكثث  مثث  
اسلةثثثثثرا  ارسثثثثثل بليات يف  طثثثثثار ارمكثثثثث  ًاللثثثثثا ال بثثثثثات علثثثثثث أفكثثثثثار دثثثثثددة ولثثثثثامدةف و 

 واروووعي..
ومثثث  كثثثان مل ثثثا الً يف البدايثثثة تراجثثث  عثثث  ت اؤلثثثألف ومثثث  كثثثان جاكمثثثاً يف ت كثثثنن اهلثثثز بسثثثبب 
تطثثثورات كانثثثت ًثثثارش اللوقثثث ف ومثثث  كثثثان يعل ثثثد أن مثثث  نايثثثة احلثثثرا البثثثاردة سثثثو  تالوثثثي 

نثأل أمثام مةثكالت هثي أك ثر وأًطثر ارةكالت ال  كانت  فراكاً لاف فإكا بالعا  يكةف لأل أ
 م  ارةكالت ال  عرفوا أثاال احلرا الباردة.
العثثثام السثثثابإل لألمثثثم ارلحثثثدة: ، ن بعثثث  الثثثدول وكمثثثا ي ثثثول ،بطثثثرل بطثثثرل كثثثايل، األمثثثني 

ال بعثثثد االنلصثثثار يف احلثثثرا البثثثاردةف وهثثثي تكلةثثثف أنثثثأل علثثثث  اعل ثثثدت أن بإمكانثثثا االسثثثرًت
حربثثاً لثثغنة نواجووثثا  30حالثثت دون وقثثو  بثث  أً ثثت العكثثض مثث  كلثث ف فثثاحلرا البثثاردة 

ألثثثعب مثثث  ال ثثثرتة الثثث   ثثثودها ًثثثالل احلثثثرا البثثثاردةف واألمثثثم  ب ثثثرتةاليثثثومف والعثثثا  اليثثثوم ميثثثّر 
 .1كن قادرة علث ح  مجي  ارةاك ، ارلحدة

واللبدالت السريعة يف األحداثف علمثت لثاحب كث  رأا أن يكثون مرنثاً يف أفكثارنف ونسثبياً 
اردةف عثثددت  ثثان عثثا  مثثا بعثثد احلثثرا البثثولثثلا فثثإن الرال قثثد تباياثثت وتبثثدلت وتاق ثثألف يف مو 

                                                 

ف 2140جال هلا الكالم يف حوار م  لحي ة لي اسيون ال رنسيةف ن اًل ع  لحي ة األيثامف البحثري ف العثدد  1
 .1995يااير  13اجلمعة 



73 

 

أم أنثثا أعثثادت  فعثثاًل؟ وبثثدأ الثثبع  يةثثك  يف دقثثة هثثلا ار وثثومف وهثث  انلوثثت احلثثرا البثثارة
 ن سثثوا بوجثثأل آًثثرف مثث  حثثرا بثثاردة بثثني الواليثثات ارلحثثدة األمريكيثثة واال ثثاد السثثوفي   نلثثاش

بثني أمريكثا واليابثانف أو مث   االقلصثاديةالعسثكريةف  ا حثرا بثاردة دورهثا ال ثوة دورها ال ثوة 
حثثثثرا بثثثثاردة بثثثثني الةثثثثرق والغثثثثراف  ا حثثثثرا بثثثثاردة بثثثثني الةثثثثمال واجلاثثثثوا دورهثثثثا ال  افثثثثة 
واحلضارةف أو م  حرا باردة معلاة  ا حرا باردة يف اق الف أو م  حرا باردة  ا سثالمف 

 يف دول األطرا .  ا ب ا وابني دول ارركز  انلوال حرا باردةم  أو 
 وما حيم  لاا م  م اجوت؟؟ ارسل ب ماكا ع  

مثث  بثثني أهثثم الاظريثثات واألفكثثار الثث  حاولثثت أن ت ثثدم ت سثثناً للحثثوالت السياسثثات العاريثثة 
الثث  طرحوثثا أسثثلاك العلثثوم رسثثل بليات مثثا بعثثد احلثثرا البثثاردةف لثثدام احلضثثاراتف وتةخيصثثاً 
ف لثثاموي  درفثثار اهومثثدير معوثثد جثثون مف أولثثني للدراسثثات االسثثرتاتيجية يف جامعثثة  السياسثثية

 ا   وقثثثد طّورهثثثا(ف 3ف عثثثدد 72مف الثثثد 1993هالغلثثثون، يف دوريثثثة ،فثثثوري  أفريثثثز، )لثثثيف 
دة لثثثياكة الاظثثثام العثثثاري،. كلثثثاا توسثثث  يف دراسثثثلواف محثثث  عاثثثوان ،لثثثدام احلضثثثارات و عثثثا

واسثثثل طبت اهلمامثثثاً ايثثثزاً عاثثثد الكلثثثاا والبثثثاح ني يف واسثثثعاًف وقثثثد أثثثثارت جثثثدالً  مف1996
وعلميثثثةف بااوثثثافة  ا ا ثثثالت والثثثدوريات يف الغثثثرا  1ةيثثثحثثثوارات ونثثثدواتف ويف معاهثثثد ث اف

 ويف العا  العرل وااسالمي.
وكان م  ارلوقث  لثا يف حياوثا أن تصثا  هثلا السثجال ال  ثايف والسياسثي يف أ ثال ك ثنة مث  العثا ف 

األفكار ال  جالت إاف وما اتص ت بأل مث  متاسث  ومث  ت ثومي حضثارا مثرتابث لللحثوالت  ألمهية
ف ومبع ثرةيف العا ف ف د اسلطا  الكاتثب مث  ًثالل هثلا الل ثومي أن يثربث بثني أحثداث ك ثنة جز يثة 

طثثورة بعثث   الثث  تضثثمالواف وكثث  مثث  نثثاق   األفكثثاروملااقضثثة أحيانثثاًف بااوثثافة  ا حساسثثية ًو
 ظرية انطلإل م  أمهيلوا وحساسيلواف سلباً أو  جياباً..هلن الا
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ف واعل هثا 1األفكثار الغربيثة ع النيثة،دمثد عابثد اجلثابرا، بانثا مث  أك ثر ف د اعل ها الثدكلور 
،عبد اهلل الةي ، بان الدكلور ف وقال عاوا 2،فومي هويدا، بانا ال  لو م  وجاهة يف كا ا

ف ولثثورهاف ،ميةثثال نوفثث ، بانثثا 3اسثثالمي يف أحثثد جوانبثثألهثثلا الطثثر. هثثو أقثثرا  ا الطثثر. ا
تالوجوثا الواليثات ارلحثدة األمريكيثثة يف مت ث  ااطثار ار ثاهيمي لسياسثة االحلثوال ارثثزدوش الث  

 .4الةرق العرل ااسالمي مال حرا اقليو ال انية
دف واعلثث  أن يف الا ثث أفثثرس، دوارد سثثعيد، الثثلا ولعثث  أ ثثد مثث  انل ثثدها مثث  ار كثثري  العثثرا 

و لثثيالً دافعثثأل سياسثثيف وأن ماوجثثأل مسثثل ث مثث  آرال مصثثادر ًاط ثثاً ،هالغلثثون، اتبثث  ماطل ثثاً 
ثانوية ولحافية وسطحيةف وليض مباياً علثث واقث  احلضثارات واقالفثاتف و ثّبأل موق ثأل  وقثف 

رق ارثثثؤرمل اانكليثثثزا ،برنثثثارد لثثثويض، الثثثلا يال ثثثي ارصثثثادر الثثث  تااسثثثبأل يف سثثثردن تثثثاري  الةثثث
 األوسث وااسالم.

                                                 

 22جال هلا الكالم يف كلمة أل اها يف جامعة دمةإل كلية الداا والعلوم اانسانية مثدرش قسثم ال لسث ة يف  1
 م وكانت حول ارةرو  ال ومي وآفاق ارسل ب .1995أبري  

مف 1993يوليثثو  –ف ايثثر ف 68 – 67انظثثر الثثة ارسثثلم ارعالثثرف ال ثثاهرةف السثثاة السثثابعة عةثثرةف العثثددان  2
  .6ارسلمون وسيااريو الصرا  بني احلضاراتف فومي هويداف   

مف عثا  مثا بعثد 1994انظر الة  ؤون الةرق األوسثف وا اط ف الساة ال انيةف العدد األولف ربي  / لثيف  3
 .151 الةي ف   احلرا الباردة يف ال كر الغرلف مسل ب  العا  علث وول م ال لرا  احلضاراتف عبد اهلل

ف حيثثوا الكلثثاا 9م  1995لثثدام احلضثثاراتف مركثثز الدراسثثات االسثثرتاتيجية والبحثثوث واللوثيثثإلف بثثنوتف  4
 ملف احلوار حول ار الة والرد عليوا.
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 نقد النظرية

 

ل ثثد دفعثثت هثثلن الاظريثثة  ا مااقةثثات سثثجالية وفلحثثت مسثثاحة واسثثعة للحثثوار والا ثثدف هثثلا 
 ارالحظات اللالية: علث الاظرة ارلكورةوميكااا أن نسج  

أواًل: ياطلثثإل الكاتثثب مثث  فروثثية الصثثدام بثثني احلضثثاراتف فيوظثثف لثثلن ال روثثية مثثا عاثثدن مثث  
ف ولعث  تارخييثاً ةف ليخرجوا م  حيز ال روثية  ا حيثز احل ي ثة العلميثة ارث ه  عليوثا ً ة معرفي

يف الغرا ي رؤون اللاري  اانسثاين مث  كاويثة الصثرا  والاثزا  والصثدام مبع  هلن ال روية أنم 
علثثثث مسثثثلو  احلضثثثارات واألمثثثم والةثثثعوا والثثثدولف ال مثثث  كاويثثثة اللعثثثاي  واحلثثثوار واللعثثثدد 

 واللكام ..
اللا كرل هلن ال روية طبيعة العالقات ال  حكمت الغرا بالةثعوا واألمثم واحلضثارات و 

كمثا أن طبيعثة  1فواام ياليثةحيث  اتصث ت باللثدمن والسثيطرة واللبعيثة واالسثلعمار  فاألًر 
األدوات والل ايات اراوجيثة الث  تعامث  إثا الكاتثب مث  ًثالل اًلصالثأل األكثادميي يف علثم 

 لا أثر يف تةكي  هلن ال روية.السياسةف كان 
فارالح  أن ،هالغلون، حاول ت ثومي احلضثارات مث  ًثالل قثرالة سياسثيةف وهثلن الكي يثة مث  

مث  األفكثار األساسثية يف العلثوم السياسثية ويف ال رالة قد تكون دكومثة ب كثرة الصثرا ف وهثي 
 علم الدولة بوجأل ًا .

مي، يف معرض ن دن للن الاظريثةف حيث  ي ثول وي رتا م  هلا الرأا ما أ ار  ليأل ،فؤاد عج
 ثثثثروس ا ثثثثلباكوا مثثثث  و  ن ت كثثثثن ،هالاغلثثثثون، نثثثثاجم عثثثث  انةثثثثغالأل بالدولثثثثة يف الغثثثثرا وقو ثثثثا 

 .الًري 

                                                 

م. وكلثثثااف 1990انظثثر كلثثااف ،مثث  أجثث  حثثوار بثثني احلضثثاراتف روجيثثأل كثثاروداف بثثنوتف دار الا ثثا ضف  1
م. وانظثثر أيضثثاً ككثثي ارثثيالد ارسثثالة احلضثثارية 1993ارد سثثعيدف لاثثدنف  ثثاتودوندلف ال  افثثة واام ياليثثةف  دو 

46 
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أنا ت   بني العلوم السياسثية وفلسث ة اللثاري ف كإ ثارة  ا م  لّاف هلن الاظرية علث  وهااك
 ارات.ال رالة السياسية ،لالاغلون، يف ت وميأل للحض

ت الثث  يعيةثثوا العثثا  اليثثوم يف أك ثثر مثث  بلثثد امثث  الازاعثثات واللصثثادمو كا كثثان ،هالاغلثثون، ياطلثثإل 
سياسثية أيديولوجيثة كمثا يف ارلةثابكةف بثني أن تكثون وقارةف فولن الازاعات كانت دكومة باسباإا 

ة والرسثث  و البوسثثاأحثثداث أفغانسثثلان والةيةثثانف أو أن تكثثون عرقيثثة وملهبيثثةف كمثثا يف أحثثداث 
أو أن تكثثثثون جغرافيثثثثة كمثثثثا يف يف راونثثثثداف أو أن تكثثثثون اقلصثثثثادية كمثثثثا يف حثثثثرا اقلثثثثيو ال انيثثثثةف 

 .1أرميايا وأكربيجانف أو دياية كما يف الاد وباكسلانأحداث 
والةثثثاهد أن العالقثثثات بثثثني احلضثثثارات يف اراوثثثي وحثثث  يف ارسثثثل ب ف ال ميكثثث  أن  كموثثثا 

 دام بني احلضارات م اًل.فروية واحدةف ك روية الص
يف عصثثثر احلضثثثارة ااسثثثالمية يف األنثثثدلض مثثث اًلف أنثثثا  عثثث  العالقثثثة بثثثني األديثثثان  نعرفثثثألوالثثثلا 

يثثة مثث  اللعثثاي  واللسثثامح بثثني ارسثثلمني وارسثثيحيني واليوثثودف وحيامثثا لكانثثت علثثث درجثثة عا
 ا تركيثا  مف ًرش معوم اليوود1492حضار م ساة ًرش ارسلمون م  األندلض بعد انيار 

 علث أن سوم م  اللي  حكموا األندلض بعد كل . ًوفاً 
ثانيثاً: كثثاا عث  الاظريثثة أا ت كثن يف اثثال احلثوار بثثني احلضثاراتف وتركثثز الطثر. علثثث جانثثب 
الصدام والصثرا  بثني احلضثاراتف واألفكثار الث  عروثوا يف سثياق الاظريثة ال تل ثإل مث  الاليجثة 

كمثثا أنثثأل   يبثثني كيثثف تال ثث  هثثلن ف  امتثثة بالثثدعوة  ا اللعثثاي يف اق الاوا يثثة الثث  ولثث   ليوثثا
 احلضارات م  حالة الصدام  ا حالة اللعاي  أو احلوار.

 ليوا يف ًامتة أن هلن الاظرية هي دعوة للصدام بني احلضاراتف والالا و ال  تول  واحل ي ة 
وهثثلن  :ي ف ي ثثول ارثثلكوراحلضثثاراتف   ثثا تكثثّرل حالثثة الصثثدام ال حالثثة اللعثثا ت وميثثأل رسثثل ب 

أو نلثثا و الالثثا و الضثثماية يابغثثي ت سثثيموا بثثني نلثثا و تعطثثي أفضثثلية للغثثرا يف األجثث  ال صثثن 
هثو م  مصلحة الغراف تسوية يف األج  الطوي ف فم  الواوح أن ما يل إل يف األج  ال صن 

صولثثثثاً بثثثثني العاصثثثثري   األورول أن يلثثثثدعم اللعثثثثاون والوحثثثثدة ارلزايثثثثدي  داًثثثث  حضثثثثارتألف ًو
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وأمنكثا الالتيايثة ث افا ثا يف أوروبا الةرقية  ةمايلف وأن تدمو يف الغرا المعاتواألمريكي ال
وماثثث   ريبثثثة ل  افثثثات الغثثثراف وأن يثثثلم احل ثثثاظ علثثثث عالقثثثات اللعثثثاون مثثث  روسثثثيا واليابثثثانف ال

 .1،تصاعد الازاعات احمللية داً  احلضارات  ا حروا كبنة
الثثثث  ث افا ثثثثا قريبثثثثة مثثثث  ث افثثثثات الغثثثثراف أمثثثثا عثثثث  رؤيلثثثثأل لمعثثثثات هثثثثلا عثثثث  الغثثثثرا وعثثثث  ا 

في ول ،هالاغلون،: ورورة ،احلد مث  توسث   فللحضارات األًر  ال  ت   ًارش احمليث الغرل
يف   ثثثثثثي  ال ثثثثثثدرات  االعلثثثثثثدالال ثثثثثثوة العسثثثثثثكرية للثثثثثثدول ااسثثثثثثالمية والكون و يوسثثثثثثيةف أو 

الثثث  تعكثثثض ارصثثثاعم وال ثثثيم ارةثثثروعة للغثثثرا  ف وت ويثثثة ارؤسسثثثات الدوليثثثةالعسثثثكرية الغربيثثثة
 م مةاركة الدول كن الغربية يف تل  ارؤسسات.يوتدع

سثعيد،: ،هث    دوارده  هثلا الطثر. جيعث  احلضثارات تثلعلم كيثف تلعثاي ف أو كمثا يلسثالل ،
 تبثثا  هثثلا ارثثاوو يةثثك  الطري ثثة ار لثثث ل وثثم مثثا جيثثرا يف العثثا ؟ أم أنثثأل ياثثلو ًريطثثة مبسثثطة 

اقثثث  تعّ ثثثثد اقالفثثثات احلضثثثثارية بثثثدل أن    وثثثثاف وتثثثؤدا  ا تضثثثثخيم اللوجوثثثات ال وميثثثثة للو 
الثثطدام حضثثارا بثثني مثثا يسثثميأل الغثثراف والعاصثثريةف وهثثد  ،هالاغلثثون، هثثو تاكيثثد وجثثود 

واحلضثثارات كثثن الغربيثثةف وبياوثثا ااسثثالم والكون و يوسثثيةف وعلثثث الغثثرا أن حيسثث   دارة هثثلا 
 .2االلطدام،
كثث  مثثا أًثثلن الغثثرا مثث  معثثار  وعلثثوم مثث  احلضثثارة ااسثثالميةف ومثثا اكلةثث أل مثث  ثال ثثاً: مثث   
ة يف ااسثالمف ومث  مثا عرفثأل الغثرا عث  الثدور الكبثن الثلا لعبثأل ااسثالم ضثارية ًالقثقدرة ح

يف  نثثاض الع ثث  والعلثثم والداا ومةثثاركلأل يف باثثال احلضثثارة اانسثثانيةف ومثث  كثث  مثثا ميكثث  أن 
   اانسثثان واالرت ثثال باحلضثثارة البةثثريةف مثث  كثث  هثثلا وكثثننف ال يريثثدهثثلا الثثدي  رسثثل بي دمثثأل 

و ،هالاغلثثثون، وقثثث  يف اا ثثثكاليةف وهثثثو يسثثثاهم إثثثلن  الغثثثرا أن يصثثثحح عالقلثثثأل بااسثثثالمف
 الاظرية يف دف  الغرا  و االلطدام مسل بالً بااسالم.

                                                 

والبحثوث واللوثيثإلف  ااسثرتاتيجيةسو  نعلمد نصو  ار الة م  الرتمجة العربيثة الصثادرة عث  مركثز الدراسثات  1
 مصدر سابإل.
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مف في ثول: ، ن الاثزا  وفثإل سالم والغرا باعلبارن تاري  نزا  ولداويصور تاري  العالقة بني اا
سثثثاةف فبعثثثد لثثثعود  1300ًثثثث االن سثثثام بثثثني احلضثثثارتني الغربيثثثة وااسثثثالميةف مسثثثلمر ماثثثل 
مف ومثثث  ال ثثثرن احلثثثادا 732ااسثثثالمف انلوثثثث اكلسثثثا. العثثثرا للغثثثرا والةثثثمال يف تثثثور عثثثام 

عةثثثر  ا ال ثثثرن ال الثثث  عةثثثرف حثثثاول الصثثثليبيون باجثثثا. مؤقثثثت ااتيثثثان بارسثثثيحية واحلكثثثم 
ار دسةف ومث  ال ثرن الرابث  عةثر  ا ال ثرن السثاب  عةثرف قلثب األتثراك سيحي  ا األراوي ار

الةرق األوسث والبل انف واسلولوا علث ال سثطاطيايةف  الع مانيون اريزانف ومدوا سيطر م علث
يثةف ال ثوة الع مانوحالروا فيياا مرتنيف ويف ال رن اللاس  عةر وأوا   ال رن العةري  وم  انيار 

والةثثثرق األوسثثثثف وهثثثلا الل اعثثث  فروثثثت بريطانيثثثا سثثثيطرة الغثثثرا علثثثث معظثثثم  ثثثال  فري يثثثا 
أن ياحسثثرف بثث  قثثد عمثثرن قرونثثاً بثثني الغثثرا وااسثثالم لثثيض مثث  ارثثرجح العسثثكرا الثثلا ميلثثد 
 يصبح أك ر ًطراً،.
ب  اربا ثر ، ن البثؤرة ارركزيثة للاثزا  يف ارسثل  :هلن العالقثة ي ثول ،هالاغلثون،وع  مسل بليات 

 .ةالكون و يوسيسلكون بني الغرا ودول  سالمية،ف ويضيف  ليوا 
نا ثثثثثب وكيثثثثر ًارجيثثثثثة سثثثثاغافورا ،كيةثثثثثورا دبوبثثثثاين، الثثثثثلا  ثثثثثارك يف ف يال ثثثثدن هثثثثلا الطثثثثثر.

حيثث  يعل ثثد أن هثثلا يكةثثف عثث  ال ةثث  يف ووثث   فارطارحثثات الا ديثثة لاظريثثة ،هالاغلثثون،
و الصثثنيف وهثثلا عيثثب ايثثت يف مثث  ااسثثالم ألعامثث  لثثاحلة وقثثادرة علثثث الب ثثال لل  سثثرتاتيجية

 .1الغرا
ًثال  مثا يطرحثأل ،هالاغلثون، حيثلر وكيثر اقارجيثة ال رنسثي األسثبإل ،آالن جوبيثأل، مث  وعلث 

علثث يف اجلزا ر جيب أن حي اا أن الوو  م  ا لداد ماامل عدم الل اهم بني الغرا وااسالمف و 
وثث   ارلوسثثثف وعلثثث األوروبيثثني أن يلسثثاللوا عثث  الاظثثر يف ارثثد  الطويثث   ا العالقثثات بثثني 

 .2ماامل عدم الل اهم اللا يبدو اليوم سا داً بني ال  افلنيف وكل  يةك  موو  قلإل ًطن
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وباللاكيد فليض م  لثاعم الغثرا هثلا اللثوتر يف عالقلثأل بااسثالم وتصثوير العالقثة دا مثاً علثث 
ف وتصحيح العالقة  ا خيدم مسل ب  اانسان قاعدة الصدامف فولا ما يابغي أن يعاد الاظر فيأل

 واحلضارة اانسانية.
ف نظريلثثثثأل بثثثثالاظر  ا مصثثثثاعم الغثثثثرا ووثثثثبث هيمالثثثثأل علثثثثث العثثثثا رابعثثثثاً: يؤسثثثثض ،هالاغلثثثثون، 

قالبوثثا مصثثاعم الغثثرا يف الاطثثاق العثثاريف ومثث  والثثدواف  الثث  ياطلثثإل ماوثثا هثثي دوافثث  سياسثثية 
ز االن سثثثام يف العثثثا ف وترسثثثي  ال روقثثثات اقطثثثنة يف طبيعثثثة هثثثلن الثثثدواف  أن تسثثثاهم يف تعزيثثث

األجثثدر بثثأل أن ي ثثدم احلضثثارة علثثث السياسثثة ال أن ي ثثدم السياسثثة االجلمثثا  اانسثثاينف وكثثان 
 علث احلضارة.

ومثثثا  لاجثثثثأل يف هثثثثلن اررحلثثثة احلساسثثثثة وال الثثثثلة مثثث  تثثثثاري  العثثثثا  هثثثو أن ن كثثثثر  ووثثثثوعية 
كالتأل وأكماتألف ال أن نعمإل هلن ارةكالتف ولع  هلا وبطري ة جادة يف  ًراش العا  م  مة

كثثثان يابغثثثي لثثثأل أن يؤسثثثض أطروحلثثثأل علثثثث أروثثثية مووثثثوعية مثثثا وقثثث  فيثثثأل ،هالاغلثثثون،ف الثثثلا  
 1وقاعدة علميةف يرتف  فيوا ع  الدواف  السياسية.

يكثثثثون لثثثثلن األطروحثثثثة أا دور يف  ًثثثثراش العثثثثا  مثثثث  مةثثثثكالتألف ب ثثثثدر دورهثثثثا يف  ال لثثثثلل 
ارةثثكالتف يف الوقثثت الثثلا حيلثثاش فيثثأل العثثا   ا أطروحثثات تلجثثاوك رواسثثب  تضثثخيم هثثلن

تراكمت وت اقمت األكمثات الث  يكثاد خيلاثإل ماوثا العثا ف وال كال  ك وال ات احلرا الباردةف 
ا والرتبثثثوا االقلصثثثادالثثثبع    يغثثثن مثثث  طري لثثثأل يف الل كثثثنف وال كال ار كثثثر أو السياسثثثي و 

العثلاا الثلا فور يف فل  مصاحلأل وياظر  ا العا  مث  هثلن الزاويثةف وااعالمي يف الغرا يد
والةيةثانف ال تعثين  لف وماسثاة الصثومااوبورونثدحص  يف البوساة والرس ف وملابح روانثدا 

 . ي اً  كا   ترتبث  صاحلأل لأل
 هثثلن هثثي الع ثثدة ال دميثثة واقطثثنة الثث   كثثم ع ليثثة الل كثثن يف الغثثراف الثثلا ال يضثث  ن سثثأل

م  أمم العا ف ب  ير  كاتأل يف جانبف وك  احلضارات كن الغربية يف جانثب موو  اللكام  
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يف البثثثثارك للسياسثثثات العاريثثثة سثثثثيلم   آًثثثرف ويعثثث  عثثث  كلثثثث  ،هالاغلثثثون، ب ولثثثأل:  ن احملثثثور 
 .وباقي الدولالعالقات بني الغرا 

 ت كن الغربية..وهو ي سم األمم يف العا   ا قسمني: احلضارة الغربية واحلضارا
ف ومث  ار ثرتض أن تثدً  هثلن يف طثور انبعثاث احلضثاراتان العثا  بونظرية ،هالاغلون، تابئ 

 احلضارات يف الطدام م  الغرا.
لحة هثلا االفثرتاضف هث  يف اعل ثاد الغثرا أن لثيض مث  مصثلحة العثا  أن  ع وهاا نلسالل 

لعثثثا  ملثثثاًراً ملخل ثثثاًف وهثثثو أن يعثثثي  اتابعثثث  احلضثثثارات؟ وهثثث  يعل ثثثد الغثثثرا أن مصثثثلحلأل 
وه  ن وم أن ار صثود مث  لثدام احلضثاراتف أن ي ثوم الغثرا ب مث  الوحيد ارل وق وارل دم؟ 

 ومواجوة انبعاث احلضارات يف العا ؟
ال يسثثلبعد أن يكثثون الغثثرا دكومثثاً إثثلا الل كثثن وإثثلن الطري ثثة مثث  اللعامثث  مثث  احلضثثارات 

مثا ولث   ليثأل مث  ت ثدم مثله  يف قمث  كث   أن يوظثف كث ف عادنم  أسوأ ما  األًر ف وهلا
 .األًر احلضارا عاد األمم والةعوا  واالنبعاثداوالت الل دم واللطور 

احلضثارا  كا بثدأ عاثد أمثة مث  األمثم فمث  الصثعب  ي افثألف ألن الامثو  االنبعاثم  كل  فإن 
حلجثثثر يف حالثثثة رض واف  ثثثبيوة بالبثثثلرة الثثث   ثثثرتق األلالنطثثثالقخيلثثثزل يف داًلثثثأل قثثثوة ملهلثثثة 

  وهاف فولا الامو وال   هو انبعاث قوة.
ت كثثناً جديثثداً مثث  الغثثثرا فوثثو أن يسثثاعد العثثا  يف  نثثاض حضثثاراتألف وهثثثلا و كا كاثثا نالظثثر 

أفضثثث  عمثثث  ميكثثث  أن ي دمثثثأل للعثثثا  واانسثثثانيةف ولديثثثأل الك ثثثن اثثثا ميكثثث  أن ي دمثثثأل يف هثثثلا 
لعثثثا ف حثثث  ال يكثثثون سثثثبباً يف الثثثطدام احلضثثثاراتف ا ثثثال.. ال أن يصثثثبح ع بثثثة أمثثثام ت ثثثدم ا

ف وباللثايل يف تكثوي  األًثر عث   دراك حاجلثأل للحضثارات وارةكلة أن الغثرا ال كال عثاجزاً 
رؤية ع النية  جيابية يف فومأل وعالقلأل إثلن احلضثاراتف فوث  يصثبح ال ثرن احلثادا والعةثرونف 

تاثثدمو فيثثأل احلضثثارات  نن،ف عصثثراً ميكثث  أكمثثا ي ثثول الصثثيينف ،ليوبيايثثان، يف ن ثثدن ،هالاغلثثو 
؟ وارومثثثة األلثثثعب هثثثي عمليثثثة  ن ثثثاك الاثثثال أن سثثثوم مثثث  ًثثثالل الل اعثثث  واللوافثثثإل يف الثثثرأا

رو. بان سثثثوم أا  ويثثث  الاثثثال اقثثثانعني اررتعثثثدي   ا بةثثثر ح ي يثثثنيف وال ريثثثب يف أن  ثثثثرال 
 مثثثا يف احلضثثثارات ف وهثثثي مومثثة تلطلثثثب اسثثثلخدام ًثثنواأل ثثثإلاانسثثان هثثثي ارومثثثة األطثثول 
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ف والبثثد أن يكلةثثف الغثثرا أن العثثا  لثث  1مجيعثثاًف ولثثيض الرتكيثثز علثثث مثثا بياوثثا مثث  ًالفثثات
يروثثث لا سثثأل أن يظثث  تابعثثاً وملثثاًراً طثثول الوقثثتف ًصولثثاً وأن الثثوعي باحلضثثارة كمثثا ي ثثول 

 هالاغلون ن سأل أًل يف اللزايد.
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 حضارة أم حضارات: أوالً 

 
رتا  باحلضثارات األًثر  كثن الغربيثةف ألنثأل يعثي  ال ثوة وع ثدة الل ثوقف جيد الغرا لعوبة يف االع

وأن علث األمم والةعوا أن ت لدن وتاًل ماثأل احلضثارةف وقثد انل ثد ،هالاغلثون، تصثور الثبع  بثان 
ولعثث  مثث  حسثثاات نظريثثة ،هالاغلثثون،  رة الغربيثثة هثثي حضثثارة كونيثثة كليثثة تااسثثب كثث  الاثثالفاحلضثثا
وهثثو يعل ثثد بثثان ال ثثروق بثثني  العاريثثة الواحثثدةفر ف ون ثثدن لاظريثثة احلضثثارة باحلضثثارات األًثث اعرتافثثأل

 مث احلضثارات ليسثت فروقثاً ح ي يثة فحسثبف بث  هثي فثروق أساسثيةف فاحلضثارات تلمثايز الواحثدة 
وللاال يف احلضثارات آرال الل ثة عث  العالقثات  اللغة وال  افة والل اليد والدي فاألًر  يف اللاري  و 

نسثثان وال ثثرد وا موعثثة وارثثواط  والدولثثةف والبثثال واألباثثال والثثزوش والزوجثثةف وآرال الل ثثة بثثني اهلل واا
نلثاش قثرونف ولث   ل ثي سثريعاًف  احل وق وارسؤوليات واحلرية والسلطة وارساواة. وهثلن ال ثروق حول

 فلسياسثثيةالسياسثثية والاظثثرة ا األيثثديولوجياتات بثثني االًلالفثث نثثا فثثروق أساسثثية بدرجثثة أكثث  مثث  
 الازا  ال يعين العاف.كما أن  فات ال تعين الازا  بالضرورةاالًلالفو  فويضيف ،هالاغلون،

حدث عاوا ،هالاغلون، هي بني سب  أو  اين حضثارات كبثنةف هثي الغربيثة لاحلضارات ال  يو 
الالتيايثثةف واألمريكيثثة  واألرثوكوكسثثية و يوسثثية واليابانيثثة وااسثثالمية والاديثثة والسثثالفية والكون

 .واافري ية
وعثث  ن ثثدن لاظريثثة احلضثثارة الواحثثدة ي ثثول ،هالاغلثثون،ف ، ن  ثثوكش العثثا  الواحثثد الثثلا ي ثثول 

ارة عارية  املة قا مثة الن أو مث  ارثرجح أن ت ثوم يف السثاوات ال ادمثةف ومث  ضان هااك حب
كة متيثثز البةثثر موا ماثثل آال  السثثاني بسثثمات مةثثرت سثثتديوي أن الاثثال يلسثثمون الن وقثثد االبثث

 فوكانت هلن السمات علث الدوام ملس ة م  وجود ث افات الل ة جثداً  ع  األنوا  األًر ف
ن ث افة عارية أو حضارة عارية  املة تبزى النف تاًل أ كاالً الل ثة ال يصثمد أا  وم ولة 

دول والاثثثثن السثثثثلوفيايني والصثثثثرا والعثثثثرا واليوثثثثود  ماوثثثثا حثثثث  لللمحثثثثيال العثثثثابرف وال ثثثثول 
وارسثثثلمني وأهثثث  الليبثثثت والصثثثيايني واليابثثثانيني واألمثثثريكيني يالمثثثون مجيعثثثاً  ا حضثثثارة  ثثثاملة 

 واحدة حددها الغراف هو هروا م  مواجوة احل ي ة.
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مثا كانثت  كمثأل حضثارة واحثدة  كالمف واللثاري  يف كث  أكمالثأل وح بثألال   يف لحة هلا ال
و كا كانثثثت  دموافمسثثثلويات رقيوثثثا وت ثثثبثثث  أك ثثثر مثثث  حضثثثارةف وهثثثلن احلضثثثارات تل ثثثاوت يف 

الواليثثات ارلحثثدة األمريكيثثة مت ثث  يف الوقثثت الثثراه  ال طثثب الواحثثد سياسثثياً أو عسثثكرياًف فإنثثا 
فوااك اليابان وأرانيثا والامثور السثيوية ال ادمثة ب ثوة  ا ت ل د هلن ال طبية الواحدة اقلصادياًف 

الم الثلا يعلث  الديانثة األك ثر انلةثاراً يف العثا  مث  فوااك ااس فالعا ف وت ل دها ث افياً أيضاً 
 بني ك  الديانات وال  افات العارية.

و كا كاثثا نل ثثإل مثث  ،هالاغلثثون، علثثث تعثثدد احلضثثاراتف فثثإا مثثاكا يريثثد أن يصثث  ب ولثثأل بصثثدام 
احلضثثارات؟ هثث   ا انلصثثار حضثثارة واحثثدة وهثثي حضثثارة الغثثرا علثثث كثث  احلضثثارات؟ وهثث  

احلضارات أن يلولد الصدام اللا يصورن باألك ر توتراًف وأك ر اسلدامة وعا ثاً م  طبيعة تعدد 
عارية؟ فما هي فا دة هلا اللعدد  كا كثان يصث  بالعثا   ا هثلن وارر ح لللصعيد  ا حروا 

 الاليجة؟
وارعادلة السليمة أن الدعوة  ا تعدد احلضارات يابغي أن تراف وا دعوة للحثوار واللعثار  بثني 

 حلضاراتف ال  ا الطداموا.ا
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 حضارات ونهاية التاريخـصدام ال :ثانياً 

 
اللسثر  الثثلا م ولثة نايثة اللثثاري  ،ل رنسثيض فوكويامثا، كانثثت ملسثرعة يف أحكاموثا و ليلوثثاف 

أف ثثثدها العمثثثثإل والاضثثثثوف فلثثثيض إثثثثلن السثثثثوولة خيلثثثزل اللثثثثاري  ويعلثثثث  عثثث  نايلثثثثألف ويف ح ثثثث  
 األفكار وال لس ات باللات.

انثثا جثثالت ت سثثناً للحثثوالت السياسثثات بةثثرتك هثثلن ار ولثثة مثث  م ولثثة لثثدام احلضثثاراتف تو 
اللحليث ف واكلسثثبت يف وهثثي األسثبإل يف هثلا  فالعاريثةف واسلةثرافاً لعثا  مثثا بعثد احلثرا البثاردة

حياوثثا  ثثورة واسثثعة عكسثثلوا ا ثثادالت وارطارحثثات العاريثثةف  ا أن تراجعثثت وتركثثت مكانثثا 
 م احلضاراتف ال  جالت علث ًالفواف ون داً لا.ر ولة لدا
  يعثثين نايثثثة ياا ثثاد السثثثوفي،هالاغلثثثون، م ولثثة نايثثثة اللثثاري  ب ولثثثأل: ار ولثثة بثثان انيثثثار  وقثثد انل ثثد

ة تعثثاين مثث  مغالطثثة البثثدي  اللثثاري  واالنلصثثار الةثثام  للدمي راطيثثة اللي اليثثة عثث  العثثا ف هثثلن ار ولثث
الوحيثثد للةثثيوعية الثثلا  ثثا  يف احلثثرا البثثاردةف بثثان البثثدي  ها  ا االفثثرتاض وترجثث  جبثثلور  الوحيثثدف

 هي الدمي راطية اللي اليةف وأن كوال األوا يؤدا  ا عارية ال انية.
 وال وميثثثثة وهيماثثثثة االسثثثثلبداديةبيثثثثد أنثثثثأل مثثثث  الواوثثثثح أن هاثثثثاك   ثثثثكاالت عديثثثثدة مثثثث  الازاعثثثثات 

  حالة جيدة يف عا  اليوم.يفتزال  ال يف الصني ال ة السوق م لما هو احلال الةركاتف و يوعي
واثثثثاك مجيثثثث  البثثثثدا   الديايثثثثة الثثثث  ت ثثثث  ًثثثثارش العثثثثا  ارثثثثدرك   ثثثثاييض فواألمثثثثر األك ثثثثر أمهيثثثثةف 

األيديولوجيات العلمانيةف والثدي  مركثزا يف العثا  احلثدي ف ور ثا كثان ال ثوة ارركزيثة الث   ثرك 
قثد كسثب العثا   ا األبثد بسثبب انيثثار عل ثاد بثان الغثرا الاثال و ةثدهم يف ارسثل ب ف واال

 لية د  كرور أجو .يالةيوعية السوفي
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 ميـتقدير وتقو

 
 ن نظريثثثة لثثثدام احلضثثثاراتف مثثثا هثثثي  ال واحثثثدة مثثث  األطروحثثثات الثثث  حاولثثثت تكثثثوي  رؤيثثثة 

 كثثن ا اهثثات الل  حثثدبعثثد احلثثرا البثثاردةف وهثثي تعثث  عثث   مسثثل بلية للسياسثثات العاريثثة رثثا 
 فآًثر ألابت يف جانبف وأًطات يف جانب ولعلوااالسرتاتيجي األمريكي يف هلن اررحلةف 

أًثر  ولعث  بعضثوا موجثود وعلثث  توهي ليست آًر األطروحاتف وباللاكيد هااك أطروحثا
ف فكثثثم مثثث  األفكثثثار احليويثثثة والامثثثة الثثث  ال تاًثثثل مكانلوثثثا يف العثثثا  كمثثثا األمهيثثثةدرجثثثة مثثث  

 بع  األفكار ال  تكسب  ورة واسعة وهي علث درجة أق  م  األمهية.يابغيف ت ابلوا 
والسثثثؤال الثثثلا يطثثثر. علثثثث م كثثثرا العثثثا  العثثثرل وااسثثثالميف أيثثث  هثثثي أفكارنثثثا وأطروحاتاثثثا 

اال اهات السياسية واحلضثارية حول اجلادة يف ت ومي اللحوالت العارية واسلةرا  ارسل ب ف و 
وقثث  ااسثثالم والعثثا  ااسثثالمي مثث  الاظثثام العثثاري ومةثثكالتأل رثثا بعثثد احلثثرا البثثاردةف وعثث  م

مثثا يسثثميأل الثثدكلور ،وجيثثأل كثثوثراين، اسثثللباعاً فكريثثاً وماوجيثثاً نلجثثاوك ميكااثثا أن حثث   فالكثث  
ت روأل مركزية الل كثن االسثرتاتيجي يف العثا  يف الل كثن احمللثي يف أطثرا  العثا ف هثلا الل كثن 

 .1ردود ال ع  ليض أك ر  طارحيان ع  اللا ال خيرش يف أكلب األ
وليض لحيحاً ال ثول بثان م كثرا دول العثا  الاثامي تا صثوم األدوات واألدبيثات يف تكثوي  

 لعاراا ارعالر..  سرتاتيجيةت وميات 
وهثثثثثلا يؤكثثثثثد وثثثثثرورة  نثثثثثاض ارراكثثثثثز االسثثثثثرتاتيجية ومعاهثثثثثد البحثثثثث  العلمثثثثثي كات االهلمثثثثثام 

والعثثثا ف فمثثث  هثثثلن ارراكثثثز وارعاهثثثد يابغثثثي أن تلبلثثثور وتلةثثثك   سثثثل بليات العثثثا  ااسثثثالمي 
 2األطروحات االسرتاتيجية واألفكار احلضارية وارسل بلية.
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 البند الثاني

 تعارف الحضارات

 
وثثثحية عبثثثول وجثثثثأل نب ثثثثث  كاورثثثااقثثثثنف فالوتثثثأل يف وجثثثأل جثثثثانول ارضثثثيل سلبةثثثر رثثثاكا ال ن
 ؟ال ضية فالكلم ف ث علث اجلانب ارظلم يف جانول

 هاا أثرنا اللعرض للمواوي  التية:
 

 معلوماتـالحضارات في ظل ثورة ال أوالً:

ب ضث  هثلن ال ثورة ت لصثت  ألبركت ظثاهرة جديثدة يف عاراثا ارعالثر هثي ثثورة ارعلومثات  ك أنث
الزمثثان علثثث اركثثانف وت ثثدم العلثثم علثثث وانلصثثر لا الكوكثثبف بثثني أطثثرا  هثث البعيثثدةارسثثافات 
 ف أو ح  اجلبالف ت ف حجرة عسرة دون مهة اانسان.البحارفلم تعد اجلغرافياف 

هلا الوو  اجلديد أتا. لألمم أن ت ف بوعي أك  علث ارةثكالت وارعضثالت كات الطثاب  
ومضاع ات مل اوتثةف كمةثكلة البي ثةف إا ا لم  اانساين كافة بلداعيات  وال  يلاثرالعاريف 

ةف والثثد ل الكثثوينف واألمثثراض ال لاكثثةف واللزايثثد السثثكاينف وتثثاثن ون ثال اريثثانف وتثثدمن الطبيعثث
 اللكاولوجياف والل اية احليوية..  ا جانب قضايا انلواكات ح وق اانسانف واحلريات العامة.
يف هثثثلا اراثثثامل اجلديثثثد مثثث  األفكثثثار وارعلومثثثات بثثثركت بعثثث  ار ثثثوالت لل ثثثدم رؤيثثثة يف ت سثثثن 

الًثرف و ا. العا  ولياكة ماظور جديد يف العالقة بني اللات ال   ل ارسلجداتحركة هلن 
للعا  وبع  هلن ار والت مزجت بني السياسة وال  افة يف تكوي  بايلوا ار اهيمية يف نظر ا 

 .1الطاب  السياسيف وهو الطاب  األبركاقارجيف وبعضوا الًر أًلت 
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تسثثثثلطي  أن ت ثثثثول ال،ف وأكثثثثدن  هثثثثلا مثثثثا حثثثثاول أن ي بلثثثثأل لثثثثاحب كلثثثثاا ،اليابثثثثان هثثثثي الثثثث 
وهثو يلحثدث عث  تراجث  لثورة الامثوكش األمريكثي عاثد المعثات  فألسفرنسيض فوكوياما، ن ،

 ك قثثثال: ،يف الك ثثثن مثثث  المعثثثات الةثثثرق األقصثثثث كثثثن الةثثثرق األوسثثثث األقصثثثث يف آسثثثياف 
 ا الةثثثيوعيةف وقبثثث  جيثثث  أو جيلثثثنيف القثثثث الامثثثوكش األمريكثثثي  عجابثثثاً مثثث  تلثثث  ا لمعثثثات 

الدرجثثة الثث  كثثان أهلوثثا يلماثثون أن تصثثبح المعثثا م يف يثثوم مثث  األيثثام نسثثخة أًثثر ف وجثثزلاً 
م  هلا الامثوكش أمثا اليثوم فثندد الك ثنون يف  ثرق آسثيا اليثوم االنل ثادات الث  وجووثا ر ثيض 
وكرال سثثثثاغافورا السثثثثابإل ،يل كثثثثوان يثثثثو،  ا أمريكثثثثا والثثثث  هثثثثاجم فيوثثثثا الدمي راطيثثثثة األمريكيثثثثة 

ومثثا نثثلو عثث  كلثث  مثث  أمثثراض  اجلماعيثثة ت ةثثت وسثثث ا لمثث   فتركيزهثثا علثثث احلريثثة ال رديثثةو 
الةثثعوا يف  ثاألمريكثيف حيثث  يعل ثثد أن اللجربثة األمريكيثثة ليسثثت م ثثاالً حيلثل ف وعليثثأل فعلثث

 .1 رك ت ليدن،الوقو  يف  اب تل  اراط ة 
لثثاري ، الثثلا حثثاول أن هثثلا الكثثالم يثثا  ليكةثثف عثث  تراجثث  عاثثد لثثاحب م ولثثة ،نايثثة ال

 .ي دم الغرا علث أنأل ملص  يف ناية اللاري  ل لس لأل الدمي راطية اللي الية
أًثثل باللاثثامي داًثث  احلضثثارة الغربيثثة ن سثثواف وعلثثث مسثثلو   ثثرا ح موايثثة هثثلا تيثثار الا ثثد و 

 .2وعلمية الل ة م  قمة الم  الاخبة يف الغراف ويف لور وأ كال ملاوعة والل ة
الامثثوكش الغثثرل يف اا ثثال ولثثا  الل ثثدمف  علمثثادايضثثاً داًثث  الغثثرا مثث  أًثثل حيثثلر وهاثثاك أ

كل  لا سثوا مث  داًث  بي لوثا وهويلوثا ويطالب ا لمعات واألمم كن الغربية يف أن تكلةف 
صوليلوا.  ًو

السابإل ،مارليسول ل د ع ت ع  هلا اال ان األًن بووو. مسلةارة ر يسة الوكرال ال رنسي 
م 1995يف كلاإا ،ت لب العا : جيوبوليلي  ال رن احلادا والعةري ،ف لدر يف سثاة  تورن،
الثة يف أوروبثثاف  :قالثت   يعثد الغثرا يكلثب اللثاري ف فالثثدول الغربيثة ن سثوا باتثت ملاكمثة ًو

                                                 

فرنسثثثيض فوكويامثثثا: احل ثثثوق ال رديثثثة وتاثنهثثثا السثثثلل علثثثث الامثثثوكش األمريكثثثي م ثثثال نةثثثرن يف جريثثثدة الةثثثرق  1
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ف ل ثثد تثثرك تعثثدي  السثثري  للعثثودةعثث  هويثثة رواجوثثة الليثثار الضثثاكث حيثث  بثثدأت تبحثث  لثثا 
األوروبية وتسارعت االًلالالت م   ة عةر  االثاوكاً داًلية يف الدول ماسرتخيت  ك يةات اق

ا وارت ثثثثا  معثثثثدالت البطالثثثثةف ومثثثث  كلثثثث  فاألكمثثثثة ليسثثثثت اقلصثثثثادية االقلصثثثثادجثثثثرال الركثثثثود 
 ب  هي أيديولوجية أيضاً. ففحسب

ولكاثثثأل أد  أيضثثثاً  ا اللةثثثكي  جبثثثدو  كثثث   فل ثثثد أد  سثثث وس الةثثثيوعية  ا كيثثثادة اربثثثادر
 طروحةف وألبحت الدمي راطيات تبح  لا سوا ع  هوية  جيابية.ار ال ريبةسياسية الش الاماك 

أمثثا الرأتاليثة فلثثم تعثثد مبثثدأ  وتبعلوثثا اللي اليثثةف ةاالجلماعيثوهكثلا تثثدهورت مكانثثة الدمي راطيثثة 
تعبوياًف واألكمثة احل ي يثة تكمث  يف اارث االسثلعمارا ومث  ارؤسثف أن دول العثا  ال الث    

كمثثا فةثثلت يف   يثثإل كلثث  مثث  ًثثالل روابثثث   ففيمثثا بياوثثالضثثام  المك  مثث  تعزيثثز أوالثثر تثثل
 يف  فري يا بةك  ًا . ةاالجلماعياللعاون الل ليدية أو 

وظوثثرت يف العثثا  العثثرل وااسثثالمي هويثثة ديايثثة ملطرفثثةف كمثثا ظوثثرت يف آسثثيا الةثثرقية  ثثاكش 
 ًالة. جلماعيةا

كرافيثثثة لثثثلن ال ثثثو  و ا والديااميكيثثثة الدمياالقلصثثادوال  ثثث   ن لثثعود ال ثثثو  اجلديثثثدة يف آسثثثيا 
الثدويلف وال ثو  الكاماثة يف هثلن ال ثارة ليسثت ماديثة فحسثبف  ثول مركثز ال  ث  ترتجم جيداً 

ومثثثث  ارالحثثثث  أن الثثثثدول السثثثثيوية الصثثثثاعدة تلبثثثثىن مثثثث  الن  ثثثثوكش تاظثثثثيم سياسثثثثي ًثثثثا  
مثثثث  الامثثثثوكش كمثثثثا يسثثثثل يد مثثثثا أمكاثثثثأل   فاأللثثثثولاقثثثث ة اليابانيثثثثة يف احملافظثثثثة علثثثثث يسثثثثلوحي 

يف أن هثثلن ارظثثاهر ت بثثت مثث  جديثثد أن الغثثرا   يعثثد يكلثثب وال ريثثب  فالثثدمي راطي الغثثرل
 .1،اللاري 

الل ثثدم واحلضثثارةف و  فثثالغرا علثثث مةثثار  ال ثثرن احلثثادا والعةثثري    يعثثد حيلكثثر احلداثثثة و 
نايثة اللثاري  كمثا ظث   ث  نواجثأل وال  يف هلا العثا ف وال هثي األم ث فهي الوحيدة  تعد  ربلأل

 ال أن هثلا هي األك ر ت دماً مث  بثني حضثارات العثا ف و ن كانت حضارتأل  فح اً ،فوكوياما،

                                                 

حزيثران يوليثو  10 –لادن  –جلديدةف قيض جواد العزاواف احلياة قرالة يف ت رير فرنسي ع  العالقات الدولية ا 1
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تابعث  ماثأل أك ثر مث  ي ظثة يف ظث  عثا  الل دم  وم حولأل  كوك يف أن يب ث  ا ما ال ناية 
 م  بني أمة..

 
 ءانكفاء وتشاؤم وعداصدام الحضارات ثانياً: 

ف وقد وجد لبثة ن داً وسجاالً م  أنةث األفكار تداوالً  نلالاغلو تعد م ولة لدام احلضارات 
فيوثا مثا ي ثنهم ويل ثت نظثرهم يف ت سثن  ون  ا ح ول الل ةف وجدوالي  يالمم  ار كري  ال

وهثثو ،جثثيمض  -ف هيالغلثثون ولثث وا أحثثد مال ثثداحيثث  اللحثثوالت العاريثثة ارلسثثارعةف موجثثة 
،هثلا السثؤال الثلا ي ثرض ن سثأل علثث اجلثدل الثدا ر حثول الةثؤون الدوليثةف  ثال: ف -،كورت

فجثر   هالاغلثون، الثلا ي والً و ثثارة للجثدل مث  جانثب ،لثامو وقد جالت أك ر ااجابات 
 .1م وومأل حول تصادم احلضارات لداماً كبناً بني الكلاا،

ث أن يطثور فكرتثأل حثول ار الثة وكان م  ارؤكد أن جيد ،هالاغلون، م  البواع  ما يةجعأل عل
مف  ا كلثثثاا يلوسثثث  فيثثثأل 1993الثثث  نةثثثرها يف دوريثثثة ،فثثثوري  أفثثثنك، الةثثثؤون اقارجيثثثة عثثثام 

 كيثور لثاا عث  ،سثاميون أند وسثرت، يف نيو ويلعمإل يف دراسة هلن ال كثرةف وقثد لثدر هثلا الك
 .م1996بعاوان ،لرا  احلضارات و عادة لياكة الاظام العاري، ساة 

ول هالاغلون بان يرس  فكرتألف ويلوس  يف تدعيموا واالسلدالل عليواف بعثد أن كثان ول د حا
م  ارلوقث  أن جيثدد الاظثر فيوثاف باعلبارهثا اثرد فروثيةف ورثا تعروثت لثأل مث  ن ثد معثريف واسث  
مثث  أوسثثاس علميثثة وأكادمييثثة عديثثدةف ومثث  كوايثثا وأبعثثاد الل ثثةف يف الغثثرا والعثثا  ااسثثالمي 

 األقصث. ودول  رق آسيا

                                                 

تصادم ا لمعات الغربية  و نظام عاري جديد: ،جيمض كورتف ال  افة العاريةف الكويتف ملف عا  ما بعد  1
هثث هثلا ار ثال جثزل مث  1417مف لث ر 1996ف يوليثو 7ف  77احلرا الباردةف الساة ال ال ثة عةثرةف العثدد 

دراسثثة للكلثثاا وهثثو أسثثلاك العلثثوم السياسثثية بكليثثة سثثوارمتورف نةثثرها بعاثثوانف ،الصثثدام احل ي ثثي، نايثثة ًريثثف 
 م.1994
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يصثغي  ا هثلا الا ثد وداعيثأل وحججثأل ودوافعثألف ويعيثد الاظثر كان مث  ار ثروض إالاغلثون أن 
 أا ركثب مث  الةثطث وارغثاالة و  يعثر وجوثة نظثر علميثة ن سثيةف لكاثأل  مبارووو  ماطل اً 

ال يضث  ن سثأل يف عليثأل أن وكثان  فاهلمام للا احلجم م  الاظر العلمثي الثلا وجثأل  ا نظريلثأل
وقثثثف الثثثدفا  الثثثلا ي ثثثرض عليثثثأل اللمسثثث  الةثثثديدف والثثثلا يغلثثثب اجلانثثثب الا سثثثي علثثثث م

اجلانثثب العلمثثيف لثثحيح أن الا ثثد ال حيمثث  معثثأل لثث ة االثثزام وال ي ثثرتض بثثأل أن يبعثث  علثثث 
ال ثثثاهرف لكثثث  مثثث  ار ثثثرتض أن أا نظريثثثة احلماليثثثة تلعثثثرض  ا ن ثثثد إثثثلا احلجثثثثم  االنصثثثيا 

لل  يسثثلدعي االهلمثثام إثثلا فثثم ولثثة ،لثثدام احلضثثارات، والك افثثة والاثثو  الثثلا تعروثثت لثثأل 
وتا يح هلن ار ولةف بغ  الاظر عما يالوي  ليأل هلا الا دف و دراجأل يف  طار الل كن يف بلورة 

 الا د..
واحل ي ثثة أن مثثا كهثثب  ليثثأل ،هالغلثثون، هثثو لثثحيح مثث  حيثث  الواقثث  الثثلا عليثثأل العثثا  اليثثومف 

 سثثواف وعثث  رؤيلوثثاحضثثارة مثث  احلضثثارات ارعالثثرة عثث  ن  فاوعيثثة الرؤيثثة الثث  تعثث  عاوثثا كثث 
الثثلا نعيةثثأل اليثثوم هثثو تصثثادم بثثني احلضثثاراتف و ثث  علثثث لآلًثثرف يالوثثي إثثا  ا اللصثثادمف و 

 ا ال مال عدة قرون م  الزمان...هلا 
ولع  اللا اًللف هلن اررةف هو أن الغرا هو األك ر  حساسثاً إثلا اللصثادم واألك ثر تعبثناً 

 ارخثثاو ف وهثثو يثر  ت ثثدم ولثثعود بعثث كلثث  ،ااحسثال الثثلا يسثثلبط  بعث   فجيثاً لثثألوترو 
احلضثثثارات يف ال ثثثارة السثثثيوية بالثثثلاتف وهثثثلا الل ثثثدم يلحثثث  بصثثثورة واوثثثحة يف دول جاثثثوا 

اموعة الامور كات الامثو السثري ف وهثي ،كوريثاف تثايوانف سثاغافوراف  رق آسيا ويف م دملوم 
ا ال رنسثثثي ،جثثثاك أتثثثايل، يف كلابثثثأل االقلصثثثاد  عثثثاوم الباحثثث  وقثثثد عثثث ف، ندونيسثثثياماليزيثثثاف 

وعثثددهم باربعثثة ،تاياثثات، ف ثثث وهثثم ،كوريثثاف تثثايوانف  1،مالمثثح ارسثثل ب  أو ًطثثوس األفثثإل،
 هون  كون ف ساغافورا،.

                                                 

 .75مف   1991ن لأل ع  ال رنسيةف أمحد عبد الكرميف دمةإلف دار طاللف  1
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وهااك توجض يف الغرا م  أن انبعثاث احلضثارات وتصثاعدهاف قثد يثدف  إثلن احلضثارات  كا 
وعثثدوان م وال ثوة ميّكاوثا مث  االنل ثام رثا قثام بثأل الغثرا مث  تثدمن ولثلت  ا مرحلثة مث  الل ثد

 ونب للن احلضارات يف ال رون اراوية وح  اليوم.
واجلانب اللا أبد  فيأل ،هالغلون، هو يف اراوجية ال  أًرش إا هثلن ار ولثةف وووث  لثا بايثة 

ر ولثةف و  ثا يف االفرتاوثثات لثثيض يف امث  ارعثار  اللارخييثثة علثث قثدر مثث  اللماسث ف فاجلديثد 
اللحليثث  اللثثارخيي والثثربث ارلماسثث  ألجثثزال ملاثثاثرة مثث  األحثثداث والوقثثا    ويفالثث  خيثثرش إثثاف 

 1اللارخيية وارعالرة.
يضثثثثا   ا كلثثثث  الطري ثثثثة الثثثث  تعاملثثثثت إثثثثا وسثثثثا   ااعثثثثالم ومؤسسثثثثات الاةثثثثر األمريكيثثثثة 

عث  اجلمث  يلثو سثم اقيثاسف هثلا فضثالً عث  واألوروبية م  هثلن ار ولثة والث  اسثلطاعت أن  
  ن هلن ار ولة جالت يف وقت يعي  فيأل العا  كم   ول وانل ال.

الثث  ألثثدرت الكلثثاا يف نيويثثوركف قثثدمت الكاتثثب علثثث أنثثأل يف أمهيثثة ،جثثورش كياثثان، فاجلوثثة 
احلثرا اجلامعي األمريكي الثلا ووث  نظريثة احلثوال الةثيوعية بعثد نايثة الدبلوماسي واألسلاك 

لثثثيض نايثثثة ارةثثثاك  العاريثثثة ال انيثثثةف وهثثثا هثثثو ،هالاغلثثثون، ي ثثثول بثثثان ال ضثثثال علثثثث الةثثثيوعية 
 .2العاريةف و ن حضارات العا  ال ال  سلةك  اقطر اجلديد علث احلضارة الغربية،

م بثدأ اللوسث  الضثخم 1500مث  سثاة ،ابلثدال  هلن احل ي ة عادما قثال:ول د أكد هالغلون، 
ف االسثلعماريةعلث أكلثب احلضثارات و ًضثاعوا لسثلطلأل أثاال كل  م  اليماة  للغرا ومتك 

 .3ويف بع  احلاالت دمر تل  احلضارات،
 أجثث  حثثوار بثثني احلضثثارات،ف  ك أكثثدوهثثلا مثثا كةثثف عاثثأل ،روجيثثأل كثثارودا، يف كلابثثأل ،مثث  

قد و رف عصر الاوضةف ليض حركة ث افية وحسبف ب  والدة مواكبة أجنبت الرأتالية واالسلعما

                                                 

 63ككي اريالدف ارسالة احلضاريةف    1
 م.1997نيسان  –أبري   13ف 896ظر احلوار اللا نةرتأل الة ا لة م  ،هالغلون، لادنف العدد ان 2
ف االثاثني 12547انظر مراجعة علث كلاا ،لدام احلضارات، عبد اهلل ب  علي العليانف احليثاةف لاثدن العثدد  3

 م.197متوكف يوليوف  7
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فيوثثا بالطبيعثثة وا لمثث   اانسثثانهثثدم حضثثارات أتثثث مثث  حضثثارات الغثثرا باعلبثثار عالقثثات 
وبثثااليف بثثدل أن يكثثون كروة الازعثثة اانسثثانيةف واللثثاري  احل ي ثثيف أا اللثثاري  الثثلا يركثثب 

وثثاعلوا اانسثثانية بسثثبب الل ثثوق الغثثرل حثثول الغثثراف قثثد يكثثون تثثاري  فثثر  أيرتكثثز أن عثث  
أهثثثدا   ا اسثثثلخدام ت ايثثثات السثثثال. والبحثثث  عثثث  رجثثث   ا ت ثثثوق ث افثثثةف بثثث  الثثثلا ال ي

 .1عسكرية وعدوانية،
،عبثثد احللثثيم هربثثرت، قولثثأل: ،قثثام الغثثرا علثثث أسثثال ماطثثإل ن ثثي ويضثثيف الباحثث  ال رنسثثي 

وتثثدمن احلضثثارات األًثثر ف وكثثان قيثثام  سثثبانيا وهثثي أول قثثوة كربيثثة معالثثرة ت ثثوم يف أوروبثثاف  
م عثث  1492لة حثثرا دامثثت ألك ثثر مثث  أربعثثة قثثرونف  ك أسثث رت يف عثثام كثثان قياموثثا حصثثي

تثثثدمن األنثثثدلض كواحثثثدة مثثث  أهثثثم ن ثثثاس اا ثثثعا  احلضثثثاراف ويف ن ثثثض العثثثام أيضثثثاً قامثثثت 
ثثالل قثثرن واحثثد ف ثثث   يبثثإل مثث  امثثو  ما ثثة مليثثون نسثثمة   سثثبانيا بغثثزو ال ثثارة األمريكيثثةف ًو

نسمةف فالغزو قد ماليني سو  عةرة  –وبيني وهم السكان األلليون لل ارة عاد ولول األور 
بلاظثيم  ثارة  سثبانيا وفرنسثا و نكلثرتا وهولاثدا بعثد كلث  أهل  تسعة أعةثار السثكان وقامثت 

عثثثث  ن ثثثثال ال ثثثثو  البةثثثثرية يف ال ثثثثارة األمريكيثثثثةف بعثثثثد ا ثثثثاكر الثثثث  أقاموثثثثا العبيثثثثد لللعثثثثوي  
ن ثث  ما ثثة مليثثون  فري ثثي مثث  ال ثثارة لسثثكان ال ثثارة األلثثليني مثث  الاثثودف    ثثرال و  ناألوروبيثثو 

ويف  فلباثال قاثاة بامثاالصيايني هلن ال و  باسلخدام حي  قامت  السودال  ا ال ارة اجلديدةف
الوقت ن سأل قامت فرنسا يف بدايات ال رن العةثري  باسثلناد العمثال مث  الثبالد ااسثالمية يف 

لا ثث  لعمثثوم ال ثثارات مثث  تصثثميم  ثثال  فري يثثا للعمثث  يف ماثثاجم فحموثثاف وترافثثإل االسثثلعباد ا
 .2 جرامي للدمن ب ية احلضارات،

                                                 

اف بثثثثنوتف بثثثثاريضف ماةثثثثورات عويثثثثداتف  بريثثثث  حثثثثوار احلضثثثثاراتف روجيثثثثأل كثثثثاروداف ترمجثثثثة: د. عثثثثادل العثثثثو  1
 .8مف   1978

 65ككي اريالد: ارسالة احلضارية   2
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واحلضثثثارات األًثثثر  كثثثان علثثثث درجثثثة مثثث  العاثثثف  األمثثثمفالسثثثلوك الثثثلا أظوثثثرن الغثثثرا  ثثثان 
 1أية حضارة م  احلضارات ال   دث عاوا ،هالاغلون،. نوال سوة   تظور 

أك ثثر ت ايثثةف وبا ثثكال وأ ثثاس  وال يثثزال الغثثرا ميثثارل هثثلا السثثلوك العثثدواين وبثثادوات جديثثدة
 ملعددة أك ر ورراً.

ف ثد  أما  كا أًلنا احلضارات ال دمية للبحر ارلوسثث والةثرق األوسثث وألوروبثا والاثد والصثني 
كانثثثثت دليثثثثةف و قليميثثثثة يف أحسثثثثث  حثثثثال كمثثثثا ي ثثثثول: ،برنثثثثثارد لثثثثويض، يف معثثثثرض ن ثثثثدن لثثثثثث 

ة عاريثةف لكث  ارسثكونة ااسثالميةف وااسالم ان لحثا علثث مومثو ن ،ارسيحية  –،هالاغلون، 
كانت الباد ة يف  جياد حضارة ملعددة   – ك املدت علث أجزال كبنة م  آسيا و فري يا وأوروبا 

أبعثد بك ثن مث  أقصثث حثدود وقد املدت  ف  افاتف و ا حد ما ملعددة ال اراتالف و األعراق
 ثود حثاالت مث   ا  كثن ارسثلم أن  يعر  ع  العو  2فولللوا ال  افات الرومانية واللاسلية

ال ثز  الاثاجم عث  االوثطواد الثديين وعثثدم ت ثدير العبثادات األًثر ف فالكث  يةثود أن مرحلثثة 
وتاثثثثثو  وتعثثثثثاي  سثثثثثلمي بثثثثثني األفثثثثثراد واجلماعثثثثثات والثثثثثديانات ااسثثثثثالم كانثثثثثت مرحلثثثثثة تعثثثثثدد 

 .3واًلال  أ اس احلياة والسلوك والعبادات،
غلثون، أن يوجثأل أنظثار الغثرا  ا اللحثديات اقارجيثة بثركت ويف الوقت اللا حاول فيأل ،هالا
وهثو ،جثيمض كثورت، الثلا أراد أن يل ثت أنظثار الغثرا  ا  فم ولة أًثر  مث  أحثد مال ديثأل

الثلا ًثرش سألف وهثو االسثلالاش وم  الغرا ن أن الصدام احل ي ي سو  يكون داً  الغرا 
ن الصثثثدام احل ي ثثثي بثثثني أ  كهثثثب  ا ،بثثثأل يف نايثثثة م الثثثة كلبثثثأل مال ثثثداً فيثثثأل ،هالاغلثثثون،ف حيثثث

احلضارات ل  يكون بني الغرا ن سألفف وطر  أو أك ر مث  البثاقنيف بث  سثيكون لثداماً بثني 
                                                 

 – 130مف   1991احلركثثة ااسثثالمية ومعثثا  ارثثاوو احلضثثاراف ككثثي ارثثيالدف بثثنوت: دار البيثثان العثثرلف  1
 م.1984ساة  15ف ن اًل ع  الة الطليعة ااسالميةف العدد 131

ف ترمجثة: فثؤاد حطثيث 7/2/1997  سعث  ا العاريةف برنارد لويضف الس نف بنوتف اجلمعثة م لااسالم أو  2
 م.1997ع  دورية ،فوري  أفنك، األمريكيةف كانون ال اينف  باس 

 ااسثثثثرتاتيجيةعصثثثثر الغلبثثثثة: اكلةثثثثا  أمريكثثثثا وارركزيثثثثة األوروبيثثثثةف وليثثثثد نثثثثويو ف بثثثثنوتف مركثثثثز الدراسثثثثات  3
 .174مف   1992والبحوث واللوثيإلف 
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الغثثثرا ومثثثا بعثثثد الغثثثراف داًثثث  الغثثثراف وقثثثد بثثثدأ هثثثلا الصثثثدام بال عثثث  داًثثث  ع ثثث  احلضثثثارة 
 ا الكيثان السياسثي الغربيةف يف أوساس طب ة ار   ني األمريكينيف وهو يالةر الن م  الع   

واًل آًثر كبثناًف يثدور هثلن ارثرة يف أوسثاس احلركثات اللي اليثة األمريكيف وتةود اللسثعيايات  ث
باألفكثار احلدي ثة الث   سياسة األمريكيةف والللني تؤماثانواحملافظة الللني تعدان الكيان ارالكم لل

 ت دموا الع يدة األمريكية.
ن مصثثدر الطاقثثة السياسثثية الن هثثو الكثثوادر ارؤماثثة باللعدديثثة ف ثثي أوسثثاس اللي اليثثنيف جنثثد أ

ال  افيثثثةف أمثثثا بثثثني احملثثثافظنيف فمصثثثدرها ارلثثثدياونف وهثثثؤالل اللي اليثثثون وأول ثثث  احملثثثافظونف ال 
 ثثثثإل يليؤماثثثثون باحلضثثثثارة الغربيثثثثةف فثثثثاللي اليون ملواف ثثثثون مثثثث  المثثثث  ملعثثثثدد ال  افثثثثاتف بيامثثثثا 

حثثثثول مثثثث ف سثثثثيظ  يف  قبثثثث  احلضثثثثارة الغربيثثثثةف وي ثثثثور السثثثثؤال احملثثثثافظون مثثثث  الاصثثثثرانية أو مثثثثا
الواليات ارلحدة علث  ميانأل باحلضارة األمريكية؟ وم  سيؤم  إا  ا يك ي ألن حيارا وي ل  

 .1وميوت يف سبيلواف عادما تلصادم احلضارات؟،
وهثثو  فدةلةثثاؤم كبثثن يف الواليثثات ارلحثث اسثثل ب  م ولثثة ،لثثدام احلضثثارات، بواقاللثثة فالعثثا 

الولف اللا أطل لأل عليوا جريدة ،وا ثاط  بوسثت،ف ألنثأل ركثز علثث مثا ي ثرق احلضثارات ال 
 علث ما جيمعواف كما كهبت  ا كل  الة ،نيوكوي ،.

ثال ثثاً: ارةثثكلة األساسثثية يف العثثا : وارةثثكلة العاريثثة احلاليثثةف كات ماةثثا ث ثثايف أوالً وقبثث  كثث  
 يديولوجيثة  لثراعاتالعاريثة ال ا مثةف والث  سثو  ت ثومف   يلف وم  اقطا اعلبار الصثراعات

العاريثثة ار بلثثةف كمثثا تثثدل تبا ثثنها سثثو  تكثثونف  واالن سثثاماتأو اقلصثثادية بالدرجثثة األواف 
 ن   تعمث  اانسثانية ماثل اليثوم علثث اجلااإثاف  ب  ك   يلف لراعات ث افيثة ارصثدرأواًل وق

)يف  هالغلثونود السياسثة العاريثةف علثث حثد تعبثن و ،تصادم احلضارات، هو الثلا سثو  يسث
ف  ن هثي تابعثت مسثن ا 1993لثيف عثام  foreign affairsأفثنك  فثورنم ثال لثأل يف الثة 

الثث  انلوجلوثثا حثث  النف وقثثد ورد يف كلثث  ار ثثال اروثثمف الثثلا  ااحلاليثثة وأمعاثثت يف الثثدرو 
 اًل.ا لأل كامم  كل  موًل ك نةف نال جدير بان نناًل عليأل 

                                                 

 .21ال  افة العاريةف ملف عا  ما بعد احلرا الباردةف مصدر سابإلف    1
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يف  ا حضثثثثارة معياثثثثة سثثثثو  يكثثثثون لثثثثأل  ثثثثان ملزايثثثثد  االنلمثثثثالي ثثثثول الكاتثثثثب: ، ن  ثثثثعور 
ارسثثثل ب ف وسثثثو  يصثثثوى العثثثا   ا حثثثد كبثثثن الل اعثثث  بثثثني حضثثثارات سثثثت أو سثثثب ف هثثثي 

رة ف واحلضثثارة اليابانيثثةف واحلضثثاةسثثيالكون و يو ات الغربيثثةف احلضثثارة احلضثثارات التيثثة: احلضثثار 
األمريكيثثةف ور ثثا احلضثثارة  -األرثوككسثثيةف واحلضثثارة الالتيايثثة -السثثالفية ااسثثالميةف واحلضثثارة

و  ت ثوم علثث طثول اقطثوس ال  افيثة الث  ت صث  بثني سثاافري يةف والصراعات ارومة ال ادمة 
 هلن احلضارات،.
تبسثيث األمثورف والثلا يعاياثا ماثأل كل  ار ال م  ن د و ريح وم  ا ام  ل يأل وال يعاياا هاا ما

العثثا ف وال خيلثثال  ليوثثا هثثي دعثثوة أن أمثثران: أولمثثا أن نثثلكر أن الاليجثثة األساسثثية الثث  أراد 
،الجمثة ااسثالميةف علثث حثد تعبثننف وأنثأل عثزك بثلل  مواقثف ك ثن سيما الغراف  ا م اومة 

ني يف الواليثات ارلحثثدة ويف أوروبثثاف وأيثثد مثزاعموم الثث  تثثر  يف ااسثثالم يمث  الكلثثاا الةثثوفيا
 لعدو الةام  والكام ، للغرا.،ا

 نبثولة -حلضارات )أياً كانثت تلث  احلضثاراتاحول لرا   –واألمر ال اين هو أن ما جال فيأل 
 كا تثثثثاب  العثثثثا  مسثثثثنتأل احلاليثثثثةف و  يسثثثثلخلال مثثثث  لثثثثرا   الظثثثث سثثثثو  تصثثثثدق يف أكلثثثثب 

 فتضثارااحلللحويث  هثلا الصثرا   ا حثوار بثني الالكمثة  الثدرولاحلضارات اللا بدت بوادرن 
ال دميثة ميةي مةثيلأل البّد واقعة  كا ظ  العا  علث عاادنف وظ   وكارثة احلوار بني احلضاراتف

 ن  ي اً   يك .االل ليديةف ك
كطرسة علث أقوالأل بطر. م والت أدهث وأمّرف  م  معوا معا   الغلونه يرّد بع  ًصوم  

هثو حضثارة واحثدة ووحيثدةف هثي  سثل ب  ول بعضوم  ن اللا سثو  يسثود يف اراألقويالف ك
أهليثثثة مثثث  طثثثراك ال ادمثثثة لثثث  تكثثثون سثثثو  حثثثروا احلضثثثارة الرأتاليثثثة الغربيثثثةف و ن الصثثثراعات 

بثني  لثرا أن احلضارة العارية الةاملة ال  سو  تبثزى لث  يكثون فيوثا هؤالل  ويضيف جديد؟
ا العثود ارروثّي ال وميات أو بني احلضاراتف ب  لراعات نامجة ع  عدم ارساواة )ف ث( وهثل

م لثث  احلضثثارة العاريثثةف ف هثثوف يف نظرنثثاف لثثا ا ماطثثإل سثثيطرة الغثثرا علثثث ارعمثثورة وسثثيادتأل 
 وأًطر ما تلعرض لأل يف مسن ا  و ارسل ب .
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 مية وحيدة:ـرابعاً: مخاطر الدعوة إلى ثقافة عال

سثا   يف أكمثة الاظثام هي ث افثة الغثراف هثي مسثالة ار الدعوة  ا ث افة عارية واحدة ووحيدةف
 العاري ومسل بلأل.

أيضثاً وال سثيما يف ويف العثا  ارل ثدم - ال الث  بوجثأل ًثا  ولطارا اسلاكر ار كرون يف العا 
 ي.الدعوة  ا هيماة ال  افة األمريكية وطراك احلياة األمريك -أوروبا

 
 الدوائر الثقافية الثالث

 ثالثاً ماداحة:   األمم تضم دوا ر  ن ث افة أا بلد م  البلدان أو أية أمة م
  هثثو مصثثدر للغثثىن  فهثثي دا ثثرة ،ال  افثثات احملليثثة، الثث  ال  لثثو مثث  تاثثو األوا الثثدا رة

 واقصب.

  بكاملوثثثاف وتضثثثم أ ثثثاس السثثثلوك هثثثي دا ثثثرة ،ث افثثثة األمثثثة، أو )الدولثثثة( والثثدا رة ال انيثثثة
 اها.وال  متيزها م  سو  لديوافارادا وارعاوا اقالة السا دة 

  الثثثدا رة ال ال ثثثثة هثثثثي دا ثثثثرة ،ال  افثثثة العاريثثثثة، الثثثث  تل اعثثثث  مثثث  ال  افثثثثة ال وميثثثثة وتغايوثثثثا
ال  ثثايفف و الل ثثدم العلمثثي عثث  طريثثإل  ديثثدها وعثث  طريثثإل ومتاحوثثا ال ثثدرة علثثث احليثثاة 

  بوجأل ًا . واالتصالوثورة ارعلومات 

  لثثدا رة ال ال ثثة دا ثثرة مثث  دون  ثث   ا اتسثثا  ا يثثؤداوان ثثالا العثثا   ا قريثثة واحثثدةف
اسثثلالا أن حيثثول دون ر أن مصثثلحة العثا  ال  افثة العاريثثةف كثن أنثثأل مث  اروثثم أن نثلك

صوليلواف وأن جيلاب والدة ث افات هجياثةف  هلن ال  افة العارية لل  افات ال ومية ًو
ها أو ث افات تابعةف تثلوا يف ال  افثة العاريثة وت  ثد م وما ثا اللاتيثة الث  ت ثو  وحثد

 لإلنسانية. علث أن تضم  اسلمرار عطا وا ال  ايف ال لّ 
المالف ال مث  قبيث  الواقث ف اللمييثز بثني ت اعث  ال  افثة ال وميثة مث  وقد يبدو م  قبي   

كلليومثثثاف وبثثثني كوبثثثان ال  افثثثة ال وميثثثة العاريثثثة و ّدثثثال معاروثثثا ال  افثثثة العاريثثثة ت ثثثاعالً خيصثثثب  
 اقالة.
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عث  اقصثيب اكث  دومثاً يف الواقث   كا انع ثد العثزم عليثألف و كا مثا انطلثإل م ث  هثلا الل اأن  بيد
 العا  يف طريإل احلوار الصادق الازيأل.

 
 : تفاعل الثقافات هو الـمخرجثالثاً 

الث   عث   اومالدوث اال  افات كطبا  األفراد ال تصدق عليوا أحكام ال يمف ولك  ماوثا تا ث
لاد كثثث  ماوثثثا عطثثثاؤن ارل ثثثرد لإلنسثثثانيةف وهثثثلا العطثثثال يسثثثال ثثثرد ي  ثثثد كاتثثثأل  ن هثثثو ف ثثثدهاف ول
  األلثثالة ال  افيثثة لكثث  أمثثةف وت ثثدم اانسثثان  ثثو مزيثثد مثث  ًصثثوبة وكثثىن   ثثدار مثثا يعثثّ  عثث

ف رخلل ثثةف وتبثثادل اللجثثارا ال كريثثةاانسثثانية لثث  يكثثون  ال بل اعثث  حصثثاد ال  افثثات العاريثثة ا
 و ًصاا بعضوا الًر.

م ثثث  هثثثلا الل اعثثث  بثثثني ال  افثثثات العاريثثثة يابغثثثي أن يثثثؤدا يف الاوايثثثة  ا  وكثثثين عثثث  البيثثثان أن
ت ارا عملي قوامأل وو  اموعة م  ،ال وابت العارية ال  افية، ال  يابغي أن تعمث  ال  افثات 

وقبولثا أمثرمم اكث   كا هثو  فمجعيوا علث احرتامواف وتعميثإل جثلورهاف وتوليثد م ث  هثلن ال وابثت
ار احل ي ثيف وحثّ  دث  فثرض ،ثوابثت، ث افيثة معياثة أو بلثد معثني علثث العثا   ّ  ع  طريإل احلو 

 كلألف واادعال بانا هي وحدها ،ال وابت العارية،.
ف تطوثن ث افثة  ار العثدوان ال  ثايف،ف ويعثين كلث رقال العم  علثث ، كالثة آثثلطلب م  مجي  ال وي

عوا األًثر ف ومثا فيوثا باللثايل مث  ك  أمة اا فيوثا مث  تزويثر للح ثا إل ارلصثلة ب  افثات الةث
 افثثثة الغربيثثثة ومثثثا فيوثثثا مثثث   ثثثثارة لألح ثثثاد بثثثني ال  افثثثاتف ويصثثثدق هثثثلا بوجثثثأل ًثثثا  علثثثث ال 

للاري  ال  افات األًر ف وم   لي  دّر  ألفكارها وأنظارها اراوثية واحلاوثرةف علثث تزييف 
 بية ااسالمية. و ما جند بوجأل ًا  يف موقف ال  افة الغربية م  ال  افة العر 

علث أن األمر ال ي لصر علث تصحيح ارواقف السلبية ال  ت  وا ال  افات بعضوا م  بع ف 
الصثاً ًلثواً مث  الع ثد  ب  هو يسللزم فوق هلا ًطوات  جيابية تكةف فيوا ك  ث افة كةث اً 

ر يف عما  ملأل م  حصاد ال  افات األًر ف وعما للن ال  افات يف اراوي واحلاور م  دو 
 تكوياوا وتطويرها.
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فال  افثثة الغربيثثةف مثث اًلف مثثدعّوة  ا  بثثراك دور ال  افثثة العربيثثة ااسثثالمية يف ت ثثدموا ويف انطثثالق 
احلضارة العلمية اللجريبية احلدي ةف ب  بيثان دور بثالد الةثرق يف ظوثور ارسثيحية ويف احلضثان 

التيايةف فضالً عث  متجيثد ال ثرآن الكثرمي ارسيح اللا تكلم بالراميةف و  يلكلم باليونانية أو ال
للمسثثثثيحف وعثثثث  احلضثثثثان الدولثثثثة العربيثثثثة لإلسثثثثالمية للمسثثثثيحية والثثثثدا اني إثثثثا )وسثثثثواها مثثثث  
الثثثديانات(ف وقثثثد كلثثثب أك ثثثرهم باللغثثثة السثثثريانيةف بثثث  البثثثّد لثثثلن ال  افثثثة الغربيثثثة مثثث  أن تةثثثن 

يف األنثثدلضف ومثثا   فيثثأل مثثث   مثث  العدالثثة وارسثثاواة الثثلا  ثثادن العثثرالبصثثدق وأمانثثة  ا ا
متاكش ث ايفف ب  سثكاين فريثدف اًثللث فيثأل ال ثوطي بثالعرل والالتيثين بثال براف وأد   ا والدة 

 مركَّب ث ايف فل.
ويف م ابثثث  كلثثث ف البثثثد لل  افثثثة العربيثثثة ااسثثثالمية مثثث  أن تةثثثن بثثثدورها  ا ال  افثثثة اليونانيثثثة 

سثثثيما يف عصثثثورها اللهبيثثثةف كمثثثا البثثثّد مثثث  أن تعثثثي والالتيايثثثة الثثث  اقلبسثثثت ماوثثثا الك ثثثنف وال
بعمثثثإل مثثثا يف ال  افثثثة الغربيثثثة احلدي ثثثة مثثث  م ومثثثات احلضثثثارة العلميثثثة ال  افيثثثةف ومثثث  رو. اقلثثثإل 
واابدا ف وم  قدرة علث تسثخن الكثون لإلنسثانف ومث  عطثال كبثن ال ياكثر لإلنسثانية مجعثال 

 يف ك ن م  اريادي .
لرا  ال  افات، هو ارخرشف والعا  اليوم يازلإل يف مازلإل ًطن حثني  ن ،حوار ال  افات، ال ،

حياول أن يبح ف أمام تكاثر ارخاطر العارية وتعاظم ارةكالت الداًلية يف البلدان ارل دمثة 
ن سواف ع  ،كب  فدال، يرد  ليأل موسيأل وبلوانف ب  حياول أن جيعث  ماثأل ، بليسثاً،  عث  طريثإل 

دا  ا ردود فعث  مث  أوا ويثر احل ثا إلف وم ث  هثلا اروقثف يثؤ بثأل للز جود عاج  وسثري  ي ثوم 
 ف وأن يلعام  م  ارلوم باللايل تعاملأل م  ، بليض،. بليضنلا جوا أن يلحول ارلوم  ا 

 ن ا ام أمة أو  عب مث  ًثالل ث افلثألف واالكدرال إثلن ال  افثة والاظثر  ليوثا علثث أنثا مصثدر 
 يرد عليوا رداً لادراً م  األعماق واألحةال. للةرور طعاة قاسية ال بد أن

ت الةثثعوا مركثثب كثثن اثثد وداولثثة باثثال ا لمثث  اانسثثاين العثثاري اجلديثثد علثثث أن ثثاض ث افثثا
وكن اك ف ول  يؤدا  ال  ا تاجيو بثؤر الصثرا  العثاريف وال بثد أن ي ثر يف أكهثان ار كثري  

يثثثثلكروا م ولثثثثة بثثثثول سثثثثارتر الةثثثثونة: )الًثثثثر يف العثثثثا  ارل ثثثثدم أن ال  افثثثثات وثثثثرورية لثثثثألفوأن 
 ورورا لوجودا(.
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هثلا  انطثالقوحني نثدعو  ا احلثوار ال  ثايف بثني احلضثاراتف نؤكثد مث  ورال كلث  علثث وثرورة 
 احلوار م  ماطل ني أساسيني:

أولمثثثا: الازاهثثثة ال كريثثثة ال  افيثثثةف تلثثث  الازاهثثثة الثثث  يابغثثثي أن تلثثثوافر لثثثد  ار كثثثري  )ولثثثد  
ف مبيلثةبني ال  افات م  دون ما أفكار  احلوارم  ار كري (ف وال  تف ب  علث  بدف  السياسيني

اكليثثال الع ثثول  وتصثثميم أبيلثثأل علثثثاض ً يثثةف ومثث  دون مثثا مكثثر أو كيلثثة ومثث  دون مثثا أكثثر 
والا ولف ومعاداة ربادر احلريةف وملحدثني بوجأل ًالة عث  اثاطر ،تسثطيح، ال  افثة العاريثة 

 با اس ال  افات ارخلل ة.ث واحدف بدالً م   كاا وا ولياكلوا علث  
وقثثثد أنكثثثر هثثثؤالل ار كثثثرون أن تكثثثون يف العثثثا  ث افثثثة  وكجيثثثة واحثثثدة تعلثثث  قثثثدوة لسثثثواهاف 

مث   ثريح الغثرا إاف ولع  ما نةود اليثوم  قاأن تلو  للح األًر ويلوجب علث ال  افات 
عاريثثة وحيثثثدة   ال  ثثايف الثثداعي  ا ث افثثثة ابثثثاثثثاطر هثثلا ارلإلسثثالم وث افلثثألف أبلثثث  دليثث  علثثث 

أهثم مثا يكلسثب مث   افثت هثلن الثدعوة مثا جنثدن يف ال  افثة الغربيثةف  لع ب  واللسانف الوجأل 
ل يثثة واجلماعيثثة تكثثاد تثثؤدا  ويف ال  افثثة األمريكيثثة بوجثثأل ًثثا ف مثث  آفثثات وعلثث  ن سثثية ًو

 .اللواال أل للل ك  لوحدتأل و ي و طم بلضام  ا لم  فيوا 
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 من خالل هذه المنطلق ات يمكننا أن نخلص إلى النتائج اآلتية:
الضثثالل العثثاري هثثو الضثثالل ال  ثثايفف وسثثبي  حثث  مةثثكالت العثثا  يابغثثي أن جثثوهر  -1

يثثلم بالدرجثثة األوا عثث  طريثثإل معاجلثثة مةثثكلة ،ال  افثثات، ارخلل ثثة يف العثثا ف وكلثث  
 .رالداالك أو اال ام أو بدالً م  الصرا  باللجول  ا احلوار ااجيالف 

ااطثثار الثثلا يابغثثي أن يثثلم مثث  ًاللثثأل حثثوار ال  افثثات هثثو ااطثثار ال ثثوميف ويسثثللزم  -2
اللحديثد  م  حياة العثا ف وهثلاهلا  ديد ار صود م  هلا ااطار يف اررحلة احلالية 

األورول يف السثثابإل ميثثرتان يف ًطابثثأل أمثثام ال رثثان قثثد يلخصثثأل قثثول الثثر يض ال رنسثثي 
ورة أن   وثثر عثثف وكلثث  يف حدي ثثأل عثث  الوحثثدة األوروبيثثة و 1995ور كثثانون ال ثثاين  ثث

قثثثال: ، ن أوروبثثثا ال  افثثثات  الثثث  تثثثدعو يف البايثثثان األورول  حيلثثث  البعثثثد ال  ثثثايف العثثثام
  ليوا[ هي أوروبا الدول ال ومية ود ال وميات  أا ود الازعات ال ومية ارلعصبة[.

اللوفيثثثإل بثثثني  هثثثييف بدايثثثة ال ثثثرن احلثثثادا والعةثثثري ف العثثثا ف روحثثثة أمثثثام ارطارةثثثكلة فواحلثثثإل 
نزعثثة قويثثة  ثثو الوحثثدةف  ثثو تكثثوي  تكثثلالت كبثثنة بثثني  نثثزعلني تسثثودان العثثا  اليثثومف فواالثث 

يف  نيف  ربة باال الوحثدة )أو اال ثاد أو الكون دراليثة األوروبيثةف بث  كمثا جنثد جندنالدول كما 
يف ماظمثثة  نجنثثدارلحثثدة األمريكيثثة وكاثثدا واركسثثي ف أو كمثثا  دثثاوالت اللوحثثد بثثني الواليثثات

دول جاثثثول  ثثثرقي آسثثثياف أو يف ماظمثثثة الثثثدول اافري يثثثةف أو يف جامعثثثة الثثثدول العربيثثثثةف ويف 
بالسيادة واالسثل اللف الوقت ن سأل نزو  معاكض يدف  األقليات ااثاية أو الدياية  ا ارطالبة 

 أن كيثثو  م ثث  هثثلن الازعثثات ا زّ ثثة ار للثثة مثث   ثثانأل أن بثث  باالن صثثال أحيانثثاًف وال  ثث  يف
 حييي م  جديد عا  ال رون الوسطث.

وهثثو ارومثثة الثث  يابغثثي أن يضثثطل  إثثا  -كمثثا يضثثيف ميثثرتان- ني هثثلي  اراثثزعنيواللثثاليف بثث
 ثثو اللجمعثثات  اال ثثان ثثوم ال ثثرن ال ثثادم اجلديثثدف وهثثلا اللثثاليف يثثلمف عثث  طريثثإل العثثا  علثثث 
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 ف علثثث أن تكثثون يف لثثلب هثثلن اللجمعثثات تثثدابن واوثثحة وملموسثثة مثث  أجثث  محايثثة الكثث  
 1األقلياتف ًي  تةعر هلن األقليات بالطمانياة وتؤكد كا ا ووجودها.

 ثثرعة ح ثثوق اانسثثانف والثث  الثث  أكثثد ا وهثثلا احلثثوارف يابغثثي أن ياطلثثإل مثث  ال ثثيم اانسثثانية 
أكثثثد ا مبثثثادر ارسثثثيحية األواف والثثث  تلل ثثثي يف ف كمثثثا األساسثثثيةأكثثثد ا ماطل ثثثات ااسثثثالم 

ًامتثثثة ارطثثثا  مثثث  ال ثثثيم اانسثثثانية الثثث  قامثثثت عاثثثدها سثثثا ر الثثثديانات وال لسثثث ات الكثثث   
 وال  افات الك   يف العا .

 ال عاثثثدما كي ثثثت ث افلوثثثا وسثثثخر ا ألكثثثراض اقلصثثثادية  اليووديثثثة يف األلثثث  ث افثثثة و  ت سثثثدو 
    فالسثثثث ة الكيثثثثان الصثثثثويوينف نعثثثثين بثثثثأل ييةثثثثايوها ليبثثثثوفيل حثثثثد أوسياسثثثثيةف وهثثثثلا مثثثثا أكثثثثدن 

yeshayuhe leilovitz  عثت يف كلثاا  ثون عاوانثأل الةثعب 1994عام ف ويف ندوات لأل مجف
دوماً  ثعباً يف  تالدولةف ف د أكد هلا ال يلسو  كو ارااك  الديايةف أن اليوودية كان واألرض

دولثثثة يومثثاً مثثثا يف اللثثثاري ف و  ثثا هثثثي وعثثثي وارتبثثثاس و  تكثثث  ارا ثثثف كمثثثا أنثثثا ليسثثت ،دولثثثة، 
الثث  تثثرف  أن يكثثون مثث  ح وثثا السثثيطرة علثثث  ال ثثيمف تلثث  وقيملوثثابال  افثثة اللاتيثثة اليووديثثة 

  عب آًر.
العثثا  كات ماةثثا ث ثثايف بالدرجثثة األواف واحلثث  يكمثث  يف ال  افثثة الازيوثثة ارثث أة  كن فمةثثكلة 

العثا  وبثني دركة للروابث ال  افية ال  قامت وت وم بثني بلثدان م  تةويأل السياسة وتزيي واف وار
 علث أًر .ديانات العا  وبني  عوا العا ف والرافضة لعدوان ث افة 

ومثثا قدمثثأل الغثثرا للصثثويونية مثث  عثثون مولثثول ال م يثث  لثثأل يف اللثثاري  مثث  أجثث  كلثث  الثثوط  
العثرا مث  ديثارهمف ومث  ًثالل الدا مة لألف علث حسثاا تةثريد ماليثني وتوفن الغلبة ودعمأل 

آالم ومول  ياثد  لثا جبثني اانسثانيةف ن ثول  ن مثا قدمثأل الغثرا جثر. م ثيم يف قلثوا العثرا 
وارسثثلمنيف وسثثبب أساسثثي مثث  أسثثباا العثثدال بثثني ااسثثالم والغثثراف و  حيثثاول الغثثرا حثث  

                                                 

 Leف االًلصالثثثي باللثثثاري  احلثثثدي ف نةثثثرتأل جريثثثدة لومونثثثد Bedaridaحثثثدي  مثثث  فرنسثثثوا بيداريثثثدا  1
Monde   1995آا / أكسطض  29يف عددها الصادر بلاري. 
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العثدال مث  ألف وال نثدرا كيثف يسثلطي  الغثرا أن يث ر ن سثأل لثادق لثاليثوم ت ثدمي أا عثالش 
 للعرا وارسلمني.

اللارخييثة العمي ة روقف الغرا هلا أسباا ث افية بالدرجثة األوا ترجث   ا العثداوة  واألسباا
يدرك والغرا ال  حيملوا الغرا لل  افة العربية ااسالميةف و ا ًوفأل م  انبعاثوا م  جديدف 

  الةثثون أمثثلثثث رأسثثوا كلابثثأل ف وأولثثا وع1كلبثثأل ارللاليثثةمثث    ثثان ااسثثالمف حجمثثأل كمثثا يلضثثح 
حارثثثثثا عمثثثثثا تعثثثثثد  بثثثثثأل ثثثثثثورة اللثثثثثة  نليكيثثثثثاً الثثثثثلا  ثثثثثدث حثثثثثدي اً روما 2ال ثثثثثرن العةثثثثثري  الكبثثثثثن

األوتوماتيكية ال  تعم  بلا ا و ّ  د  اانسانف وهو يصف تل  ال ثورة اروجثودة بانثا ثثورة 
الصثثثااعة مثثث   عثثث  لثثث  يكثثثون  ثثيل أبعثثثدمثثا بعثثثد الصثثثااعةف وي ثثثول يف عبثثارة جاكمثثثة قاطعثثثة: ،

 احلضارة ال  ولدت م  الصااعة،.
 يثثثثر  أن حلثثثثول أن حلثثثثول اللثثثثة دثثثث  اانسثثثثان يف ارومثثثثات الرتيبثثثثة واألعمثثثثال الروتيايثثثثة وهثثثثو

و  حيثثثرر اانسثثثان مثثث  العبوديثثثة لآللثثثة سثثثدية الثثث  ليسثثثت مثثث  طبثثث  اانسثثثانف سثثثاجلواجلوثثثود 
للاةثاطات ال كريثة  لثأل ًيث  ي ثرى وسو  يطلإل عادن طاقات اانسانية احل ة ال  يسَّثرها اهلل

ي  يعم  والرتوحييةوالعلمية وال  افية  ة ددودة يف قليل معدودة يف األسبو  وساعاتأياماً ف ًو
 ألف ساعة يف حياتأل كلوا. 40 اليومف ب  يعم  حواا

وحلثثثول اللثثثة دثثث  فوراسثثثيليأل جباثثثة عثثثدن علثثثث األرضف وكلثثث  ب ضثثث  ،األمتلثثثة،  يعثثثدوهكثثثلا 
بثثثين البةثثثر ي ضثثثون فيوثثثا سثثثاعات للثثثئ أمثثثاك  الازهثثثة و ثثثواطئ البحثثثار بسثثثو  متاانسثثثانف و 

وال اتثثأل وأمثثاك  الاةثثاس ال  ثثايف  العلمثثيفثثراكوم الك ثثنةف كمثثا متللثثئ بثثالرواد قاعثثات البحثث  
 اانسانية احل ة. ركبات اانسان العمي ة ومااكعألوسواها األماك  وارؤسسات ال  تلل 

عىن الل ليثدا اانسان واألمتلة كاعت و اعتف وحضثارة ارصثا  بثارد  وبال ع  فاللة حّلت 
مثث   نلف كثثّن أن هثثلا كلثثأل حثثرر اانسثثان مثث  سثثلطان اللثثة دون أن حيثثرر للكلمثثة آكنثثت بثثاألفو 

                                                 

وقثد ترمجثأل امحثد دمةث ية ونةثرتأل دار عويثدات ببثنوت  1975ة عثام م  كلبثأل اررتمجثة  ا اللغثة العربيثة حضثار  1
 .1960عام 

 .1966وقد ترمجأل  ا العربية عبد احلميد الكاتب ونةرتأل دار عويدات ببنوت عام  2
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سلطان أقرانأل م  بين البةرف و  تالو ثورة ما بعد الصثااعة الل ثرى للاةثاطات اانسثانيةف علثث 
 م  األحيان فراى العاطلني ع  العاملنيف و   رر اانسان اللف أ كالاف ب  ولدت يف ك ن

 م  العبودية و  ا أًضعلأل لعبودية أقسثف عبودية العاف اللكاولوجي وال روة اجلةعة ارسلغلة.
فوثي ال تعثدو أن تكثون قثد أجثرت تلحثول  ثطر كلبثة سثلطان ارعرفثةف  ول   أًلت السثلطةف

السثثلطة ال ا مثثة دومثثاً علثثث ارعرفثثة وال ثثروة والعاثثفف  ا وثثرباً مثث  اللحثثول يف بايلوثثاف  ك ن لثثت 
 ال ابضني علث ارعرفةف وجعلت ماوم مالكي ال روة والعاف  ا جانب املالكوم للمعرفة.

وهكلا فمجلمث  مثا بعثد الصثااعة الثلا ولّدتثأل طب ثة وسثطث حلّثت دث  العمثالف ميضثي اليثوم 
تبدو ن ي  العاف وال ثروة تغثدو أدا ثا ار ضثلة  وا ال س و افرتال أباا أل أن سومف وارعرفة ن 

 الااجعة..
والم  ما بعد الصثااعة حثني ولّثد ارعرفثة وسثلطانا ولّثد معوثا اجلرميثةف وجعلوثا أك ثر قطاعثات 

 ا لم  حيويةف ووّلد العاف و حل ت اياتأل وكادها أثراً وهواًل.
الثثلا أنةثثاهاف وعلثثث تغيثثن الاظثثام ا لمثث  والسثثؤال ارطثثرو. هثثو: مثثا قثثدرة الرتبيثثة علثثث  ديثثد 

 اللا ولدها. االجلماعي
ل   ضثيف  ا الةثعاا الثوعرة واألنظثار ارلباياثة بث  ارلااقضثة الث  جنثدها لثد  ارثربني يف هثلا 

الرتبيثثثة  نا ثثثالف حسثثثباا أن ن ثثثول بإجيثثثاكف  ن ارثثثربني يف هثثثلا الةثثثان فرا ثثثإل ثالثثثثة: أولثثثا يثثثر  أ
أن المث  الغثد  مثا أن تصثاعأل الرتبيثة و مثا أال يكثون البلثة )مث  أبثرك قادرة علث تغيثن ا لمث ف و 

روسثو وكثانث قثدمياًف ومث  عفرفثوا بثرواد ،الرتبيثة احلدي ثة،ف مث ألثحاا الرتبيثة اراادي  إلا الثرأا 
 ف ولحبأل(.Lobrotارؤسسة حدي اًف م  أم ال لوبرو 

لرتبيثثة عثثاجزة عثث  تغيثثن ا لمثثث  وثانيومثثا فريثثإل ميضثثي  ا الطثثر  الًثثر ارلطثثر ف فثثن  أن ا
الثثلا أنةثثاها لثثلن الغايثثةف  االجلمثثاعيوتطثثويرنف وأن اردرسثثة ال تعثثدو أن تعيثثد توليثثد الاظثثام 

 قدمياً عا  االجلما  ال رنسي دور كوامي. اال انوم  أبرك ألحاا هلا 
 .أن الرتبية عاجزة وحدهاال را إل هو ال ريإل اللالي ي اللوفي ي اللا ير   وثال 



104 

 

 : حوار الحضاراترابعاً 

 
 واالسثثليعااعلثثث احلضثثاراتف وباجلديثثة وسثثعة االن لثثا.  باالن لثثا.أنضثثو طثثر. اتصثثف ولعثث  

، يف كلابثثأل ،مثث  أجثث  حثثوار بثثني احلضثثارات، روجيثثأل كثثارودا،اللثثارخييف هثثو كلثث  الثثلا قدمثثأل 
مف وقثثد حثثاول 1978مف ويف طبعلثثأل العربيثثة سثثاة 1977الثثلا لثثدر يف طبعلثثأل ال رنسثثية ماثثأل 

كثثارودا يف هثثلا الكلثثاا أن يوجثثأل ن ثثداً قاسثثياً لسثثلوك الغثثرا يف عالقلثثأل بثثاألمم وحلضثثارات 
األًثثر ف ويثثدعون  ا أن يعيثثد الاظثثر  ا كاتثثأل و ا الًثثر احلضثثارا مثث  ًثثارش ديطثثأل الغثثرلف 

 واالن لا. عليأل.
اتف هثثثي مثثث  اقصثثثا ال يثثثلهب الثثثدكلور ،هةثثثام نةثثثابة،  ا أن الثثثدعوة  ا حثثثوار احلضثثثار و 
ك العثا  أن البةثرية ال تسثلطي  در   ال ثرن العةثري ف ويضثيف: فكا ثا أال اين مة للاصف ز يمار

أن تلحمثث  حروبثثاً عاريثثة جديثثدةف بعثثد أن  ثثودت مثثا جلبلثثأل احلثثرا العاريثثة األواف واحلثثرا 
الكث   الث  ظث  يعثاين ماوثا ارالصثر العارية ال انية م  ويالتف   تراف وثا حلثول للمةثكالت 

عثث  ارغلثثواف كمثثا ب يثثت اانسثثانية تعثثاين مةثثكالت اجلثثو  وال  ثثر واجلوثث  وارثثرض مثث  فضثثالً 
ويعلثث  أن  1فجوثةف وتثثردا البي ثة وجاثثون الل ثدم اللكاولثثوجي واراديثة ار رطثثة مث  جوثثة أًثر ،

اانسثثثثانيةف جوانثثثثب الثثثثلعلم مثثثث  احلضثثثثارات األًثثثثر ف ارعثثثثىن احل ي ثثثثي لعالقثثثثة ارةثثثثاركة ،مثثثث  
األعظثم يرجث   ا أنثا ن ال رد ليض مركز كث   ثيلف وأن فضثلوا أتعل ف  فاحلضارات الالكربية

 .2 علاا نكلةف الًر دون فكرة مبّيلة تضمر اللاافض والسيطرة،
للغثثثن   ثثثراكلألتلضثثم  كمثثا حثثثاول ،كثثارودا،ف أن يثثثدف  الغثثثرا  ا رؤيثثة الل ثثثة للمسثثثل ب ف 

ابلكثار  قولثأل:  ن مث   ثانيث ف وكمثا يلضثح مث  علث قاعدة أن يكلةف اجلمي  مسثل ب  اجلم
علثثث مجيثث  أبعثثاد اانسثثان الثث   ثثت يف احلضثثارات مسثثل ب  ح ي ثثي أنثثأل ي ضثثي الع ثثور اثثدداً 

                                                 

يف حوار احلضاراتف د. هةام نةابألف ورقة م دمثة رثؤمتر ،ارسثلمون وحثوار احلثارات يف العثا  ارعالثر، الثدورة  1
لثثثث ر  9-7للمجلمثثثث  ارلكثثثثي لبحثثثثوث احلضثثثثارة ااسثثثثالميةف مؤسسثثثثة آل البيثثثثتف عمثثثثانف األردنف العا ثثثثرة 
 م. 1995يوليو  –متوك  7-5هث / 1416

 .191 – 190حوار احلضاراتف مصدر   2
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وال  افات الالكربيةف وإلا احلوار بني احلضارات وحدن ميك  أن يولثد مةثرو  كثوين يلسثإل مث  
 .1اًرتا  ارسل ب ف وكل  ابلغال أن يكلةف اجلمي  مسل ب  اجلمي ،

ن م  الصعب علث الغرا أن ي لاث  برؤيثة ،كثارودا،ف فوثو ًاجثة  ا أن يكثون أك ثر و كا كا
 ليض ناية الل دمف وال ناية العا ف وال ناية اللاري . فوو تواوعاًف

ك ايف ن ثثثدن لثثثث ،هالاغلثثثون،: ،قثثثد كثثثان هاثثث،برنثثثارد لثثثويض،  وقريثثثب مثثث  قثثثول كثثثارودا مثثثا قالثثثأل
ون هاثثثاك أًثثثر  يف ارسثثثل ب ف احلضثثثارات حضثثثارات مويماثثثة يف اراوثثثيف وبثثثدون  ثثث  سثثثلك

وتثثثاثنات ث افيثثثة أًثثثر  عديثثثدةف  عثثثىن أنثثثا م ريثثثة بإسثثثوامات الغربيثثثة تثثثدمو حثثثداثات سثثثاب ة 
 .2سب لوا يف الزعامةف وهي ن سوا سلرتك  رثاً ث افياً كربياً حلضارات أًر  سلا ،
ا، يف حثثثثثوار وكثثثثثان مثثثثث  األجثثثثثدر واأللثثثثثلح للاخبثثثثثة يف العثثثثثا  أن تاةثثثثثغ  باطروحثثثثثة ،كثثثثثارود

يف لثثثثدام احلضثثثثاراتف مثثثث  كلثثثث  فثثثثإن أطروحثثثثة  راتف ال تاةثثثثغ  باطروحثثثثة ،هالاغلثثثثوناحلضثثثثا
،هالاغلثثون، أعثثادت احلثثدي  واالهلمثثام مثث  جديثثد  ا م ولثثة ،حثثوار احلضثثارات، الثث  جثثالت 

م أق  ماوا.  يف سياق االعرتاض علث تل  األطروحةف وان سام الرأا حولاف لك  بًز
جثثثابر العلثثثواين، يف هثثثلن الطري ثثثة مثثث  االسثثثلعادة يف اقطثثثاا العثثثرل  وقثثثد وجثثثد الثثثدكلور ،طثثثأل

 اهلمثثاموااسثالميف مثثا يال ثدن ماوجيثثاً ومعرفيثثاًف  ك ي ثول: ،لعثث  مثا أثثثن يف ال ثثرتة األًثنة مثث  
يعيةثثثثثوا ال كثثثثثر العثثثثثرل ًثثثثثوار احلضثثثثثارات مي ثثثثث  حالثثثثثة بالغثثثثثة اللعبثثثثثن عثثثثث  عمثثثثثإل األكمثثثثثة الثثثثث  

يف حالثثثثة اللبعيثثثثة الظثثثثاهرة ارلم لثثثثة يف ن ثثثث  األطثثثثر الاظريثثثثة  األكمثثثثة وااسثثثثالميف وتلجلثثثثث هثثثثلن
وال كريثثثثة وتبايوثثثثا بصثثثثورة أيديولوجيثثثثةف أو يف اللبعيثثثثة الكاماثثثثة الثثثث  تلم ثثثث  يف فكثثثثر ار اربثثثثات 

 وار ارنات.
ف وحيثثثدد أجاثثثدة البحثثث  واالهلمثثثام وجثثثوهر األكمثثثة أن مثثث  حيثثثدد اا ثثثكاالتف وي ثثثن ال ضثثثايا

العربية وااسالميةف ويلحثرك يف  طثار  ةاالجلماعيالبي ة ال كرية و  وأولويات الل كنف ي   ًارش
 ثثثوكش معثثثريفف ومعطيثثثثات اجلماعيثثثة وتارخييثثثثةف ومصثثثاعم اقلصثثثادية وسياسثثثثيةف وقثثثيم وأهثثثثدا  

                                                 

 .9ارصدر ن سألف    1
 م الة برنارد لويضف الس نف بنوتف مصدر سابإل. 2
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الل ة  ن   تك  ملعاروة ملااقضةف مث  تلث  الث  يلحثرك يف  طارهثا الباحث  وار كثر العثرل 
 وارسلم.

بثثني احلضثثارات يف طرحوثثا األًثثن  ثثا أثثثن حثثول دراسثثة ،لثثمو ي  وقثثد ارتبطثثت قضثثية احلثثوار 
والعرل ياةغ  إلن ال ضية وتسلحوك علثث  ارووو ف فبدأ الع   ارسلمهالاغلون،ف ع  ن ض 

ف دون أن يكثثثون كلثثث  نابعثثثاً مثثث  وثثثرورة اجلماعيثثثةف أو   ثثثكالية فكريثثثةف أو مصثثثلحة أولوياتثثثأل
هثلن ا لمعثات بث  دون أن يابث  الطثر. مث  داًث  سياسية للمجلمعات العربيثة وااسثالميةف و 

عثث  سثثؤال   يابثث  ماثثأل و  مي ثث  جثثال مثث  ًارجوثثاف وقثثد حثثاول هثثلا الع ثث  أن ي ثثدم  جابثثات 
  كالية ملحةف علث األق  يف اررحلثة الراهاثة لثلن ا لمعثات العربيثة وااسثالميةف  كا مثا قثيض 

 .1ايا و ديات أًر ،ض ا يواجأل هلن ا لمعات م  ق
ار ولثة اجلثاهزة علثث ار ولثة م  كل  فإن م  ار ر أن يعاد طثر. م ولثة حثوار احلضثارات ألنثا 

 ال انيةف لك  ه  يف م دورها احللول مكانا؟.. 
هثثي األسثثال يف هثثلا مثثا يصثثعب  ثباتثثألف ف ثثد تسثثلخدم وسثثيلة اعثثرتاض ون ثثدف لكثث  أن تكثثون 

  لعثثدم وجثثود مثثا يسثثادن مثث  األدلثثة تةثثكي  رؤيثثة الغثثرا للعثثا  وارسثثل ب ف فوثثلا دثث  ًثثال
 وال اهني والةواهد.

هثث   ن البي ثثة العاريثثة ولثثلت  ا مرحلثثة مثث  الاضثثو تل بثث  فيثثأل حثثوار احلضثثارات باالسثثلعداد 
بثان يثدً  يف حثوار مث  حضثارات احليوا والل اهم ارةثرتكا لكث  هث  الغثرا يسثمح لا سثأل 

ارات األًثثثر   ضثثثواكنثثثات اراديثثثةف وهثثث  احلال جيثثثد فيوثثثا اللكثثثافؤ معثثثألف وهثثثو احملكثثثوم بع ليثثثة الل
كاحلضثثارة ااسثثالمية والاديثثة والسثثالفية واافري يثثة وحضثثارات العثثا  ال الثث ف أًثثلت تواكنثثا 
الطبيعي يف الباال احلضاراف واسثلعادت م وما ثا وقثدرا ا  ثا يؤهلوثا  ا حثوار مث  احلضثارات 

 .وارل دمة يف العا  بصورة ملكاف ة الك  

                                                 

بر العلثثواينف ورقثثة م دمثثة رثثؤمتر ،ارسثثلمون وحثثوار احلضثثارات يف األبعثثاد ارعرفيثثة حلثثوار احلضثثارات. د. طثثأل جثثا 1
 –العثثا  ارعالثثر، الثثثدورة العا ثثرة للمجمثث  ارلكثثثي لبحثثوث احلضثثارة ااسثثثالميةف مؤسسثثة آل البيثثتف عمثثثان 

 م.1995يوليو  –متوك  7 -5هث / 1416ل ر  9-7األردنف 
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العثثرل مث  ولثثد نثواة احلضثثارة العربيثة ااسثالمية عاثثدما قثال لثيض  الرسثثول الكثرمي  ل ثد ووث 
وهكثلا تعثي  أملاثا يف العصثر الوسثيث يف  فربيثةف ولكث  مث  تعلثم العربيثةم  أا عرل أو أم ع

تيثثار احلضثثارة العربيثثة ااسثثالميةف علثثث أسثثال ث ثثايف أوالً واربثثين علثثث ال  ثثافلني العربيثثة وتوأملوثثا 
يلجثثأل  ثثو اللاسثثيض األويل علثثث  أًثثلث يف العصثثر احلثثدي  ة ااسثثالميةف و ن كثثان اراحثثل  افثثا

 و قومي سياسيف هلن اللوأمة واللوًي بني ال  افلني العربية وااسالمية حدت ال  افة العربية 
 ا أن تعلاإل بعث  اربثادر ااسثالمية الكث   للجعلوثا مث  الاظثام العثام ال  ثايف العثرلف ولعث  

 لن نظرية تعار  احلضارات.م  ه
وكمثثثا قلاثثثا سثثثاب اً فحضثثثارتاا العربيثثثة احرتمثثثت احلضثثثاراتف و  تبثثثد أا مظوثثثر عثثثدال لثثثاف بثثث  

 احرتملوا ووملوا بك  ت دير واحرتام  ا نسيجوا.
ومبثدأ عثرل ارت ثث  ا مصثا  الاظثام  –وم ووم ،تعار  احلضارات، يعث  عث  رؤيثة  سثالمية 

  ال ثثرآن الكثثرمي يف قولثثأل تعثثاا: إيثثا أيوثثا الاثثال  نثثا ًل اثثاكم مثث  العثثام ال  ثثايفف نسثثلوحيوا مثث
ككثثثثثر وأن ثثثثثث وجعلاثثثثثاكم  ثثثثثعوباً وقبا ثثثثث  للعثثثثثارفوا  ن أكثثثثثرمكم عاثثثثثد اهلل أت ثثثثثاكم  ن اهلل علثثثثثيم 

 .1ًبن .
هلن الية  لوا علث مضامني مومة يف تةكي  م ووم اللعار  بني األمثم واحلضثاراتف كمثا 

ك م وثثثوم اللعثثثار ف وتؤكثثثد عليثثثأل يف اثثثال العالقثثثة بثثثني األمثثثم أن هثثثلن اليثثثة جثثثالت لكثثثي تثثث  
 ا فاعليثة هثلا ار وثوم وأساسثيلألف  ك الاظثر واحلضاراتف واًليار الية للا ار وثوم   ثا يل ثت 

  ت ثثث  اليثثثة ليلوحثثثدواف أو ليلحثثثاورواف وال ليل رقثثثواف أو يلصثثثادمواف بثثث  ،ليلعثثثارفوا، قصولثثثية 
رتباطأل   الد هي م  لثلب ارثورد الثلا جثالت اليثة يف سثياق جوهرية يف هلا ار وومف وال

الةثي  ،دمثد الصثادقي، لثاحب  ا كل  أ ار كما  -دي  عاألف علماً أن ال رآن الكرمياحل

                                                 

 13سورة احلجراتف آية  1
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  يلحثثدث عثث  الةثثعوا وال با ثث   ال يف تثثأل ايف كثث  آي -1ت سثثن ،ال رقثثان يف ت سثثن ال ثثرآن،
 هلن الية.

ليثثة مثث  قولثثأل تعثثاا: إيثثا أيوثثا الاثثال ف فوثثلا انل ثثال يف ل ثثد تغثثن ًطثثاا السثثورة يف هثثلن ا
اقطثثاا مثث  اقثثا  إيثثا أيوثثا الثثلي  آماثثوا   ا العثثام إيثثا أيوثثا الاثثال ف هثثلا اللغثثن ي سثثرن 

 1037هثث / 548 – 458،ام  البيان، الةثي  ،ال ضث  بثني احلسث  الط سثي،  لاحب 
حلسث  وقلثادة وعكرمثة وعث  ابث  م[ علث أن هلن الية مكية بثالرجو   ا رأا.. ،ا1127 –

ي بت باامجا  علث أن عدد آيات هلن السورة اردنيثة  انيثة لوقت ن سأل اويف  ف2عبال أيضاً،
للامثث  والاظثثرف وقثثد مثثر عليوثثا عةثثر آيثثةف و  يلوقثثف الك ثثن مثث  ار سثثري  عاثثد هثثلن الا طثثة با

م[ 1981-1903هثث/1402 -1324يد،دمد حسثني الطباطبثا ي، ،اريزان، السثلاحب
أحد أ ور ار سري  ارعالري  ب ولأل: ،السورة مدنية بةوادة مضامني آيا اف سو  ما قي  يف 

 .3قولأل تعاا: إيا أيوا الاال  نا ًل ااكم م  ككر وأن ث 
  مثثاثثدال يف اللغثثة يثراد بثثأل االسثثلما  وقثد جثثالت هثثلن اليثة بصثثيغة الاثثدال ،يثثا أيوثا الاثثال،ف وال

ااتا ف  ا رف  الصوت و عال ألف م  أج  أن يلح إل  االنلبانلاحب الادالف للصيغة تل ت 
الثثلا اسثثلخدمأل ال ثثرآن الكثثرمي يف كافثثةف والاثثال هثثو ارصثثطلح الاثثدال موجثثأل  ا الاثثال  وهثثلا 

اللعبن ع  اسم اجلاض اانساينف وهو مصطلح يف كاية الدقثة حيث  ال ي بث  اللجز ثة وال اا يثة 
مثث   ةاالجلماعيثثيف ال كثثر السياسثثي والثثاظم م ارلداولثثة والل ابثث ف كحثثال ارصثثطلحات وار ثثاهي

قبيثث  األّمثثة والةثثعب وا لمثث  واجلمثثاهن وكنهثثاف وعاثثدما ي ثثال الاثثال فإنثثأل ال يطلثثإل  ال علثثث 

                                                 

ف 27 – 26مف جث 1978الةي  دمد الصادقيف بنوتف مؤسسة األعلميف  انظر ال رقان يف ت سن ال رآنف 1
  257. 

انظر ام  البيان يف ت سثن ال ثرآنف الةثي  أبثو علثي ال ضث  بث  احلسث  الط سثيف بثنوت: دار مكلبثة احليثاةف  2
 .81ف   6جث 

ف 18مف جث 1973علميف انظر اريزان يف ت سن ال رآن. السيد دمد حسني الطباطبا يف بنوت: مؤسسة األ 3
  305. 
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الاال كافةف وال ي ب  اللجز ة  ال  كا أدًلاا عليأل ااوثافة كثان ن ثول مجاعثة مث  الاثالف وهثلا 
 .م  بالكة ال رآن الكرمي

أساسثثيف وال ثثاين ثثثانواف الوجثثأل  األول وجوثثنير سثثرون هثثلا ار طثث  مثث  اليثثة مثث  وقثثد نثثاق  ا
 األول أساسي ألنأل مي   دور الا اش يف هلا اجلزل م  اليةف ويدور حول رأيني:

مثث  ارثثراد ب ولثثأل: ،مثث  ككثثر وأن ثثث، أا   كاألول: ًثثا ف يف سثثياق ن ثثي الل ثثاًر باألنسثثااف 
 ال.أا واحد هو آدمف وأم واحدة هي حو 

وال اين: عام يف سياق ن ي مطلإل الل اوالت الطب ية والعرقية واللغويثة وال وميثةف وارثراد ب ولثأل: 
،م  ككر وأن ث، أا م  مطلإل الرج  وارثرأةف فكث   نسثان ًل ثأل اهلل مث  ككثر وأن ثثف 

بيثثاومف ي ثثول الطباطبثثا ي: مثث  كثثن أا ت اوثث  مثث  هثثلن اجلوثثة وكثث  الاثثال يلسثثاوون 
فثثارراد ب ولثثأل: ،مثث  ن اليثثة مسثثوقة لا ثثي الل ثثاًر باألنسثثااف وعليثثأل ،ككثثر ار سثثرون أ

ككر وأن ثث، آدم وحثوالف وارعثىنف  نّثا ًل اثاكم مث  أا وأّم تةثرتكون مجيعثاً فيومثا مث  
 ثثعوباً وقبا ثث  الل ثثة ال كثن فثثرق بثثني األبثثي  واألسثثود والعثرل والعجمثثيف وجعلاثثاكم 

أمثر  بعضثكم بعضثاً ويثلم بثلل فيعثر   لكرامة لبعضكم علث بعث  بث  ألن تلعثارفواف
ف وهثثلا هثثو الغثثرض مثث  جعثث  الةثثعوا وال با ثث ف ال اجلمثثاعكم فلسثثل يم موالثثالتكم

وتلبثاهوا بالبثال واألموثاتف وقيث : ارثراد بالثلكر واألن ثث مطلثإل أن تل اًروا باألنساا 
مثثاكم مثثرأة فكث  واحثثد مث  رجثث  واالرجث  وارثثرأةف وارعثىن: يثثا أيوثثا الاثال  نثثا ًل اثثاكم 

احلالث  بالةثعوا  االًثلال  نسان مولود م   نسانني ال ت رتقثون مث  هثلن اجلوثةف و 
 يف لثثثثيض لكرامثثثثة وفضثثثثيلةف و  ثثثثا ألنوال با ثثثث ف هثثثثو اًثثثثلال  راجثثثث   ا اجلعثثثث  االثثثث

 تلعارفوا فيلم بلل  اجلماعكم.
ا: قولثثأل تعثثاكمثثا يثثدل عليثثأل   اًر باألنسثثاا وكّمثثألواعثثرتض عليثثأل بثثان اليثثة مسثثوقة لا ثثي الل ثث

 ف وترتثب هثلا الغثرض علثث هثلا الوجثأل كثن ظثاهرف وميكث  وجعلااكم  عوباً وقبا   للعثارفواإ
وحوال اسلااداً  ا أن األنساا تالوي  ا آدم  يف األنساا وكمأل االًلال أن يااق  فيأل أن 
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 ا أن كثث   نسثثان مولثثود مثث  اسثثلااداً  ف كثثلل  ميكثث  ن يثثأل وكمثثألفيوثثاوالاثثال مجيعثثاً مةثثرتكون 
 .1نني والاال مجيعاً مةرتكون يف كل ، نسا

الوجأل ال ثاين: ثثانوا ألن احلثدي  مث  هثلا الوجثأل كثان عروثياً يف أًثاث ار سثري ف وهثو يثدور 
حول   كالية علمية تثرتبث فسثيولوجياً بثاررأةف نظثر  ليوثا بعث  ار سثري  مث  ناحيثة أًالقيثةف 

مال اللكر ومال  ولوجياً يةرتك فيألاانسان بين تكّون  والكالم م  هلن اجلوة يدور حول ه  
الثثلكر باسثثلعدادها ال سثثيولوجي لامثثو رثثال ن ثثث ال مثثال لثثاف و  ثثا هثثي حاوثثاة األن ثثث؟ أم أن األ

 هلن الاط ة يف داًلوا بيولوجياًا
ف ولأل تعاا: إم  ككر وأن ث  بصنة قرآنية تا ي ،ال كثرة اجلاهليثة الث  كانثت تثزعم أن رحثم 

الرجثث ف ولثثادروا بثثلل  حثثإل ارثثرأة يف انلسثثاا الط ثث   ليوثثاف كمثثا نط ثثة األم اثثرد وعثثال لامثثو 
 .2اجلاسية ال  ابللث إا اجلاهليون العرا قب  ااسالمفيضا   ا كل  العاصرية 

وقثثد اًللثثف ار سثثرون يف بيثثان ال ثثرق بثثني الةثثعوا وال با ثث  ف الثثت مجاعثثة  ن دا ثثرة الةثثعب 
لةثثثعوا   ثثثارة  ا انلسثثثاا الاثثثال  ا اراثثثاطإل مثثث  دا ثثثرة ال بيلثثثة وبعضثثثوم قثثثال بثثثان ا أوسثثث 

،اجلغرافيثثثة،ف وال با ثثث    ثثثارة  ا انلسثثثاإم  ا العثثثرق والثثثدمف لكثثث  الل سثثثن األول أنسثثثب مثثث  
 .3اجلمي  كما يبدو للاظر،

                                                 

 .326ارصدر ن سأل.    1
 .434ف    13م  هد  ال رآنف السيد دمد ت ي اردرسيف بنوتف دار البيان العرل ف جث  2
 16مف جثث 1992األم   يف ت سن كلاا اهلل ارازلف الةي  نالر مكثارم الةثناكاف بثنوت: مؤسسثة البع ثةف  3

 .515ف   
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واألظوثثر أن هثثلن االحلمثثاالت واًلالفوثثا أًثثلها ار سثثرون عثث  كلثثاا ،امثث  البيثثان، للةثثي  
لل اسثثن عاثثد الةثثيعة ااماميثثةف والثثلا تطثثرق لثثلن الرال ماثثل ،الط سثثي، الثثلا يعثثد مرجعثثاً ل

 .1وقت مبكر
والةعوا وال با   موما تعددت وتةعبت علث املداد مسثاحة األرض اررتاميثة األطثرا ف  ال 
أنثثا مطالبثثة باللعثثار ف كمبثثدأ يف العالقثثات احملليثثة والدوليثثةف الداًليثثة واقارجيثثةف كمثثا أن هثثلا 

 الازا  والصرا ف والسيطرة واليماة بني الةعوا وال با  .اربدأ ي يد يف ن ي 
سثال مث  و  ا علث أوبني الةعوا وال با  ف وال رآن الكرمي ال يا ي مبدأ الل او  بني الاال 

 ت و  الاال ورووانأل.

                                                 

ف واجلثثثدير بالثثثلكر أن دار الل ريثثثب بثثثني 96ف   6يف ت سثثثن ال ثثثرآنف مصثثثدر سثثثابإلف جثثثث  انظثثثر امثثث  البيثثثان 1
ارثثلاهب ااسثثالمية الثث  نةثثات يف ال ثثاهرة قثثد اعلمثثدت هثثلا الكلثثاا يف ت سثثن ال ثثرآن ليكثثون مرجعثثاً للسثثاة 

 والةيعة.
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 ع ما تقدم يمكن استخالص النتائج اآلتية:من جمي

 ك  كمان ومكان./ ال رآن الكرمي ًطاا  ا الاال كافة مطلإل نال يف  1

والعلميثة  ةاالجلماعيثبكث  تاوعا ثا وبكث  مسثلويا ا يف ارعثاين  - / وحدة األلث  اانسثاين2
 ترج   ا أل  واحد. - االقلصاديةو 

/ ال ثثرآن الكثثرمي يريثثد للاثثال أن ياظثثروا ألن سثثوم علثثث أنثثم أسثثرة  نسثثانية واحثثدة علثثث هثثلن 3
مثثثا تباعثثثدوا يف األوطثثثانف وأن يكثثثون هثثثلا األرضف مومثثثا اًلل ثثثوا يف اللثثثون واللسثثثانف ومو

 سعيوم  و باال العا  علث أسال األسرة الواحدة.

ة األسثثثرة اانسثثثانية ارةثثثرتكة أو الواحثثثدةف فوثثثلا يعثثثين  كالثثثة كثثث  / تعامثثث  العثثثا  علثثثث ًل يثثث4
والكراهيثثة بثثني الاثثالف كمثثا أن هثثلن اقل يثثة مت ثث  أعمثثإل األح ثثاد والعصثثبيات والعاصثثريات 

 روحية واألًالقية يف الروابث بني األمم والةعوا واحلضارات.اركونات ال

/ اللاثثثثو  واللعثثثثدد اانسثثثثاين ح ي ثثثثة مووثثثثوعية يؤكثثثثدها ال ثثثثرآن الكثثثثرمي إوجعلاثثثثاكم  ثثثثعوباً 5
وقبا    وألن اهلل تعاا بسث األرض إلن ارساحة الواسعة ليالةر الاال فيواف ويعمروها 

بثثثني ربثثثو  األرضف ألن سثثثوم هثثثلا االنلةثثثار  ويسثثثل يدوا مثثث  ًنا ثثثاف وقثثثد ارتضثثثث الاثثثال
وتعثثثثثددت وتاوعثثثثثت ال ثثثثثروات بثثثثثني الةثثثثثعوا حسثثثثثب  مكانثثثثثات األرض وقثثثثثدرا م علثثثثثث 

 االسل ادة ماوا.

الثثربث و ال ثثرآن الكثثرمي بثثني وحثثدة األلثث  اانسثثاينف وبثثني اللاثثو  اانسثثاين يف هثثلن اليثثةف / ربثثث 6
اللاو  بني الاثال يف أن يعيةثوا  ثعوباً  اللا ي وم ماأل أن وحدة األل  اانساين ال تعين  لغال

يف العي   ا  عوا وقبا ث  ال يعثين  لغثال وحثدة األلث  اانسثاينف وقبا  ف واللاو  واالن سام 
أو أن البةرية ال يعايوثا هثلا األلث  وأنثا  طلثأل و اوكتثألف أو أنثأل كثان يعث  عث  مرحلثة  طلوثا 

كثثة ال ثثرآن الكثثرمي ت ثثدمي وحثثدة األلثث  علثثث البةثثرية حيامثثا  ثثاوكت عوودهثثا البدا يثثةف ومثث  بال
 .1ع  األل اً دة اللاو ف لكي يكون اللاو  مل رعقاع
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فمثثثثا هثثثثو ال ثثثثرق بثثثثني كلمثثثثة جعثثثث  م ال ثثثثرآن الكثثثثرمي كلمثثثثة ،اقلثثثثإل، كمثثثثا اسثثثثلخدم  / اسثثثثلخد7
يف ال ثثثرآن الكثثثرمي  ال يف حثثثإل اهلل سثثثبحانأل وتعثثثااف الكلملثثثني؟ ل ثثث  ،اقلثثثإل،   يسثثثلخدم 

إل ك   يلف وال يصدق علث كن اهلل ج   انأل أنأل ًالإلف وكث  اليثات فوو اقالإلف ًال
ال  ورد فيوثا ل ث  ،اقلثإل، يف ال ثرآن الكثرميف جثال الل ث  يف سثياق اقلثإل الثلا ال ي ثدر 
عليثثأل  ال اهلل سثثبحانأل وتعثثااف وكثث  مثثا لثثدق عليثثأل اقلثثإل يف ال ثثرآن الكثثرمي فوثثو مثث  عاثثد 

كثثن لثثورة سثثاب ة أو نسثث  أو م ثثالف  مثث مثث  العثثدمف  ابلثثدالً اهللف ألن اقلثثإل يعثثين ااجيثثاد 
أما اجلع  فوو الل دير اللا يثا  للحديثد  1فوهلا ال جيرا  ال يف حإل اهلل جلت قدرتأل..

 القلضال.صولياتف وما يرتتب عليأل االوظا ف واق

ويسل اد م  هثلن اليثة أيضثاً أن مثا ي ثار يف العثا  علثث نطثاق واسث  يف ميثادي  الطثب والعلثم 
ال يصثدق االسلاسثامل البةثراف فوثلن ال ضثية  االجلما  وال انون واألًثالق حثول قضثيةو 

عليوثا م وثثوم اقلثثإلف فثثارخلوق ال يكثثون ًال ثثاً علثث ااطثثالقف و  ثثا هثثي عمليثثة اسثثل ادة 
 م  قوانني العلم.

ال يعثين أن / اللاو  بني الاال  ا  عوا وقبا  ف واملدادهم وتكاثرهم علثث ربثو  األرضف 8
أوالثثرهمف ويعثثي  كثث   ثثعب يف عزلثثة عثث  الةثثعوا األًثثر ف كمثثا ال  رقثثواف وتل طثث  يل

 وال وة والسيادةف و  ا ليلعارفوا.أن يلصادموا ويلااكعواف م  أج  ال روة يعين هلا اللاو  

نسثاين واحثد ويالوثي كث   ثيلف بث  هثم ًاجثة  / ال يك ي أن يدرك الاثال أنثم مث  ألث  9
مسثثثلو  هثثثلا اللعثثثار  بالةثثثك  الثثثلا يلح ثثثإل بثثثني األسثثثرة   ا أن يلعثثثارفواف وأن يصثثث 

اللعثار  بالعثا   ا مسثلو  يعثي  فيثأل الاثالف كمثا لثو كات األل  الواحدف وأن يصث  
 أل   نساين واحد.أنم أسرة  نسانية واحدة كات 

مثثث  كثثثن أن يكثثثون هاثثثاك تعثثثار  بثثثني األمثثثم واحلضثثثاراتف لثثث  يكثثثون هاثثثاك حثثثوار وال / 10
مرمهثثاف كمثثا  وي ف وي ريومثثافهثثو الثثلا حيثثدد مسثثلويات احلثثوار واللعثثاون تعثثاونف فاللعثثار 
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ر وقثثثا ي يف ماثثث  الاثثثزا  والصثثثدام علثثثث مسثثثلو  األمثثثم واحلضثثثاراتف أن اللعثثثار  لثثثأل دو 
واًليثثار م وثثوم اللعثثار  الثثثلا يابثثين عليثثأل م وثثوم تعثثثار  احلضثثاراتف هثثو أك ثثر دقثثثةف 

  دثت عاأل الية.وفاعلية يف السياق اللا 

أن تلعثثثثر  كثثثث  أمثثثثة علثثثثث  مكانثثثثات وقثثثثدرات وثثثثثروات األمثثثثم ار وثثثثوم أبعثثثثاد هثثثثلا / مثثثث  11
واحلضثثثثارات األًثثثثر ف بااوثثثثافة  ا معرفثثثثة الظثثثثرو  وارةثثثثاك  واللحثثثثدياتف وكثثثث  مثثثثا 

 يلوقف ويرتتب عليأل اللعار .

/ ال يلغي ال رآن الكرمي مبدأ الل اوث  بثني الاثالف وبثني الةثعوا وال با ث ف ألن الل اوث  12
 ع  واق  موووعي ال يلعارض م  مبثدأ العثدل وارسثاواةف والثلا حثاول ال ثرآن   ا يع 

ة تغينن هثو م ثاييض الل اوث ف مث  م ثاييض الل ثاًر باألنسثاا وبثال وم وال بيلثة والعةثن 
 والعرقف  ا م اييض سامية تربث األمم واحلضارات بال يم وأمهوا ااميان باهلل تعاا.

البغضال  ص  بني الاال وبثني األمثم والةثعوا حيامثا تلمحثور /  ن األح اد والكراهية و 13
معاين الل او  يف  طار عا  اانسثانف وتلحثول  ا عصثبيات تلعثاا فيوثا معثاين ال ثوم 

حياما يلحول الدي  وارلهبف وحث  العلثم وال  افثة  ا عصثبيات  وكل والعرق واللغةف 
والعصثبيات  كا اللزمثت  بثدأ إ ن  تلعثاا عث  هثلن األح ثادفثاألمم والةثعوا  فوتطر 

 أكرمكم عاد اهلل أت اكم .

يف كراملوثثاف ألن الكرامثثة هثثي اللعبثثن احل ي ثثي لوجثثدان كثث  أمثثة والثث  /  خصثثية كثث  أمثثة 14
 األمثثةبثثأل  تثثركأتةثثك  لألمثثم نظر ثثا  ا كا ثثاف و ا مكانلوثثا وسثثياد ا وعز ثثاف وأك ثثر مثثا 

 حياما تلاثر كراملوا.

لروابث بني األمم والةعوا واحلضارات يف اراظور ااسثالميف ليسثت اثرد / العالقات وا15 
ال يم والداا فثثثثثثفحسثثثثثبف  االقلصثثثثثادمصثثثثثاعم وماثثثثثاف ف وليسثثثثثت دكومثثثثثثة بالسياسثثثثثة و 

 ك  كل .  لواألًالق والل و  هي أسا
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 فوالعلثثم االقلصثثادأل ومةثثاكلأل بالسياسثثة فحسثثبف أو بالعثثا  ال يسثثلطي  أن يعثثاف أكماتثث /16
الثثثثربح دكثثثثوم باراثثثثاف  وب اعثثثثدة  االقلصثثثثاد ولثثثثت  ا أداة جللثثثثب ارصثثثثاعمف و فالسياسثثثثة 

واقسثثثثارةف والعلثثثثم ان صثثثث  عثثثث  ال ثثثثيمف والثثثثلا يضثثثثي أل ااسثثثثالم يف هثثثثلا ا ثثثثالف اثثثثال 
ال ثثيم واألًثثالق ،الل ثثو ،ف ف ثثد بثثات مثث  ارؤكثثد العالقثثات الدوليثثة هثثو  دًثثال ماظومثثة 
يم واألًثالقف  ا العامث  الروحثي والوجثداين م  ال أن العا  بامض احلاجة  ا ماظومة 

 واألًالقي يف العالقات الدولية وبني األمم واحلضارات.

ااطار اجلام  لل يم واألًالق تزي  العصثبيات بكث  أ ثكالا هثلا مث  الل و  باعلبارها / 17
توثي وثثاف و جوثثة السثثلبف أمثثا مثث  جوثثة ااجيثثااف فثثالل و  تعطثثي دفعثثة قويثثة لللعثثار ف 

 ظة عليواف ويف تطويرها وت عيلوا.واحملاف

ا خيلارن اهلل سثبحانأل وتعثاا لثم مث  سثا  وقثوانني / أن يرتضي الاال واألمم واحلضارات م18
وباثثثال احلضثثثارةف ألن اهلل هثثثو ،العلثثثيم وقثثثيم وأًثثثالقف يف سثثثعيوم لعمثثثارة األرض  وآداا

اهلل سثثبحانأل اقبثثن،ف و كا كثثان الاثثال ياًثثلون مثث  لثثاحب العلثثم واقثث ة مثث  البةثثرف فثث
وتعثثثاا هثثثو أعلثثثم العثثثارنيف وهثثثو الثثثلا أعطثثثث اانسثثثان الع ثثث  واالسثثثلعداد الكلسثثثاا 

 ،.سوال السبي العلمف وهو اللا يودا  ا 
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 م مبدأ التعارفـتقدير وتقوي

 

ف األمثثر الثثلا يؤكثثد أن حضثثارة تةثثلكي مثث  احلضثثارات األًثثر  ارالحثث  بصثثورة عامثثة أن كثث 
اراتف هثثلا اجلوثث  هثثو مثث  أ ثثد العوا ثثإل تثثاثناً يف عرقلثثة حثثوار بثثني احلضثثهاثثاك جوثثالً ملبثثادالً 

ورفثث  هثلا اجلوثث  هثثو أحثد أبعثثاد م ولثثة  فاحلضثاراتف ويكثثون سثبباً يف أا تصثثادم حيصثث  بياوثا
 واللا يابغي أن يةرتك اجلمي  يف كل .تعار  احلضاراتف 

ارات، أنثثثأل واجلوثثثد الثثثام الثثثلا قدمثثثأل ،روجيثثثأل كثثثارودا، يف كلابثثثأل ،مثثث  أجثثث  حثثثوار بثثثني احلضثثث
بثثني احلضثثاراتف ولعثث  هثثلن ارعرفثثة الثث  كونثثا ،كثثارودا، لا سثثألف هثثي الثث  حثثاول أن يفعثثر  

 أولللأل  ا ورورة حوار احلضارات.
واقطاا اللا حاول أن يؤكد عليأل األمن ،تةارلز، ويل عود بريطانياف للغرا أن ااسالم ال 

اسثثالمية مثث  تطثثر  و رهثثاا وتثثدين ميكثث  أن يعثثر  مثث  ًثثالل مثثا جيثثرا يف الثثبالد العربيثثة وا
وقلثثث   ا ثثثاللااسثثثالمي أن الغثثثرا لثثثيض اثثثرد مسثثثلو  اللعلثثثيم وانلةثثثار األميثثثةف وأكثثثد للعثثثا  

 واكلصاا وتعاطي ارخدرات..
 وم ك  ماا الًثرف وأن نثلخلال مث  تثوم جود أك  لي ،ما كلاا  لاش  ا بلل قال ارلكور:

نكون قثد ًّل اثا عارثاً ما طال سننا يف هلا الطريإل الل رقة وم  أ با. اقو  واللةك ف وكل
وارؤمترات والادوات ال  نظملوا بع  احلكومات األوروبية  ار بلة،فألط الاا ولألجيال أفض  

و يطاليثثثا وعثثثدد آًثثثر مثثث  هثثثلن الثثثدولف جثثثالت للؤكثثثد الةثثثعور يف هولاثثثدا والسثثثويد واسثثثبانيا 
بااسثثالم واحلضثثارة ااسثثالميةف كمثثا أن الةثثعور  ارلاثثامي عاثثد الغثثربيني بضثثرورة تعميثثإل ارعرفثثة

يف العثثثا  ااسثثثالمي كا ثثث اً عثثث  حاجثثثة ملحثثثة بلوسثثثي  ارعرفثثثة وتعمي وثثثا بثثثالغرا كاتثثثأل يلاثثثامث 
ف وكليثة ملخصصثة لدراسثة لالسثلغرااويف هلا السثياق تثا  دعثوات للاسثيض علثم وحضارتألف 

 1الغرا واحلضارات الغربية.
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وياًثثثل مسثثثاحة واسثثثعة  كا كثثثان الاظثثثر  ا بثثثاقي احلضثثثارات و دراك هثثثلا األمثثثر يكثثثون أعمثثثإل 
ن ن ثثال ارعرفثثة واالطثثال  واجلوثث  يكثثون واوثثحاً بصثثورة كبثثنةف وقثثد حثثاول األًثثر ف حيثث   

اافري يثثثة ومةثثثاركلوا يف احلضثثثارة ،سثثثاغور، الثثثر يض السثثثاغايل السثثثابإل أن يثثثداف  عثثث  احلضثثثارة 
تلعثثرض  ليثثأل هثثلن احلضثثارة مثث   مثثي  يف كلابثثأل حثثول ،حثثوار ال  افثثات،ف مثث  مثثا اانسثثانيةف 

وتغييثثثب لدرجثثثة أن ،هالاغلثثثون، يثثثرتدد يف أن يضثثث  احلضثثثارة اافري يثثثة يف مصثثثا  احلضثثثارات 
السثثثثثب  األًثثثثثر ف وهثثثثثي الغربيثثثثثة والكون و يوسثثثثثية واليابانيثثثثثة وااسثثثثثالمية والاديثثثثثة والسثثثثثالفية 

ننثال، يف كلابثثأل ،أثياثثا واألمريكيثثة الالتيايثةف علثثث ًثال  مثثا كهثثب  ليثأل ،مثثارت  ب األرثوكوكسثية
 ا الدور اللا لعبلأل  فري يا يف  ثرال احلضارات  اانسانيةالسودال، اللا أراد أن يعيد اللاكرة 

 .1ل ال م  العا  بدل ااكريإلال دميةف وهي ال  تسلحإل يف نظرن االً اانسانية
اش الثثدا ر علثثث تعثثار  احلضثثارات، مكانلثثأل مثث  اجلثثدل والا ثثأمثثا مثثد  مثثا ياًثثل هثثلا ار وثثوم ،

 لاث  بثأل  ث  سا   ااعالمف فوثلا راجث   ا مثا ننطاق واس  بني الاخب واألوساس العلمية وو 
يف العثثا  العثثرل وااسثثالمي باألفكثثار الثث  ن ثثدموا ون ثثإل إثثاف وجنثثد مثث  اجلثثدير أن نعطيوثثا مثث  

اقثارش ومث   األمهية ما تسلحإلف ال أن نكون ارد مسحوري  باألفكار ال  تا  لاا جاهزة مث 
الغرا  ديداًف فاألمثة الث  ال تبثد  لا سثوا أفكارهثا وت ثإل إثا وتعلثي مث   ثاناف لث  تكلةثف 

 كا اف وطري وا  ا ارسل ب ا
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 الفرع الثاني

 حضاريـجددنا الـالبيئة اإلقليمية وفاعليتها في ت

 

 ويثث  الاظثثام  ارسثثالة الر يسثثية الامثثة هثثي مثثد  جنثثا. ارةثثرو  احلضثثارا الاوضثثوا العثثرل يف
العرل  ا  قلثيم الامثوكش اجلثلاا ارلعثاون مث  الًثري  يف ال ضثال ااسثالمي الواسث ف بث  هثو 

جاثوا يبثدأ يف ال ضثال العثرل  -الاموكش ال ادر علث أن يةك  ركيزة أو رافعة للعثاون جاثوا
 ااسالمي وميلد  ا ال ضال األوس  األفري ي السيوا.

يمثثثي الثثثلا يوثثثد  الاظثثثام العثثثرل  ا  قاملثثثأل مثثث  ال ضثثثال ااسثثثالمي وار ثثثروض يف احلثثثوار ااقل
السثثثثيوا أن يلسثثثثم بالةثثثثمولية لثثثثبع  اجلوانثثثثب ااسثثثثرتاتيجية واالقلصثثثثادية وال  افيثثثثة بةثثثثك  

األمثثثر الثثثلا يسثثثلدعي بدايثثثة  نةثثثال مثثرتابث فيمثثثا بياوثثثاف  ك كثثث  جانثثثب يعثثثزك اجلانثثب الًثثثرف 
ف ولللعر  سثوية وكن الرتية العربية والسيوية اموعات حوار وت كن تةم  األطرا  الرتية

علثث اثاالت اللعثاون ارةثرتك يف اللثف اريثثادي ف وع ثد ل ثالات دوريثة مةثرتكة علثث مسثثلو  
ألثثثثحاا ال ثثثثرار ويف اللثثثثف ال طاعثثثثات لبحثثثث  أفضثثثث  السثثثثب  يف اللعثثثثاون بثثثثني اراط لثثثثثنيف 

احلثثواراتف والعمث  علثثث تعزيثثز وتةثجي  اللثثف قطاعثات ا لمثث  ارثدين علثثث ارةثثاركة يف هثلن 
ارسثثاعدات الرتبويثثة واللعليميثثة العربيثثةف وتعميثثإل اللبثثادل ال  ثثايف قلثثإل )لوبيثثات( عربيثثة يف هثثلن 
الثثثدول اجلديثثثدةف  ا جانثثثب العمثثث  علثثثث تعزيثثثز اللم يثثث  الدبلوماسثثثي العثثثرل يف هثثثلن الثثثدول 

ن للدولثثة دور أساسثثي والعمثث  علثثث  قامثثة مةثثروعات اقلصثثادية اسثثل مارية اللطثثةف  ك قثثد يكثثو 
 يف تةجي  و  يز االسل مارات اقالة علث اللوجيأل  و هلن الدولة.

ومثثث  الضثثثرورا أساسثثثاً يف اللعثثثاون ااقليمثثثي وهثثثو مثثثا ياطبثثثإل أيضثثثاً علثثثث مسثثثل ب  العالقثثثات 
 األفري يةف واللابأل  ا أن ال يب ث هلا اللعاون قومياً دصثوراً بااطثار الرتثيف بث  جيثب -العربية
 ثثثرعية اردنيثثثة يف كافثثثة قطاعا ثثثا يف هثثثلا اللعثثثاون اعطا ثثثأل قاعثثثدة المعيثثثة  اك ا لمعثثثات  ثثثر 

 1ترتكز علث باال مصاعم ورؤ  مةرتكة  مي هلا اللعاون يف ك  الل لبات السياسية احمللملة.
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وفيما يلعلإل باللعاون ارسثل بلي مث  ال ضثال اافري ثيف فاحثد الثدرول األساسثية يف هثلا ا ثال 
ن العالقثثثات الثثث  ال  ضثثث  بةثثثك  دورا اعثثثادة ت ثثثوميف تاًثثثل بعثثثني االعلبثثثار حثثثدوث هثثثو أ

مسثثلجدات وتغيثثن األولويثثات عاثثد كثث  مثث  الطثثرفني مثث  اللعثثرض لإلً ثثاق واللومثثي  وافل ثثاد 
 الةرعية ا لمعية والوطاية وااقليمية.

اافري يثة علثث  -وهلا هو الثدرل الثلا جيثب االنطثالق ماثأل اعثادة تاسثيض العالقثات العربيثة
قواعثثثد جديثثثدة مصثثثلحيةف ولثثثيض عاط يثثثة أو أيديولوجيثثثة مسثثثل دمة مثثث  عصثثثر انلوثثثث  ااًثثثأل 

 ومعطياتأل...
اافري يثثثة مسثثثؤولة ًالثثثة كونثثثا موجثثثودة يف الاظثثثامني  -العربيثثثة الثثثدولبدايثثثة وجثثثب ال ثثثول  ن 

للاظثثثثام مت ثثثث  جسثثثثراً يولثثث  بياومثثثثا يف العمثثثث  علثثثثث بلثثثورة سياسثثثثة  فري يثثثثة ااقليميثثثنيف وكونثثثثا 
 العرل...

فثثثثارطلوا عربيثثثثاً أن  ثثثثدد موقثثثث  أفري يثثثثا اجليثثثثو اسثثثثرتاتيجي وأمهيلوثثثثا بالاسثثثثبة لاثثثثاف مث اقطثثثثوس 
ف كمثا أن ارطلثوا  جثرال عمليثةالعريضة لللوجأل العرل  و أفري ياف وترمجثة كلث   ا سياسثات 

خللطثة تضثم ع د عدد م  ور ثات العمث  والل كثن الرتيثة وارحوار م لو. وواس  م  ًالل 
العثثرا واألفارقثثة اعثثادة تاسثثيض العالقثثات يف ا ثثاالت السياسثثية البي يثثة والدوليثثة واالقلصثثادية 

 االسل مارية وال  افية الرتبوية.
آسثيوية مث   -أفري يثة وأًثر  عربيثة -فارغرتا الكلي يسمح بلاسيض  راكة  سثرتاتيجية عربيثة

 1.السيوا -ال ضال ااسالمي
يات ملكاملثثة مثث  عالقثثات اللعثثاون يف  طثثار الةثثراكة أولثثا بثثني اراظملثثني وهاالثث  ثالثثثة مسثثلو 

ااقليميلثثثثثثنيف مث بثثثثثثني اراظمثثثثثثات ااقليميثثثثثثة ال رعيثثثثثثةف وأًثثثثثثناً بثثثثثثني اراظمثثثثثثات كثثثثثثن احلكوميثثثثثثة 
وال طاعيثثةف كمثثثا جيثثب العمثثث  علثثثث توجيثثأل الصثثثااديإل العربيثثة والوطايثثثة  ثثثو ارةثثاري  الثثث  تثثثا  

واقدمات العامة وال  تسثاهم يف  فري ية م   مةاري  البىن اللحليةبالا و ملموسة للةعوا األ
عملية االندماش الوطين وااقليمي نظراً رردودها ااجيال علث لورة العرا ودورهم وما يصثلح 
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يف ا ثثثال ال  ثثثايف يف العالقثثثات العربيثثثة والسثثثيوية ياطبثثثإل أيضثثثاً بةثثثك  ًثثثا  علثثثث العالقثثثات 
 1العربية واألفري ية.

الضثثرورا اللاسثثيض لع ثثد مثثؤمترات دبلوماسثثية مةثثرتكة مثث  ال ضثثال ااسثثالمي السثثيواف  ومثث 
الدوليثة واجلماعثثات األمثثم ارلحثثدة ف  وتع ثد هثثلن ارثثؤمترات ارلخصصثة عةثثية انع ثثاد ارثثؤمترات

ًيثث  تعثثىن باللةثثاور واللاسثثيإل لبلثثورة أجاثثدة واحثثدة ومواقثثف مةثثرتكة يف ال ضثثايا ارطروحثثة يف 
 وااسالمية. ة  تةارك إا األطرا  العربية واألفري يارالديات ال

وفيما يلعلإل  سل ب  العالقات م  تركيثا فب ثدر مثا  سثم أكمثة الويثة ارلاججثة بثني تيثار قثومي 
علمثثاين ملطثثر  وملغثثرا وعمليثثة ااحيثثال ااسثثالميف ًيثث  تسثثلعيد تركيثثا إويثثة مركبثثة بعثثدها 

اكنثثة ومسثثل رة مثث  الغثثراف وخبالثثة أن ال وميثثة ااسثثالميف يسثثمح كلثث  بلاسثثيض عالقثثات ملو 
العلمانية يف كلوا وا معادية سياسياً للعراف وملعالية ث افياً  اهومف وأمهية احلوار االسرتاتيجي 
مثث  تركيثثا أن لثثلن األًثثنة انلمثثالات  سثثرتاتيجية الل ثثةف فوثثي )أطلسثثية( يف حلثثف األطلسثثي 

ورول  و ارلوسثف وهثي )أوروبيثة( مسثل بالً وهثي ًرش يف دورن اجلديد م  فضا أل اجلغرايف األ
 ثثثرقية أيضثثثاًف ولاثثثا أجاثثثدة مركبثثثة مثثث  تركيثثثا يف كثثث  مثثث  هثثثلن االنلمثثثالاتف ولكثثث   ا جانثثثب 
البعثثثدي  السياسثثثي واالقلصثثثادا الواسثثثعني  جثثثاالت اللعثثثاونف والةثثثيل كاتثثثأل يصثثثلح للولثثثيف 

ال ال  ثثايف بثثارعىن الةثثام  للم وثثوم اايرانيثثة جيثثب أن حيظثثث ا ثث -العالقثثات ارسثثل بلية العربيثثة
بامهيثثة كثث    ك ميكثث  أن يؤسثثض راثثامل مثث  الل ثثاهم االجلمثثاعي يةثثك  بي ثثة جاكبثثة ومةثثجعة 
لكافة أ كال اللعاون األًر  ويساهم يف  س اس الصور السلبية لآلًثر العال ثة مث  اراوثيني 

 البعيد وال ريب.
مةثثثكلة حثثدي  عثثث   يثثثرانف  ك أن تسثثثوية ومثثا ككرنثثثان عثثث    ثثثكالية الويثثة مثثث  تركيثثثا يصثثثلح لل

الويثثة يسثثمح بلطبيثث  سياسثثات  يثثران اقارجيثثة و عطا وثثا االسثثل رار الضثثرورا اقامثثة عالقثثات 
 ملواكنة م  العرا.
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وأحد أبعاد اللعثاون العثرل الر يسثية مث  كث  مث  تركيثا و يثران هثو البعثد ااسثالمي السثيوا يف 
راً كلثث  الل ثثارا ا ثثالني السياسثثي والدبلوماسثثي واالقلصثثا دا واالسثثل ماراف ول ثثد تعاثثا مثثًؤ

الرتكي ار عم باألم  والرجال واللغلثب علثث الصثعاا يف وثول سياسثة ملواكنثة تاةثد  -السورا
 .مصاعم األطرا 

ويب ثثثث ااطثثثار اقليجثثثي أحثثثد أهثثثم اثثثثاالت اللعثثثاون االسثثثرتاتيجي مثثث   يثثثرانف  ك أن الاجثثثثا. 
اثثة بإقامثثة نظثثام أمثثين ملحثثرر مثث  اًثثرتاق ال ثثو  الدوليثثة واجوثثة واليمباالبلعثثاد عثث  سياسثثة ار

الكبثثنة واللثثداعيات السثثلبية لثثلا االًثثرتاقف وب ثثدر مثثا علثثث العثثرا أن يظوثثروا تعل وثثم بإقامثثة 
عالقات  راكة  سرتاتيجية م  ك  م   يران وتركياف عليوم أيضاً أن يؤكثدوا لكث  مث  الثدوللني 

 اه  اقالفات ال ا مثة بثني هثاتني الثدوللني وبلثدان أن هلن العالقات ال ميك  أن ت وم علث 
عربية حول قضايا حيوية متض األم  الوطين للن الدولف وباللايل األم  ال ثومي العثرلف ال بث  
جيثثثب أن تةثثثم  عالقثثثات الةثثثراكة هثثثلن حثثثوافز ايثثثران وتركيثثثا للسثثثوية ًالفا مثثثا مثثث  البلثثثدان 

 1العربية بالوسا   ال انونية والسياسية.
وباللثثايل  كا كثثان مثثا أناثثا ال ل ثثي أراثثا وأسثث اا العلثثين علثثث موقثثف  يثثران األًثثن مثث  العثثراق وك

)اررحثثوم لثثدام(ف فوثثلا ال يثث ر ايثثران  ةومثثة العراقيثثة السثثاب كهاالثث  تةثثاجات مثث  موقثثف احل
أن تةثثثرتك مثثث  أمريكثثثا يف ت ثثثوي  الدولثثثة والسثثثلطة يف العثثثراق ًالفثثثاً لكثثث  الةثثثرا   واألنظمثثثة 

وحسباا يف هلا ار ام مثا قالثأل ارثؤمتر ال ثومي العثرل يف هثلا اقصثو :  كا كثان يث م   الدوليةف
مساندة  يران للم اومة العربية يف ك  م  لباثان وفلسثطني فإنثأل يسثلاكر الك ثن مث  ارمارسثات 
اايرانيثثثثة يف العثثثثراق والثثثث  اسثثثثلغلت أجثثثثوال االحثثثثلالل األمريكثثثثي لثثثثأل للغلثثثثب مصثثثثاحلوا ال وميثثثثة 

ث مثثا ميكثث  أن يةثثك  أروثثية م بولثثة رصثثاعم مةثثرتكة بياوثثا وبثثني األمثثة العربيثثةف ويف الضثثي ة علثث
م دملوا احل اظ علثث وحثدة العثراق أروثاً و ثعباًف كمثا أن ارثؤمتر يسثلاكر ارمثاطالت اايرانيثة 
الراميثثة  ا اللوثثرا مثث  أجثث  حثث   سثثلمي عثثادل رةثثكلة اجلثثزر العربيثثة اللابعثثة لدولثثة اامثثاراتف  

علثثث  يثثران أن تثثدرك أمهيثثة وقيمثثة  ولثثا يف مةثثرو  مةثثاركة للبحثثري  و ر  ديداتثثأل كمثثا يسثثلاك
 يرانيثثثة   ثثثإل مصثثثاعم األملثثثني العربيثثثة واايرانيثثثة بثثثدالً مثثث  اللثثثورس يف سياسثثثة هيماثثثة أو  -عربيثثثة
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فثثثثرض ن ثثثثوك لثثثث  تثثثثؤدا  ا   ثثثثعال نثثثثار ال لاثثثثة والعثثثثدال بثثثثني األملثثثثني يف وقثثثثت يسثثثثعث العثثثثدو 
ا فثرض العاثف والعثدال بثثني العثرا و يثران وتصثوير  يثران عثدواً للعثثرا الصثويوين   -األمريكثي

بثثثدالً مثثث  أن تكثثثون حلي ثثثاً لثثثمف وارثثثؤمتر ال ثثثومي العثثثرل ياظثثثر  ا  يثثثران كحليثثثف اسثثثرتاتيجي 
 1 سالمي لألمة العربيةف وأن تكون  يران لدي اً دلمالً وليض عدواً دلماًل.

ل ارةثثرو  احلضثثارا يسثثمح لثثلا الاظثثام بثثان يكثثون واقاللثثةف فإحيثثال الاظثثام العثثرل مثث  ًثثال
قثثارة لل ضثثثال احلضثثثارا ااسثثثالمي السثثثيوا واألفري ثثثيف ومثثث  مث للعثثثب دور ريثثثادا يف عمليثثثة 
 حيثثثال ،اجلاثثثوا، لإلسثثثوام يف باثثثال نظثثثام عثثثاري جديثثثدف وهثثثلا هثثثو عثثثني أهثثثدا  حركثثثة عثثثدم 

 ااًل.اال ياك ال  لعبت ال اهرة يف هلا ارةرو  دوراً ريادياً فع
 ولاا عودة  ا هلا ال ضال ااسالمي السيوا األفري ي يف أًاثاا ار بلة.
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 الفصل الثاني

 الـمشروع الـحضاري النهضوي العربي

 

ال حاجثثثثة لل ثثثثول بثثثثان عصثثثثرنا عصثثثثر ال ثثثثورات الكثثثث  : ثثثثثورة ارعلوماتيثثثثة وثثثثثورة ارثثثثال وال ثثثثورة 
 السثثثري  ارثثثله  يف ارعرفثثثةف تل ثثثدم فيثثثأل البيولوجيثثثة وال ثثثورة الروبوتيثثثة وكنهثثثاف وهثثثو عصثثثر اللغثثثن

 ارعلومات وتل ادم سراعاً.
)معوثثثد ماسا وسثثثلض لللكاولوجيثثثا(ف أن ارعلومثثثات الن  mitوقثثثد بثثثنّي ت ريثثثر نةثثثرتأل جامعثثثة 

 ثثوراًف واألميثثون يف هثثلا ال ثثرن لثث  يكونثثوا  24 ثثوراً و  18تلضثثاعف ًثثالل فثثرتة تثثرتاو. بثثني 
لكلابثثثةف بثثث  أول ثثث  الثثثلي  ال يعرفثثثون الثثثلعلم مث نسثثثيان مثثثا أول ثثث  الثثثلي  ال يعرفثثثون ال ثثثرالة وا

 .1تعلمون واللعلم م  جديد
وهكثثلا ف ثثي ظثث  هثثلن ال ثثورة ثثثورة ارعلومثثات الثث  فلحثثت أمثثام اانسثثان كاثثوك العثثا  ويف ظثث  
كحثثثف العورثثثة ارثثثللم  الثثثا و الكاسثثثح ارثثثلعط  للةثثثووة الثثثلا يسثثثعث ألن جيعثثث  مثثث  العثثثا  

ران أو سثث و ف يف هثثلا العثثا  الثثلا حيمثث  رأل جثثانول والثثلا ال فضثثال م لوحثثاً بثثدون جثثد
ح اللسثثاؤل عثث   ي ثثا  ًطانثثا احلضثثاريةف و ا أيثث  تلحثثركف أو يصثث 2تثثزال تاضثثرن   ثثراقة احليثثاةف

 باية نظرة للن اللحوالت واللغنات ارلسارعة وارلعاظمة يف العا . 
اسعة  مث    ثكاالتاا ومةثاكلاا احلضثارية وبالطب  ن صد بارسالة احلضارية الرؤية العمي ة والو 

الراهاثثثثة والثثثث  سثثثثاواجووا يف عالقلاثثثثا بالعثثثثا ف مث الل كثثثثن يف سثثثثب  وماثثثثاهو الاوثثثثوض والباثثثثال 
 احلضارا اجلديد.

ويف احل ي ثثثثة يعثثثثي  العثثثثا  الن مرحلثثثثة تارخييثثثثة دقي ثثثثةف تسثثثثلدعي اللوقثثثثف واللامثثثث  وارراجعثثثثةف 
العميثثإلف وتوظيثثف اللثثف ارعثثار  والعلثثومف وت ايا مثثا  بإعمثثال الع ثث  البصثثن الاثثنف والل كثثن
 اراوجية والا دية واللحليلية والع لية.
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طورة ع  تل  اللحوالت الك   الث  أ ثادت لثر.  وهلن اللحوالت اجللرية ال ت   أمهية ًو
اللثثاري  اانسثثاينف وح  ثثت تلثث  االنعطافثثات اللارخييثثة الامثثة يف مسثثار اللطثثور العثثاري والل ثثدم 

 اانساين.
وبثثالطب  فثثاح  أحثثوش مثثا نكثثون  ا دراسثثة العثثا  احلثثدي  وارعالثثرف بكثث  ملغناتثثأل و والتثثأل 
الةاملةف وفإل مااهو علوم االجلما  واللاري  واحلضارةف را هلن اراثاهوف مث  قثدرة وبثا  علثث 
فوثثثثثم و ليثثثثث  وت سثثثثثن سثثثثثن ا لمعثثثثثاتف وحركثثثثثة اللثثثثثاري ف وتطثثثثثور احلضثثثثثاراتف يف لثثثثثعودها 

 طواف يف ت دموا وتراجعوا..وس و 
وقثثد ال نسثثلطي   ثث  يف المعثثات العثثا  ال الثث ف أن نثثدرك بدقثثة كافيثثة و حاطثثة  ثثاملة هثثلن 
اللحثثثوالتف كمثثثا يثثثدركوا العثثثا  ارل ثثثدمف أو ا لمعثثثات الثثث  عايةثثثلواف وبيثثثان كلثثث  أن حركثثثة 

تزال بطي ة وراكدة يف  اللحوالت ارلكورة سريعة وملالح ة يف البلدان ارل دمةف يف حني أنا ال
البلثثدان الااميثثةف فا لمعثثات أيثثة المعثثات كثثي تل بثث  ارلغثثنات ًاجثثة  ا ث افثثة ملجثثددة تثثوفر 
االسلعداد الا سيف  وافة  ا عام  ال اعلية االجلماعية ال   ع  ا لم  يف حركثة مسثلدامة 

 تلولد ماوا هلن اللحوالت. 
الت أو نايثة اللثاري  كمثا اعل ثد بعضثومف بث  هثو بدايثة وما تولثلاا  ليثأل لثيض هثو نايثة اللحثو 

 سريعة وملالح ة للن اللحوالت وال  تزداد وتن ا كلما اتسعت مداركاا ر ووم الزم  واحلياة. 
وم  ك   ول تلضاعف حركة اللحوالت علث طري ة كرة ال لوف وهلا جيعلاا نلابا ًركة سثريعة 

وقعوثثثاف ولعثثث  الثثثزم  خيبثثثئ لاثثثا م اجثثثوت قثثثد ال  لمثثث  مثثث  اللحثثثوالتف حثثث  تلثثث  الثثث  ال نل
تصثثثدي وا وتوقعوثثثاف ولثثثيض باسثثثلطاعة أحثثثد مومثثثا امللثثث  مثثث  قثثثوة أن يوقثثثف أو يعطثثث  حركثثثة 
اللحوالتف و ن كان باسلطاعلاا أن  مي أن سااف أو ن ل  م  أورارها الواقعة عليااف وتر ثيد 

 ما يرتبث بالا جوا وآثارها.
سثثار واحثثدف فوثثي ليسثثت يف لثثعود دا ثثم وال نكثثو  دا ثثمف بثث  وهثثلن اللحثثوالت لثثيض لثثا م

تل بثث  كافثثة االحلمثثاالت أفضثثلوا وسثثي واف ولكثث  اجلانثثب ال ابثثت يف هثثلن اللحثثوالت أنثثا لثث  
تلوقثف أو  ثدأف ومث  كثان يظوثر الل ثاؤل أو يلوقعثأل حيثال كلث  بثدأ يرتاجث  عث  موق ثأل ويعيثثد 

،كثثثارلول فثثثونليض، قثثثا اًل: ،مثثث  ارل ثثثت الاظثثر يف ت وميثثثألف كمثثثا عثثث  عاثثثأل الكاتثثثب اركسثثيكي 
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لالنلبثثثان أناثثثا كاثثثا  ل ثثث  ماثثثل ثثثثالث سثثثاوات باوايثثثة ملهلثثثة لل ثثثرنف وكاثثثا نلحثثثدث عثثث  نايثثثة 
اللثثثاري ف وحثثث  ارةثثثكالتف وانلصثثثار الدمي راطيثثثة والرأتاليثثثةف ولكثثث  بعثثثد ثثثثالث سثثثاوات نثثثر  

ياكةف كثث   ثثيل أن سثثاا كاطسثثني يف حثثنة مثثا بعثثدها حثثنةف فكثث   ثثيل ًاجثثة  ا  عثثادة لثث
 1ًاجة  ا  عادة ت كن،.

ويف حثثثثثدي  لثثثثثث ،بطثثثثثرل بطثثثثثرل كثثثثثايل، األمثثثثثني العثثثثثام السثثثثثابإل لألمثثثثثم ارلحثثثثثدة مثثثثث  لثثثثثحي ة 
ال بعثثثثثد  ،لي اسثثثثثيون، ال رنسثثثثثية قثثثثثال فيثثثثثأل: ، ن بعثثثثث  الثثثثثدول اعل ثثثثثدت أن بإمكانثثثثثا االسثثثثثرًت

اردة حالثت االنلصار يف احلرا الباردةف وهي تكلةف أنأل علث العكض م  كلث ف فثاحلرا البث
حربثثاً لثغنة نواجووثثا اليثثومف وأن العثا  اليثثوم ميثثر ب ثرتة ألثثعب مثث   30دون وقثو  أو أً ثثت 

 2ال رتة ال   ودها ًالل احلرا الباردةف واألمم ارلحدة كن قادرة علث ح  مجي  ارةاك ،.
اويثثة ومثثا هثثو جثثدير بارالحظثثة أن العثثا  ارعالثثر وتطوراتثثأل اقطثثنة ال يك ثثي أن ندرسثثأل مثث  ك 

سياسية أو كاوية اقلصاديةف أو  سرتاتيجيةف أو أيديولوجيةف فولن الدراسة األحادية اجلانب لث  
تصثثث  باثثثا  ا فوثثثم دقيثثثإل وعميثثثإل و ثثثام ف فثثثاح  ًاجثثثة  ا الل ثثثومي احلضثثثارا اجلديثثثد لعاراثثثا 
ارعالثثرف وباللثثايل فثثاح  ًاجثثثة  ا ع ليثثة ارثثؤرمل والباحثث  يف حركثثثة احلضثثارات وسثثن األمثثثم 

الةعواف وهلا يعين أن الل ومي احلضارا جيب أن يرتكز علث رؤية فلس ية تثربث بثني الوقثا   و 
واللطثثثورات  اظثثثار ن ثثثدا و ليثثث  مثثثرتابثف فال لسثثث ة تسثثثوم ، سثثثواماً بثثثاركاً يف تثثثوفن ماثثثاهو 
مااسثثبة رراجعثثة  ثثارا ا لمعثثات اانسثثاين  ثثا فيوثثا مثث  مؤسسثثات فكريثثة وروحيثثة واجلماعيثثة 

ملةف وا لمعثثات الثث  ال متلثث  اسثثلعداداً ح ي يثثاً رراجعثثة  ثثاملة للجربلوثثاف ال تاثثلو مراجعثثة  ثثا
 فكراً فلس ياً حيم  تا ا ويع  ع  مواق وا.
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و ن  عثثادة فحثثال ارعل ثثدات وارواقثثف مثث  أجثث   عثثادة تاظيموثثا ولثثياكلواف ال ميكثث  أن تثثلم 
ال كريثثثة واالجلماعيثثثة  دون مثثثاوو فلسثثث ي ن ثثثداف أو فلسثثث ة ن ديثثثة تسثثثبإل عصثثثور اللحثثثوالت

 1الكبنة،.
فالل ومي احلضارا هو اللا يوفر لاا الاظثرة الةثاملة واررتابطثة والث  ال ميكث  فوموثا واسثليعاإا 
جيداً  ال م  ًالل كل ف واللحوالت ال   را م  حولاا يف اموعوا تةك  حثدثاً كبثناً ال 

رتات الثثثث  عرفوثثثثا اللثثثثاري  اانسثثثثثاين ميكثثثث  قياسثثثثأل  ال بار ثثثثاييض احلضثثثثارية.. وقليلثثثثة هثثثثثي ال ثثثث
واجلمعت فيوا ملغنات إلن الاوعية والك افة واحلجم والسثرعةف ويف ظثر  كمثين وجيثزف ومث  
مثثثا تثثثوافرت هثثثلن العاالثثثر الكميثثثة والكي يثثثةف فسثثثلابئ عثثث  انعطافثثثأل نوعيثثثة ال ميكثثث  فوموثثثا  ال 

 بار اييض احلضارية.
بسثثث وس حضثثثارة مثثث  احلضثثثاراتف وحسثثثب  ومثثثا حيثثثدث حولاثثثا هثثثو يف ح ي لثثثأل وجثثثوهرن أ ثثثبأل

نثثواميض احليثثاة واحلضثثاراتف فاحلضثثارات ال تسثث ث بثثني عةثثية ووثثحاهاف بثث   لثثاش  ا كمثث  
يف نةثاة احلضثاراتف فوثي ال تاةثا  acte contraireكمثا هثو  ثان ال ثانون ارضثاد: -طويث  

  ال  رور كم  طوي  م  الاوضة والباال والل دم ارسلمر واررتاكم. 
قد يغيب ع  أنظار الاثال بثدايات السث وس وال يلل لثون  ليثأل  ال يف حلظاتثأل األًثنة حثني للا 

تثثث ك مؤ ثثثرات االنيثثثارف وأعثثثراض ارثثثرض.. ألن ال ثثثانون ي ثثثول: ، ارثثثادة الثثث  تكلسثثثب احلثثثرارة 
 ببثل ت  دها ببثل كارالف وارادة ال  تكلسب احلرارة بسرعة ت  دها بسرعة كاحلديد.

اال ثثثاد السثثثوفي  ال ثثثوة العظمثثثث ال انيثثثة يف العثثثا ف مثثث  انيثثثار يةثثثبأل الزلثثثزال والثثثلا حثثثدث يف 
بثثاعلث درجاتثثألف فوثثلا االنيثثار ال ي سثثر بوقلثثأل وكماثثألف بثث  يلخطثثث يف أسثثبابأل وجثثلورن الظثثر  
والثثثزم  الثثثلا أعلثثث  فيثثثأل عثثث  السثثث وسف وميلثثثد باللاكيثثثد  ا مثثثا هثثثو أبعثثثد مثثث  كلثثث ف و ثثث  ال 

  وس لكاوا ال  رش ع  هلن ال اعدة. نسلطي  أن  دد بدايات الس
مثث  جوثثة أًثثر  فوثثلا السثث وس يف عم ثثأل ومثثدان وكي يلثثأل لثثيض مثثردن توقثثف  ثثو االقلصثثادف أو 
 لف ت ينف أو ألكمة اجلماعيةف أو افالل أيديولوجيف ب  هو األكمة احلضارية اللا ترتكب 
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ما ثرد وما صث  عث   ماأل ك  تل  األجزال.. فاألمم واحلضارات ال تس ث بسبب عامث  واحثد
العوام  األًر ف وقد يكون أحد هلن العوام  هو األك ر تثاثناً وفعاليثة مث  العوامث  األًثر ف 
ولك  ليض هو العام  الوحيثدف واحلضثارة ال تسث ث  ال بعامث  حضثارا مركثب. ويث ك بةثك  

 واوح وكبن يف العام  ال كرا وال  ايف والرتبوا.
ن يسثثث ث سياسثثثياً سثثث ث فكريثثثاً وث افيثثثاًف وسثثث طت معثثثأل أكثثث  فاال ثثثاد السثثثوفي  مثثث الً قبثثث  أ

ماظومة فكرية وفلس ية ووعوا اانسان يف العصر احلثدي ف ألنثا ولثلت  ا طريثإل مسثدودف 
واراظومة اراركسية هي م  ال لس ات اروسوعية ال  اسل ادت ماوا أكلب ارلاهب ال لسث ية 

ف واال ثثثثرتاكية يف فرنسثثثثاف وكثثثثان لثثثثا مثثثث  اللاظثثثثن يف أرانيثثثثاف واالقلصثثثثاد السياسثثثثي يف بريطانيثثثثا
ال كثثرا وال لسثث ي والسياسثثي واالقلصثثادا مثثا ي ثثوق أك ثثر اراظومثثات ال كريثثة الووثثعيةف وقثثد 
أثثثرت علثثث العديثثد مثث  العلثثوم وأنةثثات مثثلاهب ًالثثة لثثا يف االجلمثثا  واللثثاري  والسياسثثة 

العلثثثوم االجلماعيثثثة فحسثثثبف بثثث   واالقلصثثثاد والرتبيثثثة وااعثثثالمف و  ي لصثثثر هثثثلا اللثثثاثن علثثثث
حاولثت اللثثاثن علثث العلثثوم الطبيعيثةف وهثثلا هثو ار لثث  فبعثد أن كثثان سثا داً أن هثثلن العلثوم لثثا 
ًصولثثية احليثثثاد ارطلثثإل ،بثثثدأ اللعثثدي  يطثثثرأ علثثث هثثثلا اللصثثور للعلثثثم  حثثاوالت مثثث  جانثثثب 

 اال اد السوفي  للوجيوأل وجوة ًالة بأل. 
سثثاوات جثثرت دثثاوالت لطبثث  العلثثم بطثثاب  األيديولوجيثثة السثثا دة  فبعثثد ال ثثورة الروسثثية بعةثثر

واحلاكمة هااكف وكل  علث  و تكثون هاالث  ،فيزيثال ا ثرتاكية، و ،بيولوجيثا ا ثرتاكية،ف ومثا 
 ا كل ف و  يك  موماً عاد رواد هلا اللوجأل اجلديد للعلم وما ياطوا عليثأل العلثم ن سثأل مث  

يوموثم أن يصثبح العلثم ا ثرتاكياً والل ثاً عث  العلثم يف  ماطإل داًلي ًا  بألف ب در ما كثان
 الدول الرأتالية.

ويبثثدو أن االًثثلال  يف وجوثثثات الاظثثر حثثثول حيثثاد العلثثثم  بثثان ال الثياثثثات واألربعياثثات مثثث  
ال ثثثرن اراوثثثي وانلوثثثث بال عثثث   جثثثيل د.،بيسثثثكاو،  ا مركثثثز ارسثثثؤولية يف اال ثثثاد السثثثوفي  

 1العلمية يف طريإل خيدم األيديولوجية السياسية وخيض  لا،.وداوالتأل توجيأل األًاث 
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وفة  هلن األيديولوجية ال  وق ت علث أرووا دول ك   كاال اد السوفي  والصني وأوروبثا 
 الةرقيةف لأل دال   تارخيية عمي ة تعادل وخامة تل  األيديولوجية أو أك ر.

 -ًثثالل هثثلن ال ثثرتة علثثث األقثث -ن ن ثثدر وقثثد ال نسثثلطي   ثث  يف العثثا  العثثرل وااسثثالمي أ
عمإل ومساحة تل  الدال   واألبعاد ومد  ال راى الا   والكبن اللا سلرتكأل بعد أن ترتاجث  

 ع  مواقعوا..
م ثادن أن سث وس اراركسثثية  -تراجث  وتال ثث يف وقثت آًثر-ل ثد سثاد يف بدايثة األمثر اعل ثاد 

  راطية اللي الية.هو باالسلدالل البسيث جنا. للرأتالية والدمي
واحل ي ثثثثة أن فةثثثث  اراركسثثثثية   ثثثثا كةثثثثف عثثثث  أكمثثثثة حضثثثثارية يف الغثثثثرا عمومثثثثاًف وال ثثثثارق أن 
أعثثراض هثثلن األكمثثة كانثثت أعمثثإل يف اراظومثثة الةثثرقيةف واراركسثثية ال  ثثرش عثث  ال ضثثال ارعثثريف 

ديض،: ، ن لل لس ة األوروبيةف وع  هلن احل ي ة ي ول ار كثر ال رنسثي ،كورنيليثول كاسثلوريا
مثثثاركض يالمثثثي يف العمثثثإل  ا ال ضثثثال ارعثثثريف للرأتاليثثثة ويسثثثبح يف حووثثثوا ويلثثثا ض هوالهثثثاف 
فال كرة األساسية لديأل كانت هي تامني الوفرة االقلصاديةف أو تاميثة قثو  اانلثاشف وهثلن هثي 

 1فكرة الرأتاليةف  نأل خيللف ع  ال كرة الرأتالية يف مسالة توكي  ال روة فحسب،.
 ول: ،هااك أكمثة أك ثر عم ثاً هثي أكمثة ا لمث  وال  افثة الرأتثالينيف و ثعار الرأتاليثة ي ثول: وي

ثثواف أنثثت كإنسثثان تسثثاوا ب ثثدر مثثا تثثربح مثث   ثثوا أكثث  قثثدر اكثث  ال يوثثم كيثثفف ولكثث  اًر  ًر
ارثال حث  لثو بعثت كثث   ثيل. فوثلن هثي الع ليثة ارويماثثة يف ا لمعثات الرأتاليثةف وهثلا  ثثي 

 ال ع ف وقد اسلطا  الاظام الرأتايل أن يسلمر علث هلا الاحو ح  الن. م لإل ب
ولكثث  ال أعل ثثد أن كلثث  سثثو  يسثثلمرف يضثثا   ا كلثث  أن الاظثثام الرأتثثايل هثثدر مصثثادر 
ال روات الطبيعيثة الث  تراكمثت علثث الكثرة األروثية طثوال أربعثة باليثني مث  السثاني ًثالل م ثة 

األرض موثثددة بثثالللوث مثث  كثث  اجلوثثاتف وكلمثثا أثثثر  ومخسثثني سثثاة ف ثثثف والن ألثثبحت 
 العا  الرأتايل كلما كرقت بلدان اجلاوا بال  ر. 

                                                 

 م.1991ف اير  2ف السبت 10226احلياة )لادن( العدد  1
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 ن عثثدد سثثكان البلثثدان الرأتاليثثة ارصثثاعة ال يلجثثاوك سثثب  سثثكان البةثثريةف ومثث  كلثث  فوثثي 
 لكثثر معظثثم ثثثروات األرضف هاثثاك اًثثلالل يف اللثثواكن وهثثلا ال ميكثث  أن يسثثلمر  ا األبثثدف 

 .1 ص  ثورات أو ان البات ال نعر  ماهيلوا ح  الن، ف د
ويف بداية اللسعيايات ًصصت  حد  ا الت األسبوعية الباريسية كالفوا لعاوان لارمل هو 
،هث  سلحصثث  أكمثثة الرأتاليثثة كثثداً؟ وهثث  يابغثثي علياثثا أن نالظثثر سثث وس الرأتاليثثة بعثثد سثث وس 

 الةيوعية؟،.
اسثثي األمريكثثي ومسلةثثار الثثر يض األمريكثثي األسثثبإل ،جيمثثي  ،كبغايثثو برجياسثثكي، ار كثثر السي

كثثارتر، كثثان مل ثثا الً وكلثثب ،ال ةثث  الكبثثن، بعثثد سثث وس اال ثثاد السثثوفي ف وعثثاد مثثرة أًثثر  
ليكلثثب: ، ن سثث وس االوثثطراا العثثاري عةثثية ال ثثرن الواحثثد والعةثثري ،ف وميكثث  اعلبثثار هثثلا 

يامثثثا، ،نايثثثة اللثثثاري ، الثثث  أعلثثث  فيوثثثا الكلثثثاا رداً كثثثن مبا ثثثر علثثثث أطروحثثثة ، فرنسثثثيض فوكو 
انلصثثثثثار اللي اليثثثثثة الرأتاليثثثثثة علثثثثثث ال كثثثثثرة الةثثثثثيوعية وسثثثثثا ر األيثثثثثديولوجياتف لكثثثثث  بالاسثثثثثبة 
لثثث:برجياسيكيف  ن سثث وس األنظمثثة الةثثمولية ال يعثثين بالضثثرورة انلصثثار الدمي راطيثثةف فاال ثثدار 

عيد العثثا . ويثثرد برجياسثثكي األًالقثثي للغثثرا حيثثد مثث  قدرتثثأل علثثث لعثثب دور قيثثادا علثثث لثث
علثثثث فوكويامثثثا وكمال ثثثأل ارل ثثثا لني بثثثان  لثثثيال م ت لثثث  مثثث  أمهيثثثة ال ثثثو  ارعاروثثثة اروجثثثودة يف 

 2اال اد السوفي  والدول الاامية، 
وهثلا اال ثان الثلا عث  عاثأل ،برجياسثكي، هثو الثلا يلصثاعد اليثوم يف الغثراف ف ثد بثدأ يثثدرك 

 3أكملأل العمي ة م  الداً ف وتضطرا رؤيلأل للمسل ب . كحف ارةكلة عليألف وتلكةف لأل
وباللاكيد فإن داً  الاخب ال كرية والسياسية يف الغرا  دراك عميإل قد ال نلخيلأل ع  أكمثة 
الغثثثرا و مكانيثثثثة ا ثثثثدارن يف ارسثثثل ب .ف  ك لثثثثدر يف نيويثثثثورك كلثثثاا ًطثثثثن رؤل ثثثثأل ،النسثثثثا  

                                                 

 ارصدر ن سأل. 1

 .157ف   1994قرالات سياسية )فلوريدا( الساة الرابعةف العدد ال ال ف ليف  2

ف ككي اريالداف ارسالة احلضاريةف كيف نبلكر مسل بلاا يف عا  ملغنف الدار البيضالف ارركز ال  ايف العرل 3
 .15ف  1999ف 1س
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طرها علث أمريكا،ف ويعد الكلثاا المون ،  ت عاوان ،االن صال، الاواية ال اد مة لكادا ًو
مثث  أبثثرك وأًطثثر الكلثثب الثث  لثثدرت حثثول مسثثل ب  كاثثداف حيثث  اعلمثثد  ليلثثأل علثثث تصثثور 
قيثثام انةثث اقات داًثث  هثثلا البلثثدف وتوقثث  حثثدوث كارثثثة بسثثبب كلثث  علثثث الواليثثات ارلحثثدة 

ا دافظثة كيبيث ف األمريكيةف ويعل  هلا الكلاا أول كلاا تعرض للا ارووثو  بعثد اوثطرا
ف ثثثد حثثثلر الثثثلي  تصثثثوروا سثثثوولة حثثثدوث االن صثثثال عثثث  كاثثثدا األم كمثثثا حثثثدث يف اال ثثثاد 

 السوفي  ساب اً.
هثثلن احل ثثا إل وكنهثثا تؤكثثد احلاجثثة  ا ت ثثومي حضثثارا جديثثد لعاراثثا ارعالثثرف للةثثخيال تلثث  

لا جيثب أن حيسثب اررحلة اللارخيية الث  ولثلت  ليوثا البةثريةف وارسثل ب  الثلا يالظرهثاف والث
وخيطث لثألف ومث  ا مث  يسثلمر هثلا اللصثادم بثني احلضثارات؟ والووث  الالملكثافئ بثني األمثم 

 ال  نة والغاية؟
وبالاسبة ألملاا فوي أمة الاكبات وارعجزات وارصثا ب والصث ف وأًثناً ال ثوك والاجثا. ب ضث  

 جواك مااعة ت اوم بأل الصدمات. ما امللكلأل يف  ارإا ونكبا ا م  ع ف وما تولد لديوا م 
 ن أمثثة السثثب  حضثثارات تضثثثعف وال متثثوت حثث  ولثثو  رعثثثت حلثث  الليثثايل قاسثثية مدلمثثثةف 
ًصولاً بعد أن ألبحت ،كات رسالةف وهلا هو حدي  ارغنة ب   عبة لرسلم قا د ال ثرل 

ر /   تفْسا لفون  يف معركة ال ادسيةف قال تعاا: إو   نَّألف ل ل ْكرمم لَّ   و ل   ْوم    و س وْ   ./44الًز
ويف احل ي ة ل د مرت علث األمة العربية ماثل ال ثرن اللاسث  عةثر أحثداث جسثام ال سثيما أنثا 
  تلثثثد والدة طبيعيثثثة يف أحةثثثال األمثثثة العربيثثثةف وباللثثثايل فلثثثو رجعاثثثا  ا مةثثثاهدات رجثثث  مثثث  

اان عث  توقعثات مثا كثان ال رن اللاس  عةر بافرتاوأل أحد رجال الاوضثة العربيثة احلدي ثةف وسثال
ميكثث  أن يثثا  بثثأل ارسثثل ب ف وطبعثثاً فمثثا كثثان لصثثاحباا أن يسلحضثثر ارسثثل ب  العثثرل دون أن 
 يسلحضر األطرا  ال الثة: ) الغرا اللوسعيف واحلركة الةيوعية العارية واحلركة الصويونية(.

البلةثث ية وقيثثام اال ثثاد وبال عثث  مثثا كثثان لثثأل أن يلصثثور قيثثام احلثثرا العاريثثةف وال انثثدال  ال ثثورة 
السوفي ف وال س وس اام اطورية الع مانية واقلسام فرنسا وبريطانيا رمللكا اف وما كان لثأل أن 

بيكثثو( وال تغلثثب اجلماعثثات اليووديثثة ا رمثثة  -يلوقثث  أيضثثاً وعثثد بل ثثور وال ات اقيثثة )سثثايكض
وال انلصثثار ال ثثوات  1967علثثث سثثبعة جيثثوش عربيثثةف وال قيثثام ال ثثورة ارصثثرية وال حثثرا سثثاة 
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. كمثثا   يكثث  خيطثثر ببثثال أحثثد أن يالوثثي هثثلا االنلصثثار  ا 1973العربيثثة االنلصثثار البثثاهر 
 . 1979وأن يوق  معاهدة كامب دي يد ارةؤومة عام  1977كيارة السادات لل دل عام 

ألمثةف وقثد هلا اقث البياين كان مبع اً لل لإل علث ارسل ب  العثرلف السثيما عاثد طال ث  هثلن ا
 سثثد كلثث  يف عثثدة نايثثات ول ثثالات ونثثدوات أمهوثثا علثثث ااطثثالق كلثث  العمثث  الثثلا دام 

( أعين بأل مةرو  اسلةرا  الوط  العرل اللا أجنثزن مركثز 1987 -1983مخض ساوات )
دراسثثثات الوحثثثدة العربيثثثةف وقبثثث  مركثثثز دراسثثثات الوحثثثدة العربيثثثة قثثثام مركثثثز الدراسثثثات العربيثثثة 

ة جورش تاون بالواليات ارلحدة بع د ندوة ومت عدداً م  البثاح نيف عربثاً ارعالرة يف جامع
-ع د اللسعياات لل رن اراوي-وأجانب إد  ،اسلةرا  ارسل ب  العرل يف الع د ال ادم 

ف وقثثد ركثثز ارسثثامهون علثثث  ليثث  الواقثث  العثثرل مثث  ًثثالل عةثثري  مووثثوعاً موكعثثة علثثث سثثلة 
 داور وهي: 

 راطية وح وق اانسان.الدولة والدمي  (1
 العالقات ااقليمية والدولية. (2

 االقلصاد واللامية والا ث. (3

 األكمة ال  افية وال كرية. (4

 ارةاك  االجلماعية والصرا  الطب ي. (5

 الصرا  العرل ااسرا يلي. (6

 
 ما الذي توقعه هؤالء الباحثون؟

ااريو ا ان اللغيثن  ا األفضث ف ب وا مجيعاً ملارجحني بني سيااريو ا ان اللغين  ا األسوأف وسي
ومعىن كل  أن ال ضايا العةري  ال  تدور حولا احملاور السلة ارلكورة سثلب ث معل ثة مث  ميث  

 1 ا الل اقم واللع د.

                                                 

 830مداًلة الدكلور اجلابراف اررج  السابإل    1
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بيد أنأل جيب اللاكيد علثث أن مصثن أمثة مث  األمثم ال ت ثررن نثدوات األًثاث حث  ولثو كانثت 
ن المثثوم الثث  يف أحةثثال هثثلن األمثثةف وهثثي أمثثور ليسثثت لثادقةف و  ثثا ت ثثرر يف الةثثار ف يف هثثل

 ملموسة وال  ض  لللحلي  والبح ف ب  هي يف الاواية معجزة  رادتأل.
 ن أًثثثاث نثثثدوة جثثثورش تثثثاون وكنهثثثا   يكثثث  لثثثا أو لغنهثثثا تصثثثور  مكانيثثثة قيثثثام ) انل اوثثثة 

السثال ة الثلكرف   احلجارة( حني ت جرت بعد سالني م  انع اد ندوة أًاث جامعة جورش تثاون
كما أن أحثداً   يلوقث  انسثحاا اجلثي  ااسثرا يلي مث  قطثا  كثزة ومث  مثدن الضث ة الغربيثةف 

 وال أن تعرت   سرا ي   اظمة اللحرير ال لسطياية. 
 ن مصثثن األمثثة يف مهثثوم أباا وثثا ويف هواجسثثوم وبصثثا رهم ومسثثل بلوم وقلثثوإم و راد ثثم ال يف 

اثثثثة أو تلثثثث ف السثثثثيما بعثثثد أن اعلا ثثثثت أملاثثثثا هثثثثلن األمانثثثثة وهثثثثلا اللوقعثثثات اقا بثثثثة لثثثثلن اللج
اللكليف م  الثلكر احلكثيم : إ  نَّثا ع ر ْوثا ا األ م ان ثة  ع ل ثث السَّثم او ات  و األ ْرض  و اجلْ ب ثال  ف ثا بث نْي  أ ن 

نس انف   نَّألف ك ان  ظ لفوًما ج وفو  اثْو ا و مح  ل و ا اا  ْلاث و ا و أ ْ   ْ    م   . /72األحزاا/اًل  حي ْم 
ف ولكاوا تاسحب وتعود خب ثي 2009وها هي  سرا ي  تعلدا اعلدالها اربني علث كزة عام 

حانيف وها هو جدار السلطة يف مصر يعلو حملالرة  عباا يف كزةف ول ط  الطعثام عث  أهلوثاف 
ار العربيثثثة مث عرقلثثثة كيثثثارة الاا ثثثب ال يطثثثاين كثثثالورا ولثثثحبألف وأًثثثناً ماعثثثأل مثثث  ارثثثرور يف الثثثدي

 ارصرية.
والسؤال: هث  ماث  قطث  الطعثام مثرة يف اللثاري  مث  كسثر اارادة؟ وهث  كسثرت  رادة ارسثلمني 

 عادما حالر م قري  يف  عب أل طالب؟
نعل ثثد أن  ثثعب كثثزة هثثم األباثثال الثث رة لألسثثوة احلسثثاة يف ، ثثعب أل طالثثب،ف ولكثث  ليثثت 

عبثثد الاالثثرف تثثر  وتسثثم  مثثا حيثثدث يف كثثزة  العيثثونف عيثثون عبثثد الاالثثرف وليثثت األكان آكان
 وع  كزة..

 ناا نسم  مجود وقط  احملادثات بثني  سثرا ي  والسثلطة يف الضث ة الغربيثةف والسثبب واوثح هثو 
أن  سثثرا ي  تاطلثثإل مثث  افثثرتاض كثثن مع ثثول وعلثثث رجثثال السثثلطة ال لسثثطياية يف الضثث ة وكثثزة 

 االنصيا  واللخلي ع  كام  أرض ال دل.
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تكمث  يف أن عثروق  - الت ندوة أًثاث جامعثة جثورش تثاون أم   تةثا-ال ضية ونعل د أن 
ومكونات هلن األمة ت و  وتلصلب عاد الةدا دف وياعكض كل  جلياً علث أ اس ت كنهاف 
ودليلاثثا علثثث كلثث  أحثثداث اللثثاري  ع ثثب كثثزوات ارغثثول والللثثار واافثثرنو وكثثنهمف ف ثثد هثثب 

 عات الةعب باكملوا لللود ع  األرض والعرض.ال ليان والعياري  والةطارف وقطا
ال ضثية يف جوثاك ارمانعثة ،أنليبيوتيث ، الثلا ي ثركن تل ا يثاً كث  جسثمف و  ثا  - كن -وليست 

 يف اجلراثيم وارعلدي .
و ثثعب كثثزة و ثثعب الضثث ة الغربيثثة سثثي رك الك ثثن مثث  األنليبيوتيثث  ارضثثاد دفاعثثاً عثث  ال ثثدل 

رادة  ثثثعب فلسثثثطني ومعثثثأل  رادة األمثثثة العربيثثثة. كمثثثا   وعثثث  ح ثثثأل ارسثثثلواف ولثثث  تاكسثثثر  
 تاكسر  رادة األسوة احلساة يف  عب أل طالب 

امثثثثالً  ا ارووثثثثو  يف  رهالثثثثاتأل ومؤثراتثثثثألف البي يثثثثة العاريثثثثةف والبي ثثثثة  سثثثثيلعرضوهثثثثلا الكلثثثثاا 
ث ارووثثو  ااقليميثثة الثث  لثثا ان عاال ثثا وتاثنا ثثا علثثث البحثث ف مث نعثثرش يف ال صثث  ال ثثاين علثث

 األساسي الاووض و ددنا احلضارا.
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 الفرع األول

 الـمشروع الـحضاري النهضوي العربي الـمعاصر

 

 وسالعام  م  هلا ار ووم لغة مث نال    ا اللعام  معأل م ووماً 
 

 كلمة الـمشروع: 

 الـمطلب األول:

 الداللة اللغوية لكلمة مشروع

رمي كلمثة ،اراوثاش،ف ف ثد جثال كلث  يف قولثأل تعثاا: لع  ما يراد  هثلن الكلمثة يف ال ثرآن الكث
 1إلك  جعلاا ماكم  رعًة وماواجًا .

ف ويةثثن  ا كلثث  2هثثو الطريثثإل والطريثثإل ارسثثل يم  ديثثداً  -كمثثا يف ،لسثثان العثثرا،-واراوثثاش 
،الراكب األل واين، يف نظرن  ا تل  الية في ول: ،ما سثخر اهلل تعثاا عليثأل كث   نسثان مث  

 .3انف اا يعود  ا مصاعم العبادف وعمارة البالد،طريإل يلحر 
كما توحي كلمة ارةرو  بارخطث اللا ي رتض فيأل االكلمالف واجلاهزية لللطبيإل بعد  ديثد 
األسثثثض الاظريثثثة وآليثثثات اللطبيثثثإلف اربايثثثة علثثثث دراسثثثة الواقثثث  و ثثثروطأل ومكوناتثثثألف وملطلباتثثثأل 

م تثثوفر اجلوانثثب اللطبي يثثةف وباللثثايل عثثثدم وم لضثثياتألف بعكثثض م وثثوم الاظريثثة الثث  تثثثوحي بعثثد
 .4 ديد الليات ارااسبة للطبيإل الاظرية علث الواق 

                                                 

 (.48سورة ارا دة آية ) 1

 .176لسان العراف اب  ماظورف نةر أدا احلوكةف مادة  ر ف    2

م ردات أل اظ ال رآنف الراكب األل واينف دمةإلف دار ال لمف بنوتف الدار الةاميةف   يثإلف لث وان عثدنان  3
 .450ف   1992الداووداف 

 .94ككي اريالد: ارسالة احلضارية    4
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فارةرو  ي رتض فيأل الووو. والواقعيةف ليلل حاجة الواق ف وللا جند أن كلمة ارةرو  كانثت 
كا بثثة عثث  اقطثثاا ااسثثالمي حيامثثا كثثان هثثلا اقطثثاا ياثثز   ثثو اجلوانثثب الاظريثثةف وحيامثثا 

 .1اقرتا م  الواق  واللطبيإل بدأ احلضور الواس  للن الكلمة
كلمثثة احلضثثارا: احلضثثارة  عثثىن احلضثثور الثثلا يعثثين ن ثثي  ارغيثثب والغيثثبف كمثثا يف ،لسثثان 
العرا، ويرد هلا الل   يف ال رآن الكرميف مرادفاً لل   ، ود،ف حيث  ي ثول سثبحانأل وتعثاا: 

 .3ايل الةور و اهدنف أا حضر 2إفم   ود ماكم الةور فليصمأل 
 ومعىن احلضور يعطي الدالالت اللالية:

: ال درة علث احلضورف وهلن ال درة م   روطوا اللطور ارسلدام واللجديد ارلوالث  حث  أوالً 
 ميّك  األمة م  أن يكون لا حضورها يف ك  مرحلة وك  كم  وك  عصر.

األلثعدة ارخلل ثة: الداًليثة واقارجيثةف  : احلضور  عىن مواكبة ارلغنات واللحوالت علثثانياً 
ااسالمية والعاريةف وهلا يعين أن يكون اانسان واألمة يف مسثلو  العصثرف ومثا ولث  

  ليأل م  تطور وت دم.
: احلضثور  عثىن االن لثا. والل اعث  واللوالث ف فاحلضثارات ال تبثىن يف ظثرو  االنغثالق أو ثالثاً 

مثثرت عليوثثا أقثثدم احلضثثارات وباثثت سثثور الصثثني اجلمثثود أو االنكمثثاشف فالصثثني الثث  
العظثيم الثلا كثان يعثين لثثا أنثا اكل ثت يف حاجا ثا عث  العثثا ف ومث  مثرور الثزم  ثبثثت 

 لا العكض.
وبعثثد كوال احلثثرا البثثاردة تعالثثت األلثثوات داًثث  الواليثثات ارلحثثدة األمريكيثثة تطالثثب بوقثثف 

ؤون اقثارشف فثان   لثلن األلثوات وكيثر االهلمام واالنةغال ب ضثايا العثا  وكث  مثا يثرتبث بةث

                                                 

 .93ككي اريالد: ارسالة احلضارية    1

 .196لسان العرا: مصدر سابإلف مادة حضرف    2
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اقارجيثثة السثثابإل ،جثثيمض بيكثثر، ب ولثثأل:  ن مسثثنة الامثثو واللطثثور الثث  مثثرت علثثث أمريكثثا يف 
تارخيوثا مثثا كثثان لثا أن  صثث   ال يف ظثث  ظثرو  االن لثثا. ولثثيض االنغثالقف ألن الامثثو ًاجثثة 

  ا حوافز واالن لا. هو اللا يولد احلوافز ارسلمرة.
: احلضثثثور  عثثثىن ارسثثثؤولية و ملوثثثا علثثثث مسثثثلو  العصثثثر وم لضثثثياتأل وملطلباتثثثألف وهثثثلا رابعااااً 

مصثثداق قولثثأل تعثثاا: إولثثلك  مثثاكم أّمثثة يثثدعون  ا اقثثن ويثثامرون بثثارعرو  وياوثثون 
ف وقولثثثأل: إوكثثثلل  جعلاثثثاكم أمثثثة وسثثثطاً للكونثثثوا 1عثثث  اراكثثثر وأول ثثث  هثثثم ار لحثثثون 

 .2م  ويدًا  ودال علث الاال ويكون الرسول عليك
: احلضثور  عثىن ارةثاركة واللعثاون يف كث  مثا يثرتبث بةثؤون العصثر مث  قضثايا وأحثداث خامساً 

ومواقثثف وتطثثوراتف وباللثثايل فحيامثثا تفطثثر. فكثثرة الاظثثام العثثاري اجلديثثدف فوثثلا يعثثين أن 
نكثثثون أّمثثثة مةثثثاركة يف لثثثا  هثثثلا الاظثثثامف ال أن يكثثثون م رووثثثاً علياثثثا ويكثثثرل حالثثثة 

حلكثار والسثيطرةف كمثا هثو حالث  وكمثا تريثدن الثدول ارالصثرة ويف م ثدملوا اللبعية واال
 الواليات ارلحدة األمريكية.

و كا أًلنا احلضارة  عىن ،احلضثرف ًثال  البثدوف واحلاوثر ًثال  البثاداف واحلاوثر: ار ثيم 
ون، ف ويوافثثثإل هثثثلا ارعثثثىن مثثثا طرحثثثأل ،ابثثث  ًلثثثد3يف ارثثثدن وال ثثثر ف والبثثثادا: ار ثثثيم بالباديثثثة،

 .4م[ ر ووم احلضارة اللا ي ابلأل يف نظرن البداوة1332/1406هث/  808 – 732 
 :5ويلاكد كل  اا يلي

:  ن البثثدو والبثثداوة لثثيض لثثم حضثثور بثثارعىن ارعاثثواف ولثثيض لثثم حاوثثرة بثثارعىن ارثثاداف أوالً 
ألنثثم المثث  ال يعثثر  االسثثل رار واللثثوط ف فوثثو يف ترحثثال دا ثثم يبحثث  عثث  م ومثثات 
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حليثثثاة بثثثني الصثثثحار  وال لثثثواتف بعكثثثض ا لمثثث  احلضثثثرا الثثثلا يؤسثثثض حياتثثثأل علثثثث ا
 االسل رار واللوط ف فوو الم  حاور ولأل حضورن ارعاوا الاسل.

:  ن المث  البثدو والبثثداوة مث  ا لمعثات ارغل ثة وار طوعثة وارا صثثلةف فالصثحرال  ثيث بثأل مثث   ثانيااً 
ت األًثثر  وسثثا ث االتصثثال السثثريعة وال اعلثثةف الثث  كثث  اجلوثثاتف ولثثيض بياثثأل وبثثني ا لمعثثا

تليح لأل ال درة علث اللوالث  والل اعث ف وهثي مث  دالالت احلضثور واحلضثارةف ي ابلثأل ا لمث  
احلضثثثثرا الثثثثلا يعثثثثي  يف الغالثثثثب ب ثثثثرا البحثثثثار واألنثثثثارف واللثثثثاري  يةثثثثر. لاثثثثا كيثثثثف أن 

انثثت ب ثثرا البحثثار واألنثثارف  احلضثثارات   ثثا نةثثات واكدهثثرت وتوالثثت يف ا لمعثثات الثث  ك
 كاحلضارة ارصرية م  هبة الاي  وحضارات ما بني الاوري .

:  ن احلضثثارة هثثي نليجثثة تثثراكم ملوالثث  مثث  العطثثال والباثثال واا ثثال واللحديثثد واللطثثورف ثالثاااً 
وهثثلا مثثا ال يلثثوفر يف المثث  البثثدو والبثثداوة لطبيعلثثأل ارلا لثثةف فثثال حيثثل   لا سثثأل بثثرتاكم 

 القة ا لم  باركان.يرتبث بع
: عر  ع  ا لم  البدوا أنأل ال يصا  حضثارةف بث  ألنثأل ال يبثين حياتثأل علثث االسثل رار رابعاً 

 واللوط ف وهلا ياعكض علث ف دان احلوافز يف الباال واا ال وااعمار.
:  ن احلضثثثر واحلاوثثثرة يف نظثثثر ،ابثثث  ًلثثثدون، تثثثرتبث بثثثالعمرانف والعمثثثران يلح ثثثإل مثثث  خامسااااً 

 ال ابلية وال ع  عاد ا لم  احلضرا أك ر م  الم  البداوة. حي 
و كا تاملاثثا يف اليثثة الكرميثثة: إيثثا أيوثثا الاثثال  نثثا ًل اثثاكم مثث  ككثثر وأن ثثث وجعلاثثاكم  ثثعوباً 

 .1وقبا   للعارفوا  ن أكرمكم عاد اهلل أت اكم 
واللبثثادل وارةثثاركة فثثإن مركثثب احلضثثارة هثثو ،اللعثثار  الثثلا يعثثين اللوالثث  والل اعثث  واالن لثثا. 

والثثثثرتاحم واللعثثثثاونف وكثثثث  هثثثثلن احل ثثثثا إل تلوقثثثثف علثثثثث قاعثثثثدة ،للعثثثثارفوا،ف يعثثثثين علثثثثث األمثثثثم 
 والةعوا أن تعر  ك  أّمة أحوال األمم األًر .
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م  هاا نص   ا أن م ووم ،احلضارا،ف هو ارةثرو  الثلا حي ثإل احلضثور بالثدال   وار ثاهيم 
ا لكثي يلح ثإل لثأل احلضثور يف العثا  العثرل ااسثالمي عليثأل ال  أ رنا  ليواف وارةرو  احلضثار 

أن يلجثثاوك كافثثة أ ثثكال الطا  يثثة والعرقيثثة والعاصثثرية وكثث  رواسثثب اللخلثثف ألجثث  أن يكثثون 
 مةروعاً جامعاً تاو  م  ًاللأل ك  أمة ملوحدة ملكاملة ملدافعة.

لثثثال. واللغيثثثن ومثثث  ي وثثثم ااسثثثالم فومثثثاً حضثثثارياً سثثثليماً يكلةثثثف قدرتثثثأل ال عالثثثة علثثثث اا
 وااحيال واللجديدف م  ًالل أحكامأل وآدابأل وع ا دن وتعاليمأل وقيمأل ومباد أل.

: ارةثثثثرو  احلضثثثثارا ااسثثثثالمي مثثثث   ثثثثروطأل أن يكثثثثون معالثثثثراًف  عثثثثىن أن يكثثثثون الااااـمعاصر
مسثثلوعباً للعصثثر وحاجاتثثأل وملطلباتثثألف مثث  ًثثالل نظثثرة ن ديثثة ت ومييثثة للح بثثة ارعالثثرة ارملثثدة 

ال ثثرن العةثثري ف حثث  هثثلا الوقثثتف وهثثي ال ثثرتة الثث  مثثرت عليوثثا  ثثوالت وتطثثورات  مثث  بدايثثة
  املة سامهت بدرجة أساسية يف تةكي  مكونات هلن اررحلة ارعالرة.

وارةثثرو  احلضثثارا العثثرل ااسثثالمي لكثثي يكثثون معالثثراً عليثثأل أن يكثثون ما لحثثاً ال ماغل ثثاًف 
يثثاًف ملحركثثاً ال سثثاكااًف مسثثل بلياً ال ماوثثوياًف ومثث   ثثرس اجلواديثثاً ال ت ليثثدياًف  ثثوروياً ال أحاد

ارعالرة االهلمام باسلةرا  ارسل ب ف ًصولاً  كا تاملاا يف األحثوال واألووثا  الث  متثر باثا 
 يف العا  العرل وااسالميف حي  الاكسات واالحباطات  الرنا م  ك  اجلوات.

سالم وارةرو  احلضارا العثرلف أو أن يلحثدثف ه  ميل  اررل م راً مع واًل للحدي  ع  اا
عثث  مةثثثرو  حضثثثارا عثثثرل قوامثثأل ااسثثثالم ووجولثثثأل ارسثثثل ب  مثث  مثثثا حيثثثدث النف يف بعثثث  

 .1البالد العربيةف م  أ كال العاف واللعصب
أمثثثا ال وثثثم الرتكيثثثل ر وثثثوم ،ارةثثثرو  احلضثثثارا العثثثرل ااسثثثالمي ارعالثثثر،ف فوثثثو يف  حثثثد  

ع يثثثدةف لثثثيض اثثثرد  ثثثليب للثثثرو.ف وتربيثثثة لل ضثثثا  ف بثثث  هثثثو  ا جانثثثب  جوانبثثثأل ،لثثثيض اثثثرد
كلثثثث ف نظثثثثام اقلصثثثثادا عثثثثادلف ونظثثثثام اجلمثثثثاعي ملثثثثواكنف وتةثثثثري  مثثثثدينف وتةثثثثري  جاثثثثا يف 
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ويف جانثثب آًثثر هثثو ارةثثرو  الثثلا ، لمثث  عليثثأل األمثثة وهثثو  1وقثثانوين دويلف وتوجيثثأل فكثثراف
    ثثث  اللثثثواكن بثثثني الثثثرو. وارثثثادةف وبثثثني الثثثدي  ال ثثثادر علثثثث  نةثثثال الكللثثثة العاريثثثة ال ال ثثثة الثثث

 والدنياف بني ال رد وا لم ف بني الةرق والغراف وي ك للبةرية أمة وسطاً.
وهثثلا هثثو مغثثز  مةثثرو  عثثدم اال يثثاك الثثلا اعلا لثثأل أملاثثا يف اقمسثثياات مثث  ال ثثرن اراوثثيف 

  ال الثثث  و  ي ثثثاً رصثثثاعم الثثثدول ولعبثثثت فيثثثأل دوراً بثثثاركاً   ابثثثة مركثثثز ال  ثثث   موعثثثة دول العثثثا
اجلاواف ومث  تاتثأل أنثأل ،مةثرو  أرقثث نوعيثاًف يرمثي  ا عالقثة  –ارومةة م  ماحث اجلاوا 

 .2نوعية بني اانسان واانسانف وبني اانسان والطبيعة
ومثثث  جوانبثثثأل أيضثثثاً أنثثثأل ، ثثثوكش حضثثثارا عثثثاري يعثثثاف مةثثثاك  العصثثثر األساسثثثيةف كمةثثثكلة 

اجلثثثو  والعاصثثثرية واالم ياليثثثة ومحايثثثة البي ثثثةف وي ثثثدم لثثثا حلثثثوالً ت ثثثوق نوعيثثثاً  اللاميثثثةف ومةثثثاك 
 .3احللول ال  ي دموا الغرا،

 لاش  ا  جناك األمور اللالية: ضارا العرل ااسالمي ارعالرف وح  نص   ا لياكة ارةرو  احل
لميثة قواموثا الا ثد وال حثال :  ديد اروقف ارعريف مث  الثرتاثف وهاثا  لثاش  ا ماوجيثة عأوالً 

يف قرالة تراثااف رعرفة اجلوانب احليثة مث  اجلوانثب اريلثةف واجلوانثب ارع ولثة ومث  اجلوانثب 
 كن ارع ولة.

فكثث  نضثثة حضثثارية   ثثا تاطلثثإل مثث  رؤيثثة سثثليمة لرتاثوثثاف وتراثاثثا نعثثين بثثأل العطثثال الع لثثي  
اش حضثثارة عري ثثة عاليثثة السثثموف ارثثدّونف ومثث  ، كاثثوك احلضثثارة اانسثثانيةف ف ثثد كثثان نلثث

 رفيعة الدااف راقية العلم واللمدن هي احلضارة العربية ااسالمية،.
:  ديثثد اروقثثف ارعثثريف مثث  الغثثراف وهثثلا يلطلثثب أيضثثاً ماوجيثثة علميثثة يف قثثرالة الغثثرا ثانياااً 

ودراسثثلأل حضثثارياًف و ثث  حثث  الن   ندرسثثأل بصثثورة معم ثثة ومثث  ًثثالل ماثثاهو ن ديثثة 
ف يف حثثني أن أا مةثثرو  حضثثارا معالثثر مطالثثب بلحديثثد موق ثثأل الا ثثدا مثث  ملعثثددة
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الغراف را مي لأل م  حضارة مل دمةف ال ب  هاال  اقرتاحات لا بة يف أن تؤسثض أملاثا 
ليلسثثىن لاثثا فوثثم كثث   ثثاردة وواردة عثث   االسلةثثراقمةثثرو  االسثثلغراا كمثثواك رؤسسثثة 

طة عثثدم ابلسثثار اايثثديولوجيا ر وثثوم الغثثرا أساسثثاً حلسثث  ال وثثم واللعامثث  السثثليم  ثثري
 ونظرية ارعرفة كما حدث يف اال اد السوفيي .

:  بثثثراك الثثثدور العلمثثثي واحلضثثثارا يف تارخياثثثا ودور ااسثثثالم يف باثثثال احلضثثثارة ااسثثثالمية ثالثااااً 
ومةثثثاركلأل يف نثثثوض وباثثثال احلضثثثارات اانسثثثانيةف ودور العلمثثثال يف اكلةثثثا  ارعثثثار  

 ها وت دميوا  ا اانسانية.والعلوم ويف تطوير 
: الرتكيز علث قيمة الع   والعلم يف ااسالمف وكيف أنأل أعطث قيمة عالية وسامية للع ث  رابعاً 

وللعلثمف فوثو الثدي  الثثلا بثدأ بويثة إ قثثرأ ف واعلث  طلثب العلثم فريضثثة علثث كث  مسثثلم 
 ومسلمةف م  الرتكيز أيضاً علث أًالقيات ااسالم والعروبة يف العلم.

: الرتكيثثز علثثث مةثثكلة اللخلثثف العلمثثي واحلضثثارا يف العثثا  العثثرل ااسثثالمي وجعثث  هثثلن امساااً خ
 بدراسلواف و عداد دراسات علمية معم ة حولا. واالهلمامارةكلة يف قمة األولوياتف 

طثثثث وبثثثرامو الرتبيثثثة واللعلثثثيمف سادسااااً  : االهلمثثثام بإلثثثال. وتطثثثوير نظثثثم وماثثثاهو وأسثثثاليب ًو
بثث إ قثرأ ف و كا ألثلحت اردرسثثة بثدأت احلضثارة يف الامثوف ومث  أًطثثر فاحلضثارة تبثدأ 

ارةكالت ال  تواجواا يف البالد العربية وااسالمية الضعف اقطن اللا نعثاين ماثأل يف 
 نظم الرتبية واللعليم.

: الل ثثثدم با ثثثثان  سثثثثالمية ارعرفثثثة واللالثثثثي  ااسثثثثالمي للعلثثثوم االجلماعيثثثثة واانسثثثثانيةف سااااابعاً 
. ماثثثاهو ال كثثثر ااسثثثالميف وهثثثي ارومثثثة الثثث  نثثث  ألجلوثثثا بك ثثثالة ،ارعوثثثد و لثثثال

 1العاري لل كر ااسالمي، بوا اط .
وارالحثثث  أن اللسثثثمية الثثث  اعلمثثثدها مركثثثز دراسثثثات الوحثثثدة العربيثثثة أال وهثثثي:  ثثثو مةثثثرو  
حضثثارا نضثثوا عثثرل مجعثثت بثثني احلضثثارة والاوضثثة يف احلثثني الثثلا كانثثت فيثثأل اللسثثميات 

 ساب ة تعلمد علث كلمة احلضارة أو الاوضة..ال
                                                 

 .166مف   1986انظر كلاا  سالمية ارعرفةف ارعود العاري لل كر ااسالميف وا اط ف  1
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وارالح  أيضاً أن اللسميات الساب ة ول ت ارةرو  باجلديثدف وركثزت علثث اسثلمرارنف وكثلا 
األمر بالاسبة للولف مةرو  اللا ورد يف ًلام اللطثوير الاوثا ي رةثرو  اسلةثرا  مسثل ب  

 .19911الوط  العرل اللا لدر عام 
ر عثثثثث  مةثثثثثاهدة ارسثثثثثل ب  العثثثثثرلف أووثثثثثح أن تا يثثثثثل مةثثثثثرو  عثثثثثرل فبعثثثثثد أن  ثثثثثدث الل ريثثثثث

السلةثثثثرا  مسثثثثل ب  الثثثثوط  العثثثثرل ي ثثثثدم اقطثثثثوة األوا للثثثثوعي باامكانثثثثات واالحلمثثثثاالت 
وارسثثثؤولياتف ولكثثث  م ثثث  هثثثلا ارةثثثرو  الدراسثثثي لثثثيض بثثثديالً عثثث  مةثثثرو  أكثثث  وأهثثثمف هثثثو 

 الدنيا وارلوسطة أو ال صو .بارسؤوليات يف حدودها  لالوطال مةرو  حضارا سياسي 
ول د تاب  الل رير حدي أل ع  ارةرو  ف ال: ارةرو  احلضارا األك  األهم هو مةرو  اكث  
أن يسثثل يد مثث  دراسثثلاا أو أيثثة دراسثثة عربيثثة أًثثر  أو يسثثلاد  ليوثثاف و ن كثثان ارةثثرو  العثثرل 

وهثثثو مةثثثرو  البثثثد أن اجلديثثثد هثثثو مةثثثرو  حركثثثة وتعب ثثثة و طثثثيث وتا يثثثل يف ار وثثثوم األولف 
تةارك يف لياكلأل واللبةن بأل وال يام بلا يلن ك  ال و  االجلماعية والسياسية احلية والطبيعية 

 .2يف أملاا
ومتخضت الاليجة بلوجيأل نثدال  ا طال ث  هثلن ال ثو  احليثة ووثما رها يف كث  األقطثار العربيثة 

ة األكثث  واألهثثمف مث كثثي   ثث  وجبميثث  ارةثثارا اايديولوجيثثةف لكثثي تلوالثث  وتلحثثاور لصثثياك
 .3علث تا يلنف فإكا أرادت فالبد أن يسلجيب ال در

وارالحثثث  يف الثثثاال األًثثثن أن تثثثة ،اجلديثثثد، بثثثركت يف م وثثثوم ارةثثثرو  الثثثلا هثثثو ،األكثثث  
واألهم،ف وميك  أن ن وم اجلديد هاا بانأل نثوض آًثر يف مرحلثة أًثر  مث  عصثرنا الثلا هثو 

ضلني ساب لنيف ويطثور تصثورا ما مث  جوثة أًثر ف وهثو ال يعثين عصر العورة ما حدث يف ن
 البدل م  الص ر.

                                                 

 .98ا نضوا عرلف    و مةرو  حضار  1

 .98اررج  السابإلف   2

 .98اررج  السابإل  3
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اللجاثة اللحضثنية يف نثدوة ارةثرو  احلضثارا الاوضثوا  ا اعلاثاق كلمثة جديثد ول د انلوثت 
م  العلم أن مدلول الاوضوا يةن  ا بداية جديدة كما أن مدلول احلضثارا يلضثم  تثراكم 

و حضثثارا عثثر  نضثثلني سثثاب لنيف وهثثو نضثثوا ألنثثأل يعثث  عثث  اجلوثثود السثثاب ةف وهكثثلا فوثث
 توجوأل لاووواا.
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 تقدير وتقويـم

 

هاالثثثثث  م ولثثثثثة راسثثثثثخة يف الضثثثثثمن العثثثثثام العثثثثثرل هثثثثثي أن مواجولاثثثثثا ل ثثثثثو  اليماثثثثثة الدوليثثثثثة 
والصثثثويونية رهياثثثة بلح يثثثثإل ارةثثثرو  احلضثثثارا العثثثثرل باهدافثثثأل ارلضثثثاماة ارلعاونثثثثة الثثث  يةثثثثد 

 بعضوا بعضاً.
ويف احل ي ثة ل ثد أووثح اطثثث الاثدوة أن اللطلث  اليثوم  ا لثثياكة مةثرو  حضثارا جديثثد يف 
عصثر العورثثة ي ثثوم علثث أسثثال االعلمثثاد واللبثادل ورفثث  احلثثواجز وال يثود بثثني الثثدول والةثثعوا 

 .1وال  افاتف ويف ظ  ال ورة العارية واللكاولوجية وثورة االتصاالت
علثثثث ت بيثثثت وترسثثثي  ال ثثثيم مثثث  ًثثثالل اارسثثثات سياسثثثية  والاجثثثا. ارلصثثث  يلم ثثث  يف قدرتثثثأل

واجلماعيثثثة وث افيثثثة ت ثثثوم أساسثثثاً علثثثث ارةثثثاركة الةثثثعبيةف ويف  طثثثار   ثثثبا  احلاجثثثات اراديثثثة 
 .2واألدبية األساسية للجماهن العريضة،

فولن ال كرة تةثن  ا تثة مث  تثات ارةثرو ف وهثي  ثعبيلأل الث  تك ث  لثأل الاجثا.ف وتلح ثإل 
 ارةاركة الواسعة يف ارمارسات تسلود    با  حاجات اجلماهن مادياً ومعاوياً. م  ًالل

ل د اسلطا  اللحالف االسلعمارا الصويوين أن حي إل يف أملاا الك ن م  أهدافأل بغيثة ال ضثال 
علثثثث الاظثثثام العثثثرل واسثثثلبدالأل بالاظثثثام الةثثثرق أوسثثثطيف ومثثث  جوثثثة أًثثثر  اسثثثلطاعت قثثثو  

 لاظام العرل ولو ًدود دنيا.الاووض أن   إل لمود ا
ل ثثد دًثث  ا لمثث  العثثرل يف ال ثثرن احلثثادا والعةثثري  مرحلثثة جديثثدة هثثي الاوضثثة ال ال ثثةف كمثثا 
أ رنا وجيب أن تلصد  الكللة اللارخيية اجلديدة للح يإل ارةثرو  احلضثارا الاوضثوا العثرلف 

 وها    ن ر  اجلرل فو  م  مدكر.

                                                 

 مداًلة د. الدجاين. 97اررج  السابإل    1
 مداًلة د. الدجاين. 97اررج  السابإل    2



144 

 

 مطلب الثانيـال

 فهومية للتجديد الـحضاري النهضوي:الداللة الـم

 

واميض الكثثون واانسثثثانية واالجلماعيثثة وال  افيثثةف واللجديثثثد نثثلجديثثد واللغيثثن ظثثاهرة عامثثثة  كثثم ال
يعثثد مااسثثباً واألمثثر  كن احلضثثارا ي ثثرتض أن حضثثارة مثثا اسثثلبدلت واسلعاوثثت  ااسثثب مثثا هثثو   

 ال فثثاح  حيثثال ظثثاهرة االسثثلبدال ب حلضثثارة معياثثةف فوثثو ال يعثثين الطثثر. الكلثثيف و اسثثًثثا  وما
بثث  هثثو  دًثثال تبثثديالت فرعيثثة يف مكونثثات احلضثثارة ا ثثددة ويف عالقثثات  –و جيثثاد أًثثر  بديلثثة 

أعضثثا وا واسثثليعاا عثثدد مثث  ارسثثلجدات اجلز يثثة يف كيانثثا الكلثثي كيمثثا يثثلاللم مثث  أووثثا  ظثثر  
  يث إا.كمين أو مكاين مغاير لا كان قا ماًف ولكي تواجأل ااطر مسلجدة 

كث  كلث  يلعثني    اتف فضثالً عث   دًثال مسثلجداتف ولكثفاللجديد هو تعثدي  وتغيثن عالقث
 أن ياوضم يف اللكوي .

 كن فاللجديثثد مةثثروس ودكثثوم بثثاال ي سثثد اللكثثوي  احلضثثارا العثثام وأال يةثثوهألف فاللجديثثد 
 . لال. وي  د االال. وظي لأل بان كان م   انأل  فساد اللكوي  ارطلوا  لالحأل

واللجديثثد إثثلا ارعثثىن  ثثرس للب ثثال واالسثثلمرار ارولثثول ويلعثثني أال يسثثمث  ديثثداً مثثا يثثلهب 
بثثثالوجود وي ضثثثي عليثثثأل أيضثثثاً واللجديثثثد يابغثثثي أن يلوجثثثأل يف األسثثثال جلثثثوهر مثثثا هثثثو مطلثثثوا 
اسثثثثثلكمال ال اعليثثثثثة فيثثثثثأل م اومثثثثثة قطثثثثثر دثثثثثدق أو   ي ثثثثثاً لصثثثثثاعم حيثثثثثوا واسثثثثثلدامة لألمثثثثث  

 للاووض واالرت ال. واالسل رار أو ك الة
 ما هي كايات اللجديد؟؟

ال ثث  أناثثا ال نبغثثي اللجديثثد احلضثثارا للخثثروش مثث  الضثثعف  ا ال ثثوةف رثثا لثثلل  مثث  أمهيثثة 
وأثثثثرف و  ثثثا يابغثثثي أيضثثثاً وجثثثود حثثثاالت لللجديثثثد احلضثثثارا تعثثثني اجلماعثثثة علثثثث دعثثثم قثثثو  

ين ارخثاطر اقارجيثة الث  اللماس  واا اد واللوال  بياوماف فاح  نعاين وثعف الثرتاث ونعثا
ت ثثلحم تصثثوراتاا وتب ثثي لاثثا اللمثثزق واللةثثلتف وباللثثايل ف ثثد لثثار ح ثث  الثثلات احلضثثارية مثث  
أهم اروام ارطروحةف وباللايل ف د لار احلثر  علثث أن ال تلبثدد قوانثا اللاتيثة يف لثراعات ال 
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احلضثارا هثثو  طا ث  ماوثا وال طاقثثة توجووثا لا ثث  مثاف كلثث  أن أهثم  ثرس مثث   ثروس اللجثثدد
 أن ي وم هلا اللجدد علث وجأل يغلا هلن اللاتية احلضاريةف ويكسبوا ملعة وحيوية.

واللجديد مةروس ودكوم باال ي سد اللكوي  احلضارا وال يةثوهألف فاجلديثد  لثال. وي ل ثد 
االثثثثال. وظي لثثثثأل  كا كثثثثان مثثثث   ثثثثانأل  فسثثثثاد اللكثثثثوي  ارطلثثثثوا  لثثثثالحألف و ثثثث  مطثثثثالبون 

رس للب ال ولالسثلمرار واللجديثد يعثين احلركيثةف حركثة الاةثاس ال كثرا ال  ثايف باللجديد ألنأل  
م  اراوي  ا احلاور  ا ارول ارلوق  أو ارلصثور لثأل يف ارسثل ب ف مث حركثة الل اعث  بثني كث  

 .1اال م  ااالت هلا الاةاس ال كرا ال  ايف وبني ا االت األًر 
،يبدأف ويلوجأل  ا ارسثل ب ف وال تكثون الل اتلثأل  –لاووض ًسبانأل يلعلإل  ةرو  ا –واللجدد 

 ا اراوثثي  ال ب ثثدر تل ثثت سثثا إل السثثيارة  ا اقلثثف يف ارثثرآة ارعاكسثثةف ًلسثثة بعثثد ًلسثثة 
 .2وحملات بعد حملات

واجلديثثثد احلضثثثارا الثثثلا نثثثدعو  ليثثثألف يعثثثي  يف أحضثثثان األمثثثة وأهثثثدافوا يف اللاميثثثة ارسثثثل لة 
ل ثثثثومي فثثثثثاح  ًاجثثثثثة  ا اللجديثثثثدف ولكثثثثث  ًاجثثثثة أيضثثثثثاً للمحافظثثثثثة واالسثثثثل الل الثثثثثوطين وا

 واسل الل اللات.
 لالندماش يف  طار مرجعية األمة. - كا ثبت ن عأل-فارزش ال  ايف يلح إل ب ابلية الوافد 

واألمثة العربيثثة نةثات يف اللثثاري ف مث كثان لثثا  ربلوثا اقالقثثة مث  ال ثثرآن الكثرميف وهثثلن اللجربثثة 
أن تاةثثثئ ال  افثثثة العربيثثثة ااسثثثالميةف فكانثثثثت  -1ت لثثثا  بثثثدا  مثثث  اللثثثثوأمني: اربدعثثثة أتاحثثث

 ال  افثثة العربيثثة وعلثثوم اللغثثة والداا العربيثثة واللثثاري  العثثرلف وعلثثوم ااسثثالم: حيثثاة الرسثثول 
 وعلوم ال رآن وعلم الكالم والع يدة اس.

 رثلكور أًثل الرسثثول معثاك بث  جبث  حاكمثاً علثث الثيم  وقبث  أن يسثافر ا أرسث  الرسثول 
يسالأل األس لة اللا عة الصثيت يف تارخياثا: يثا معثاك  ثاكا  كثم فاجابثأل باحكثام ال ثرآنف وعثاود 

ال ول:  كا اسلغلإل علي  األمر دون أن  د احلث  يف ال ثرآنف فاجثاا بسثاة رسثول  الرسول 
                                                 

  و مةرو  حضارا نضوا مداًلأل األسلاك طارق البةرا 1

 ف مداًلة األسلاك البةرا.848اررج  السابإلف    2
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جثاا معثاك اجلوثد ف وهاا أيضاً كرر الرسول قولثأل: مثاكا لثو    ثد كلث  يف احلثدي ف فااهلل 
 رأيي وال آلو.

ل ثثد كثثان احلثثوار دقي ثثاً وألثثاا كبثثد احل ي ثثةف فالصثثحال اجلليثث  عثثني قاوثثياً ومومثثة ال اوثثي 
تا يثثثثل ال ثثثثانون والل يثثثثد باحكامثثثثألف أمثثثثا  كا ًثثثثرش علثثثثث قثثثثانون بلثثثثدنف فثثثثاح  هاثثثثا أمثثثثام ظثثثثاهرة 

 نون(.االسلبدال اللا م   روطأل أن يكون جز ياً وم  احليز اللا ك   عاأل )ال ا
ال    أنأل ال جيوك لةعب أن ي رض رأيأل علث  عب آًرف وعلث مسلو  األمثة ال جيثوك جليث  أن 

 ي رض رأيأل علث جي  آًرف لك  كل  باارادة العامة ال  تكونت ع  األجيال.
ونعل ثثد أن هثثلا الثثرأا األًثثن ي سثثر لاثثا ار صثثود بارةثثرو  احلضثثارا الاوضثثوا العثثرل الثثلا 

ات الوحثثدة العربيثثة والثثلا يعثثين اللجديثثد وثثم  الاسثثإل العثثام احلضثثارا لثثدر عثث  مركثثز دراسثث
 وم  داًلأل.

ول ثثثثد عروثثثثاا سثثثثاب اً رأا الثثثثدكلور  ثثثثاكر مصثثثثط ث ارثثثثدل  بثثثثان األمثثثثة العربيثثثثة أنةثثثثات سثثثثب  
حضارات ماوا ست حضارات عاريةف وهكلا يكثون اللجثدد تثة راسثخة يف هثلن األمثة علثث 

 طول اللاري  وام  أحداثأل.
ة لل ثثول بثثان احلضثثارة العربيثثة ااسثثالمية يف العصثثر ااسثثالمي األول ويف أيثثام الدولثثة وال حاجثث

يف ال رن الراب  الجراف وعرفثت  ااألموية والدولة العباسية  ددت  دداً لاعداً وبلغت أوجو
 ح بة حضارية كاهية يف األندلض،.

أيثثثام الدولثثثة والعباسثثثية   ومثث  الثثثام أن نثثثلكر أن  ثثثدد احلضثثارة العربيثثثة عاثثثد ظوثثثور ااسثثالم و 
يا صثث  عثث  اللجثثدد يف ميثثدان ال  ثثأل والثثدي  وعثث  اللجثثدد يف ميثثدان ال لسثث ة وال كثثر واألدا 
واألًثثثثالق وعثثثث  اللجثثثثدد يف اثثثثال العلثثثثوم الرياوثثثثية وال يزيا يثثثثة والكيميا يثثثثة والطبيثثثثةف بثثثث  عثثثث  

عثثثث  الباحثثثث  اللجثثثثدد الرا ثثثث  يف ميثثثثدان البحثثثث  اللجثثثثريل وأ ثثثثكالأل ارخلل ثثثثةف األمثثثثر الثثثثلا ج
ال رنسي فانلجو يطلإل علث احلضارة العربية ااسالمية اسم ارعجزة العربية،ف تل  ارعجثزة الث  
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جعلت الع   يدور حول األ يالف أا حول ارالحظثة وارةثاهدة العلميثة واللجريبيثة با ثكالا 
 .1ارخلل ة بعد أن كان يدور حول ن سألف يف احلضارة اليونانية

اللثثثة مثثثا نثثثود أن ن ولثثثأل  ن احلضثثثارة العربيثثثة ااسثثثالمية يف  ثثثددها سثثثلكت  ثثث  ميثثثادي   ًو
ال  افثثةف واللواقثثت والل اعثث  اقصثثيب بثثني اللجثثدد يف علثثوم الثثدي  وال  ثثألف واللجديثثد يف  ثث  

 .2ميادي  العلوم األًر  والسيما العلوم احملضة والعلوم اللجريبية
ياة بثثالغراف ماوثثا اليابثثانف أيثثام وهاالثث   ثثعوا ك ثثنة جثثددت كيانثثا مثث  ًثثالل كا ثثا مسثثلع

ف مث الصثثني وبعثث  دول  ثثرقي آسثثيا والاثثد وسثثواهاف فوثثلن البلثثدان 1868عصثثر ميجثثي عثثام 
اسثثلطاعت أن تل ثثدم ب عثث  عثثاملني: عامثث  االتصثثال بثثالغرا مثث  جانثثبف وعامثث  اافثثادة مثث  

 بثثادر  ث افلوثثا ومبثثادر ديانا ثثا مثث  أجثث  حثث  مواطايوثثا علثثث العمثث  والعلثثم والل ثثدمف تاسثثياً 
الكون و وسية والبوكية وسواها م  ال  افات اقالثةف وهثي ث افثات انطل ثت يف  ديثدها مث  
ماطلثإل أساسثثيف هثو  ثثري   رادة العمث  ارةثثرتك لثثد  أباا وثا والثثدمو الاوضثوا بثثني ث افلوثثا 

 وحضارة الغرا.
األحيثثان مثثث  وميكثث  ال ثثثول بثثان دثثثاوالت  ثثدي  ال  افثثثة العربيثثة ااسثثثالمية   تثثلم يف معظثثثم 

 داًلواف ب  متت كالباً ًكم االلطدام بال  افة الغربية وداولة ت ليدها ونبلها أحياناً أًر .
فال  افثثة العربيثثة اراةثثودة هثثي باثثال وليسثثت اكلةثثافاً لصثثيغة ماوثثيةف وليسثثت ت ليثثداً لآلًثثري ف 

: اراوثثي وقثثد ث افثثة تسثثلمد نسثثغوا وحرار ثثا مثث  ماطل ا ثثا وقيموثثاف وأن تكثثون أعمثثد ا أربعثثة
صا صثثأل وا اهاتثثألف  فوثثم فومثثاً حيثثاً وجديثثداً واحلاوثثر العثثرل ومةثثكالتألف واحلاوثثر العثثاري ًو
وارسل ب  العرل ومطالبألف ومعىن هلا أن الصيغة ال  نسعث  ا باا وا البثد أن تكثون حضثارة 
 جديثثدةف حضثثارة أًثثر  لكاوثثا حضثثارة ألثثيلة يف الوقثثت ن سثثألف فاأللثثالة ليسثثت يف اراوثثي
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وحثثثثدنف لكاوثثثثا يف توليثثثثد حضثثثثارة مسثثثثل بلية كاتيثثثثة مثثثث  ًثثثثالل اراوثثثثي واحلاوثثثثر ومثثثث  أجثثثث  
 .1ارسل ب 

وعاثثثدما يلخثثثل اللجثثثدد احلضثثثارا هثثثلا اراحثثثث الثثثلا  الاثثثاب  مثثث  تثثثراث األمثثثة ومثثث  حاجثثثات 
ا لمثثث  العثثثرل ومةثثثكالتأل احلاليثثثة وارسثثثل بليةف يثثثلم الل ثثثال علثثثث  ثثثك  لثثثحيح مثثث  اجلمثثثاهن 

   الوة بني الطليعة ار   ة وسواها.العربيةف وتضمح
وبااوثثافة  ا كلثث   لثث  مسثثالة ال ثثيم اقل يثثة واانسثثانية مكانثثا الصثثحيحف يف عثثا  يةثثكو 
ًثثران ال ثثيم ووحةثثيلأل ويثثثزداد بعثثداً عثث  األهثثثدا  أليثثة حضثثارة سثثثليمةف وكثثين عثث  البيثثثان أن 

عثرل ااسثالمي دملثأل بالديااميثة احلضارة العربية ااسالمية حضارة  نسانيةف و ن قثيم الثرتاث ال
احلضثثثاريةف وعلثثثث رأل هثثثلن ال ثثثيم ،ارسثثثؤولية ال رديثثثة، و ،اللضثثثام  والل اعثثث  االجلمثثثاعي و 

 ،احلرية، و ،العدالة، وارساواةف وت ديض العلم والعم .
وهلن ال يم الرتاثية  كا حس  كرسوا وتوويحوا ميكث  أن تكثون رأل احلربثة يف معركثة اللجثدد 

 .2والسيما أنا عمي ة اجللور لد  اجلماهن العربية الواسعةاحلضارا 
وارةثثثثثرو  احلضثثثثثارا هثثثثثو اللسثثثثثمية الثثثثث  نطل وثثثثثا علثثثثثث دا ثثثثثرة اللصثثثثثورات واألفكثثثثثار والثثثثث امو 
واللحركثثثات يف  طثثثار اموعثثثة مثثث  الثثثدوا ر ال  افيثثثةف ويف قلبوثثثا عثثثدد مثثث  ا لمعثثثات ال وميثثثةف 

ية تلعامث  مث  بعثد الزمثانف وهثلا ارةثرو  ال تصثاعأل تلعر  علث كا ا اللارخييثة يف رؤيثة مسثل بل
جلاثثة أو جلثثثان كمثثثا رأياثثثا يف  ثثثارا البةثثثرية حثثث  اليثثثوم: احلضثثثارة ال رعونيثثثةف  م اطوريثثثة رومثثثاف 
الكاسية الكاثوليكيةف أوروبا علث تاوعواف ارةرو  احلضارا  موعة الدول اافري يةف ارةرو  

 احلضارا الصيين ارعالر.
 –احلضثثثثارا هثثثثو الثثثثلا يصثثثثعد مثثثث  أركثثثثان ا لمثثثث  ومثثثث  الصثثثثراعات: االقلصثثثثادية فارةثثثثرو  

السياسثثية وال كريثثة يف اقثثارش والثثداً  يف تةثثاب  دقيثثإل مثث  األفكثثار واألديثثان  –االجلماعيثثة 
 .1دا رة ،اجلدلية االجلماعية، باوس  ارعاين –واايديولوجيات وال لس ات 
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 لمعي الكبن؟؟ كن م  كا اللا يض  أسض هلا ارةرو  ا 
هثلا ارةثرو  ال ميكثث  أن يصثدر بعثد اجلمثثا  ر كثري  أيثثاً كثان نبثوكوم أو تثثال ومف مثا دامثثت 
الصثث ة اللم يليثثة وال ثثدرة اللا يليثثة ال تالكمثثألف ويف حثثال لثثياكة مةثثرو  إثثلن اللسثثمية فسثثو  

علثث  يث بأل موجات الرتحااف وكما ات احلصارف ًي  يصثور ارةثاري  الكبثنةف اروجثودة 
 2الساحة يف الدا رة األوس  ال  يف قلبوا يلحرك الوط  العرل ارعالر..

                                                                                                                                            

ع يبثأل يف  ثو مةثرو  حضثارا نضثوا عثرل وانظثر د. ثثروت بثدوا: ألثول ال كثر د. عبد اهلل عبد الثدا مف ت 1
 السياسي.

 –مبثثدأ احلريثثة  –يف ألثثول مخسثثة هثثي: مبثثدأ العثثدل  197ف ثثد حثثدد مبثثادر ال كثثر السياسثثي يف ااسثثالم   
 مبدأ ارساواة. –مبدأ اللضام  االجلماعي 
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 الفرع الثاني

 التعريف بالـمشروع الـحضاري العربي

 

ل ثثث  قثثثرآين ولثثثأل عثثثدة دالالت ماوثثثا اجلماعثثثة الثثث  تثثثرتبث برابطثثثة مةثثثرتكة   -باألسثثثال–األمثثثة 
ااسثثثثالمية الثثثث  أعلثثثث  عثثثث  كالع يثثثثدة أو كنهثثثثاف ول ثثثثد اسثثثثلعم  الل ثثثث  للداللثثثثة علثثثثث األمثثثثة 

: هثثثلا  1يف اردياثثثة بثثثني اروثثثاجري ف وأهثثث  ي ثثثراف ت ثثثول الصثثثحي ة تاسيسثثثوا الرسثثثول الكثثثرمي 
بني ارؤماني اروثاجري  مث  قثري  وأهث  ي ثرا ومث  تثبعوم وحلثإل إثم  نثم  كلاا م  دمد 

 أمة واحدة بني الاال.
ألمثة العربيثة يف اللثاري ف و  يكث  ويالح  أن اللكثوي  األول كثان ألمثة و يف  طارهثا تكونثت ا

وكثان هثلا اللكثون يف اللثاري  علثث أسثال اللغثة العربيثة  2يف كل  تباي ف ب  هو تطثور طبيعثيف
مث ال  افثثة العربيثثة والثثرتاثف وهثثي فكثثرة جثثال إثثا ااسثثالم يف مواجوثثة فكثثرة الاسثثب السثثا دة يف 

مثثثة العربيثثثةف ولاثثثلكر أن انلةثثثار ا لمعثثثات ال بليثثثة و كثثثان دور ااسثثثالم أساسثثثياً يف تكثثثوي  األ
ااسالم والعروبة كان أسثال اللعريثبف وأن الرسثول الكثرمي قثال: لثيض العثرل مث  ولثد مث  أا 
عثثثرل وأم عربيثثثةف بثثث  مثثث  تكلثثثم العربيثثثةف و كا كثثثان م وثثثوم الاسثثثب واجلثثثاض دثثثدوداً وراكثثثداًف 

 ف وهثثلا مثثا مييثثز ار وثثوم فم وثثوم األمثثة ارسثثلاد  ا اللغثثة وال  افثثة دياثثاميكي وم لثثو. للمسثثل ب
 .3ارلكور م  ار ووم الغرل اللا حيدد األمة ابلدال برقعة أروية

ويالحثثثث  أن الدولثثثثة العربيثثثثة كانثثثثت ملحركثثثثة يف تارخيوثثثثا بثثثثني متثثثثدد وت لثثثثالف بثثثثني توسثثثث   -
وا سثثار و ز ثثةف أمثثا األمثثة ف ثثد كانثثت واحثثدة وملوسثثعةف وباللثثايل فالوحثثدة السياسثثية   

لعثثثرل  ال يف لثثثدر ااسثثثالمف بثثث  يف  طثثثار م وثثثوم األمثثثة ااسثثثالميةف تعثثثر  يف اللثثثاري  ا
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واللجز ثثثة تلثثثت تلثثث  ال ثثثرتةف كمثثثا أن م وثثثوم األمثثثة العربيثثثة   يرتسثثث   ال يف فثثثرتة اللجز ثثثة 
 .1السياسية

وألملاثثثا تثثثراث كثثثينف ول ثثثد كثثثان للموقثثثف ماثثثأل تثثثاثنن علثثثث اراطل ثثثات ال كريثثثة وارةثثثاري   -
ر  ليثأل كمثا ياظثر  ا احلداثثةف فثالرتاث عامث  أساسثي يف الاوضويةف وبلل  فاح  ال ناظث

ل م  اقارشف وم  الرتاث احلي مثا يبثين ارسثل ب ف وار ثال علثث  تكوياااف أما احلداثة فلًؤ
 كل  يف الوقف.

ول د قلاا  ن هلن األمة نةات يف اللاري  مال فجر احلياةف ولو بدأنا فجر اللاري  العرل  -
الةثثعب العثثرل وجثثد مثث  بثثدل وعثثي اانسثثانيةف   ثثا يف الوقثثت  باألكثثاديني لك انثثاف فوثثلا

ون عصر اللثاري ف ولعلثأل مث  األلثح أن ت ثول  ن عصثر اللثاري  وجثد  اللا يسميأل ارؤًر
 بوجود اللاري  العرل.

واريزة ال انية يف تارخياا هي االسلمرار واللجدد ماثل تلث  ال ثرون ال دميثة حث  يثوم الاثال هثلاف 
بيانيثثاً لثثلل  لوجثثدنان ماحايثثاً ك ثثن ال مثثم خيللثثف تثثواترنف أا ت ثثاوت ارت ثثا  ولثثو ووثثعاا ًطثثاً 

ناياتثثأل العظمثثث وناياتثثأل الصثثغر  حسثثب الثثزم ف ولكاثثأل كثثن مل طثث ف  نثثأل يبثثدأ ماثثل مالصثثف 
األلثثف الرابعثثة قبثث  ارثثيالدف ويسثثلمر يف كبثثلبات أو حضثثارات مللابعثثة مثثد  مثثا بثثني  حثثدامها 

يثثثثز كثثثثث  وثبثثثثثة   وجثثثثثة بةثثثثرية تغثثثثثادر الصثثثثثحرال  ا مثثثثثواط  واألًثثثثر   ثثثثثو عةثثثثثرة قثثثثثرونف وتلم
 االسل رار.

و كا كثثان اللثثاري  العثثرل قثثد ي سثثر بالعامثث  اجلغثثرايفف أا  اللمثثة األحثثوال الطبيعيثثة يف أطثثرا  
ضثثو  اانسثثان يف األكمثثان ال دميثثة لثثلن األحثثوال أك ثثر ماثثأل النف  كا   اجلزيثثرة ل يثثام احلضثثارة ًو

دد لثلا الوجثود العثرلف جيثب أن يرجث   ا عاالثر ألثلية يف الثلات كان هلا االسلمرار ارلج
العربيثثة احليثثة.. الثث  تللوثثب اكاا ثثا بسثثبب ديثثين أو اقلصثثادا أو سياسثثيف فلح ثثإل يف تواكنثثا 
جانبثثثاً مثثث  قيموثثثا العربيثثثةف وتظوثثثر بةثثثك  حضثثثاراف مث تعثثثود فلوثثثدأف لكاوثثثا ال متثثثوتف وإثثثلا 

 .2ست حضارات عاريةالةك  ح إل العرا سب  حضاراتف ماوا 
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وجيب أن نضيف  ا ك  كل  نظام ال يم اللا جال بأل ااسالمف واللا ألبح جزلاً أساسياً 
 وثثثافة  ا ال ثثثيم العربيثثثة )نظثثثام ارثثثرولة  –يف ماهيثثثة الثثثلات العربيثثثةف أجثثث  فثثثال يم ااسثثثالمية 

دراكف اجلوثد  تصاعدية علويةف أو كما أطلإل عليوثا عثا  األًثالق دمثد عبثد العزيثز –العرل( 
أا اجل ثثاث الةثثرف ،نظريثثة  effort éliminatoireاقثثالق اربثثد :  ا جانثثب جوثثد اردافعثثة 

ف قثثثال تعثثثاا: إالسثثثاب ون السثثثاب ونف أول ثثث  ار ربثثثونف  1األمثثثر بثثثارعرو  والاوثثثي عثثث  اراكثثثر
وقثثثثال: إفثثثثال اقثثثثلحم الع بثثثثة  وقولثثثثأل: إسثثثثارعوا  ا مغ ثثثثرة مثثثث  ربكثثثثم ف وقولثثثثأل: إاسثثثثلب وا 

 س سافوا. :  ن اهلل حيب أعايل األمور الات . وقولأل اقن 
ولعلاا جند م ااًل حياً للل  يف سرعة االسلجابة لللحديات يف الاضال ال لسطيينف فما كادت 

مف حثث  كانثثت معركثثة الكرامثثة عثثام 1948متثثر سثثاوات قليلثثة علثثث الل ثثاس األن ثثال بعثثد سثثاة 
 .2009د  عباا يف كزة بداية عام مف مث تلابعت الوثباتف وكانت األًنة لمو 1965

ل د تكلماا علث ارةاري  الاوضوية العربية يف العم  ويف ال كرف وقلاا  نأل ميك  اعلبار مةرو  
دمثثد علثثي أول مةثثرو  نضثثواف كمثثا أ ثثرنا  ا الثثدعوة الوهابيثثة الثث  ظوثثرت يف اجلزيثثرة قبثث  

والعثودة  ا ااسثالم األول يف حواا قرنف ودعت  ا تا يثة ااسثالم مث  الرواسثب واقالفثات 
ن ا ثثألف وأ ثثرنا أيضثثاً  ا حركثثة الساوسثثي واروثثدا واحلركثثة االثثالحية الثث  قادهثثا مجثثال الثثدي  

 األفغاين والةي  دمد عبدن والكواكل اس.
هثثلا وميكثث  اا ثثارة  ا الوجوثثة الاوضثثوية اللي اليثثة الثث  تاًثثل بالرأتاليثثة وت ثثول بالدمي راطيثثة 

 راين وتر  تعدد األحزاا.والاظام ال  
 ب يادة اررحوم مجال عبد الاالر. 1952وأًناً فإن أهم مةرو  نضوا هو ما جالت بأل ثورة يوليو 

ونعل ثثد أن الاوضثثثة اجلديثثثدة جيثثثب أن تاب ثثثإل مثثث   عثثادة باثثثال ال ثثثيم األساسثثثيةف كم وثثثوم الويثثثة 
 واألمة والع النية واحلرية والعدالة والدمي راطية احلرة.
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ال ثو  واألحثزاا وال  ثات الث   ديثد جيثب أن ي ثوم علثث أكلثا  اللثف ووم الاوضوا اجلوار
 الثمت بثاألمض ماطل ثة مث  ال ااعثة بانثأل ال ت ثدم دون ع النيثة وال ع النيثة دون علثمف وال 

 .1علم دون حريةف وال حرية دون  دي  للدولة علث قاعدة  عادة تاسيض الدمي راطية
ا يواجثثثثثأل الباثثثثثثال الن هثثثثثثو  ثثثثثدا مت ثثثثثث  واسثثثثثثليعاا اللحديثثثثثثدات  ن اللحثثثثثدا الر يسثثثثثثي الثثثثثثل

 واركلسبات اللارخيية اسليعاباً فعلياًف مث االنل ال بعد كل   ا ارةاركة فيوا وااوافة  ليوا.
هثثثلا ونةثثثن  ا أمهيثثثة ارةثثثرو  ارلجثثثأل  ثثثو م اومثثثة اللبعيثثثة ال  افيثثثة للغثثثرا ماطل ثثثاً مثثث  م ولثثثة 

 ال رو . ااسالم ثابت األلول ملحرك
وبصثثورة أووثثح جيثثب أن نعثثي ون وثثم أن   ثثكاليات الاوضثثات العربيثثة السثثاب ة كثثان عليوثثا أن 
تثثدرك مثثا ارتثثبث مثث  نظثثرة ث افيثثة بثثدالً مثث  أن تاثثاق  مسثثالة الط ثثرات احلضثثارية وأ ثثاس مت لوثثا 
 وال واعد أو ال وانني ال  تلحكم بعمليات اللم   هلنف ف د ناقةت انبعاث ال  افات ال دميثة
أو ارلحجرةف وما ارتبث إا م  نظثرة ث افيثةف أو اراحطثة وسثب   حيا وثاف و عثادة تاويلوثا علثث 
 و احلاجثات اجلديثدةف  ك الاوضثة هثي الاليجثة الطبيعيثة ل  افثة أعيثد  حياؤهثاف مث أكيلثت عاوثا 
 قيم السكون واجل ية واالتكثالف وهثلا مثا يكمث  ورال أدبيثات االثال. الثديين و لثال. اللغثة

 والداا بةك  عام.
وبيان كلث  فاللاويث  هثو ارثاوو الر يسثي الثلا يسثيطر علثث حياتاثا ال كريثة وال  افيثة يف مجيث  
اريادي ف وهو ارلجا األسال لعلما اا وم كريااف  ك لارت ث افلاا تعلي اً علث اللاري  ال ًل اً 

 عا  ال أن ت سرن.لأل وتاثناً با اهاتألف أ  ي   ماركض: ال لس ة جيب أن تغن ال
فالل دم   ي وم كلجديد عميإل يف م ووم العلثم وعالقلثأل بثا لم ف ومث  مث كلجديثد يف نوعيثة 

 ارعار  وطبيعلوا.
ل ثثد ا ثثأل ال كثثر  ا االن ثثالا أو ال ثثورةف ومثث  مث ف ثثد ووثث   ثثرعية ال ثثورة يف مواجوثثة الةثثرعية 

 مو  الةعب.الدمي راطية والدسلوريةف وكل  بعد أن وو  ال لة فوق ا

                                                 

 .80العزيز الدورا: راج   و مةرو  حضارا نضوا تربوا   د. عبد  1
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ال كثر العثرل بالصثعوبة الث  ت ثف يف وجثأل الوحثدة وحيسثب  السثلخ ا واألمر ن سأل بالاسبة 
 لا ك  حساا.

ل ثثثد أنثثثلو ال وميثثثون العثثثرا نظريثثثة األمثثثة وأولوهثثثا كثثث  اعلبثثثارف وبار ابثثث  ف ثثثد اسثثثلوانوا بالدولثثثة 
ا اديثثة  -)اندماجيثةبيعلوثثا ال وميثةف بث  كثث  مهوثم أنثثم أرادوا دولثة قوميثثة بصثر  الاظثثر عث  ط

ف وهثثم الن يوللثثونف مثث  ظثثرو  الواقثث  ار يثثت  ا كثث  ت ثثدم وحثثدواف وعلثثث هثثلا جيثثب اس(
 دراسة الواق  جيداً وفومأل ال للخضو  لأل ،الوقوعية،.

 كن البد م   عادة الاظر جلرياً يف ال كر ال وميف والبد م  م اهيم جديدة للل كن تسل يد 
ةف وم  اق ات العربيثة ًثالل ما ثة عثامف ومث  اللعثديالت يف العالقثات م  ال ورة ارعرفية احلالي

 .1الدولية
كلثثث  أن اقثثثروش مثثث  أكمثثثة ال كثثثر ال ثثثومي   ثثثا يلطلثثثب  عثثثادة الاظثثثر يف فكثثثرة ال وميثثثة العربيثثثةف 
وكلثث  ببثث  احليثثاة باسثثلمرار يف م وما ثثا: اللغثثة الواحثثدة وال  افثثة ارةثثرتكة واللثثاري  ارةثثثرتكف 

الثثر األًثثر  الثث  فروثثلوا الظثثرو  اجلديثثدة الراهاثثة كالدمي راطيثثة واحثثرتام احلريثثات األًثثل بالعا
 ال ردية والعامة.

 :ه  نسلطي  أن ن طف  ثرات الرقثي واللطثور يف احليثاة  السؤال الكبير المطروح هو
 دون الوحدة.؟

   هثث  ميكااثثا اللحثثدث عثث  الثثرتاث ومتييثثز اقبيثث  مثث  الطيثثب فيثثأل دون دراسثثلاا لللثثاري
لثثث اللثثاري  بثثبع  ار ثثاهيم ع بثثة كبثثنة أمثثام  ريثثر و  ليلثثألف أال يكثثون كيثثاا الا ثثد ًو

 ال كر وال وم السليم.
وح ي ثثثة األمثثثر جيثثثب دراسثثثة اللثثثاري  لاسثثثلخلال مظثثثاهر الوحثثثدة وعاالثثثرها مطثثثرحني عاالثثثر 

 ورواسب اللجز ة وأسباإا ال  تري  علث تكوياوا.

                                                 

 .48ف   1997ف تةري  ال اين 6العدد  56فوميأل  ر  الدي : قابلية ال كر العرل علث اللجديدف الطريإل الساة  1
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رض العربيثثثة وال ثثثروات العربيثثثة وثثثرورات أساسثثثية لكثثث   ن  ريثثثر  رادة  نسثثثاناا العثثثرل و ريثثثر األ
 رر وانطالقف ويف عود العورة فالبلدان العربية معروة لللبعية االقلصثاديةف  كن فالبثد لاثا مث  

 الوقو  وق ة واحدة للدفا  ع  الوجود الواحد واللود ع  احلياة.
اربثد  ولعث  اسثلجابة أملاثا ل ثورة وارسالة األساسية ال  نعانيوا اليثوم تلعلثإل باللجديثد األلثي  

الل اية كانثت هزيلثةف وجيثب أن تكثون اسثلجابلاا للحثدا العورثة اسثلجابة تاطلثإل أوالً مث  ن ثد 
أوواعأل ارخلل ة لباال الم  عصرا وث افثة عصثريةف وهثلا مثا ي ثرتض بالضثرورة  ديثد ث افلاثا 

 ومت   اللجديدات ال  افية.
ي يف االجلوثثثاد ال الل ليثثثدف فار لثثثد يب ثثثث ملخل ثثثاً مةثثثدوداً وارةثثثكلة الكثثث   الثثث  تواجواثثثا هثثث

: ال تكثث  للظثثرو ف أمثثا ا لوثثد فوثثو اقثثالق فيبلثثد ف ويثثوط  ويوطثثد ن سثثألف قثثال الرسثثول 
  معةف ب  وطد ن س .

ومثثث  جوثثثة أًثثثر  ف ثثثرتة االكدهثثثار ال  ثثثايف عاثثثد أملاثثثا كانثثثت فثثثرتة االن لثثثا. علثثثث احلضثثثاراتف 
 واالجلواد و عمال الع  .

الة ال  افيةف وهثي مثا مييثز األمثة ويعطيوثا ًصا صثواف و ث  حيثال مث  و  ت ار مسالة الوية ًو
يسعث  ا تلويب ال  افات يف  طثار العورثة للولثول  ا ث افثة عاريثةف وبثني مث  يلحثدث عث  

 لرا  احلضارات وال  افاتف وك  كل  يلص  بالوية.
لعربية يف اللاري ف وهو تكوي  اسثلاد  ا عوامث  ل د تكونت الوية العربية م رتنة بصورة األمة ا

عدة يف م دملوا اللغة وال  افة يف  طار اجلغرافيا اللارخييثةف وهثلن ال  افثة العربيثة ااسثالمية هثي 
 .1للب تراث األمةف وهلا الرتاث يلم   بصورة  عبية كووية للعروبة لد  اجلماهن العربية

اري  راسخة يف ومن الةعب العرلف وتظوثر يف األكمثاتف ف كرة العروبةف األمة ال ا مة يف الل
 .2ولك  فكرة الدولة الواحدة للن األمة   يك  لا كل  الدوامف والرسومل

                                                 

إلف ال كثثرا بثثني العروبثثة كوويثثة تارخييثثةف وبثثني اايديولوجيثثة ال وميثثة احلدي ثثةف الطريثث االللبثثالاليثثال سثثحاا: يف  1
 .28ف   1997لعام  6ف عدد 56الساة 

 .93 و مةرو  حضارا نضوا عرلف مداًلة د. الدوراف    2
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وارسالة األساسية يف ً اا هثي قضثية الل ثدم واللحثدي  أو اللجديثدف وهاثا نثلكر بثان البحث  
ودة  ا ت ليثثد اراوثثيف فثثالرتاث سثثبي  اابثثدا ف وهثثو قثثري  األلثثالةف لكثث  األلثثالة ليسثثت بثثالع

عام  يف تكويااا بدرجة وعياا لألف والرتاث احلثي هثو يف اانسثانياتف وهثو جثدير بااكاثال مث  
ثل  نلاش ال كر البةثراف وهثلا مثا يلطلثب االن لثا.ف أمثا العلثوم والل ايثات وارثاوو الع لثيف فلًؤ

واللجديد احلضارا هو الد ف فيواف  ونبد م  اقارشف وجيب أن ن لح األبواا لا لاملكوا 
 لك  ما هو السبي ؟؟
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 الفرع الثالث

 تأسيس الـمشروع الـحضاري النهضوي العربي

 

راحت العلوم احلدي ة تض  األسال لعلمواف وهثو جثواا عث  اسثل وام رثاكاف م ابث  قولاثا مث  
 1للبح  ع  ارعيار.

 ؟؟ لك  ما هو اللاسيض علث مسلو  األمة

احلضارا اللا هو تاسيض لك  تاسيضف ي ول رميون بوالن الدولثة هثي اجلواا هو اللاسيض 
 2حضارة باسرهاف وقد اسلجمعت قواهاف وأفصحت ع  ن سوا يف مؤسسات.

وي ثثول عثثا  االجلمثثا  بوتثثول: السياسثثة  بثثرة مغااطيسثثية  ركوثثا السثثاحة ارغااطيسثثية الثث  هثثي 
 .3احلضارة وا لم 

د علمثال االجلمثا  اايطثاليني لل ثول: دعثين أتكلثم عث  هلن األمهية للحضارة  دث عاوثا أحث
 أكاين الةعب وال  مين سياسلأل.

 وهلا ما حدا عا  اجلما  لل ول: اجلما  )سوسيولوجيا( اليوم هو سياسة الغد.
ل ول:  كا أردت أن تلثلمض السياسثة فاللمسثوا يف بثاار ولة السثاب ة رجيثيض د. بريثأل  ول د بلور

أردت أن تلثثلمض اايثثديولوجيا فاللمسثثوا يف الثثدي ف و كا أردت أن تلمثثض اايثثديولوجياف و كا 
 .4الدي  فاللمسأل يف ال يزيال االجلماعية

 لك  ماكا ع  اللاسيض يف دارنا العربية؟؟

                                                 

 .97ف دار الاوضة العربيةف   997د. ثروت بدوا: ألول ال كر السياسيف ال اهرةف  1

 .901ف   980رميون بوالن: األًالق والسياسةف ترمجة الدكلور عادل العواف دمةإلف دار طاللف  2

ف 982بثثاريضف ماةثثورات عويثثداتف  -وسثثلا  بوتثثول: سوسثثيولوجيا السياسثثيةف ترمجثثة سثثليم نصثثرف بثثنوتك 3
 .125ف   3س

4 Regis debrey: critique politique paris, Gallimard gallmess, 1990, P. 
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ه  ي وم علث احلضارةف و كا كان ي وم علث احلضارةف فو  هو عرل أم  سالميف أم هو عرل 
  سالمي معاً..

العزيثز الثدورا ب ولثأل: اللاسثيض يف العصثر الوسثيث قثام علثث احلضثارا جييب ع  كل  د.عبثد 
 ال  ايفف أما يف العصر احلدي  في وم علث ال ومي السياسي.

ليسثثثثال اانسثثثثان ن سثثثثأل: أيومثثثثا أقثثثثو  وأماثثثث  اللاسثثثثيض األول ،ال  ثثثثايف احلضثثثثارا، أم 
 السياسي ال ومي؟؟

وسثيولوجية الث  تكلةثف قثوانني ي ول أوكست كونت: الل ثدم ي ثوم علثث اكلسثاا ارعرفثة الس
الاظثثام االجلمثثاعي الطبيعيثثةف ومثث  مث باثثال هثثلا الاظثثام بلطبيثثإل ال ثثوانني اركلسثثبةف وهثثلن هثثي 
مومة العم  السياسيف ونسبة علم االجلما   ا السياسة كاسبة العلم  ا الل اية: ارعرفة مث  

 أج  االسلةرا ف واالسلةرا  م  أج  ال درة.
روبة تلميز ع  األسلمةف ولك  ال تا ص  عاوثاف وعاثدما كانثت رقعثة األسثلمة ويف الواق ف فالع

رقعثثثة اللعريثثثبف والعكثثثض لثثثحيحف وباللثثثايل فاةثثثر الثثثدي   -تبعثثثاً لثثثلل -تلسثثث  كانثثثت تلسثثث  
ااسثثالمي كثثان يثثؤدا  ا نةثثر العروبثثةف ومثث  كلثث  ف ثثد قويثثت العروبثثة )ال اللعريثثب( يف حثثال 

عث   -كمثا قلاثا-بة ع  حلي وا اللارخيي ااسالم لل ثل  وع ااف ويف هلن اررة ان صلت العرو 
 1حليف جديد هو السياسة أو ال وميةف حي  بداية اللخلي ع  ال  ايف كما سبإل قولأل.

وم  جوة أًر ف فالرتاث يا  م  الثداً  ويلصث  بالوجثدانيات واانسثانيات واألًالقيثاتف 
 أما احلداثة فلا  م  اقارش.
ن عاثثثدما يلكلمثثثون عثثث  أهثثثدا  ارةثثثرو  الاوضثثثوا العثثثرل جيثثثدون أوثثثف  ا كلثثث  فثثثالعروبيو 
ف يف حثثثني أن ااسثثثالميني جيثثثدون كلثثث  يف احلركثثثةف حركيثثثة الاةثثثاس 2كلثثث  يف الوحثثثدة والل ثثثدم

 3ال كرا ال  ايف.
                                                 

 .150ف   99د. عبد العزيز الدورا: اللكوي  اللارخيي لألمة العربيةف مركز دراسات الوحدة العربيةف  1
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فو  ن ثول  ن هثلا اللباعثد يف الرؤيثة سثببأل اللباعثد راهايثاً بثني الرؤيثة العربيثة والرؤيثة ااسثالميةف 
 دن يف العصر الوسيث عادما توًت ال  افة العربية وال  افة ااسالمية.اا كاا ال جن

 هلن  رهالات كان البد ماوا لدراسة األمور التية:
 نطاق اابدا  يف ث افلاا وتراثواف ومسالة مبدأ احلركة يف ال رآن. -
 سيكولوجيا اللالقي بني احلضارات. -
 م ووم احلداثة. -

 م ووم الل دم. -



160 

 

 الـمطلب األول

 الم والغربالع

"مسألة سيكولوجيا التالقي"
1

 

 

عادما نزل ال تغاليونف الثرواد األوا ث  للحضثارة الغربيثةف علثث  ثواطئ الصثني واليابثان يف ال ثرن 
 السادل عةرف اعل هم السكان كانم كوار كربال قدموا م  كوكب كن كوكباا األروي.

قصث تثاثنات مسثكاة يف  ثعوا ل د أحدث هلا الازول الغرل األول علث  واطئ الةرق األ
تلثث  اراط ثثة مثث  العثثا ف وقثثد كثثان كاك مزجيثثاً مثث  ااعجثثاا والثثرتددف وأثاثثال هثثلا االحلكثثاك 
األولف انلوث األمر بالرتدد  ا االنلصارف وأل يت هلن الدفعة م  الدًالل الغربيني يف البحثرف 

واليابثان وكوريثا  ا حي  أًثرت بصثورة كثن مالظثرةف وعلثث أثثر كلث  عمثدت كث  مث  الصثني 
  ق ال حدودها يف وجأل هؤالل ارلطاولنيف وقررت أن تعي  يف أقصث عزلة اكاة.

يف ال رن السادل عةر كانت أك ر اسلعداداً السل بال هؤالل األكثراا ا وثولنيف وتبثني طثرق 
معة حيثثثا م اثثثا كانلثثثأل بعثثثد مثثثرور ثال ا ثثثة سثثثاة عاثثثدما عثثثاد الغربيثثثون ومعوثثثم يف هثثثلن ارثثثرة السثثث

 السي ة ال  كانوا قد ًل وها يف اررة األوا.
ومثثث  كلثثث  أد  الل ثثثال ال ثثثاين  ا تبثثثين الةثثثرقيني ألسثثثاليب العثثثي  الغربيثثثةف بيامثثثا الل ثثثال األول 
اللا كان يبةر بالاجا. قد انلوث  ا فة  كري ف كيف  كن السبي   ا ت سن هلا اللااق  

 بني فصلني م  اراساة؟.
ك  اعلباطياً ومهياًف ألن وسا   ااثثارة   تكث  يف احلثاللني واحثدةف يف ال ثرن هلا اللااق    ي

الساب  عةر بدت احلضارة الغربية لم بصورة ًالة  ت سلار تكاي  كريثبف أمثا يف ال ثرن 
السثثادل عةثثر ف ثثد بثثدت بصثثورة ديثث  كريثثبف هثثلان ارظوثثران ي سثثران رثثاكا   ت ثثاوم ال لثثوا 

                                                 

اسثثثل ي هثثثلا البحثثث  مثثث  كلثثثاا العثثثا  والغثثثراف تثثثاليف أرنولثثثد تثثثويالف ماةثثثورات اركلثثثب اللجثثثارا للطباعثثثة  1
 وما بعدها. 56ف   1990ف 1س واللوكي  والاةرف بنوتف
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 اررتني األوا وال انيةف وكل  ألن قبول تكاي  أجال أسثو  بك ثن والع ول ار اومة ن سوا يف
 م  قبول دي  كريب.

 ن اللكاي  ال ي ع  فعلأل  ال يف مظثاهر احليثاةف ولثلل  يبثدو تبايثأل أك ثر سثوولة مث  ارخثاطرة 
 باحلرية وارعل د.

ف و كا  لثث واحل ي ة أن مجي  ار ومات يف حضثارة مثا مث  ديث  وتكاولوجيثة لثا جثلور داًليثة
أحدهم ع  تكليكأل الل ليدا ليلبىن تكايكاً أجابياًف فولا اللغن اللا يبدو عليأل أنأل سطحيف 
ال يب ث كلل ف ب  يلسرا  ا األعماقف  ا درجة تصبح معوا احلضارة الل ليدية يف الصف 

 ًل ثأل علثث ال اينف بياما تةإل احلضثارة األجابيثة لا سثوا  ثي اً فةثي اً طري ثاً بواسثطة الةثإل الث 
 السطح م  اقارش اللكاي  األجال.

وبعثثد مثثرور أك ثثر مثث  قثثرن علثثث جنثثا. اللكايثث  الغثثرل يف اللسلسثث   ا هثثلن البلثثدان ميكااثثا أن 
 نر  بام أعيااا الالا و ال ورية للا اللكاي  وآثارن يف حضارة هلن البلدان.

ة عاثثدما قثثرر رجثثال الدولثثة هاثثاك وهثثلن الاليجثثة ال وريثثةف الواوثثحة ارؤكثثدة اليثثوم   تكثث  مالظثثر 
 مركمني قب  قرن م  الزم  أن يدًلوا اللكاي  األجال  ا بالدهم.

ف ثثثد كثثثانوا كمعالثثثريوم األتثثثراك ي ضثثثلون أال ياًثثثلوا مثثث  اللكايثثث  الغثثثرل  ال أقثثث  نثثثزر اكثثث  
ورورا لدفاعوم العسكرا ليض  الف ولثو  ثكوا يف ال ثوة ارخلب ثة الكاماثة يف حصثان طثروادة 

يلف فر ثثا كثثانوا متسثثكوا  ثثوق وم السثثابإل واملاعثثوا عثث   دًالثثأل عثث  أسثثوارهمف ولكثثاوم أي اثثوا ال
 أنم  كا ترددوا يف تبين اللكاي  الغرل فإنم سيصبحون فوراً ل مة سا غة لل ا ني الغربيني.

طر احلالل الغرا لبالدهم كان اقطر اقارجي األك ثرف الثلا كثان علثث رجثال احلكثم يف  ًو
ن اللاسثث  عةثثر أن يواجوثونف أمثثا اقطثثر الثداًلي الثثلا كثثان ميكث  أن يثثا  عاثثدما جيثثدون ال ثر 

أن سثوم قثثد كابثثوا جسثثداً وروحثثاً يف طري ثثة العثي  الغربيثثةف ألنثثم تباثثوا تكايكوثثاف فكثثان  ديثثداً 
 مؤجاًلف ولديوم الوقت الكايف لبح أل فيما بعد.
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  الغرل يف ال رن اللاس  عةثر  ثراً ال هكلا كان تبين رجال الدولة يف الةرق األقصث لللكاي
بد ماألف وهلا ي سر لاا راكا أًثلوا يف تلث  احل بثة عث  الغثرا مثا كثان يبثدو لثم بثال  الضثررف 

 ولكاأل م  كل  أفض  م  االحلالل واقضو  ارادة األجال الغرل.
ا  امجثثأل مثث  أا تكايثث  ال  ثث  أن الديانثثة األجابيثثة هثثي دا مثثاً أك ثثر ًطثثراً وأفعثث  أثثثراً يف ا لمثث  الثثل

 أجالف وكل  ألن اللكاي  يولم ف ث بسطح احلياةف بياما الدي  يلسرا  ا أعمإل أعماقوا.
وم  أن تكايكاً أجابياً يسلطي  أن يكون لأل نلا و اربة بعيثدة ارثد  يف احليثاة الروحيثة  لمث  

ولثلل   كا اجلاحثت  ماف  جرد ت بيت أقدامأل فيواف هلا األثر يلزمأل وقثت طويث  لكثي يظوثرف
حضثثارة  ثثت  ثثعار الثثدي  وجثثدت معاروثثة الثثلب وأقثثو ف وأك ثثر مبا ثثرة مثث  تلثث  الثث  قثثد 

 تظور بصورة اللكاي .
ويف احل ي ة  كا فص  جزل م  حضارة م  اموعوا ونةر جزل مث  حضثارة يف اقثارشف كانثت 

عثثد اثثا لثثو كانثثت ارعاروثثة لثثأل حلمثثاً أًثثّفف اثثا يلثثيح لثثأل أن يالةثثر بسثثرعة أك ثثر و ا مثثد  أب
 احلضارة كلوا قد بةر إا كمجمو .

وهكلا عادما ففص  اللكاي  الغرل ع  ارسيحية الغربية قفب  لثيض ف ثث يف الصثني واليابثانف بث  يف 
روسيا ويف ك ن م  البلدان األًر  كن الغربيةف حي  كان الاال م  قب  قد رفضون طارثا أنثأل جثزل 

 ال تلجزأف تضم  ا جانب اللكاي  ارسيحية الغربية.ال يلجزأ م  طري ة حياة واحدة 
 ن انلصثثثثار الغثثثثرا الظثثثثاهرا علثثثثث الصثثثثعيد اللكايكثثثثي كثثثثان مؤقلثثثثاف ومثثثثا كلثثثث   ال ألنثثثثأل كثثثثان 
سثثثثطحياًف و ن تولثثثث  الغثثثثرا  ا تثثثثامني الاصثثثثر للكايكثثثثأل يف العثثثثا  أمجثثثث  )عثثثث  طريثثثثإل الغثثثث  

 أل الك ن م  الع بات.واقدا  والةعوكة ب صلأل ع  ارسيحية الغربيةف ال  سببت ل
يف ال ثثثرن اللاسثثث  عةثثثر كثثثان الغربيثثثون مسثثثروري  برؤيثثثة الصثثثني واليابثثثان الللثثثني رفضثثثلا مثثث  قبثثث  
احلضارة الغربية ت بالنا بةكلوا العلماينف حي  ح  اللكاي  د  الدي  يف موو  الصدارةف 

بثثدتا يف  ف1920ف وثثثورة ،كومالثثان ، يف الصثثني سثثاة 1860وثثثورة ،ميجثثي، يف اليابثثان سثثاة 
كل   الوقت كانما انلصار للحضارة الغربية العلمانية احلدي ةف ولكث  هثلا اللصثاي  اللكايكثي 
ًيب المال الغربية يف هلن البلدي ف ف ي اليابان نلو عاأل رو. عسكرية مةؤومةف ويف الصني 

 ا مة.أد   ا فساد سياسي هدام ويف كال البلدي  أد  هلا البالل  ا انيار األنظمة ال 
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و كا كانثثثثت الصثثثثني واليابثثثثان   تسثثثثلطيعا يف ال ثثثثرن السثثثثادل عةثثثثر أن تل ثثثثبال حضثثثثارة كربيثثثثة 
جوهريثثثة الثثثدي ف و كا كانلثثثا يف ال ثثثرن اللاسثثث  عةثثثر ال تثثثزاالن كثثثن قثثثادرتني علثثثث  مثثث  لثثث ة 
جديدة للحضارة ن سوا بعد أن كاا عاوا الدي ف فو  علياا أن نسلالو أنأل   يبإل م  ارش 

ية؟ ل د قام الغثرا يف الصثني والاثد ًثالل ال ثرنني السثادل والسثاب  عةثرف قبث  سو  الةيوع
والدة الةيوعية بزم  طوي  بلجربة علث أيدا اليسوعينيف وهي علث الثركم مث  فةثلوا تصثلح 

 جواباً علث كل .
ل ثثد وجثثد اليسثثوعيني ارجثثاً للصثثني  ال أنثثم فةثثلوا بسثثبب اللاثثاق  واقالفثثات ارؤسثث ة الثث  

 اوم وبني كنهم م  اجلمعيات اللبةنية الكاثوليكية.قامت بي
ويف الصثثني والاثثد   يرتكثثب اليسثثوعيون اقطثثا الثثلا سثثببلأل اللجثثارا كثثن الااجحثثة الثث  متثثت 
يف اراوي للبين طري ة احلياة الغربية العلمانيةف م  مث احلمث  الثلا ياثول  لثأل كث  مث  البلثدي ف 

 الوقثت الثلا تبثدو فيثأل وسثا   العثي  كثن ملثوفرة. وقثد أا العدد ارلزايد بسرعة لسكانما يف
أ ثثرنا  ا هثثلا احلمثث  أيضثثاً عاثثدما كاثثا نلحثثدث عثث  الاثثدف وهكثثلا عاثثدما عثثرض الغثثرا علثثث 
الصثني واليابثثان لثثيغة علمانيثثة حلضثارتأل أعطامهثثا حجثثراً يف الوقثثت الثلا كانلثثا ت ل ثثران فيثثأل  ا 

لكايث  معثاً ف ثد قثدموا لمثا اقبثز أيضثاًف أجث  ًبزف أما الرولف بعرووم عليوما الةيوعية وال
 نثثأل ًبثثز أسثثود اثثزوش باأل ثثواكف ولكاثثأل علثثث كثث  حثثال كثثلال حيثثوا قلثثيالً مثث  ارثثواد الغلا يثثة 

 للحياة الروحية ال  ال يسلطي  اانسان بدونا أن يعي .
 ل ثثثثد سثثثثعث اليسثثثثوعيني  ا فصثثثث  ارسثثثثيحية عثثثث  العاالثثثثر كثثثثن ارسثثثثيحية يف احلضثثثثارة الغربيثثثثة
وعرووها علث الصيايني والاودف لثيض كديانثة كربيثة دليثةف بث  كثدي  عثاري  ثام  كا رسثالة 
لإلنسثثانية مجعثثالف ف ثثد ن ثثي الثثدي  ارسثثيحي مثث  كثث  األدران العروثثية الثث  عل ثثت بثثأل وقثثدمون 
أله  الصني واليابان بةك  ث ايف أدلف علث طري ة البلثد معثر  مث  الزياثات الغربيثةف الث  قثد 

 ساسية السيويني.تصدم ح
للال م  كل  لل ول بان الغربيني دعوا  عوا الةرق األقصثث  ا تبثين طري ثة احليثاة الغربيثة 
 جموعوثثا ككثث ف ومثث  مث ًثثالل ال صثث  ال ثثاين مثث  هثثلن الروايثثة رأياثثا الغثثربيني ي ثثدمون للةثثرق 

للكايث  فيوثا األقصث ليغة موجزة علمانية للحضارة الغربيةف ال  تركت الدي  جانباً وألثبح ل
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مركز الصدارةف والحظاثا بثان هثلا اجلثزل اللكايكثي الثلا كثان قثد ان صث  عث  الاثواة الديايثة يف 
 ناية ال رن الساب  عةر جنح يف اللسرا  ا داً  احلضارة الةرقية.

هثثثلن الظثثثاهرة  صثثث  عاثثثدما يصثثثيب اا ثثثعا  ال كثثثرا حلضثثثارة مثثثا جسثثثماً اجلماعيثثثاً كريبثثثاًف 
غريب تعكض اا عا  ال كرا بلجز لأل متاماً كمثا جيثزر اراةثور الةثعا  فم اومة هلا اجلسم ال

الضو ي ويعطي ألواناً طي يةف وعلم البصريات يعل  كلل  أن بع  أجزال الطيف تلمل  ب ثوة 
أكثثث  مثثث  كنهثثثا لللسثثثراف والةثثثيل كاتثثثأل حيصثثث  مثثث  العاالثثثر الثثث  تؤلثثثف اا ثثثعا  ال كثثثراف 

والةثرق األقصثثف جنثح اا ثعا  اللكايكثي يف ال ضثال للل  عادما بدأ االحلكاك بني الغرا 
 علث م اومة اجلسم الغريبف بياما العاصر الديين قد عجز.

وميكااا ال ول  ن قوة اللسرا يف عاصر حضارا هي علث العمثوم ملااسثبة عكسثاً مث  األمهيثة 
مث  تلث   احلضارية للا العاصرف فا لم  ارواجم يظوثر م اومثة  ثان عاصثر ثثانوا أقث  بك ثن

ال  يواجأل إا عاصثراً ر يسثياً بثال  األمهيثةف وكلث  الن العاصثر ال ثانوا ال حيثدث اًثلالالً بثال  
 العاف واأل  يف طريإل احلياة الل ليدية.

وكي ن وم أك ر هلا اللسلس ف ميكااا أن نسلخدم أم لة مثاًوكة مث  علمثي ال يزيثال والطثبف 
لماثثا علثثث حسثثاباا بثثان األجثثزال الثث  تؤلثثف كرات فماثثل أن متكثث  اانسثثان مثث   ليثث  الثثلرة تع

جسثثم مثثا كثثن مثثؤك يف حثثد كاتثثأل تا طثث  عثث  كونثثا كثثن مؤكيثثةف وتصثثبح بالغثثة األك  واقطثثرف 
 عادما تكون ما صلة ع  ا مو  اراضد اللا تةكلأل اللرة.

بة أن مروثثثاً مثثثا ط ي ثثثاًف بالاسثثثبة لاثثثاف ألناثثثا  لثثث  اليثثثوم مااعثثثة وثثثدنف قثثثد يصثثثبح فلاكثثثاً بالاسثثث
لسكان جزر احمليث الادر اللي  كانواف ح  الن يف ماجث ماألف  كا تعروثوا لثأل بسثبب قثدوم 

 األوروبيني اللي  حيملون جرثوملأل  ا بالدهم.
ونليجثة لثثلل  ميكثث  ال ثول  ن أا عاصثثر حضثثارا ماعثزل ما صثث  يصثثبح فلاكثاً عاثثدما يكثثون 

 كا ترك ا ال أمامأل حراً يف وسثف  ما صالً ع  الاظام اللا كان جزلاً ماأل ح  النف ًالة
أما يف  طارن األلليف هلا العاصر احلضارا أو تل  اجلرثومة أو كاك الكورا ال يسثلطي  أن 
حيدث أوراراً ألنأل يكون جزلاً م  ك ف ولك  ماوا مكانأل احملددف وهي ملواكية فيما بياوثاف  كا 
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و الكورا ب يت طبيعلأل علثث كا ثاف ان ص  ع   طارن األللي العاصر احلضارا أو اجلرثومة أ
 ولك  هلن الطبيعة ن سوا سيكون لا الن أثر فلاك عوواً ع  األثر السلل كن ارؤكا.

ويف اللالقي بثني العثا  والغثرا جنثد مث الً  وكجثاً لثألك  الثلا قثد تسثببأل عاالثر م صثولة عث  
جثزلاً مث  الاظثام االجلمثاعي  طارها األلليف وهو فكرة الدولة ال وميةف فولن ال كثرة   تكث  

السا د يف هلن البلدانف ب  كانت فكرة أجابيثةف و  تسثلورد اًلياريثاً ألنثا توافثإل بصثورة فريثدة 
الظثثثرو  احملليثثثة للعثثثا  كثثثن الغثثثرلف بثثث  ألن ال ثثثوة السياسثثثية للغثثثرا كانثثثت قثثثد أسثثثبغت علثثثث 

 األسثثال يف كثثان الثثلا مثثراأل فمؤسسثثاتأل هالثثة بثثاهرة وجاكبيثثة ال ت ثثاوم يف نظثثن كثثن الغثثربيني
 واقرافة. الوهم علث قا ماً 
 وسطني يف ملااقضة نلا و ن سأل للمبدأ كانت راكا ن وم أن الن علياا السو  م  ألبح ل د

 احمللية العالقات م  يلجاوا الغربية أوروبا يف اربدأ هلا أن هو السبب الل نيف اجلماعيني
طوس اللغات ت سيم ع  الاامجة  السياسية. احلدود ًو
 وتةك  واحد بلد يف العموم علث ن سوا اللغات تلكلم ال  الةعوا تلجم  الغربية أوروبا ف ي
 متاماًف واوحة لغوية ًدود ا اورة اللغوية الدوا ر باقي ع  م صولة ملجانسةف مرتالة كللة

 تكون اقريطةف علث ال سي سال م  نوعاً  اللغات توكي  ويرسم كلل  األمر يكون وعادما
 هي ال ومية الدولة بان نالح  وهكلا السياسيةف احلدود لوو  لاحلة قاعدة اللغوية احلدود
 االجلماعية. للبي ة الطبيعية احلصيلة

 الل سيم فيوا خيللف بلدان يف اربدأف هلا انلةر عادما حص  فيما ندقإل أن الن علياا ب ي
 السياسي. الل سيم ع  اللغوا

 نوعألف م  فريد الغربية ألوروبا اللغوا الةك  أن لاا اتضح للعا  غويةل ًريطة  ا نظرنا  كا
 ارساحات يف واحلدودف للعا  الواوحة ارلجانسة الكل  هلن م   جند ال كل  ًال  وفيما

 اللا الةك  يعد   و،ساغافورة،ف ،كالكوتا،  ا و،تريسلا، ،دانلزي ، م  ارملدة الةاسعةف
 باأللوان. ارلماوش احلرير م  قطعة ب  ال سي سالف م  طعةق اللغوية ال  ات  ل أل
 لغات يلكلمون اللي  السكان جيلم  ال واراليوف والاد آسيا جاول ويف الةرقية أوروبا يف

 فوم العكض علث ب  ارعا ف واوحة اموعات  ا موكعني ليسوا وهم معياةف أمكاة يف ًالة
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 قطعة تصبح حبكت  كا ال  األلوان ارلعددة كاقيوس وال ر ف اردن يف اللطون ملةابكون
 الااحية م  طبيعية أك ر األسال يف هو اللا ارخللف اللغوا الةك  وهلا ال ماشف م  ملونة

 السياسي. الل سيم علث متاماً  يساعد ال االجلماعيةف
 ال ومية ولللد الغرل اربدأ يعل  أن قب  ال رن ونصف قرن مال الع مانية اام اطورية يف

 فالحني األتراك كان السياسي ارسر. علث ارةؤوم دًولأل واحلدود ارعا  الواوحة ارلجانسة
 والبلغاريون و اراًف مال رجال واألرم  و اراًف ًارة واليونانيون ًارةف والالكيون  دارةف وموظ ي
 رعاة وال اال يون محالنيفو  رعاة واألكراد وجاوداًف باا ني واأللبانيون وبسلانينيف ًي  سوال
 أيضاً  كانت ب  اجلغرافيةف الااحية م  ف ث ملداًلة تك    ال وميات أن أا ملجولنيف وبا عني
 كان وارواةف ال ومية بني االرتباس وهلا واالجلماعيف االقلصادا الصعيدي  علث ملكات ة
 فسي سال. قطعة يف اللغوية اقريطة تك    عا  يف طبيعياً 

 يف تكم  الغرل اربدأ حسب قومية دول قلإل الوسيلة كانت الع مانية اام اطورية هلن يف
 الغربيةف أوروبا يف ال ا مة ا موعات للل  ملةاإة لغوية اموعات  ا اللداً  هلا  وي 
 ال برية. بالطرق  ال عليوا احلصول ميك  ال الاليجة وهلن

 فصلاا  كا أناا لو فيما بطري ة ملداًلة أجزاؤن عضوياًف كالً  تةك  تارخيية حضارة فك  واحل ي ة
 قادراً  سيكون ار صول العاصر فولا أجال الم  يف وأدًلاان احلضاريةف اموعلأل م  ما عاصراً 
 ن سوا تكوي  تعيد كي ارل ككة ا موعة تسعث وهكلا  ليألف عاالرال باقي جر علث بعد فيما
 جلورن. العاالر دأح ثبت حي  اجلديدف الوسث هلا يف
 أن  ا   ارة 1839 ساة واالجلماعية االقلصادية مصر حالة يصف أكرقف بريطاين كلاا يف
 البحرية. الرتسانة مبىن يف ت وم كانت ااسكادرية مدياة يف الر يسية اللوليد دار
 ولد متلكوا ال  كلل  حربية ًرية لأل تكون أن مصر علث والياً  كان اللا علي دمد قرر ل د

 اللا اليوم كاك يف  ال مسل الً  ح ي ة يكون ل  أنأل الح  ما وسرعان احلدي ةف الغربية أوروبا
 مصرية. ورش يف مصريون وموادسون عمال بياوا احلربية مراكبأل فيأل ير 

 البدل يف يرتبث    كا ارصريني ال ايني م  جواك لأل يكون أن يسلطي  ل  بانأل كلل  والح 
  ليأل فل دم كربينيف ً ال ع  البح   ا انصر  وللل  ارصرينيف دريبلل كربيني ً ال م 
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 االت اقيات توقي  يف يركبون يكونوا   اق ال أن كن عروواف ال  اررت عة ألجورل نظراً  الك نون
 وهكلا مصرف  ا معوم عا ال م يسل دموا أن يسلطيعون أنم م  ملاكدي  يكونوا أن دون
 احلاجة أمض يف هو ًريني كربيني ً ال م  يرتبث أن  مكانأل يف ليض أنأل علث دمد وجد
 كان أنأل و ا وأباا ومف اق ال هؤالل باسال يعلاون أطبال م  ن سأل الوقت يف تعاقد  كا  ال  ليومف

 األطبالف م  اللعاقد م  البد كان ف د حرلف ًرا أسطول رصر يكون أن نا ياً  ت رر قد
 وأقام وعا ال مف الغربيون اق ال  ليوا ول  اللا الوقت يف مصر  ا روباأو  م  هؤالل وول 
 الغربية اجلالية باسال باالعلاال هااك األطبال قام عليأل مل  اً  كان وكما الرتسانةف يف اق ال
 أوقات لديوم وب ي أوقا م مجي  للسلا د تك    ارومة هلن أن كن ااسكادريةف يف اجلديدة
 فبماكا للمصرينيف  ي اً  ي علوا أن قرروا للل  اجلماعيني نةيطني كانوا أنم و ا ةفحر  ك نة

 أقاموها وللل   ليألف البالد  لاش  يل أهم كانا لللوليد دار لم بدت وهكلا يبدأون؟..
 حلمية ل ة كان هلا األحداث تسلس  أن الن نر  وهكلا البحريةف الرتسانة أسوار داً 
 اوا.م البد ملالكمة

 آًرف  ي اً  الةيل يولد احلضارات بني العالقات يف سرعة باية ي بت آن اً  أوردتأل اللا ار    ن
 ثورية. جلرية تغينات  ا يؤدا ميك  اللطور هلا أن كلل  وي بت

 بني اتصال أو احلكاك أا هااك يكون باال ي ضي الل ليد كان عليواف نلكلم ال  احل بة يف
 عةر ال ام  ال رن يف قوياً  الل ليد هلا وكان بيو  ف ًارش والرجال صااتاحمل ارسلمات الاسال
 يسمح ما ج ّ ف اروتف ًطر تعاين ار ضالت لطانالس كوجات  حد  كانت  كا أنأل درجة  ا
 ًالل م  خبج  يدها لأل متد أن بعد نبضوا لا جيض بان كرل لطبيب يلا. أن هو أجلوا م  بأل

 م  أك ر ي رتا بان كرل طبيب ألا يسمح يك  و  سريرهاف يف متاماً  عاأل  جبوا سلا ر
 ارطل ة. السلطة لاحب السلطان لد  كالية حياتأل كانت موما ارري 

 ت ليداً  تلخطث أن علث قادرة السلطان ميلكوا ال  ارطل ة السلطة تك    احل بة تل  يف
 وم  اروتف قطر قلبأل  ا االال أحب حياة فيوا تلعرض ال  كولن حالة يف ح   سالمياً 
 مولد عااية ليلل ني ترسانة داً  ك ناً  خياطرن ن سوا احل بة يف ارسلمات الاسال ه  ها كل 
 مسلم. كن كريب



168 

 

 بني ااسالم يف االجلماعية العالقات عليوا ت وم ال  لل واعد ال اوح الا   هلا أن والطريف
 مصر بلزويد وال اوي با ا علي دمد ا لن اللا اجلرال لل رار نليجة جال والرجال الاسال

 الغرل. الطراك علث حرل باسطول
 اللاس  ال رن يف األتراك الدولة رجال كان حد أا  ا يبني االجلماعي اللاري  م  اجلزل هلا
 يادفعوا أن دون كربياً  عسكرياً   ويزاً  بلدهم  عطال  مكانم يف أنأل باعل ادهم ادوعني عةر
 يعرت  كي أتاتوركف كمال مصط ث عود نالظر أن توجب وقد اللغريبف عملية يف أك ر

  كا وبانم احلضاراتف بني العالقات يف آًر  ي اً  يولد أن دا ماً   مكانأل يف ما  ي اً  بان األتراك
 فيما حلماً  يا  أن البد اررأة  رير فإن وأكيالنف العسكرا وتدريبأل أسلحلأل الغرا ع  أًلوا
 العربية. احلرو  د  الالتياية احلرو   حالل ل وكل بعدف
 العالقات يف تطور أا أن سريعاًف كانداف اروامتا ألتاتوركف الكبن ارعالر فوم الادف ويف

 اقيوس ماليني أن أدرك ف د آًرف تطور  ا واقدا ف احليلة طريإل ع  يؤداف قد ال  افية
 الاد  ا وأعيدت بريطانياف يف النكةن يف حيكت مث كزلت الاد يف نبلت ال  ال طاية

 العاكبوت ًيوس م  بةبكة بالغرا الاد تربث بان  دد لمف مالبض الاود ليسلخدموا
 الغرا يف مصاوعة مالبض ارتدال يف اسلمر  كا بانأل كلل  وأدرك باحلديدف وتكبلوا سلسجاوا
 للود  ن سوا الغربية الالت لخدمتس الادية البالد فيأل نر  اللا الوقت فسيا  كربية بوالت
 لااعلوا يلعلمون مث بريطانياف م  اريكانيكيةف الالت اسرتداد يف الاود وسيبدأ ن سألف

 ما و كا الاديةف  وارصان  ارعام  يف للعم  ويلهبون ح ولم سيرتكون كل  وبعد بان سومف
 قلي  وقت ويعد الغربيةف سليةالل وسا   سيلعلمون ما فسرعان كالغربيني العم  علث اعلادوا
 الصغنة البلرة هلن  ن هاوداًف يكونوا أن اسلطاعلوم يف يعود وال كربيةف ن سوا روحوم تصبح
 يدعو أن علث محلأل اا باسرهاف الادية ال ارة علث أكصانا  يم ها لة  جرة تصبح ال ط  م 

 بض  بلسخنن للل  ار   همأعطا وقد ارزعجةف الةجرة هلن ب ط  أرواحوم ان اك مواطايأل
 الوسيلة واعلمد قدميةف هادية بوسا   الادا ال ط  ونسو لغزل وقلأل م  يوم ك  ساعات
 ال  االقلصادية والروابث العالقات ك  قط  هي متاماً  اللغريب م  الادية احلضارة را  الوحيدة
 والغرا. الاد بني اللكوي   ا طري وا يف كانت
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 نزيد أن دون اليد علث داكة أقمةة يلبسوا أن لغاندا ارعالري  الاود  ا نطلب أن نسلطي  ال  ناا
 ودون فيوا هو ال  الك   االل اض درجة  ا بااوافة الاودف ال الحني حياة مسلو  ال اض م 
 يف قامت قد كانت ال  وارغاكل ارااسو يف تعم  الاود م  جديدة ف ة علث بالبطالة  كم أن

 اقا   ورن دا مةف بصورة ور ا بعمإلف كاندا مور ل د ألحاإاف  فالل نسبب أن ودون الادف
 اللغريب م  الاد ح    ا يؤول أال لعملأل أرادت اللاري  سخرية ولك  والعا ف الاد تاري 

 الولول لا أتا.  ك السياسيف اللغريب طريإل يف ًطاها ح   ا كل  بعكض أد  ب  االقلصاداف
 مسل لة. قومية حكومة  نةال وهو أال األتث الغرل السياسي الد   ا باجا.

 بني اللالقي ويف ملصلب. اجلماعي قانون ر اومة الكافية ال وة لديوا يك    كاندا عب رية  ن
 لغنة كانت موما فجوة حدوث  جرد آًر تطور  ا ما تطور يؤدا أن م  البد احلضارات

 الجوم. موو  هي ال  رةاحلضا دفا  ًطوس يف
 ار درة لم كان الغرا لجمات ارلعروة الغربية كن البلدان يف الدولة رجال بع  أن وال  
 حلماً  فإنأل ماألف أقو  أجابية حضارة ن وك  ا ما الم  ًض  ما  كا بانأل اربدأ فوم علث الاادرة
 يول . أن و ما حيا اف طري ة ي ّلد أن  ما
 ومصط ث عليف ودمد ال اينف ودمود ال ال ف وسليم األك ف بطرل عم   ا اً ساب  أ رنا ل د

 اللا اللحدا علث الباال ااجيال الرد وهلا ،ميجي،ف ثورة  بان اليابانيني الدولة ورجال كمالف
 الغرا ز علث انلصاراً  مي   ألنأل السياسيةف احلكمة ع  ساط  برهان وهو الغاكيةف احلضارة أطل لأل
 علث لدفلأل ي    عادما احملار  ليأل يلجا اللا السلل اجلواا هو الطبيعي واجلواا عيةفالطبي
  وكف م  كللة  ا يلحول اللا وال ا ل العظميف درعوا  ت  لبئ ال  والسلح اة ن سألف
 الرمال. يف رأسوا  بئ ال  والاعامة

  حاربة ال اوي اللكلي  عمالاسل لد  العميإلف االوطراا دا ماً  يعرتيوا احملافظة الا ول  ن
 ًجة ال لعة يسلما أ  كمال ومصط ث األك  وبطرل هيف أسلحلوا بواسطة أجابية حضارة
 ار اطعة يف تكم  أجابية حضارة تعديات علث للرد طري ة أفض  أن ي   أ  الدفاعية؟ اقطوس
 بواسطة ارا ول  دلار ال انون حرو  م  حر  ك  بدقة طب اا و كا ال ة؟ للمبادر اللامة
 قاوم ل د ارؤماني؟ كن أعدا اا ود عاأل للدفا  كراعأل فيسلح مةاعرن تلحرك ه  تر  آبا ااف  لأل
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 الط ول م  ط ي ة قضايا ع  دفاعاً  االسلةواد  ا وللوا ح  قدمياً  روسيا يف ارؤماني
 مطل اً. لا أمهية ال األجانب نظر يف تبدو قد الكواوتية

 الةي  م  وكنهم واروديونف واألدارسةف والساوسيون كلل  الوهابيون عارض ااسالم ويف
 اللي  ارارقنيف األتراك علث م دسة حرباً   اوا ب  بلل  يكل وا و  الصحرالف م  طلعت ال 

 الغرا. بل ليدهم ااسالم ًانوا
 احللوا ال  ةللجبو متاماً  ارااقضة اجلبوة يف ن سأل السوداين ارلعصب أمحد دمد وو  ل د

 األجال اللكاي  علث السيطرة ال ولك  روسياف يف اللكايكي االن الا راعي األك  بطرل
 الطري ة يكونا أن يسلطيعان الل ليدية العي  طري ة علث للح اظ اربلولة احلماسة وال احلدي ف
 حضارت . للواجم جالت أجابية حضارة تطل أل اللا اللحدا علث لإلجابة ال ضلث

 بسطوا قد كانوا أنم وسار  العا ف يف والرومان اليونان فعلأل ما علث الورال  ا نظرة نل ي أن  يويك
 البةر. طياة ع   للف طياة م  أنم الزم  م  فرتة كلل  وتصوروا العا ف علث سيطر م
 ار ووم أن أيضاً  ساالح  والرومانف واليونان العا  للالقي الرواية هلن ناية  ا نص  أن وقب 
 الكا ف. اللاري  نور ي اوم   احل ي ة قيملوم ع  لديوم كان اللا
 البحارف علث ار اج ة ارؤثرة بالسيطرة عةر اقامض ال رن يف بدأ اللا العا  يف الغرا توس   ن

 الراب  ال رن يف وبعدن ااسكادر حكم ًالل   اللا اليوناين ال ا اللوس  ال دمي اللاري  يف ي ابلأل
 العاري اللواكن يف أحدث الباجااف  ا الدردني  م  آسياف ع  ارظ ر االسكادر وسن اريالدف قب 
 كولومبض. وكريسلو  كاما دا فاسكو رحالت أحدثلأل ما كرار علث ثورياً  تغيناً 
 احمليث علث جسر رأل الروماين – اليوناين العا  حساا علث الرومان أقام ن سأل العصر ويف

 يف اجلديد العود إا كلب ال  ،الةعبية، اليونانية واللغة وال تغالف  سبانيا جاول يف األطلسي
 احل بة ويف مرسيلياف  ا ترافانكور م  الاال إا يلحدث م وومأل كانت للمسيح األول ال رن
 اللا اليوناين ال   وكلل  الروماينف -اليوناين العا   ا بريطانيا الرومانية اجليوش ومت كا ا
 األفغانسلان م  ماطل اً  سلمية ب لوحات قام – البوكية – هو هادوسي دي  ًدمة يف وو 
 واليابان. وكوريا الصني  ا ليص  الةرقيف الةمال با ان
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 العا  يف عصرها يف انلةرت قد الرومانية اليونانية احلضارة أن وجدنا األمور  ا تطلعاا و كا
 اليوم. الغربية حضارتاا  ليأل وللت عما عاً اتسا ت   ال ااالت  ا ال دمي
 لدمة للعا  بالاسبة كانت ارسيح قب  الراب  ال رن م  ابلدال اليونانية للحضارة السيطرة وهلن
 احلدي ة. الغربية ًضارتاا الل اؤن أحدثأل عما عا اً  ت   ال
 بروك حيدث أن يف يده  ما هااك فليض احل بةف تل  مال مطل اً  تلغن   البةرية الطبيعة أن و ا

 والرومان. اليونان أيام يف حيدثوا كان ال  الدفاعية الا سية ار اومة ن ض اليوم أجابية حضارة
 كبطرل آًري  جانب  ا كاروداف ملصلبني أ خالاً  أيضاً  أنلجت قد اللاري  م  احل بة وتل 
 آسيا يف اايراين ارل  لكبنفا مرتيدات ال دمي الزم  عر  فم الً  يلكي ونف كيف عرفوا األك 

 اليونانية. الطري ة علث وتدريبأل جيةأل بلسليح الرومانيني علث يالصر كاد اللا الصغر ف
 ،بسيةة، محلة  ت نال اللا اليوودا ارل  الكبن هنودول كلل  ال دمي العصر وعر 
 عليوم بان ارعلدي ف  اليوود رعايان  قاا  كانت لاف ن سأل نلر قد هنودول كان ال  وارومة

 لةعب الوحيدة الوسيلة كان اللا األمر الرومانيةف وال وة اليونانية احلضارة جز ياً  ولو يلباوا أن
 اللكيف يف تكم  هنودول سياسة وكانت اللامف ال اال ًطر م  يلخلال كي  رقي لغن

 حلرة. تااكالت بواسطة
 يلكروناا اليوود م  مجاعة قب  م  عاي ة ومعاروة ملصلباً  عااداً  القت السياسة هلن أن كن
 ب ورة ارسيح قب  ال اين ال رن يف بدأت قد كانت ارعاروة احلركة وهلن وتصلبألف ارودا بعااد
 للويلياية. ارمال ة السياسة ود عاي ة
 اللةابأل للا حلماً  كهول فيسلعريأل اركابيني م  وال اين األول الكلابني قرالة لارر  أعاد و كا
 دمد ارودا وثورة ارسيحف قب  165 – 166 ساة فلسطني يف اركابيني ثورة بني لكبنا

 ارعالر. تارخياا م  1881 ساة ارصرا السودان يف امحد
 – لليونانية احلضارة ود اروجوة ار اومة رأل علث فلسطني يوود م  احملروون هؤالل يك  و 

 ارسيح قب  ال ال  ال رن ناية قب  اراوي ف ي فنوعوم م  الوحيدي  يكونوا و  الرومانيةف
 الطري ة علث ومدربة مسلحة كانت ال  ارصرية اجليوش لد  ،سيباا، ل ورة م ي  حص 
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 عدواين هجوم ود اللكاتأل ع  يداف  أن أراد يوناينف أل  م  مصرا مل  ظ  يف اليونانية
 آسيا. كرل جاول يف حيكم يوناين مل  معالريألف أحد جانب م  دلم 
 ال  اليونانية اجلحاف  العسكرية اليونانية األلول حسب ارسلحون ارصريون  لت وقد

 اجلاود أف د ي ورون ال اللي  ااسكادر جاود أح اد علث ارله  واالنلصار ،هامجلوم،ف
 لواإم. ارصريني
 السيطرة نن  ت اوقعو  ا  حرماناً  الةرق  عوا أك ر عاد ثورة بوادر هااك كانت بعدف وفيما

 يف كعبيد ليعملوا البحار ورال ما  ا ون لوا سبوا اللا السوريني بلل  وأعين الرومانية اليونانية
 السوريني العبيد هؤالل قام ارسيح قب  ال اين ال رن ناية وقب  ل ليةف يف اليونانية ارزار 

 هؤالل. محاة ومانالر  وعلث اليونانيني أسيادهم علث لل ورة با سلني  حاوللني
 بني اللالقي للا األوا ال صول ًالل ال اسي وال م  العاي ة لل ورات ارةؤوم اللاري  هلا  ن

 الغرا. م  العا  الل ال تاري  م  لدياا ارالوفة ال صول يف يواكيأل ما لأل والرومان واليونانيني العا 
 يف كانت ال  الرقيإل  ارة جند الغربيةف احلضارة عصر احلدي  العصر يف جند األسف وم 

 فةلت قد كانت ال  ارزار  يف العبيد وثورة واكدهرتف عادت قد ارلوسث البحر تةني اراوي
 ما لأل اليوناين الاسإل علث اردربة ارصرية بطليمول جيوش ومترد هاي ف يف جنحت ل لية يف

 ل.الغر  الاسإل علث أيضاً  دربوا اللي  ،السيباا، مترد يف ي ابلأل
 اليوناين اللاري  يف حص  ما  راقبة مسل بلاا قرالة نسلطي  أناا  ا اا ارة بلل  أريد ال بالطب 

 – اليونانية ارعطيات بلبدي  اقالةف  ربلاا عادها تلوقف ال  الا طة ورال فيما الروماينف –
 حدي ة. كربية ااثلة  عطيات حرفياًف الرومانية

 أن هو الروماين اليوناين العرا  أجلاا م  يسلطيعأل ما وك  آلياًف ألن س يعيد ال اللاري   ن
 تؤول أن جداً  ارمك  م     حاللاا ويف الغربيةف للرواية ارمكاة الاوايات  حد  لااف يكةف
 والرومان. لليونان بالاسبة  ليأل آلت عما االًلال  متام  للف ناية  ا األمور
 اسلطاعلاا يف بانأل االعل اد علث  ر  أن وجيب الظالمف يف األمور نللمض ارسل ب  بل صياا

 عليااف ارعروض بالاور نسلخف أن اجلاون م  سيكون كل  وم   تباعألف الواجب الطريإل  إل
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 حال ك  علث هو مسل بلاا علث الروماين – اليوناين اراوي مرآة تعكسأل اللا الاور ألن وكل 
 ظالم. م  أماماا تب ث ما تان أن كنها م  أفض  تسلطي  ال  الوسا   تل  بني م 
 الاصا ح هلن ناظرنا ع  تغيب أن دون الروماين اليوناين اللاري  تص ح يف نسلمر أن علياا

 و كا للمسيحف ال اين ال رن يف الروماين اليوناين العا  مي لوا ال  اللوحة  ا نص  كي االحرتاكية
  سياات حصلت قد اردة تل  ًالل أنأل فوراً  أدركاا  الزم م  قرنني قب  األووا  م  قارناها
 الن. ح  الغرل اللاري  يف م يالً  للل  نر  ال األسف م  بياما
 ال ورات م  دوامة يف يعي  الروماين – اليوناين العا  كان ارسيح قب  األول ال رن ًالل

 يف ولك  الغرلف عاراا ومالي هو كما متاماً  والعاف لل ووث فريسة احلرواف وأًطار واحلروا
 ،الغانو، م  العا  علث جااحيأل يبسث أن  ا السلم تول  ارسيح بعد ال اين ال رن أواسث
 ،تني،. ح 
 احلضارة انلةرت حي  كرباًف بريطانيا ح   رقاً  الاد م  متلد ال  الةاسعة ارساحات وهلن

 اللعاي   ا توللت قد الدول هلن ف ثف دول ثالث  ا م سمة كانت السال. ب وة الرومانية
 تفلكر. الطدامات دون بسالم
  م اطورية الوسث ويف ارلوسثف  واطئ  ل  الرومانية اام اطورية هااك كان الغرا  ا

 علث تسيطر ،كو ان،  م اطورية الةرق و ا و يرانف العراق علث ن وكها تبسث ،البارثيني،
 والاد. وأفغانسلان الوسطث آسيا
 أن م  الركم وعلث الروماينف -اليوناين العا  امو  تغطي كانت ال الث اام اطوريات لنه

 فخوري  كانوا كما ،ملولياني، مجيعاً  كانوا ف د األل ف يونانيي يكونوا   وكعمالها مؤسسيوا
 ياةروا أن لم املياكاً  أو عليوم واجباً  يعل ون كانوا أنم يعين وهلا بألف واجلور كل   عالن يف

 احلياة طري ة فيوا تلمك  ال  األمكاة يف اللا  االسل الل علث ااب ال م  اليونانية احلضارة
 الل لح،. م  اليونانية
 والةرقيني والرومانيني اليونانيني ماليني ع ول  ا نا ل أن م  البد جيداً  األووا  ن وم وكي

 و ،البارثي، السالم هلا ع  معزل يف يعيةون برابرة األمض يف كانوا اللي  ،ارلولياني،
 ارسيح. بعد ال اين ال رن يف ،الكو ي،
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 وكابول النف انلوث قد حدودهم علث تدفإل قد كان اللا وال ورات احلروا م  ال ي   ن
 ألبحت االجلماعية فاحلياة ايال مف ويةغ  أفكارهم ي لإل يعد   ارضطربة احل بة تل 

 الباالة. بالرو. لحلنيار الدولة رجال ب ض  مسل رة
 ح  دمول فوو االجلماعيةف العدالة ناحية م  ارلب ي ار ال يك     ن االقلصادا والوو 

 ما  كا انكارن اال ال ت دماً  مجيعوا للطب ات بالاسبة ومي   وال وليلارياف ال الحني طب ة م 
 لا. حدا أًناً  وو  ال  الساب ة بال ووث قيض
 كل  بببس لارت ولكاوا الساب ةف احل بة يف عليأل كانت اا قل اً  أق  ياةاحل ألبحت ل د
 ال ضايا يف ارلاعب يزيلوا أن م  ،كانيةكا، أو وأركال قيصر وليولي أم ال ومتك  رتابةف أك ر

 احملرقة. السياسية االقلصادية
 اليوناين العا  يف طر. اللا األك  سؤالال األمر هلا كان ل د ال راى؟ هلا يسد أن ميك   اكا تر ف
 يكونوا   واللع يد الدقة يف ار رطني وال الس ة واروظ ون ارسيحف بعد ال اين ال رن يف الروماين –

   ارات حيللون كيف عرفوا اللي  وأول   الساعةف قضية كانت كولن قضية أن يف دا ماً  يةكون
 الةرقية. للديانات الرس  نواكا الدال  ف هلن علث ملكلني العم   ا وانل لوا الزم ف
 م  اربادرة الةرقيون اربةرون هؤالل انلز  والرومان واليونان العا  بني الطويلة ارعركة ويف

 قلإل مبع  تك    للل  أحدف يلحظوا أن دون متر األمور جعلت  وارة والرومانف ااكريإل
و ف  الدورانف يف احل  دوالا بدأ رومانوال واليونان العا  بني هلن ال وة  ربة يف كل  وم  ًو
 و يكاًف كان معاكساً  هجوماً  أن يؤكد اا قوانف ك  اسلا د قد الروماين -اليوناين الجوم وكان
 لاا ي بت كما واس ف مسل ب  اجلديدة احلركة للن وكان دياياًف ارعاكض الجوم هلا ولك 
   ي أل؟ بدأ قد انك اللا الاجا. هلا أسباا هي ما تر  بعدف فيما اللاري 
 اجلديدة الديانات هلن والدة علث ارسيح بعد ال اين ال رن يف ساعدتف ال  األسباا بني م 

 الحظاا ل د احلضاراتف اللف بني ارللالية االلطدامات سببلأل اللا ال ر  كان وانلةارها
 احلضارة ارّةعةف كريإلاا حضارة  ان متاماً  ملااقضني مسلكني تباوا قد كانوا الةرقيني أن ساب اً 
 وسيلة أفض  أن يعل دون هنول مدرسة م  دولة رجال هااك كان لمف  دياً  اعل وها ال 

 اك . حد آًر  ا احلضارة تل  تبين هي الروماين – اليوناين احلضارا اجلو هلا يف للحياة
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 اجلديدةف احلضارة هلن متاماً  يلجاهلوا بان ي ضي لم قراراً  ا لوا ملعصبون آًرون هااك وكان
 هلن أن أي اوا اللكليكنيف عب اً  جربوا قد كانوا أن وبعد وجودف لا ليض أنا لو كما ويلصرفوا
 نلا و يعث   هنول وتكلي  هالكألف اتضح قد كان فاللعصب  يلف  ا تؤدا ل  احلرا
 تسلطي   نسانية حضارة يوجد ال أنأل هي اللغين هلا م  اسلالاجوا جيب ال  واحلكمة مرويةف

 أن الن مسلعدة كانت اليا سة وال لوا ارلي ظةف األفكار يف روحياً  طلسماً  كونا تدعي أن
 فوق يرت    جنيالً  تسل ب  أن الن مسلعدة كانت اليا سة وال لوا ارلي ظةف األفكار تسل ب 
 لا. ارضادة وارطالب الع يمة احلضارية ارطالب هلن
 أو يوود وال سك يون فيأل يكون ال جديد الم  ي وم كي الوحيدة رلةال  هي تل  كانت ل د

 أو ارسيحف يسو  يف واحد  خال اجلمي  ب  نسالف وال رجال ال أحرارف وال عبيد ال يونانيونف
 ،أفالوكيلا،. أو ،اميلاإا، أو ،بوديسادتو، أو ،ايزيض، أو ،سيبي ، أو ،ميرتا،

 لاجا. ت سن أول هو احلضارات متاكش م  صراً لام ًرش للاا اانساين لإلًال األعلث ار ال  ن
 البةريةف الكا اات ك   اطب ال  اجلديدة ا لمعات هلن أن ناسث أال وجيب األديانف هلن
 وكل  أعلثف كا   م  با ادها أعضالها أن لت قد اجلاضف أو طب ة أو العاصر يف متييز دون
 تك ي. ال االية لاعمةا دون البةرية الطبيعة أن تعلمت ألنا
 ارلالة فالعسكرية المالف ًيبا البةريةف اللة م  نوعني جربوا قد الةرقيون كان الوقت كل  ح 

 قام أنأل ولو  لألف ماأل أك ر طريإل قاط  هو واالسكادر طاانةف فضيحة كانت االسكادر يف ارلم لة
 أا اللناين ال رلان وجد را كام  جي  يساعدن أن ع  عوواً   ريكني  ساعدة وأعمالأل  غامراتأل
 ارلالة البوليض ع  ولفاأوكسيط ال ديض لاا يروا ما حسب لن و  وماكا ف كل  ي ول أن يف  كعاش

  لياا طلب أنأل ولو الطرقف قطاعي رفاقأل فيأل ل ث اللا اليوم يف بوليساً  ألبح ل د قيصرف أوكسطض
 قلوباا وسلكون محاسةف وال اقلاا  دون كل  ن ع  فإناا فاللا ب الة ي هلا بعبادة املااناا ع  اللعبن
 والواق . الرو. يف نعبدن أن نسلطي   لأل  ا عطةث

 نكرل أن نسلطي  آلة م  أًناً  أن ساا وجدنا اجلديدة األديان هلن يف ظورت ال  اللة م 
 وقوانا. وأرواحاا وعواط اا قلوباا ك  لا
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 االي وادن قوتأل ك  م  تعر  وارسيح أمااف كانا سريرال لاا ز  وايزيض قا دنا سلكون ميرتا  ن
 هلا الطوىبف يف يدً  أن رف  الانفانا علبة  ا ول  اللا سا ا وبوكا األ ف ويلوق يلجسد كي
 الساني. لال  جديد م  اللجسد طوق حيم  بان ن سأل علث حكم قد البط  الرا د
 ال  البةرية م  األك  ال سم  ا اجلديدة الديانات هلن قدملوا ال  الرتكيبات هي ك نة
 الروماين. اليوناين السالم ظ  يف الان  ت تاول ال و ف ماووكة كانت
 السلطان؟؟ يدها يف متل  ال  الرومانية – اليونانية األقلية موقف كان ماكا تر 
ربلأل العا  قب  م  اجلاحت ل د  بني تلجول فوي عليألف ن سوا وفروت وسلبلأل ونيلأل ًو

 دركي. أو بوليض ل ب لا سوا أعطت أن بعد اقرا ب
 العا  أسياد يسلطي  فكيف سالماًف توها لحرال ًل وا اليونان ، ن يوناين: م كر وي ول
 العا  جواا كان اللا الديين الصعيد علث ارعاكض الجوم هلا ي اوموا أن والرومان اليونان
 السياسي؟ العسكرا هجوموم علث
 فراى أمام أن ساا وجدنا أوريلول مرقال جي  م  والرومان اليونانيني قلوا  ا دًلاا و كا

 احلاليني. الغربيني    م لاا متاماًف روحي
 ال  احلياة وطري ة أجدادهم دي  نبلوا قد طويلة مدة مال كانوا للعا ف األوا   ال ا ون وهؤالل
 طري ة كانت احلضاراف لا وكهم اقاوعني للةرقيني قدموها وال  ألن سوم اًلاروها قد كانوا
 هلن األديانف م ام ت وم فلس ات بوو  ال لب دور فيوا اللكال يلعب دنيويةف عارية حياة

 احلزياةف بالرتابة الا ض ت ييد سو  ت ع    الرو.ف  رر أن فيوا ي رض كان ال  ال لس ات
 اللكال ملوسث  نسان جرا ،ل د ي ول: بكل ال يلسو  اام اطور أوريلول مرقض أن ح 
 سيكون،. ما وك  كا   هو ما وك  كان ما ك  األربعني س   ا ول 
 اجلو  م  كسواهم تاروا للل  والرومانف اليونان م  اروجوة األقلية هلن آمال ًابت ل د

 آنلاك. اانسانية األك رية ماأل تةكو كانت اللا الروحي
 ًضعت األ خا  يف متييز دون والاسال الرجال  ا ندالها توجو ال  اجلديدة واألديان
 الوثين اجلموور ويل ب  األًنة اقطوة تلم أن أج  وم  ال الس ةف ي بلوا كي اربةري  للزيني



177 

 

 ح  البوكيةف أثبلت وهكلا يونانيةف أ كاالً  يرتدا أن البد كان اجلديد الروحي الغلال هلا
 أبعد  ا كهبت ارسيحية ولك  ال  ف لعيد علث  كلوا ع   للع اليوناين الطراك ارسيحيةف

 ن سوا. اليونانية ال لس ية اللعابن احلضارا ال  ايف الصعيد علث بلبايوا كل  م 
 علث هؤالل سيطر أن وبعد والرومانف باليونان العا  الل ال تاري  م  األًن ال ص  هو كل 
 أدياناً  أيديوم علث اعلا وا  ك أن سوم ارغلوبني اللهؤ  لد  سجاال ألبحوا السال.ف ب وة العا 

 وال ابرة. الةرقيني بني والعبيد األسياد بني متييز دون البةر بين  ا رساللوا توجأل جديدة
 يالأل   اللا اللاري  يف والغرا.. العا  بني احلايل لل ال مةاإة تارخيية ناية تدوي  يلم ه  تر 

 ما  ن ال ول ف ث ميكااا ولك  سيحدثف ماكا جنو  ألناا كل ف رفةمع نسلطي  ال  ناا بعد؟ا
 ارسل ب . يف ارمكاة األمور أحد كال ما اللاري  م  ماوية ح بة ًالل مرةف وحص  سبإل
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 وتقويـم تقدير

 

 التية: ارالحظات تسجي  ميكااا تويال ألرنولد السابإل ار ال باسلعراض
 وأق  سوولة أك ر وتبايأل والرتابية ارادية احلياة مظاهر يف  ال فعلأل ي ع  ال اللكاي   ن -1

 اس. والدي  وااميان ارعل د م   ارعاوية ال ضايا اعلااق م  ًطراً 
  ا يلسل  اللكاي  فإن آًرف  عب تكاي  ليعلاإل تكايكأل ع   عب  لث  كا -2

 أًر . معاوية مظاهر معأل وجير األعرا ف
 للغرا. سا غة ل مة سيصبحون الغرل اللكاي  اعلااق يف تاًرت  كا أنا الةعوا بع  أدركت -3

 الصني أله  وقدمون بأل عل ت ال  األدران ك  م  ارسيحي الدي  اليسوعيون ن ث ل د -4
 وأدل. ث ايف بةك  واليابان

 يف ب ي لو اا ًطراً  أك ر يصبح احلضارية اموعلأل ع  فص   كا ما حضارياً  عاصراً   ن -5
 ال ومية. الدولة يف كل  علث وار ال ماألف جزلاً  كان اللا الاظام

 كبنة نةج   ا الاواية يف سيؤول أوروبا يف ال ط  بلرة اسلناد أن كاندا أدرك ل د -6
 الاد. تغطي

 ح    ا يؤول أال لعملأل أرادت اللاري  سخرية لك  اقا   ورن الاد تاري  كاندا مور ل د -7
  ك السياسي اللغريب طريإل يف ًطاها ح   ا كل  أد  ب  االقلصاداف اللغريب م  الاد
 مسل لة. قومية حكومة  نةال وهو األتثف الد   ا باجا. الولول لا أتا.

 ال رن يف جلياً  كل  وظور للغراف الةعب ر اومة ارخلل ة للمظاهر تويال لاا عرض -8
 بسث أن  ا السلم تول  ارسيح بعد ال اين ال رن أواسث يف ولك  ارسيحف قب  األول

 للبةر. وااكرها احلروا دوامات بعد العا   ا جااحيأل

 اقلصادياً. أو عسكرياً  أو سياسياً  ال دياياً  الغرا علث ارعاكض الجوم كان ل د -9

 قا دناف سلكون ميرتا  ن وأرواحااف وعواط اا قلوباا لا نكرل ديانات م  أن ساا وجدنا ل د
 ويلوق يلجسد كي االي وادن قوتأل م  تعر  وارسيح أمااف كانا سريرال لاا  ز و يزيض
 اسلطا  ودمد الطوىبف هلن يف يدً  أن رف  الانفانا حافة  ا ول  اللا وبوكا األ ف
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 وحب اانسان هد  أج  م  واحدة رؤية يف ويسكبوم وي ركوم العراف يوحد أن وحدن
 اانسان.

 علث واليونان الرومان سيطر أن وبعد لعا فبا الغرا الل ال تاري  م  األًن ال ص  هو كل 
 رساللوا توجأل جديدة أديان أيديوم علث اعلا وا  ك ارغلوبنيف هؤالل لد  سجاال ألبحوا العا 
 البةر. بين  ا
  نسانف مطلإل اانسانف لصاعم جديدة ًطث وق  لأل ونسم  دورتألف اللاري  سيعيد ه  تر 
 يف ال عال الدور والصويونيةف الغرا عليوا تومر ال  ةااسالمي العربية للحضارة سيكون وه 
 الةعوا؟؟ بني اللعار  هد 



180 

 

 األول الفرع

 ثقافتنا في اإلبداع نطاق

 نموذجاً"أ القرآن في الحركة "مبدأ

 

 وتراثوا. أملاا يف واللحجر اجلمود تعزو ومزاعم ادعال أو ظ  ك  لاا ي البح  هلا فلحاا ل د
 ما وك  احلركةف مبدأ هو الكرمي وال رآن وفكرناف ث افلاا ويطب  يويم  اللا هو ال رآن أن كل 
 مصادر ك  تسلجم  ال رآن يف عاوا مع اً  االية والكلمة وجوألف  ال ملغن يلحرك الوجود يف

 كاندفا - ااسالم ل وم مسوى فال للل  تراثااف يف والعطال والل لح واقلإل واابدا  الطاقة
  اقالقة. الكلمة قوة حركلأل: ال  ال ريدة بال وة  ال – ًالقة يةتارخي وك وة تارخيي
 فعلوا لا دام ما أا ًالقةف كلمة االية الكلمة دامت ما ويل دم ويلس  يامو ااسالم ظ  ل د

 ااسالم توقف ف د وبار اب  اانساينف واللاري  اانساين وا لم  اانسانية الا ض يف اقالق
 أك ر ليست كانا نارف لي  تلكرر الكمة كلمة  ا اقالقة الكلمة سلحالتا  ك اابدا  ع 
 بعيد. راض ًافت لد  م 
 وجأل أرو  يكون ويكاد احل ي يف ااسالم و عجاك ال رآنف  عجاك هو اقالقة الكلمة  عجاك  ن
 األوا رالةال  ال رآن اانسان ي رأ أن ويك ي الدا مةف باحلركة  لي أمر أنا  عجاكها وجون م 

 واألمر االيف اقلإل حلركة الرا عة الصورة  نأل احلركةف كلاا أنأل آياتأل م  آية ك  يف ليةعر
 وتغن دا مة حركة حالة يف عدان ما وك  يلغنف ال اللا ال ابت الوحيد األمر هو باحلركة االي
 دياًل،.تب اهلل لساة  د ول  اهلل ،ساة كا  ف هو ما لك  اهلل ساة  نا دا مف
 كعملية اقلإل عملية ًركية تلكرة فوي الكونية: احلركة إلن وتوعية تلكرة هي ال رآنية الكلمة
 يةال، ما ،خيلإل آًر، ًل اً  أنةانان مث يةال، ما اقلإل يف ،يزيد يعيدن، مث اقلإل ،يبدأ كليةف
 تعلمون،. ال ما ،وخيلإل
 والاوار،. اللي  اًلال  يف، تلجلث كما الطبيعيف اقلإل آيات ًركية تلكرة وهي
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 قدرنان ،.. ال مر ويف أحييااها،ف اريلة ،األرض ويف لا،ف رسل ر  را ،.. الةمض ويف
 أن لا يابغي الةمض ،ال الطبيعية احلركة نظامية ويف البحر،ف يف  را ،.. ال ل  ويف مااكل..،ف

 يسبحون،. فل  يف وك  الاوار سابإل اللي  وال ال مر تدرك
َنا َوَلَقد   اانسان: ًلإل ًركية لكرةت وهي  َجَعل َناهُ  )( ثُم   ِطين   مِّن ِمن ُسالَلة   اإِلنَسانَ  َخَلق 

َنا م ِكين   قَ َرار   ِفي ُنط َفةً  َنا َعَلَقةً  النُّط َفةَ  )( ثُم  َخَلق  َغةً  َفَخَلق  َغةَ  ال َعَلَقَة ُمض  َنا ال ُمض   ِعظَاًما َفَخَلق 

نَا ًما مَ ال ِعظَا َفَكَسو  َسنُ  الل هُ  فَ َتَباَركَ  َخل ًقا آَخرَ  أَنَشأ نَاهُ  ثُم   َلح  -12/ ارؤماونال َخاِلِقيَن)(  َأح 
 أطواراً،. ًل كم ،وقد /.14
 ..،.بَ ع َضُهم  بِبَ ع ض   الل ِه الن اسَ  َدف عُ  َوَلو لَ  ، ا لم : ًركية تلكرة وهي
 ،. الن اسِ  بَ ي نَ  نَُداِوُلَها امُ األي   َوتِل كَ  ، ا لم : ًركية تلكرة وهي
َنا َكم   أََلم  يَ َرو ا   ، َلك   َوَأر َسل َنا ل ُكم   َلم  نَُمكِّن َما اأَلر ضِ  ِفي م ك ن اُهم   قَ ر ن   مِّن قَ ب ِلِهم ِمن َأه 

رَارًا َعَلي ِهم الس َماء ِري َوَجَعل َنا مِّد  ِتِهم   ِمن األَن  َهاَر َتج  نَ  َتح  َلك   ِمن َوأَن َشأ نَا ِبُذنُوِبِهم   اُهمفََأه 

 ،. قَ ر نًا آَخرِينَ  بَ ع ِدِهم  
 كل  م  اسلحالت ولكاوا والاوايةف البداية  لية حركية هي ال رآنية الكلمة إا تلكر ال  احلركية  ن

 رأ  م  أحس  احلدي  العصر يف احلركية احلركة فيلسو  هيج  كان وقد ًالقةف  نسانية حركية
 بأل ميلاك ما أهم أن وككر اللاري ،ف ،فلس ة كلابأل يف إا فاّون ال رآنيةف للكلمة احلركي ع ال  هلا

 ال عالية يف كاتياً  املداداً  ميلد ألن مدعو  يل فك  ،.. موجود ك  ع  ال بات ن يأل هو ااسالم
 الك ،. إا حديلو  ال  الوحيدة الصلة الواحد عبادة فلظ  لاف حد ال ال  العا  رحابة يف واحلياة
 احلرية أا الالددود حركية فإنا اردةف كات وهو احلركيةف للن الوحيد احلد هو الواحد دام وما

 عر  ما يسل ز محاساً  تسل ن هيج  رأا يف فإنا ارطل ةف احلرية حركية دامت وما ارطل ةف
  عب وحلمال   ف با كال ورا   نبي  هو را األفراد يلحمض ،ف د أفعال: م  اانسان

 يبايل وال  يلف أا حيدن وال  يلف أا ي يدن ال ارد ألنأل الةام  احلمال ولك  السل اللألف
 احملمدا.،. الةرق محال هو  يلف باا
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 ألنا ًالقة ارطل ةف باحلرية وتوعية الدا مة باحلركية تلكرة ألنا ًالقة  كاً  هي االية الكلمة
 طريإل يف وتوجووا الكليةف اقلإل بعملية الكام  لوعيا الا ض يف تبع  فوي ودررةف حركة

 ارطل ة. احلرية طريإل وهو اقالإلف
 يعيدنف مث اقلإل يبدأ اللا هو واألرض السموات يف األعلث ار   –  يل حيدن ال اللا اهلل  ن
 األعلث م لأل  ن احلكيم،ف العزيز وهو واألرضف السموات يف األعلث ار   ولأل عليألف أهون وهو
 ارطل ةف باحلرية أا األعلث ار   إلا اللزام هو لألف واللسليم بأل وااميان ارطل ةف احلرية م   وه

 احلرية. هلن   يإل سلم الوجود با اك وتعود
 الرو. يف ،.. يلجلث ورآن ارؤماةف اللات يف األعلث ار   هلا فع  أيضاً  هيج  رأ  وقد

 ولدقأل،. و واملأل وأرحييلأل نبلأل يف لأل  ي م ال وجأل علث احلرية جالل يف الابيلة..
 ب  ارطل ة للعبودية اانسان أمام الطريإل ت لح ال فوي كلل  وألنا اهللف هي اقالقة الكلمة
 كصنورة أيضاً  تظور أنا  ال وحدنف اهلل كياونة كانا احلرية ظورت ول   ارطل ةف للحرية
 روحألف م  فيأل ون   اقلإلف أمانة اهلل أعطان االل الوحيد الكا   هو فاانسان وحدنف اانسان
 ًلي ة،. األرض يف جاع   ين للمال كة رب  قال ،و ك األرضف يف ًلي لأل وجعلأل
 هلل دعاؤهم فالبح ارسلمنيف سا ر رآها اا أحس  ال رآنية احل ي ة هلن ارلصوفون رأ  وقد
 أحديل ..،ف  ا وارفعين انيل فأن وألبسينف بوحدانيل ف كيين ،اللوم.. البسطامي: أرسلأل كما
 قضيب الب  كةف ما الكون حجا ب م  لأل وكةف  ليألف ورفعأل الدعالف اهلل اسلجاا ما فإكا
 هي يل: وقال اجلامعةف احل ي ة أراين ،مث ف ال: اهلل عاد اانسان ح ي ة لاا ككر ارولليف البان

 ونوا ا اربايةف الكون  جرة  رة وهو الوجودف ردار ال ل  ن طة واانسان اانسانية األسرار
 االي االمداد وسر لإلنسان األ يال تسخن سبب عرفين مث البيضالف األرض يف ارغروسة
 اجلزل يف ال درة و ظوار فيواف روحأل  ض أ عة اتصال ع  يل وكةف اانساينف للوجود

 بأل،. الكون قيام كي ية وأراين اانسانيةف  ا اراسوا االًليارا
 ولكاأل خيلإلف ال أن أو خيلإل أن حر فوو حريةف ألنأل ًلإل واهلل اقالقف اهلل ألنا اقالقة كلمةال

 هو يكونف أن الرسول لأل يريد كما اهللف باًالق ارلخلإل واانسان الالًلإلف علث اقلإل اًلار
 تلكرون،. أفال خيلإل ال كم  خيلإل ،أفم  اقالق: احلر اانسان
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 ي ول احلالش جع  اللا هو الكا اات سا ر دون  ليوا اانسان اهلل ف ر  ال  اررتبة هلن ووعي
 الوعي كروة ع  يع  ب  ًصومألف ا مأل كما اهلل علث يلوجم ال إلا  نأل اقالقة،ف احل ي ة ،أنا

 اانسان علث دللاا ال  هي الكلمة فولن اقالقةف اهلل كلمة  ليوا رفعلأل ال  اانساينف اللا 
 اقال ني،. ،أحس  تبارك أنأل علث ب  الوحيدف اقالإل أنأل علث ال اهلل ع  لحدثت وهي اقالق

  ميانألف ب ض  بلغوا ال  ارطل ة باحلرية يلغىن   ا فيأل فاا أل أو باهلل با ادن يلغىن وهو ارلصو   ن
 مااسال ورو. احل ي ية اهلل رو. ع  قصور هو عادها ووقوفأل فرديةف كاتية حرية هي حريلأل ولك 

 ًل اً  ال ردية كاتأل خبلإل مللزم فوو اقالقةف احلرية بلل  أعين اقالقة الكلمة وجوهر احل ي يةف
 هو ح ي ياً  اللزاماً  باهلل ارللزم واانسان جديداًف ًل اً   يل ك  خبلإل اللزم اهلل ولك  جديداًف
 جديداً. ًل اً  فيأل ما وك  العا  خبلإل أا  يلف لك  ارسلمر باقلإل معأل يللزم اللا
 لكم سخر اهلل أن تروا ،أ  جديدف م  ًل أل يعيد أن عليأل وفرض لإلنسانف الكون ًلإل اهلل  ن
 وباطاة.،. ظاهرة نعمأل عليكم وأسب  األرض يف وما السموات يف ما

 اقالقةف للكلمة اللصويف الوعي ال الرسويل الوعي هو االي اانساين لالللزام اقالق الوعي وهلا
 الرسويل الوعي وأما اقال إل..،ف أيدا يف اا وييال باحل ا إل ،ياًل م  وعي هو صو الل فوعي
 الوعني بني ال رق ع  عّ   وقد اقال إلف أيدا يف ما للغين وجياهد باحل ا إل ياًل م  وعي فإنأل

 ارلكوت  ا لعد العرل دمداً  ، ن الرسول: ع  ملحدثاً  قال حني جاجو ال دول عبد ارلصو 
 أبداً،. رجعت را احلال تل  م   بلغت لو  ين باهلل ألقسم و نين ماألف وعاد لثاألع
 ما ك  ًلإل اعادة ويعم  الرؤيا ير  فإنأل الرسول وأما االيف الاور برؤيا يكل ي ارلصو   ن
 ارةرق. نورها إدا كا   هو ما ك  للصين أا كا  ف هو

 هو أا اقالقة الكلمة هو وااسالم اقلإلف أا لع  ا أا احلرية أا اهلل  كاً  هي اقالقة الكلمة
 عرفوا كما اربد ، ،الكا   وجود مبادر وهي األواف ال الثة اربادر هلن  يل ك  قب 

 ارسلمون عر   كا  بداعياًف  ريكاً  جديد م  ااسالم رو.  رك أن ميك  ال  وهي ااسالمف
 جديداً. فوماً  هداها علث ااسالم ي ومون كيف
 يف اللجديد رو.  ري  ااسالمي ال  أل اجلديد لل  أل وهلا للكلااف اجلديد ار ووم هلا ويعين
 الن. ح   ركت ما وأعمإل باقو  ااسالمية واحلياة ااسالمي ال كر
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 ما ك  يسلسي  بان لأل تسمح ال  الرو. تل  دي  ك  يف هي كما ااسالم يف اللجدد ورو.
 فكر يف تاثن كا تعبناً  مع اً  كل  م  يظ  وأن جديدف هو وما ميعل هو ما ك  أا طبيعيف هو

 بعدها. وما الطبيعة قب  ما هو عما وسلوكألف اانسان
 بني ما الل ال أيضاً  هو طبيعي بعد ما هو ما وبني طبيعي هو ما بني الدي  يف االلل ال وهلا

 واهلل ولنورة ونظامية ورورة طبيعةال واهللف الطبيعة بني ديالكليكي الل ال وهو واحلريةف الضرورة
لإل حرية  مع اً  يظ  ما ب در واحلرية الضرورة بني الدي  يف االلل ال يسلمر ما وب در وكياونةف ًو
 هلا ًاللأل أو الدي  يف يلجدد ما وب در لا رف هو عما يا ص  أن بدون كا   هو عما

 اانسان.و  اهلل بني الالنا ي احلوار قاعدة يب ث ما ب در االلل ال
 فع  ويلوقف آًرف تاوا دي  أا علث تاطبإل كما ااسالم علث األولية احل ي ة هلن وتاطبإل
 وتدنيأل طبيعيف هو ما بك  تصلأل ال  ارعرفة مااهو م  الدي  توال  علث اللجددية الرو. هلن
 .أكيل هو ما وبني بياأل ما ت ط  أن بدون ملجددف هو ما ك  م  وت ربأل لا رف هو ما ك  م 
 اهللف كالم رعرفة وماوجاً  للح ي ةف طري اً  الوحي الساب  ال رن يف انب اقأل مال ااسالم اعلمد وقد
 تعاا اهلل كلابة مراتب م  مرتبة أول ،.. فإن الع لية،ف ،ارعار  كلاا يف الغزايل ي ول وكما

 الكلاا يف لتأ  سوال اابدا  هلا آيات جبمي ف اانسان وعي الوحي يوق  وللل  اابدا ،ف
 اانسان. ن ض يف أم اللاري  يف أم الطبيعية يف أم

 ت   ال فرواً  اليات هلن مجي  ع  للكةف اروللة العلمية ارااهو اعلماد بات هاا وم 
 هاا وم  السماويةف الكلب وسا ر الكرمي ال رآن يف اهلل آيات ع  الكةف واجب ع  مسؤوليلأل

 سبي  يف الع لية الطرق اللف اعلمدوا وفالس لأل كريألوم  ااسالم علمال أن كيف رأياا
 اللف بني توتر م  نةا ما وكان الا ليةف الطرق اللف اعلمادهم ب در احل ي ة  ا اللول 
 فل ت ما وملجدداًف ًالقاً  فظ  ااسالمف يف اللجدد أسباا م  ر يسياً  سبباً  الطرقف هلن أتبا 
ال ملجددة وارااهو الطرق هلن مجي   الطرق هلن م  واحدة طري ة طغت حياما ومجد قةفًو
 .1األًر  الطرق علث
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 وا لمعات وال  افات األديان حركة قوانني م  قانوناً  لإلسالم حدث اللا هلا يكون ويكاد
 اسلمرارياً  ب ال وتب ث للمعرفةف ملعددة مااهو فيوا تعم  حني ًالفاً   ركاً  فللحرك وسكونا..

 واحد. وماو عليوا يلسلث حني
 يسودن اللا ا لم  بان في ول عصرنا،ف ،أكمة كلابأل يف هلا  ا  سوروكني االجلماعي العا  ويةن
 ت اهة و و واقطا اجلو   و احل ي ية ارعرفة ع  وياصر  احلإلف ع  يض  للمعرفة،.. واحد ماوو
 الصعوبات تراكم  ا  را اال هلا ويؤدا ال  افيةف – االجلماعية احلياة وف ر اقالقة الرو. وقحث
 قدرتأل وتضيإل الواق ف م  تكي أل  مكانات وتلعسر ا لم ف هلا م   يواجووا ال  والعلمية الاظرية
 وحيني اقالقةف طاقلأل وتلوافت نظامألف ويلبلب  أماألف ويزول حياتألف وتضطرا حاجاتألف بلوى علث
 يصحح أن و ما نا يف بةل  فيصاا فألا را يطرد أن فإما احلمالني: أحد فيأل جيابأل اللا اليوم
 1ال  افية. وال يم والواق  احل ي ة رعرفة أفض  ماوو باعلماد ًطان
 هو عةر الراب  وال رن الساب  ال رن بني ما والع لية الا لية ارعرفة مااهو م  ااسالم ا لن اللا واروقف
 كانت ما ب در ًالقة ةحضاري  ربة للارخييةا  ربلأل جع  اللا وهو ارعرفةف م  احل ي ي ال رآين اروقف
 واحدةف واحل ي ة واحدف فاهلل ملغنةف و نسانية ملاو  لكون وال يميف االعل اداف داينفجالو  السياق
 الكون يف ومسالكأل ملعددةف اهلل  ا اانسان طرق ولك  واحدف وارصن واحدف واانسان واحدةف والرو.

 الواحدة. األًنة للح ي ة نةداتأل هوماا تعدد يلحلم وللل  ملةعبةف
 اهللف ح ي ة يف كرو ا وتبل  الوحيف يف رؤياها كمال يلح إل ال  ااسالميةف اللجربة فإن وهكلاف
 ال رآن ويدعو اللروةف هلن  و الصعود سلم يف درجات واالية والع لية احلسية ارلكات ا لت
الل جوار.ف م  ليألع بأل أنعم ما بك  اهلل علث لالهلدال اانسان  وع  روا  ف م  لأل ًل أل ما ك  ًو

  ا  قبال دمد ال يلسو  الةاعر العظيم الباكلساين ار كر انلبأل وقد الوقاتف م  لأل سخرن ما ك 
 حياة م  ورورا طور هو اللجريل اروقف أن ال رآن ،ير  ف ال: ارعرفةف م  ال رآين اروقف هلا
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 كطرق اانسانيةف اللجربة  ميادي  مجي  علث ن سواف األمهية يعلإل ألفإن وللل  الروحيةف اانسان
 1وظاهرة. ً ية بويات وجودن ع  يكةف اللا احلإل رعرفة
 الع لية العلوم اللف ا لي م  لإلسالميني أتا. اللا هو ارعرفة م  ال رآين اروقف وهلا

 اهللف بأل يامرن  ا ي وم  ض فار ماوجأل معلمداً  العلميةف مغامرتأل يف ك  ميضي أن والا ليةف
 الطاقة ب در اهلل باًالق ملخل ني وألبحوا ح ولاف  خللف للمعرفة أعالماً  بلل  فالبحوا
 إا نون ال  اابدا  مرتبة أعالها ويف مراتبألف  خللف اهلل لكالم نا دي  وألبحوا اانسانيةف

 الضالة ومعجزاتأل وروا عأل اتألآي  خللف اابدا  هلا ع  الكةف وألبح الغزايلف اامام
 ااسالم. م كرا م  م كر ولك  عا  لك  اراةودة
 ف ك واألًرويةف الدنيوية العلوم يف أو والع لية الدياية العلوم يف ارعرفة مااهو تعدد للل  ودً 
 وال الس ة والعلمال الةعرال بني وظور والع  ف الا   أه  والكالميني واأللوليني ال  وال بني
 ب  جابر لد  أوجوا الطبيعية العلمية الازعة وبلغت واالاميةف والع النية احلسية اللجربة أه 

 كما بالصاعة  نساناً  فياةئ  بداعألف يف باهلل ي لدا أن علث اانسان ب درة آم  اللا حيانف
 للاا ًلدونف اب  لد  أوجوا االجلماعية العلمية الازعة وبلغت بالطبيعةف  نساناً  اهلل ًلإل
 واللطور. للامو طبيعية وعل  قوانني لوجود اانساين الوعي را د م دملأل يف كان
 يف السا دة ال  افات مجي  وعلوم اليونان علوم م  الل اع  آفاق للعرل ارالحظة طريإل وفلح
 البالد هلن آداا م  الالاجي أفإل اجلمايل الللوق طريإل لأل وفلح ارسلمونف دًلوا ال  البالد
 ًصا ال مجي  فيوا انعكست جديدة  نسانية  سالمية ث افة كل  ك  م  فاةات افوفاون

 ااسالم رو. ع  مع ة كل  م  وظلت ااسالمف معوا ت اع  ال  وال اون واألديان ال  افات
 اللا احملب اللوال  هلا واانسانف اهلل بني السرمدا اللوال  رو. ع  أا اقالقةف اللاتية
 اللا . اللحرر روةك ااسالم يعل ن

 جديد م  يل اع  أن لإلسالم فاتا. عةرف اللاس  ال رن بداية مال اروقف هلا م   واسلؤنف
 اليومف  للف اللجربة ولك  وتكاولوجياتألف و يديولوجياتأل وث افاتأل احلدي  العا  أديان م 
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 وب صور ًر أ دول  ا ااسالم دار ع  ال وة موق  ويلحول واألمكاةف األكماة باًلال 
 الوسيث. العصر يف  ليأل ارت عت عما كبناً  قصوراً  ااسالمية اراوجية

 ريايأل يدعون ما ماوا يسلخرش أن واسلطا  الع باتف هلن مجي  الن ح  بااسالم أحاطت وقد
 كادت أن بعد احلدي ف العا  ًريطة يف جديد م  ال وك  ا فعاد اقالق،ف ،بالضعف حبةي
 العاريلني. احلربني بني ما تلوار  ديارن
 يف يالصر أن الن عليأل وب ي الًري ف م  اللحررية معركلأل يف ارعالر ااسالم انلصر ل د

 الغنف علث االنلصار م  وأًطر وأ د أعسر اللات علث واالنلصار ن سألف م  اللحررية معركلأل
 م  ،عدنا عسكرية: موقعأل م  مظ ري  ًروجوم بعد ل ومأل قولأل يف الرسول  يان علماا ما وهلا
 الا ض،. ،جواد ف ال: اجلوادف هلا هو وما فسالونف األك ،ف اجلواد  ا األلغر اجلواد

 أن بدون اللارخييةف اللات فوق احل ي ية االية باللات السمو يف هو هاا اللات علث واالنلصار
 ماً.وت د ًل اً  ارلدف ة اانسانية اللاري  حركة ع  ان طاعاً  كل  يعين
 العا  معار  مجي  م  واللحاور الل اع  سبي  ااسالم أمام ي لح اللا اراوجي اللجدد وهلا

 اقن اللعام  طريإل ارسلمني أمام ويةإل اراويف يف السبي  هلا م   لأل فلح كما احلدي ف
 اللجدد يلطلبوا ال  األوا األساسية اقطوة هو احلدي ف العا   عوا مجي  م  اقالق

 ولك  انعزالف أو ت وق  حال يف حياتياً  أو فكرياً  يب ث أن يسلطي  كا   م  هااك فليض للا فا
 ال كر قواعد جلمي  ماظم  ر  وهو نوف هو ما ب در  ر  ارسلم اعل اد يف هو ااسالم
 وبني ارسلم بني حا الً  لإلسالم اقاطئ ار ووم هلا وي ف يلغنف وال يب ث تاظيماً  واحلياة

 قابلية رؤية وبني ارسلم كن بني حا الً  وي ف احلدي ف الل دم مسللزمات م  اابداعي كيفالل
 االجلوادف  ا اجلديدة الاظرة تلحلم وللل  اللكيفف هلا م   علث ارسلمني وقدرة ااسالم

 ارسلمني. وكن ارسلمني قب  م  الةر  يف واللجدد احلركة مبدأ وهو
 اسلاباس كي ية يلااول ف وي ألويل مووو  ظاهرن يف هو مااسال يف االجلواد ومووو 
 ااسالمف برو. يلعلإل ألنأل كل ف م  وأعمإل أوس  ح ي لأل يف ولكاأل الةرعيةف األحكام
 أن فإما ومكانف كمان ك  يف ارسلجدة وحاجاتأل ارلغنةف اانسان أحوال م  لللكيف وب ابليلأل
 و ما لإلنسانف األكيل اهلل هد  بألف ارؤماون يعل د كما ح اً  فيكون ال ابليةف هلن لديأل تكون
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 علث فالبح اللاري ف م  ما مرحلة يف وجودن كرض اسلا د قد فيكون ال ابليةف هلن ي ل د أن
 .1ملطلبا ا علث انطباقاً  أك ر أًر  بلعاليم اجلديدة ارراح  يف يسلودا أن اانسان
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 الثالث الـمطلب

 والتقدم الـحداثة

 

 حثثول يلل ثثون ااسثثالميني وأن والل ثثدمف احلداثثثة مطلثثل حيلضثثاون العثثروبيني أن سثثاب اً  ككرنثثا ل ثثد
 وااسالم،. ال  افية الوية
الفاً  – أيضاً  وككرنا  اسثل اللا للثدعيم الغثرا مث  لألًثل اوثطرت الاد أن – كاندا روقف ًو

 يكثون أن جيثب   ثا حضثارة م  األًل بان اردل  تويال لرأا وعرواا ال وميف وباا وا السياسي
 ال واانسثاينف األًالقثي ار ثوم أو الديين ال الع لي احلد حال أحس  يف أا احلدودف أوعف يف

 و نسانيلوا. ألولا يف كاية العربيةف كاألمة  ليوا ا لوا احلضارة كانت  كا سيما
 الل دم. م وم -احلداثة م وم نوواا: يف التيني ار ومني نبح  أن علياا هكلا
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 األول البند

 الـحداثة مقوم

 

 باعلبارها العرل الع    دي  هي تواجواا ال  ارصنية ب  األساسية الك   ال ضية أن ال  
 األوا. احلضارية ال ضية
 لبحأل يف م يماً  الع  : سو   مام ال الظ  كلا :قا الً  العال أبو العرل احلكيم رددن ما وح اً 

 وارسال.
 ماوجيلاا و رك جديداًف  بداعياً   ريكاً  وكياناا روحاا  رك ال  هي والروحية ال  افية وال ورة
 وطاة  ليأل دفعلاا أن بعد وم لاعني الاري  ،احلدي ، الطريإل يف لل ودنا  ريبياًف علمياً   ريكاً 

 ومكرهني. مركمني ال اهرة األحداث سلطة أو احلضارا اللحدا
  ا الكلمات لااعة م  لللحول العرل الع   تدعو واحلضارية واابداعية ارصنية الوق ة هلن

 نظماً  الكون نظم ب  واحلياةف ال كر نظم  ا واألراجيز اراظومات اجرتار وم  األ يالف لااعة
 جديداً.  بداعياً 

 ع  ارلدف ة الصنورة حركة وحييا ير  اللا الع   ب  باراويف  ارلحص الع   يعاياا وال
 وارالح  الواعي الع   ب  ملخ يةف واجوة ورال ارلحاث الع   ال وارسل ب ف واحلاور اراوي
 والبصن. وا را

 م  كةاوة احل ي ة وبني وبياأل اقالقة الابو ية الوظي ة هلن م   يؤدا أن الع   يسلطي  وال
 احلإل. نار م  هي اا أك ر اراوي دًان م  هي والرتسبات مهاتاللو 

 وأن جيرا وأن يالح  وأن يعي أن ليسلطي  الغةاوة هلن عاأل يدف  أن العرل الع   وعلث
 الادا. باورها جديدة لااعة العربية احلياة يصا  وأن مياحواف وأن احل ي ة يبصر

 و دي  ارخلل ة بابعادها احلياة  دي   فالكام اللحدي  هو ونعيأل نعايأل اللا واللحدي 
 بع   تلميلن يكون اللا وارعلم حدي ف بع   ط لوا ترل ال  فاررأة ف اتألف بكافة الةعب
 بع   مصاعأل يف يلحرك اللا والعام  حدي ف بع   أروأل حيرث اللا وال ال. حدي ف
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 وحريلأل وطاأل يسرتج  اللا وال دا ي حدي ف بع   ال ن يف يعم  اللا والباح  حدي ف
 وسلوكوم ب كرهم فيعطون وجودناف يصاعون اللي  هم مجيعاً  هؤالل حدي ف بع   وكراملأل
 معاكفة أو مواجدة م  فيأل    ما وعلث  لفف أو ت دم م  فيأل    ما علث الصادق ال هان
 فيأل.  يا اللا العصر ع 
 م  اللحدي  علث ي ب  أن نريدن ل ولل ت دمف ملحمة ك  يف العرل الع   ب ابلية ن إل  ناا
 واابداعية الع النيةف واللاظيمية العلميةف واللجريبية اانسانيةف احلرية ًالل م  أا الواس ف بابأل

 وهو يسلسيغوا أن العرل للع   فالبد اللكاولوجياف وهو أال الضيإلف الباا م  وليض ال كريةف
 ماأل. أفض  و نساين لعر  للحضر و اوكن احلدي  باللحضر اللحاق ياةد

  وقارا اف األروية الكرة حمليطات اانسان ارتياد عصر األولف االكلةا  عصر انصرم ل د
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 اانسان عصر األول العصر وكان ال ضالف كواكب ارتياد عصر ال اين االكلةا  عصر وبدأ
 كل . وحيال كل  م     أي  لك  الكوينف اانسان عصر ال اين العصر فالبح األرويف

 األوا ارواط  عام آال  مخسة مال العربية مواطااا كانت  ك األول العصر رواد كاا ول د
 وال اراتف احمليطات الرتياد اراطلإل لإلنسان األوا ال واعد أراويوا وكانت اانسانيةف للحضارة
 وفلس اتاا وأدياناا أساطننا  ن ب  ال اينف العصر رواد لعلوم األوا األلول حضارتاا وقدمت

 الكوين. لإلنسان األوا والرؤ  الصور قدمت ال  هي
 ورال را لللطل  ماطل اا دا ماً  كانت ب  اعل ادناف أو ًيالاا أو ل كرنا حداً  أبداً  تك    فاألرض
 يف هو وظ  اراةودةف واللاا الكوين اانسان وظ  العا ف ورال وما الطبيعة ورال وما األرض
 األلغر. الكون حولأل ما وك  األك  الكون نظرنا
 األك  الكونني اكلةا  عملية يف مةاركني ال مادهةني اليوم أن ساا جند هلا ك  وم 

 الرؤ  هلن يضعون اللي  هم ألبحوا وعلوماا ومعارفاا رؤانا ماا اقلبسوا اللي  وجند واأللغرف
 اًرتا  أو جديدف علمي اكلةا  حلظة ك  يف لم وألبح اللطبيإلف موو  والعلوم وارعار 
 ال دمي األدىن  رقاا يف األوا جلورن  ا بأل تعود نسب  جرة لأل تكون قد جديدف تكاولوجي

 باط  يف للةجرة العري ة اجللور هلن م     نزال ما ولكااا الوسطويةف العربية مواطااا ويف
 السيارة. ال ضال كواكب سوانا م  ارخضرة فروعوا بلغت بياما األرضف
 وكما ال ضالف يف ارلسامية فروعوا نبل  أن لاا فالبدّ  الةجرة أل  لاا دام ما أنأل ي ني لثع و  
 لصا  يعود أن علث ل ادر العرل اانسان و ن الغدف يف لصاعوا فساعود باألمض احلضارة لاعاا

 السوا،. السبي  ياوو كيف عر   كا باألمض لاعأل كان ما
 فلحت وقد والرأتالف ارادة حبلاا الطبيعة أن ركم رجنيمل  ال اين االكلةا  عصر دًلاا ل د
    وها االيةف األفضال هلن بك  عب اا لكااا العجا بف البرتول م  نصا  ألن ال رلة لاا

 وانلصاراتأل. ت دمأل عجا ب أمام مل رجني
 يصا  اللا هو فاانسان البرتولف ال اانسان هو لإل ال األك  فالرأتال وطبعاً 
 ت مناً  البرتولية اروارد ي مر اللا هو واانسان اانسانف يصا  البرتول وليض ولالبرت 

 اسلوالكياً. هدراً  يودرها و  نلاجياً 
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 اا ال آلة هو يزال ما فإنأل حاسبةف وآالت اًرتاعات م  لإلنسان ما ك  م  الركم وعلث
 تعودنا سول يزال وما اا الف يسلودفوا أن جيب ال  الوحيدة الغاية رفاهيلأل تزال وما األواف
 واسلغاللاا ت دماا عوا إل تزال وما العرلف لإل ال الر يسي العا إل هو األك  الرأتال للا

 مالية. أو طبيعية عوا إل هي اا أك ر  نسانية عوا إل للبرتول الع الين
 احلدي ةف روبيةاألو  والاوضة واابدا  اجلديدة الوالدات حلظات هي األمم عاد اليال حلظات  ن
 ولع  األورولف اللاري  يف اليال حلظات م  حلظة  باة هي ال مرف  ا باانسان أفضت ال 
 العرلف اللاري  يف م1967 عام م  األورول اللاري  يف  ظالماً  أ د يك    م1492 عام
 اجلديد. الاور انبالش عام أيضاً  هو كان والظالم اليال عام لك 
 أوروبا تاري  يف جديدة ل حة فلحت ال  اجلديدة ال ارة اكلةا  معا م1492 عام كان

 ارؤرمل ي ول كما الاالف جعلت الغربية باوروبا نزلت كوارث عام ايضاً  كان لكاأل العا ف وتاري 
 حدودها تل لال ارسيحية يةودون وهم بارسل ب  كرعاً  يضي ون ،.. موريض: ايليوت لموي 
 ملاابلة.  ي   ا وتا سم

 احلساةف اارادة كوا ن ول يف واللةاؤم اليال  افلوا فيبع  تلوافتف ارؤسسات كانت  دول
 يف ال يامة كايسة السلعادة جود ك  وأً إل ارسيحيةف حساا علث يلوس  ااسالم وكان

 أك ر واجلاحوا البيزنطيةف ارملكة ب ايا الع مانيون األتراك وانلز  ارسيحيةف الكرامة رمز ال دلف
 فيياا. أبواا علث وألبحوا وألبانياف ولربيا ونانالي
 جديدةف وقارات طرق الكلةا  الرواد م  وكنن كولومبض انطلإل احلالكة الظرو  هلن ويف

 باهلل ااميان وانبع  الةماليةف األمم ولد  وأرانيا وفرنسا  يطاليا يف جديدة أفكار ،فانلةرت
 اانسانية. الرو. و ددت

 جديدةف وأفكار جديدة رو. فيوا انلةرت حني اليوم عليأل    اا حس با أوروبا تك   
 الرو. هلن  ركت ول   وحدنف األورول اللاري  يف ال كلأل اانساين اللاري  يف ملحوالً  ألبحت
 هو حولاا كلأل العا  فإن الروادف م  وكنن كولومبض اكلةافات ب ض  األفكار هلن وسرت
 واكلةا . ريادة عا  الن
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 بطبيعة لادقاً   حساساً   ض أن هو  لفف م  فيأل    ما لاسلدرك عليااف يلوجب ما وأول
 اجلو. هلا
 لا تلل  أن بعد واللجربة وارالحظة ارغامرة برو. للطبيعة اانسان  دا جو كولومبض جو  ن

 واللجريد. واللغييب السحر رو. طويالً 
 وا اك واالجلماعي الطبيعي الكونني قوانني علث ر لللع وب ابليلأل اانساين بالع   ال  ة جو  ن
 لااعة جو ال اجلديدة احلياة لااعة جو  نأل جديدةف  نسانية حياة لصااعة مصدراً  ارعرفة هلن

 اجلديدة. والةعارات الكلمات
  ا ال ياسات اجرتار م  اانسان حّولت ال  بيك  فرنسيض ماوجية يف الرو. هلن تبلورت وقد

 ارعىن يك  ويسلبإل األ يالف لااعة  ا الكلمات لااعة م  بأل فانل لت واهرفالظ مالحظة
 ال درةف بانا واللجربة بارالحظة اركلسبة ارعرفة فيصف اراوجيف اللحول للا اللطبي ي ال ورا
 أوهام يف ال األ يال ف أل معارش يف فنت ي ال يال ال ااسل رال يلوس  اللا لإلنسان تلوفر ال 

واطر. رموك والكلمات كلمات وال روض فروض ،.. ال يال ألن الكلماتف كةف  1ًو
 العلمي الطريإل أن  ال اجلديدةف الاظريات ألحاا جلمي  احلدسي اراطلإل ال روض كانت ول  

 أا وال ياساتف ال روض تراكم طريإل ال واللجارا والظواهر الوقا   اسل رال طريإل هو اثبا ا
 بع .ال فوق بعضوا الكلمات

 بعد أنااف هو مةاركني ال مل رجني ال ضا ي االكلةا  عصر دًولاا يف الر يسي السبب  ن
 الظواهر  ريد ؤثرن نزال ما وبيكونف كولومبض كرية  م الل اع  م  ونصف قرن م  أك ر

 لااعة ع  الكلمات لااعة  ا ماصرفني نزال وما مالحظا اف علث واالجلماعية الطبيعية
 بال ياسات ماًوكي  نزال وال واللجاراف ارالحظات ع  واقواطر بالرموك عي نسل األ يالف
 نزال وما الًري ف أحوال م  اايديولوجية وبال ياسات واراوية احلاورة أحوالاا بني الكالمية
 الاظر قاعدة لاا يوفر اللا العلمي اراوجي البح  ع  اللجريدية ال ياسات إلن م لونني
 م  أسبإل كان الوسطوا العرل فكرنا أن م  اليوم هلا ن ع   ناا أحوالااف  ةحل ي ارسل بلي
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 يف تيمية اب  قول يف هلا يظور اللجريديةف ال يال بعواقب اللاديد  ا احلدي  األورول ار كر
 ويبعد العبارة يطول الصحيحة العلوم يف اراطإل  دًال ،.. بان األرسطوا اراطإل ن  

 1عسناً. ماأل واليسن بعيداًف العلم م  ريبال  وجيع  اا ارةف
 تصدر ال  احلسية وال اهني ال يال م  تسلمد ال  اللجريدية األحكام بني ًلدون اب  ومييز
 اقارجية ،..واروجودات عاّمة: كلية كهاية بانا ال ياسية األحكام فيصف ارةاهدةف ع 

 اللوم الةخصيف للخارجي الكلي اللهين ةمطاب  م  ميا  ما ارواد يف ولع   وادهاف مةخصة
 2ال اهني. تل  ال  وودن فدليلأل كل ف م  احلض لأل يةود ما  ال

 ما ،بان اللاكيد حد  ا واللجربة ارالحظة راوو العرا رمارسة ت ديرن يف ،بري و، ويلهب
 وراوو لللح يإلف جديدة ولطرق البح ف يف جديدة لرو. كاليجة أوروبا يف نةا علماً  نسميأل
 أدًلوا اللي  هم والعرا اليونانف يعرفأل   وجأل علث الرياويات ولامو وارالحظة.. اللجربة
 األورول،. العا  يف اجلديدة والطرق اجلديدة الرو. هلن

 بأل قام فكرا نةاس ،...أعظم بانأل اللاكيد حد  ا العرل للرتاث ت ييمأل يف كرمير فون ويلهب
 3واًليارا م،. مالحظا م دا رة وم  اللجريبية ارعرفة ح   يف جلياً  لاا يبدو العرا

 أوروبا يف اللجريبية اراوجية واسلب وا العلمية الرو. أدًلوا بانم يلباهون اللي  العرا علث  ن
 العلمية فاجلوود اراوجيةف هلن يعلمدوا وأن الرو. هلن يدًلوا أن عةرف ال ال  ال رن مال

 العلم يل بلوا أن الن،.. العرا علث ولك  احلدي ..،ف العلم ًلإل م  الغرا.. مكات العربية
 احل ي يةف الل دم رو. هي الرو. فولن العربيةف احلياة ااالت مجي  يف يصطاعون،.. وأن احلدي 
 أن بعد ال ضا ية وارركبة الصارومل اليوم تصا  ال  الرو. وهي احلدي ةف احلضارة رو. وهي

 الاووية. ل ابلةوا الطا رة باألمض لاعت
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 بانا وأًر  ماديةف حضارة بانا تارة أوروبا م  انطل ت ال  احلدي ة احلضارة ناعت    وها
 أو عاا تغيب تزال وما الروحيةف حضارتاا وبني بياوا اقادعة ار ارنات وجنرا آليةف حضارة

  ريبية. علمية حضارة أنا وهي األواف احلضارة هلن ح ي ة علياا تسلعصي
 العلمية وماوجيلوا  نسانيةف حضارة  ا كربية أوروبية حضارة م  حوللوا ال  هي احل ي ة وهلن

  نسان. ك  حضارة ماوا  ع  ال  هي اللجريبية
 علمي اراقب  اانسان هو ارلخلف واانسان اللجريلف العلمي اانسان هو ارل دم واانسان

 اراوجي اللحول هو الل دم  ا اللخلف م  األول لاللحو  طرق فإن وللل   ريلف قب  وارا
 واللجريب. ارالحظة  ا واللغييب اللجريد م 
 أنا علث ال علوموم أنا علث العلوم علث أقبلوا الوسيث العصر يف وفالس لاا وعلمالنا مرتمجياا  ن

 وعلياا وجدون احي م – الكادا قال كما – احلإل نةروا وهكلا الاودف أو ال رل أو اليونان علوم
 احلإل،. م  احلإل بطالب أوا  يل ال فإنأل يا ف أي  م  احلإل واقلاال احلإل م  نسلحي ال ،أن الن
 عربية ً  مااهو أنا علث ال  نسانية ً  مااهو أنا علث العلمية البح   ااهو  غ وا ل د
 ،فص  يف الع لي اظرال ع  يداف  وهو ر د اب  لد  اانسانية الرو. هلن وتلجلث أعجميةف أو

 كل ف يف ت دماا م  قالأل  ا بسبيلأل    ما علث نسلعني أن علياا جيب  نأل ،.. في ول: ار ال،ف
 ليض اللزكية إا تصح ال  اللة فإن مةاركف كن أم ارلة يف لاا مةاركاً  الغن كل  أكان وسوال
  روس فيوا كانت  كا مةارك كن وأ ارلة يف لاا ارةارك آلة كونا إا اللزكية لحة يف يعل 

 الصحة.
 فحالف أ  ال دمال عاد فحال قد نظر.. م   ليأل حيلاش ما ك  وكان هكلاف األمر كان و كا

 و ن ماومف قبلاان لواباً  كلأل كان فإن قالونف فيما فااظر كلبومف  ا بايدياا نضرا أن فيابغي
 عليأل،. نبواا بصواا ليض ما فيأل كان
 ما حي  وا أن الوسطويني للعرا أتا. اللا هو وماواجوا ارعرفة م  نسايناا اروقف هلا  ن

ني كبن سارت  دعان  ميك  ال ال  الوسطوية،ف العربية العلمية ،ارعجزة للعلوم: ارعالري  ارؤًر
 احلدي ة. اليابانية العلمية بارعجزة  ال نظرن يف ت ارن أن
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 عجزها علث للداللة ثانية مرة معجزة كلمة اسلعم   نين ف ال: ارعجزةف هلن سارت  كسر ول د
  ال كلأل اانساين اللاري  يف يةبووا ما هااك وليض تصدقف تكاد ال  جناكات ت سن ع 

 كان الوو  ألن م يدةف وار ارنة اريجيف عود يف واللكاولوجيا احلدي  للعلم اليابان اسلساكأل
 اليوناين للعلم حاجلوم أدركوا العرا ل كريونا فال ادة احلالنيف يف واحداً  األسال حي  م 

 اارادة لل ري ني وكان جيلنيف مال األورول للعلم حاجلوم اليابانيون إا أدرك ال  بالسرعة
 أو العرا لد  تك  و  الصعوباتف أ د علث اللغلب تسلطيعان الللان الروحية والطاقة
 اندفعوا وللل  ماواف واللخو  الصعوبات يف نللل ك الكايف الص  أو الكافية اق ة اليابانيني

 لعوبلأل،. تر  ال دمت ما أيسر يصبح  يل وك  هيابنيف كن
 وت وق الوسطويةف العلمية معجزتاا ت ك جديدة علمية معجزة بلح يإل اليوم مطالبون   

 وبارعرفة بان ساا ث لاا اسلعدنا  كا  ال كل  نسلطي  وال احلدي ةف اليابانية العلمية ارعجزة
 اراوو جعلاا  ك و ال العرلف اانسان لد  جديد م  اابداعية الطاقة حركاا  كا و ال اانسانيةف
 رو. ال ضال يف تالصر ال  العلمية الرو. جعلاا و كا العرلف اانسان لد  األول اراوو اللجريل

 فيأل. نلحرك اللا واحليز نةربأل اللا وارال نلا سأل اللا الوال رو. أا فيأل نعي  اللا اجلو
 بعد نعر  وال احلضارةف هلن رو. بعد نعر  ال لكااا احلدي ة احلضارة أدوات نسلخدم    وها

 األوا. الل دم آلة أهم نسلخدم كيف
 ولك  الل ايةف معرفلاا وعلث واراليةف الطبيعيةف مواردنا علث يلوقف الل دم  ا اللخلف  اوكنا  ن

 اا ا ي العلمي والبح  العلميةف ماوجيلاا علث يلوقف ااميانية ار ومات هلن مجي  م   فادتاا
 أا واقل ية والع لية الروحية مسللزما ا أا ال يمية مسللزما ا اسل صال  و الن يلحول

 األولوية ال يمي لللغن يعطون اللي  اا ا يون العلمال يدعوها كما البايويةف ال  افية ملطلبا ا
 االقلصادا. لغنال علث
 الطاا  يف اليل اللغن ماأل ار صود وليض اراوجيف اللغن ال يمي اللغن هلا م دمة يف ويا 
 موقف م  والكون العا  وم  الطبيعة م  اانسان موقف تغن ب  احلدي ةف العلمية البح  طرق
 واللجربة. ارالحظة موقف  ا واللغين اللام 
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 ويةم  طبيعيةف بعد ارا اللجربة  ا احلسية واللجربة الوقا عية ارالحظة م  اللجربة أبعاد ومتلد
 وملكاتأل اانسان حوال فيوا وتلضافر واالجلماعيف الطبيعي الكونني قوانني ارالحظة نطاق
 الادية. وبصنتأل اللخيلية وقوان الع لية
 الدرجة هي ال اعدة فولن واالسل را يف احلسي واللجريب اللحلي هي اروللة قاعد ا ولك 
 درجة ك  ولك  لوحدهاف كاملة كن درجة وهي اانسانيةف اللجربة درجات سلم يف األوا
 بدونا. كاملة كن أًر  درجة تطورها
 االجلماعي ح ليوا يف ال اعدة هلن م  انطلإل أن بعد أنأل الوسطوا العرل فكرنا ومعضلة
 توقف أن والسياسي االقلصادا السلغاللوا الكالمي اللجريد وطاة  ت لب  ما والطبيعي

 باال وليعيد جديدف م  اكلةافوا ليعيد احلدي  األورول ل كر قاعد ا تاركاً  السلم كروة لد 
 جديد. م  عليوا احلضارة
 الرياوية االجلماعية ال اعدة اكلةا  جديدف م  ال اعدة اكلةا   عادة م  الن لاا والبدّ 

 و كا احلريةف أردنا  كا اكلةافوا  عادة م  لاا والبد اانساينف للل دم أا العلمي للل دم والطبيعية
 الل دم. أردنا و كا ارعرفةف أردنا و كا احل ي ةف أردنا

 والبدّ  واللكاولوجيف العلمي بالل دم تالكمياً  ارتباطاً  مرتبث اانسانية ا االت مجي  يف فالل دم
 ال رياوياً  وقياسأل و ربلأل مالحظلأل  ا لطبيعيا أو االجلماعي الكون تغييب م  اللحول م 

 تلوقف ال ال  وال درة وال روة ارعرفة مصدر هو أبداً  يلوقف اللا بيفاللجر  كالمياًف قياساً 
  ون. يلوقف ال اللا اانلاش مصدر أبداًف
 اناانس حلاق احل ي ي العا إل هو اراوجي والعا إل فاطرادها يسلمر ال  اانلاجية مصدر وهو

 هو – فوراسلييأل ي ول كما – ارلخل ة البالد لل دم احل ي ي ،فالعا إل ارل دم باانسان ارلخلف
ل ي فلس ي عا إل أنأل أا  نساين عا إل  وسا   فضولة تكليكيف أو مايل عا إل هو اا أك ر وديين ًو
 الطرق  اكلةا ع  ال لس ي الاال عجز ولك  البالدف هلن للاًر مبا ر سبب هي اا ال متوي 

 طوي . ألمد األمم للن واالجلماعي االقلصادا ت ليدها وع  ب  لإلنلاشف العلمية
 لل درة احل ي ي ارصدر هو اللجريل العلم أن ،.. بعد كافياً   دراكاً  يدركوا   البالد هلن أباال  ن

 تةإل ال  اللجريبية العلمية ال درة فوي العسكريةف ول در ا ارل دمة للدول االقلصادية..،
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 البالد بوس  فإن ،.. اللخلفف م  اللحرر طريإل تةإل ال  وهي أًر ف قدرة ك  أمام الطريإل
 الاال قب  م  فعلياً    ي اً  اامكان هلا   يإل ولك  تاًرهاف هوة  لاك أن مادياً  ارلخل ة
 اانسانية..،. وال عاليات الع ليات يف جلرا تغن حدوث علث يلوقف

 فالةرس العرلف العا  يف الل دم بثل ع  األول ارسؤول هو اراوجي الع لي ناللغ هلن بثل  ن
 يف يادف  اللا هو كنن وت دم للخل أل الواعي واانسان اانسانف ع   يف هو للل دم األول
 الل دم. طريإل
 ارلخلف لد   لإل ال  الازعة وهي ،EMPATHY ،اللصين نزعة تعر  نزعة ب وة فيأل يادف  هو
 اانسان ن ض يف الازعة هلن حركت ول   عليألف والل دم بارل دم للحاق الالكم احليا  ندفا اال

  ليوا وتضيف ال درة هلن ت ا  ال  هي العلمية اراوجية فإن واالقلدالف االندفا  علث ال درة
 ميك  ال  الًري  لد  الل دم ووسا   ألسباا واللجربة وار ارنة ارالحظة علث ال درة

 اعلمادها. ميك  ال وال  اعلمادها
 علمال وجيع  آًرف تغن ك  أسال ون وسوم الاال ع ول يف احلادث اللغن جيع  هلا وك 

 آًرف تغن ك  أسال ون وسوم الاالف ع ول دلويات  سني ،.. ورورة يؤكدون اا ال
 هو اللحس  هلا ألن الاالف ع ول دلويات  سني ،.. ورورة يؤكدون اا ال علمال وجيع 
 الزم ف  ا نظر م آفاق ويوس  لإل الف الالكم اجلود بلل علث وقدر م قابليلوم يعزك اللا
 واال اهات احلوافز ا لم  أعضال ن ول يف ويؤل  الغدف رسللزمات اليوم حاجات وخيض 
 للح ي أل،. الالكم السياسي اللاظيم وتؤم  االقلصادا الامو تصا  ال  ال يمية

 نغن: أن فعلياا المعااف يف احلدي ة اللكاولوجيا نؤل  أن نسلطي  لك و 
 اانسانية. وارواقف االجلماعية الاظم أواًل:
 اانسانية. والدربة ارعرفة ثانياً:
 احلدي ة. لللكاولوجيا احملسوسة اررتكزات ثال اً:
 كاية  و موجوة وسا   اموعة ولكاوا أدواتف أو آالت اموعة ليست أن نعي أن علياا
 اللكاولوجي لالقلبال يك ي وال معياةف وقيم وم اهيم نظريات الوسا   هلن ورال وتكم  معياةف
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 يعىن أو يدبرها أو خيرتعوا اللا الع   تعود م  البدّ  ب  لًر مكان م  األداة أو اللة ن  
 عملية يكون أن قب  اجلماعية عملية ، اللكاولوجيا العلم تطبيإل النف يعل  وللل  إاف

 تسلخدم أن فالبد بلا اف تعم  ال اانساين اللحس  سبي  يف اجلديدة فاللكاولوجيا تكايكيةف
 ال  السلوكية اللغنات م  أن سوم يكي وا أن ويسلطيعون ويريدون ي ومونا أنال قب  م 

 ن سياً  ي وايلك ألن البةر وحيلاش األمدف وطوي  عسن اللغنات هلن م  و،اللكيف تسللزمواف
 كل  ي علوا أن ويريدون يلصرفوا أن عليوم جيب وكما يلصرفوا أن لم حيلو كما يلصرفون ًي 
 ث افية.،. ثورة يسللزم اللكاولوجي فاللغن وللل  ال دميف حيا م نسإل  ملا  ي  دوا أن بدون
 واهرظ بع  – احلدي  العا  م  ت اعلاا م  ونصف قرن م  ونصف قرن بعد – تغنت ل د

 احل ي ة وهلن بعدف تلغن   ع ليلاا فإن وللل  ال  افيةف ال ورة هلن بعد نعر    ولكااا حياتااف
  لف. م  فيأل    فيما الر يسي السبب هي
 ال رن ناية مال احلدي  بوجوأل اتصالاا فبدأنا األورولف العا  م  الل اع   ا اليابان سب اا ل د

 تسب اا اليابان ولك  عةرف اللاس  ال رن ناية يف االتصال هلا ابانالي بدأت بياما عةر ال ام 
 ولك  الصنيف م  احلدي  العا  م  اللوال   ا أسبإل وكاا واللصاي ف الل دم ميادي  يف اليوم
 الاووا. العود دًول  ا ماا أسبإل كانت الصني
 األهم السبب أن  ال السياسيو  والدميغرايف اجلغرايف سببأل والصني اليابان ع  للخل اا كان ول  
 أو اللعايل أا اللجاه  موقف  ا ال ،اللصن، موقف  ا ماا أسر  كانوا اليابانيني أن هو

 علث الرد ي لضيوا ال  اللحدي  طرق  ا أسر  ع لوم فكان ارل وقف العدو  ان الالمباالة
 1اللة.  دي  علث الع    دي  أولوية وعي يف وأعج  اللحداف

  دي   ا أا اللحدي ف  ا الع لي الطريإل هلا ح ي ة وعي  ا الن احلاجة أ د يف   
 أك ر اجلي   دي   اول و   هزيلةف ًطوات فيأل ًطونا أو ت ادياان طريإل  نأل العرلف الع  
 ع   للحدي  نسعث اا أك ر اانسان سال. للحدي  نسعث و   الةعبف  دي   اول اا

 واالنلصار السال.ف  دي  معركة م  وأع د وأعسر أًطر هي الع    دي  كةومعر  اانسانف
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 أم  سرا ي  م  سوال احلدي  السال. معارك م  معركة أية يف النلصارنا الالكم الةرس هو فيوا
 كنها. م 
 ل و  الةاملة اللعب ة هلن ر   الالكم اللاظيم   يإل علث ال ادر وحدن هو احلدي  الع    ن

 اجلي  للحدي  ولاأل الةرس هو الع    دي  و ن اللحررف سيب  يف معاً  واجلي  الةعب
  املة ودفاعية   ا ية تعب ة اانسانية اروارد وللعب ة االقلصادف وللحدي  الةعب وللحدي 

 ثورة نطاق يف  ال تلح إل أن ميك  ال ن سية ثورة اللحدي  هلا وي لضي واحلراف السلم حلال 
 املة.  ث افية
 اسل صال يف الباح ون يلبار  وبياما ال  افيةف ال ورة هلن  ا سبيلوا العامة الرتبية اليابان وتلخل

 ألسباا يعزونأل ما أول يعزونأل أن سوم واليابانيون السري ف اليابان لل دم االقلصادية األسباا
 وتربوية. ث افية

 احلدي  لإلنسان تعريف لد  اللوقف وم اهيمأل اللحدي  طرق يف االًلال  ويسلوجب
 هلا م  وتبني ال  افةف الل ة حدي ة أمم ست يف اللحدي  عمليات م ارنة م  اسل رر
 هي: احلدي  اانسان ًصا ال أن االسل رال
 يوجأل اللا الوقت وحض الرال ع  لللعبن واالسلعداد اجلديدةف واألفكار الطرق لل ب  ،األهلية
 باللخطيث واالهلمام بالدقة واالللزام اراويف  ا ال ل ب وارس احلاور  ا اانسان اهلمام
 بالعلم وااميان الرياويف للحساا قابالً  العا  اعلبار  ا والازعة وال عاليةف واللاظيم

 اللوكيعية،. بالعدالة واالعل اد واللكاولوجياف
 اللا ا لم  أو ارواط  أو لإلنسان احلدي  البع  ندعون أن ميك  ما تؤلف اقصا ال فولن

 اللةيؤ م  مرتادفاً  البعد هلا ألبح ول   العصراف اللحضر و الل دم ار  يلاب  أن يسلطي 
 ارةرتك ال اسم هلا أن  ال ارل دمةف ا لمعات ن اد م  وكنن 1ماركيوك نظر يف اللكاولوجي

 م  واحداً  دياً عبو  موق اً  بالضرورة ي رض ال ارةرتكة احلدي ة اانسانية اقصا ال م  األعظم
 األنظمة. أو األيديولوجيات أو ال  افات مجي  يف اللكاولوجيا
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 ت دموا للح يإل الالكمة وال يمية الا سية اللغنات   يإل حلمية تواجأل الاامية الدول كانت و كا
 احلربية كاألهدا  الضالة األهدا  اعلماد حلمية تواجأل ال فإنا واللكاولوجيف العلمي

 فباا النف ح  واللكاولوجي العلمي الل دم سبيلوا يف اسلخدم ال  سلغالليةواال واللوسعية
 أمامأل.،. م لوحاً  احلرية باا دام ما اانسان أمام م لو. الوسا   الطاا   سني
 جيع  اللا هو وارلخل ة ارل دمة الةعوا بني ملزايد توال  م  يؤماأل وما هلا احلرية وباا
 هلا ويبدأ الاجا.ف وسا    دي  قب  ال ال  العا  يف واقعاً  ب  اكااً  األفكار  دي 

 الكافةف للحدي  الطريإل يكون أن جيب اقالة  دي  ولك  اقالةف ع ول يف اللحدي 
 الع ول. ومجي  اارادات مجي  بني مةرتكاً  قاتاً  اللحدي  ليصبح
 وأن تسلمر أن ميك  ال لكاواو  را دةف قيادية لبة مبادرة م  تاطلإل أن اللحدي  لعملية والبد
 عارمة. مجاهنية محاسة  عبية مةاركة فيوا سرت  كا  ال تطرد
 فولن األواف اللحدي  قاعدة العلمية والوجوة العلمية واراوجية العلمية الرو. اعل نا ول  
 اا اعة وهلن واحلاكمف ار  ف رو. هي ما ب در والعام  ال ال. رو. تصبح أن جيب الرو.
 انلةار جيع  اانلاجي  دموالل واللكاولوجي العلمية ال ورة عصر يف اليوم هي لللحدي  عبيةالة
 واانلاجية. اانلاش طرادال أساسياً   رطاً   عبياً  انلةاراً  العلمية ةال  اف
 العلمي الباح  ارواط  مسل ب  هو اانساين فارسل ب  كرهاانف أو كل  أحبباا وسوال

 ال ورة م  انل ال فرتة ارل دم العا  يف نةود وأناا اللكاولوجيف وادلار ارواط  ومسل ب 
 اربا رف اانلاش علث األولوية للعلم تعطي ال  ال ورة اللكاولوجيةف العلمية ال ورة  ا الصااعية
 لطاقات ارطرد اللكوي  وت روان اانلاجيةف ال و   و قانون األولويلني هاتني م  وتؤلف
 و و اانسان ،..  ال  و احلدي ة احلضارة وتوجوان اابداعيةف العلمية اانسان أو ارواط 
 فعالية األ د الوسيلة كاتألف يف كغاية اانسان ا اك  و أا اابداعيةف وقابليلأل ركانلأل ت ليح
 واانسانية.،. االجلماعية للحياة اانلاجية ال و  لل جن

  ا واللعر  اروجودات يف الاظر علث اانساين الع    درةب ااميان العلمي االنطالق مبع   ن
 وعلما ااف فالس لاا لد  ااميان هلا بلغوا ال  اللروة ع  ر د اب  ويع  وجودهاف قوانني
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 اعلبار  ا دعا ،..الةر  أن ويؤكد  رعياًف واجباً  اروجودات يف الع لي الاظر م  فيجع 
 1معرفلوا،. وتطلب بالع   اروجودات

 بع النيلألف ر د واب  ال ضا يف االكلةا  عصر يف ااميان هلا م   ت ل د تزال ما نضلاا  ن
 ولع  العراف ارعالري  ار كري  أك ر م  عصرية أ د مها االجلماعية اتأليبطبيع ًلدون واب 
 العربية. العلمية لال رتاكية را دي  إم اللبةن علث جارودا مح  ما هو هلا
 علث الكالمي ال كر انلصار داة عةرف ال اين ال رن ناية يف ر د اب  داة نعي  لنزا ما ولعلاا
 م  بالركم أبصارنا وعيف وبدون بوعي يغةثف االنلصار هلا يزال وما والعلميف ال لس ي ال كر
 ال رن مال حييا عةر والراب  عةر ال ال  ال رنني يف ع النيلأل حركاا اللا احلدي ف ال كر أن

 الظواهر أو الوقا   أو للح ا إل بديلة ا لت ال  الكلمات علث للع   ثورة أرو  ةرع اقامض
 األ يال. أو ال وانني أو
 األساسيةف اراوجية ال ورة هلن  ا نلعر  أن بدون األًر  بعد واحدة بال ورات نلغىّن   ناا

 األ يال. لااعة ع  الكلمات لااعة  ا ماصرفني نزال ما فإناا وللل 
 و   األ يالف لااعة  ا الكلمات لااعة م  اللحول هو الن لدياا اراةود ال ورا حولوالل

 وتةغلأل الكلماتف  للبأل أن قب  تبورن  نسان ك  لد  الع   ألن اللحول هلا علث قادرون
 وما الكلماتف  ربة تةغلأل أن قب  بياوا ال ا مة والعالقات األ يال  ربة اربكرة ط وللأل مال

 أط الاا ع ول الزا ف ا لمعي بالل  يف ت سد   وما اركلة ةف األ يال رموك سو  اتالكلم
 علث اللعر  داولة يف مسرتسلة بع ويلوا تظ  أكهانم فإن األ يالف ع  بالكلمات باالنةغال
 وعالقلوا. وحركا ا األ يال ًصا ال
 تعودنا م  واللكاولوجي العلمي لل دماا الالكمة ال  افية ثورتاا نبدأ أن علياا يلحلم وللل 
 ال رتة هلن ك  يف معوم ن وم  ناا الوفاةف حلظة يف لم توديعوا  ا الوالدة حلظة يف ألباا اا
  دي  م  لاا فالبدّ  ال  افيةف والل اليد وار اهيم لل يم واعية وكن واعية مسلمرة تل ني بعملية
 ول   األمضف لعا  وال اليوم لعا  ال الغد ا لع أط الاا نيل أن والبد بكاملواف العملية هلن
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 تلجلث الدميومة هلن أن  ال ودميوملألف اهلل وحدانية ال الثة الزماية األبعاد هلن ورال نر     كاا
 فالبد و بداعيلألف و دديلأل وتطورن اانسان حرية ويف و دديلأل الكون تغنية يف تلجلث ما أك ر
 احلرية إلن دا مة توعية عملية  ا اللحد  ا ارود م  لمعيا  الل  يف عملية تلحول أن

 واابداعية. واللجددية واللغنية
  ل ي طور يف جيرا الةيل لااعة  ا الكلمة لااعة م  اراةود األساسي ال ورا  ولاا  ن
 طور م  أو اللخلف طور م  انل الاا اسلعجال اللحول هلن كايات و حد  تارخيااف أطوار م 
 احلدي . الل دم طور  ا الل ليدا لل دما

 الصحيحف احلضارا سياقأل يف لاضعأل الضيإل االقلصادا م وومأل م  باا ال لرش أن علياا
 فار  لألف مطلإل م ووم أا م  باللحدي  أيضاً  لرش أن و اول والبايوا ال  ايف الل دم سياق
 ما ب ض  وللا ا وللكون للطبيعة امالل ومتلكوا اانسانية الةخصية ت لح أطوار م  طوراً  فيأل
 اانسانية الةخصية وهلن والل دمف واللحرر ال وم أدوات م  واللكاولوجيا العلم لا يوفرن

 ك  كاية هي اقلإل سا ر م  وسعيداً  و بداعياً  حراً  توالالً  وارلواللة كامالًف ت لحاً  ارل لحة
 1ت دم. وك    ال وك   دي  وك   ضر
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 نيالثا البند

 التقدم مفهوم

 

 الاوضة علمال وان   الاوضةف ع  لللعبن ومعاين أل اظ عدة تعاورت ف د األمرف وح ي ة
 للل . م اهيمية أجوزة اسلعمالا ارمك  األل اظ ع  ي صحون وتصدوا
 واال اهات اا عاعات و م  وا اهاتألف وعواط أل ميولأل تعكض اانسان م   م لوا واألل اظ
 - دي  - دد م  : أمهوا  ا  ي  -ك ر ا علث- األل اظ وهلن يديولوجياتفواأل واريول
 -متدن -ترقي -انطالق -تغن -تطور -ي ظة -نضة -ت دم - لال. -فوك - بدا 

 اس. فال... -لال. - سني -حضارة
 ل دم.ال -احلداثة أو اللحدي  -الاوضة التية: ار اهيمية لألجوزة كان الرهان سبب كسب أن بيد

 وب ي واحلداثةف الاوضة م ووم عاد ساب اً  وق اا أناا العلم م  األجوزةف هلن يف البح  وساوايل
 ار ووم؟؟ هلا ي يد فماكا الل دمف م ووم لدياا
  ال احلدي  العرل ال كر يف –  دث أن جيب وال –  دث   األلول م  الكاملة ال طيعة  ن
 ال طا  يف مطلة باسلمرار ظلت احلدي ة الواجض ب  فجداً  ددودة دوا ر ويف وي ة أطر يف

 اللي  فوؤالل أًر ف جوة م  ارخلل ة الكالسيكية العرل ال كر وجود علث  لياتأل م  الكبن
 راطل ات أساساً   وها  ل  ال نوابت  ال -لاا يرتالون كما- ليسوا لأللولف ظوورهم أداروا
  ولية. عربية
 يف ال دمي العرل ال كر مبادر اسلوعباا  كا  ال احلدي  العرل ال كر فوم اميكاا ال احل ي ة ويف

 إلونس ااقلال  معااها البدايةف ل ت لبرت داولة أية  ن ب  ال وألولألف وجلورن وم وماتأل نةاتأل
 أو )احلدي ( و ال دمي أو واللجديد الرتاث حدود ًالل م  موووعاا طر. هاا يعين األسال
 الرف  ركيلة يف الوقو   اب نعايأل ما لك  اللحدي ف أو الل كن أو كارفواالبل األلالة

 وكا سحيإل ماض   كا اجلماعي – ث ايف تاري  يف احلدي  العرل اانسان للجلر الراديكايل
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 الدميومة بطاب  تلسم   فرتات ع  واللوجوات الوجون وملباياة اللع يد ك  مع دة كاتية بىن
 .1ت ط  أو فيأل اقلطا  ال اللا واالسلمرار ارلجانسة

 يف نظرة ارد و  ا أهدافواف م  هدفاً  وليض الدراسةف مووو  كرض ليض فالل دم ساب اً  قلاا وكما
 األسال. الد  سعة  ا ا ال لا سح اامكان قدر االًلصار علياا يرتب ما وهلا السياقف

 ويف الغرا يف اللاري ف يف مدلولا وت لب تةكلوا مالمسة أا ال كرةف تارخيية  ا وسالعرض هلا
 حالياً. االسلعمال يف موظ ة هي كما وطبيعلواف جوهرها  ديد  ا أًناً  نال   مث حضارتااف

  األول: البند أوالً(:

  الزمان: في وصيرورتها الفكرة تاريـخية

 حضارتاا لد  ار ووم هلا علث نعرش مث الغراف لد  ار ووم هلا للطور سريعة  راحة وسا دم
 الوسيث. العصر يف

 الغرب. لدى الـمفهوم تطور أوالً:

 األ يال علث ال بات  و ا أل يف اليوناين ال كر موقف ع  مع اً  أ وكجاً  أفالطون اًرتنا ل د
 ف د االجلماعية تامال م ك  يف أثرن للل  كان حي  يلغنف هو اا أعلث قيمة ميلل  باعلبارن
 األسوأف  و ا را  هو عاأل ا را  أا وبان ا لم ف يف ارطلوا امللاظ األعلث بار   آماوا
 2فيأل؟ مركوا كن أمر ال ا م االجلماعي الاظام يف اللغين بان أرسطو أكدن ما وهلا
 ال راى وع  العا  حول العاقلة الا ض تطو  ماركول:   ارة كانت وارعىن الصدد هلا ويف

 دورف ك  يف ال انية ووالدتأل الكون دمار وتلام  احملدودف كن الزم  يف الاظر وتدمي باا احملدق
  نساناً   ن رأيااف اا أعظم يروا   اللي  وأسالفاا جديداًف  ي اً  يروا ل  اللي  أسالفاا يف ون كر

 فالعا  يالظر وما مضث ما ك  رأ   نأل ي ال أن ميك  االعلدال كاية ع لأل بل  األربعني يف
 3.بعيد حد  ا ملةاك 
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 اللةف ع  البةر ت ص  ال  للحواجز  طيماً  يبدو كان الكمال  و اانساين الل دم  ن
 ثابلة. ال در جعلوا وقد تلبدل ال اانسان فطبيعة
 بدأ اللا )أبي ور( لث اللاويرية ال لس ة هي احلياة ظرو   س  يف األًنة العظيمة اقطوة ولع 

 الرومانيني م  العكض علث الاورف  ا ال كرا الظالم م  ناانسا وقاد اق يةف ال و  م  اقو 
 ال بوجود يؤم  ديين ًض وتلمل  الل دم م  وملعاروة ملةا مة فلس ة فلس لوم كانت اللي 
 1و جناكاتأل. اانسان قياسات ًلف تلوار  كامضة أفكار هااك وأن اق يةف ال و  م  حيصث

 قد احلضارة أن واعرتافوم االل اض نبلهم عدب الل دم يف هامة ًطوة ًطوا فاألبي وريون
 احل بة يف احلياة   راقة تظور و  2اانسانف جوود أحدثلوا ال  ارلوالية اللحسياات ًل لوا
 وقتف أا م  أك ر لديوم اللةاؤمية اسلةرت ف د اليونانيةف احل بة يف ماوا أك ر الرومانية
 ا لم  باقدار االهلمام قليلة كانت ال  الصوفية وال لس ات األديان  و الاال وانصر 
 اللاري  فحركة أوكسطنيف سيما وال البالف لاكوا ال  ارسيحية الاظرية وحسب 3اانساينف

 ارؤماون. هم البةرا اجلاض م  لغن ل سم السعادة ومان  ا ترمي
ة كل ف م  أبعد األروي لللاري  تطور أا ت رتض ال الاظرية فولن  تدوم ل  سانيةاان و يخًو
 ارخلصني. م  ار رر العدد حةد م  االأل إا يلمك  ال  اردة م  أك ر

 األحداث م  كسلسلة ب  طبيعي تطور أسال علث ال اللاري  فومت الوسيث العصر فع يدة
 الدا منيف والة ال البؤل جللبت حالا علث اانسانية تركاا ولو وتدًلألف االأل وحي ي درها ال 
 البةرا للجاض اقل ي اللحس  أمام ع بة األللية واقطي ة االية العااية فع يدة مث وم 

 4ملدرجة. تطور عملية أية علث ارعلمد
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 بان وااميان االيةف العااية  علث أسست ال  فاللصورات كل ف دون  ول ارسيحية رو. كانت ل د
 طبيعة حول ااكري ية للاظريات اللا كاتأل اللاثن لا كان حلظةف أية يف ناية  ا يص  قد العا 
 ب  ماط يةف اسلالاجات تك    ألنا أقو  تاثن لا كان باألحر  أو ارلكررةف العا  وأدوار الل دم
 م  ولرامة قلامة أك ر كانت الوسيث العصر ةيفلةاؤم مث وم   ليةف سلطة إا تك لت ع ا د

 1لللعوي . آًر عا  يف لسعادةا يف أم  هااك كان نعم ااكريإلف تةاؤمية
 ود والرتدد اقو  م  بةيل يلمردون وهااك هاا الاال بدأ عةر السادل ال رن سياق ويف

 نيكول، ،كوبر نسف  ك يلصد ف ال دمي لللعليم الكبن احلص  ورا. ال دميةف العصور طغيان
 وهاجم ،جال ،ف هيبة م  اللةريح يف ،فيزاليول، أًاث ونالت وأسالفألف ،بطليمول، سلطة
 يف وبدأ ،برونو،ف و ،رامول، و ،كاردان، و  ،تليسيو، م   م  رجال جوانب عدة م  أرسطو
 2الطبيعية. الظواهر دراسة يف اجللرية بال ورة آكن  ديد العلم فرو  بع 
 يف احلياة ب ت ال  الرو. ع  اررحلة هلن ي ص    ال دمال سلطة حدالل ارلزايد اري  ولك 
 عصر عم  كان ف د وأًطرف أعم اهلمام  ا بالاسبة وطار اً  ثانوياً  كان ألنأل لاوضةفا عصر

 وتاكيد ن سألف مر د يكون بان وارطالبة الطبيعيف لإلنسان االعلبار  عادة اربكرة الاوضة
  وال  . األدا ح ول يف حريلأل
 احللول أك ر م  حالً  قدمت حرقاًف باروت عاوا ك ر ال  اجلري ةف ،برونو، ميلافيزي يا قدمت ل د

 م  اانسانية  رير تضم  الطبيعةف م  كجزل ولإلنسان للطبيعةف تاليوأل أن كل  و رراًف اكلماالً 
 فكرة تلوموا جرأةف أق  أنا م  كانتف العصر يف أًر  م كرة ع والً  ولك  اقارجيةف السلطة
 العا  هلا تسوي  أا الاوضةف عصر اموبرن  جناك يف ماومكة مجيعوا وكانت ًريةف الطبيعة اسلاطاق
 3العلم. وهو الوحيد السيد علث ومؤسساً  علواف عا  أا ع  مسل الً  باعلبارن
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 واركلبات وار   نيف وارعلمني بالعلمالف الدنيا ،تعو قولأل: يف ،رابليأل، عاوا ع  الل اؤلية هلن
 تسويالت هااك كان ، يةرون، كم  يف وال ،أفالطون، كم  يف ال أنأل أرتاا و ين الكبنةف
 اللغات دراسة احل ي ة يف هو ملحرراً  تعليماً  ،كاركانلوا، يعل ن وما اليوم،ف نر  كما للدراسة
 األق  علث للمعالري  أن ااحيال م  اللعليمف انلةار ع  الروث ولك  ال دميةف والداا
 هاا. اروم األمر هو ال دمالف علث األفضلية

 اللعليم وأعمال الرجال يف واحد قرن يف ،ت دماا ،رامول،: مالحظة ًالل م  ية  الروث هلا
 كلوا،. اراوية قرناً  عةر األربعة سياق يف أسالفاا ت دم اا أك ر
 كانت عةرف الساب  ال رن م  األول الرب  تةم  ال  الاوضةف عصر م  األًنة ال رتة هلن يف
 بعم  اللحديد وجأل علث يبدأ لاةا ا وتارخياا  دمفالل فكرة فيوا تابت أن ميك  ال  الرتبة تعد

 1،بيكون،. و ،بودان، مها: العصر هلا  ا يالميان رجلني
 يف يلضح كما اانسان ا طاس رافضاً  اانسانيةف ارعرفة ناحية م  ارسالة ،بودان، عاف ل د
 ومتوت بالضعف صاات مث وتزدهرف تاةا فوي تغنا ا لا وال اون والداا ارعرفة ، ن قولأل:

 ف ث يل وا   احملدثني ولك  عالياًف ت ديراً  تسلحإل ال دمال إا قام ال  العلمية واركلة ات
 جديدة باكلةافات قاموا ب  ناقصاًف ت سناً  ال دمال فسرها ال  الظواهر علث جديداً  وولاً 
 ااًار عملية سرتي ال  البحار بوللة ار ال سبي  علث ًل أعظمف أو ااثلةف أمهية كات
ل واحدةف دولة  ا العا  إما  ول الللني أو العاريةف واللجارة األرض حول  اللا الل دم ًو

 وو  وميك  وسواهاف الاسيو لااعة وتطور البارودف واًرتا  ال ل ف وعلم اجلغرافيا يف أحركنان
 2ال دمال. أجنزن  يل أا بإكال وحدن الكلابة اًرتا 

 واًرتاعات ااثلة كبلبات فيأل سيكون ارسل ب  أن هو ارعالر لل ارر اوحالو  واالسلالاش
 3اراوي. يف أجنز  يل أا  ان ورا عة جديدةف واكلةافات
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 وكل  بيكون،ف ،فرنسيض فوو والل اؤلف وال  ة العلم عجلة دف  يف أساسياً  دوراً  لعب اللا لك 
 هي العلم كاية أن -ااكريإل ال الس ة قال كما– لحيحاً  ليض  ك للمعرفةف كاية ارا عة بإرسا أل
 فيأل. العلمية ال ا دة اقلاا  أا الطبيعةف علث اانسان سيادة توفن يف ب  اللام ف يف الركبة   با 
 وعدم ال  ة وعدم يال م  احلياة علث خيل أل را بيكون يول أل ،RECORSI، الدوران ملهب  ن

 1األ يال. م  األ يال علث السيطرة
 بوسعأل لما ح ي ياً  اسلاطاقاً  و ن الطبيعةف أسرار الكلةا  ار لا. هي ،بيكون، لد  واللجربة

 للل دم. حدود وال فيواف ما ك  يالز  أن
 هاال  بان الزعم م  البةرا الع   حررا الللان مها ،ديكارت، و ،بيكون، أن ال ول وميك 

 أسض علث العلم بإقامة ال  ليحص  كان ما مسلمر ت دم بوجود فال ول وبار اب  ا طاسف
 2الطبيعة. قوانني تغن بعدم ااقرار يلم ح  راسخة أسض علث يسل ر ال العلم أن كما ثابلةف

 الل اؤليةف أبو تي اللا ،ليبيلاز،  خال يف لا ساداً  ارل ا لة الكون نظرية أيضاً  ووجدت
 يل اعض ول  3األفض ف لارواً ارمكاة العوا  ك  يف ال ع  يبا ر أن قب  نظر عادن واقالإل
 ب ولأل: ،دريدان، يلح اا الصدد هلا ويف الكونف علث اانسان سيطرة تابؤ ع  الةعر

 الغاية اللجارة  ا الر يدة الس   سلبحر
 معوا ارلجال ة الاا ية األقاليم  ا

 واحدة مدنية ارعمورة م  و ي 
 اجلمي  حاجات وتسدّ  البع ف يكسب حي 

 الدنيا رآً  ا ف  ضي مث
 السمال علث يلكئ احمليث ونر 
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 اجلوالني جناناا ساعر  هااك وم 
 اقمرا العا   ا بامان و دق

 
 ف د العا ف  ا العامة بين، ،سان نظرة تلحظأل كما لإلنسانية العام  الل دم م ووم توس  ل د
 عمالً  ألدرو  اانسانيةف السعادة هو هد   و ارل دمة للحضارة تصوراً  1737 ساة لاى
 1الةام . للع   ارسلمر الل دم حول مالحظات وحدد اللصورف هلا فيأل ليووح ًالاً 
 علم ،مونلسكيو، أسض اللا احلني ويف العا ف حلضارة كام  مسح  جرال  ا فوللن عمد ل د

 الع   أن نعل د أن ،ميكااا ارلكور: ي ول احلضارةف تاري  أحدث ،فوللن، فإن االجلما ف
 ال  ار اسد وأن سللحس ف ار يدة ال اون وأن فاك رف أك ر دا ماً  يل دمان سو  ااعةوالص
 أول   قب  اللدريو  علث  ل ي سو  باللف أقلوا األباطي  ليست وال  باانسانف حّلت
 علث البةرية للطبيعة العزال سل دم العا  يف انلةارها بعد ال لس ة وأن األ ف حيكمون اللي 

 2سلعانيوا. ال  الكوارث
 نسم  االجلما  م  ب  الطبيعة م  هبة ليست البةرية أن ،هلبلسيول، يعل  اللا احلني ويف

 علث حيلوا اانسان ع   و ن األمامف  ا يلحرك البةرا اجلاض امو  ، ن ي ول: ،توركو،
 3الل دم، جراثيم
 4بارسل ب . بالنح احلاور  ن ،لبالز،: قول الابوية لرؤيان  عاراً  ،مرسييأل، ويلخل

 يلخل أن بد ال كان وللل  االجلماعيف الل دم فكرة أحدثت ارعرفة ت دم فكرة  ن
 تاري  هو احلضارة تاري  أن كل  اانسانف مسنة علث كدلي  ارعرفة ت دم ،كوندرسيأل،
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 ويصر االجلماعيف الاةاس أ اس مجي  تالحم بصياكة ،توركو، سوكوا ارسلمة وهلن اللاويرف
 يا صم. ال اللا اال اد علث ندرسيأل،،كو 
 ارل دمة األجاال بني لللمايز و لغال كلواف األرض  عوا بني بارساواة ،كوندرسيأل، فكر ل د

 وهلا ع لألف ميارل بان عليأل دكوم  عب هااك وليض سرتت يف ارلاًرة فالةعوا وارلاًرةف
 قيد. ي يدها ال عادما لكمالل قابلة اانسانية الطبيعة بان سلماا  كا ماط ي اسلالاش
 قابلة كن البةرا الكا   دماى قو  بوللة كانت لو ح  بانأل اللابؤ هو لالهلمام  ثارة واألك ر
 جديدة. ووسا   آالت باًرتا  سلزداد وسرعلوا ودقلوا الع لية عملياتأل واال لللعدي ف
 بعد تعلوا تاوار في يةاللو  الاظريات أًلت أن بعد ب يت وقد حية فكرة الل دم فكرة كانت
 الرال  ا ال كر مةدود كان ،كوندرسيأل، أن وم  جديدةف نظر وجوة م  وتكلةف ال ورةف
 يةاطر   فإنأل مجاعلألف ووم  مرحللأل يف والةا عة اانسانيةف الطبيعة حول عاوا يداف  ال ال 

 طمسأل حيس  واجلرمية اقةللحم ال ا دة عدمي سجالً  اللاري  اعلبار  ا ميلوم الباركي  ال الس ة
 اللامالت علث هيم  اربدأ وهلا اانساينف لللطور كم لا. اللاري  ت سن أدرك ف د ونسيانألف
 فرنسا. يف الل دم يف الالح ة
 اانسان ب ابلية محاسة ي   ال ومؤمااً  ،كوندرسيأل، ولية ما ل ،كابانيض، الطبيب كان

 للكيان دراسلأل يف رأ  اقالةف نظرن وجوة م  اانسان  ا ياظر وهو رأ ف ف د للكمالف
 بني العالقات معرفة ًالل فم  البةراف للجاض واألًالقي ال كرا اللحس  م لا. اجلسدا
 توسي  ًالل م  أا السعادةف بلوى ميك  ارعاوية وحاالتأل اجلسدية اانسان حاالت

 بإدراك ال صن وجودن الأثا يف الالنا ي يسلوعب ولسو  بألف يسلمل  ما ومضاع ة اسلعداداتأل
 احملدود. كن الل دم ح ي ة

 ،كوندياك،. و ،لوك، لاظريات ماط ياً  املداداً  كان الطبيب هلا ملهب  ن
 أعضا اا علث تعلمد  حساساتاا فإن ااحساساتف م  كلياً  مسلمدة معرفلاا كانت فإكا

 احلسي. للاظام وظي ة الع   يغدو وبلل  احلسيةف
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 وال  ف للعلم جديدة فرتة بداية كانت ال ورة بان ارل ا لة ال  ة تضعف   ال ورة أحداث  ن
 سلاظر و ليأل اللاري ف يف العظيمة ارراح  تل  أحد هو فاحلاور العامف اانسان لل دم وباللايل
 ك ناً. ال ادمة األجيال
 ليونناب حكم  ا أد  اللا (1799) برومن، م  عةر ال ام  ان الا ،يف ،كابانيض،  ارك
 و هو كان لو كما لألف ملحمساً  وكان ارظا ف ياوي سو  االن الا أن تصور  ك ارطلإلف

 اللي  ال الس ة ،أنلم كلب: وقد ًلتف ساوات عةر مال لل ورة ملحمسني ،كوندرسيأل،
 فبعد باهلةف ظالالً  الن بعد تعان وا ل  البةراف اجلاض وسعادة لال.  و دراساتكم توجوت

 األًنف فصلوا ناية ب ر. الن ترون العظيمف ثورتاا مةود واألم  احلزن يلااوإا جةبامز  رأيلم أن
 ابلدأت وقد إاف ال رنسي الةعب وعد طال ال  اجلديدةف اررحلة هلن جبلل ترون وسو 
 واجلودف الزم ف و ار العب ريةف ومبلكرات الطبيعةف ًنات بك  فيوا يال   ولسو  أًناًف

ال ا د فرتة ا ن واللجربةف  1باللح إل.، اانسانية محاسلكم أحالم فيوا تالوي أن يابغي ال  والًر
 باعل ادهم م ركةف دا رة يف مسجونني -قليلوم عدا ما- ال دامث الكلاا كان ل د واقاللةف

 ال كر كان ف د وباللايل األدوارف م  سلسلة ع  م ركة حل ة يف يدور البةرا اجلاض أن
 ارلطايرةف كالةرارات ليضطرا ولد ًاط اً  الوقاً  اانسان بان باالعل اد بلنيمك وارمارسة
 م  ورباً  ب  كا اف يف كاية ليست األرض علث واحلياة يومف كات نايلأل  ا سيص  والعا 
 العا  و ًضا  ال اننيف للبةر رحيب مسل ب  يف الل كن أما للجحيمف أو لللحيز اللوط ة
 باية اهلمام كن م  الكوكب هلا علث جيدة حياة أج  م  وتوظي وا نسانفاا لصاعم وارادة
 الطبيعي والعلم واالًرتا  اللجارة حررت حني  ال اكااً  يصبح   هلا فك  اكاةف أًروية حياة

 ارسيحية،. وارلحمة الدورة عبودية م  اانسانية
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 تلل  الل دم كلمة ، ن بنا: قول يف الل دم م  الاوا ي واروقف وارغز  الاليجة جند    وها
 أا أمامأل ي ف الل دم وبان باللةاؤم ن سي عام  ك  علث وت ضي الاوا ية ووهم البح 
 1وعا إل،. حا  
 ال كرةف هلن نغالب    وها وت دمألف تطورن أمام عا إل أا بإكاحلأل ارعركة م  الغرا ًرش ل د

 واًرتاق واألم  واابدا  احلياة رواد كانوا اللي  أجدادنا. مسللومني ارووو   س  أن وعلياا
 ال : ً اا مووو  وهو احلياةف
 التقدم ومسألة اإلسالم في االرتقائي الـمنهج ثانياً:

 الكلاا فولا والةريفف واراثور الكرمي ال رآن تضاعيف يف ماثالً  االرت ا ي اراوو هلا نلح 
 كما س سافوا ال األمورف أعايل  ا لالرت ال رفعألوي اانسان يوز موماكاً  يكون أن يين ال اربني
 ال رآينف الاسيو تضاعيف يف ارب وثة ارلعددة اليات م  كل  علث أول وال الكرميف الرسول قال
 تعاا: قال

 الواقعة. سورة ار ربون  أول   الساب ون إالساب ون
 البلد. سورة الع بة  اقلحم إفال

 اللغاب . سورة اسلطعلم  ما اهلل إفات وا
 وا. ساس  ال األمور أعايل اًلاروا الكرمي: الرسول قال ارةكاةف هلن وم 
 ياك  أن فعسث فلي ع  يغرسوا ح  ي وم أال اسلطا  فإن فسيلأل أحدكم وبيد الساعة قامت لو

  نسان. أو طن ماوا
 هرة يف اارال مؤماة دًلت : قال كا اف احلياة أو اانسان لصاعم اراوو هلا م  وانطالقاً 
 األرض. ًةاش م  تاك  تركلوا هي وال أطعملواف هي فال حبسلواف

 مث بارال ب ر  ا فلجات العط ف  دة م  يلو  رأتأل كلب يف اجلاة كانية دًلت : وقال
 تس يأل. أًلت
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 وأعاليأل كروتأل علث وي بضوا اللاري  ي لحموا أن ارسلمون العرا اسلطا  والرؤية اراوو وإلا
 بسبب الس  ف تةلوي ما كن علث  را بعد ل أًلت الريح كانت و ن وجيزةف ةمد ًالل
 آن اً.  ليأل ارةار االرت ال ماوو ع  ارسلم اانسان  لي
 أن ميك  مرحلة  ا انلوث قد عودن يف ااسالم أن ي رر الاابلة، ،يف رساللأل يف اجلاح  هو فوا

 األوا مرحللنيف بعد جالت اررحلة وهلن اهللف علث اللمرد طريإل يف والسن الك ر  رحلة تسمث
 ن ياً  طاهراً  الدي  كان حني و ا لأل فضا لأل بك  الال عصر ومي لوا اللوحيد مرحلة يسميوا
 مل دماً  – اجلاح   ودن اللا – الك ر عصر أما اللمردف عصر هي وال انية اللوحيدف ًالال
 أعمالم ت ير  ا كهبوا و  ا مروانف بين  مظا علث بالسكوت يكل وا فلم الاابلة ال جور عصر
 1لم. يلعرض م  وتك ن

 فكر محلوا ال  الاضال بلور ت كنن حيم  فلم هث( 520 – 450) الطرطو ي بكر أبو أما
 الدهر وبان لاف رادّ  ال بصورة الاوية لوا وا اهأل زمانال ب ساد و عورن ارعلزيل اجلاح 
 2ومرير. حاد اقؤون
 عصر ع  االنك ال ًالأل يعرت  فوو والل اؤلف اللةاؤم م  مركبة نظرية الغزايل عاد دجن و  
 )ارصلح ساة ارا ة أو ال رن أو الواحد العصر داً ف و  ا العصورف تدهور ب كرة ويسلم الالف
 .3ال رين(
 أه  م  خيرش مث وعدواناًف وظلماً  جوراً  األرض متللئ ح  الساعة ت وم ال أن الةيعة عاد واألم 
 4وعداًل. قسطاً  ميلؤها رج  البيت

 االية العااية فكرة جند كما ف1األق  هو الةر وأن اقنف هو الوجود يف سياا اب  عاد والغالب
 ت دم هو كوينف تطور فكرة وجالل ووو. بك  جند لكااا ارسلمنيف ال الس ة مجي  لد 
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 الوجود تدرش نظرية باسل اال - آًر المي س م كر لد  آثارن جند نكاد ال ح يإل كوتولوجي
 علث نصاً  ار ابسات يف هث(420 عام )ارلوىف اللوحيدا حيان أبو أورد حي  – اقلدونية
 بعد والكور الدور بعد الدور ،لع  في ول: اللطورف هلا ع  لراحة يع  سليمان أل لسان
  ا مةلاق الكمال  ا ماساق العا  فإن بعدناف يكونون ل وم نلماان اللا هلا ياةون الكور

 الاواية. ت ف وعليوما الغايةف تكون عادها اجلمالف
 حي  روحيف ت دم علث تكلموا ف د كوين ت دم وعلث ث ايف ت دم علث العرا ال الس ة وتكلم
 ويف بال وة مل  اانسان أن ااتاعيلية اعل د ب  لإلنسانف مسلمر بل دم حيان ب  جابر اعل د
 بال ع . ملكاً  بحيص أن مكالأل
 بال كر فساداً  الكالسيكي ااسالمي العرل ال كر تاري  نلصور أن العسف فم  عامة وبصورة
 مسلو  علث أم اانسان مسلو  علث سوال ت دمف أا   يإل م  اليا ض الرتاجعي اللارخيي
 لا تعد   والرجال والل اؤل األم   عاين ح لت ال  واألفكار اللاري ف مسلو  علث أم الكون
  كا عجب وال وأجسمف طغياناً  أك ر كان واالجلماعية السياسية احلياة تيار وألن أيضاًف السيادة

 لد  – وبعدن وقبلأل – ًلدون اب  عصر يف وجد قد احلياة بل و ر ااحسال أن رأياا ما
 الاال. حياة يف عظيماً 

 احلدي ؟؟ العرل ال كر يف الل دم م ووم كنة هي ما
 الحديث العربي الفكر في التقدم لفكرة الـمعاصر الـمفهوم ثالثاً:

 م ووم يف كارقون هلن أياماا يف أناا تع يدها م  يزيد اللا األمر و مع دة فارسالة احل ي ة ويف
 ال كريةف السيادة ع  لورة باية ار كري  عاد حي    م ووم وهو للل دمف تكاولوجي علمي
 مراد  باللايل هو العلمي الل دم وأن للعلم معادالن وهرنوج الع   طبيعة أن يعل دون فوم

 أجسم كان ر ا واللا الغربيةف الع لية  ليأل انلوت اللا اقطن ال وم فولا اانساينف للل دم
 بني ال ال  اقث  دال  ا أد  قد -ترافرسو بوكاكن  أدريانو ير  كما – العصر هلا أًطال
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  ن ال ا لة ال كرة قبول متاماً  العسن م  جيع  اا بالعلمف كاولوجياالل   اد و ا والل اية العلم
 للل دم. أ وكجاً  يكون أن ميك  العلم
 كان ما بل رير تسمح ال اللع يد م  درجة علث ألبحت وا لم  العلم بني العالقة  ن مث

 ح ي يف ت دم علث فيأل الكالم ميك  اللا الوحيد ا ال هو العلم  ن وال ول السابإلف يف ت ريرنف
 ال مسالة وهاال  ا لم ف بامور ارتباطأل عدم وبسبب فيأل اانساين ارعادل كياا بسبب وكل 
 االجلماعية بارؤسسات وحيوياً  عضوياً  ياطبإل أمراً  ألبح والعا  العلم أن هي و باكرها أحد

 بدأ قد واللكاولوجيا والعلم الل دم بني اللوحيد أن يعين وهلا والعسكريةف والسياسية واردنية
 1ن سأل. الل دم واقعية م  يزعز 
 هي: الل دمف   كالية علث اللعر  يود م  ك  كه  يف ماثلة تكون أن جيب أموراً   ة أن بيد
 ومضمونا ال كرة أن  عىن تارخييف – اجلماعي م ووم ع  جوهرها يف تع  ال كرة هلن -1

 ال  ايف االجلماعي باللطور يةوكي  للة كات تارخيية اجلماعية عملية حصيلة هي
 لإلنسانية.

 اللغنف وم ووم اللطورف م ووم مها آًري ف   وومني وثي اً  ارتباطاً  مرتبث ار ووم هلا -2
 تعرتا ًارجي كةرس يبدو وهي ًالةف بصورة الداروياية ال لس ة وليد األول وار ووم
 ًا  بوجأل ويلص  أًالقياً  دايد طاب  كو أيضاً  وهو حالف  ا حال م  وتا لأل اروجودف
 علث أو الكوين اللطور علث ًالة بصورة فيصب اللغن أما البيولوجيف أو احلي بالكا  
 ح    ا يا   حني وح  أًالقيف مضمون ك  م  عار وهو ال يزيا يةف الظواهر عا 

 حكم  ك ع  عارياً  يظ  الكونيةف وال و  بالطبيعة ارلصلة واللارخيية االجلماعية الظواهر
 2قيمة،.

ا  جز ي مظور فوو الل دم أما  ي ب  حني وكل  قيميف   ووم مرتبث اللغنف مظاهر م  ًو
 ًالةف  نسانية أمهية عليأل ويعلإل لا ًالاً  معىن ويدرك الوقا  ف م  واقعأل علث اانساين الوعي
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 ال الطاب  هلا  م  جرد ما و كا أًالقيف معيارا م ووم األوا بالدرجة هو الل دم فم ووم
 1مسوى. أا لوجودن يب ث

 م ووم يبدو بياما موووعيانف علميان م وومان ماأن يبدو واللغن اللطور م ووم أن كل  وبيان
 حركة يصوران واللغن اللطور أن  عىن ثابلةف كن أرض علث يلحرك نسبياً  كاتياً  م ووماً  الل دم
 حياداً  يعكسان فوما ال  افيةف أو جلماعيةاال أو الطبيعية ارخلل ة أحوالأل يف هو كما الواق 
 و علمياًف م ووماً  يكون أن بأل ارسلم م  فليض الل دم م ووم أما العلميف الل كن يف ان عالياً 

 اراركسية. ال لس ة يف ما و عىن الكونيةف الووعية الدارونية ال لس ات يف  ال كلل  يبدو ال هو
 م  كلوا اانسانية ن لت ال  الصااعية العلمية ال ورة  ا رج ي ال الل دم م ووم  ن الراب : األمر
 عا  يف واالرت ال، ،الاةول فكرة ابلدعت ال  اللطورية الدارونية ال لس ة  ا وال حالةف  ا حالة

 أقدم يف ملباياة لوراً  لأل جند فاح  بك نف الظاهرتني هاتني م  أقدم هو و  ا واألحيالف الطبيعة
 ال  افات يف بدأ أنأل يف يلم   حدي اً  وبياأل قدمياً  ار ووم بني ال رق لك  نعرفواف ل ا ال  افات
 قدوم يف اانسان لد  الركبة أو األم  أو الرجال يعكض ان عايل أو ميلافيزي يف طاب  كا ال دمية
 العصور أما الساب ةف ارراح  أو اررحلة م  أفض  هي فيواف مركوا معياة مرحلة أو حياة

 أو م ايل رجال أو ألم  انعكال ارد ال واقعياً  م ووماً  ار ووم هلا م  جعلت ف د حلدي ةفا
 حركة ويف اللاري  أرض علث بواقعيلأل مؤماة ار ووم ت ير علث ال درة لا سوا وادعت ًيايلف
 وفعالياتأل. اانسان
 هو ما  يل ك  ب ق يعين  ك – الل دم ر ووم ارعيارا األًالقي الطاب   ن اقامض: األمر

 أو ال ريب ارسل ب  يف   ي أل يرجث م ايل هو ما أو واألللح األفض  هو ما أو فيأل مركوا
 ولدا قد -األًالقي ال يمي طابعأل ع  طبيعية بصورة تلزم ال  ار ووم هلا نسبية و ن – البعيد
 الللة م  الزيادة مطرد أك  قدر علث للحصول مساوياً  حيااً  هلا فكان للل دمف الل ة م اهيم
 وعىن ك  ف سريعة اجناكات و  ي وا معياة ديانة انلةار يساوا آًر حيااً  ولار الدنيويةف
 رصلحة الطبيعة مصادر اسلغالل يف واللوس  ارادا االقلصادا اانلاش كزارة لًري  بالاسبة
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 ،علمية، حالة م  اااالقرت  أو ارادةف طغيان أو الل ليد قيود م  اللحرر  طراد أو اانسانف
 أمك  وهكلا اسف لإلنسان.. اانسان اسلغالل فيوا ميحث م الية حالة م  أو لإلنسانيةف

 طبيعياً. أو اقلصادياً  أو دياياً  أو أًالقياً  أو اجلماعياً  يكون أن الل دم ر ووم
 ن   وهو ار ووم فولا احملدثنيف العرا ار كري  لد  الل دم م ووم خيال وهو السادل: األمر
 األك ر ارصطلح هو ليض – واألرانية اانكليزية وقرياا ا ال رنسية PROGRESS لكلمة عرل

 جندن اللا الرتقي مصطلح م   متاماً  لا مكاف ة أًر  مصطلحات  ة  ك عادهمف اسلخداماً 
 اللا ،اللمدن، ومصطلح العةري ف ال رن يف الكونيلني احلربني بني ما فرتة ح  انلةاراً  أوس 
 األحيان بع  يف يةن لكاأل ،احلضارة،ف مصطلح اليوم عاأل يع  ما  ا األحيان أكلب يف يةن
 ياطوا وحني األفض ف  و الغا ية احلركة حلمية م  جيرد حني ،الل دم، م  ي وم ما عني  ا
 ال ابت. الوو  أو السكوين االن عال ال احلركي ،ال ع ، علث
 كالزهراوا أن سومف احملدثني العرا ار كري  بع  أن  ال  حدي ،الل دم، مصطلح أن وم 
 عربية كلمات وهي ،ال ال.،ف و ،الصال.، و ،ال وك، و ،اللحسني، كلمات اسلخدموا م اًلف
 ، و ،الرتقي، كلملا بأل تسلخدم اللا بارعىن ن سأل ال رآن يف مةل ا ا بع  اسلخدمت أليلة
 احملدثلان. الل دم،
ل   احملدثني ااسالم م كرا عاد ،الل دم، م ووم  ن الي  أن احلإل م  لك   راماًف  ال يًؤ
 م  األحيان أكلب يف جردون قد فوم أوروباف يف اللاويريني ،الل دم، فالس ة لد  اللا بارعىن
 األق  اردياة أباال وعلث ت ايةف أو فاية أو أدبية حلياة لد  فيأل ورأوا ،اللاويرية،ف عاالرن ج 
 والضعف اللخلف بني ال اللة الوة لعبور ارمكاة الوسا   ك  اسلا اد احلالة لنه م  حظاً 
 الل دم. أو والرتقي ال وة وحالة
 ،فلس ات يف جندن كما الل دم م ووم بني اقالال اللوحيد فكرة اسلبعاد الضرورا م  كان للا

 يبياوا   الدراسة عليوم رتدو  اللي  ار كري  بع  أن يعين ال هلا لك  احلدي ةف الغربية الل دم،
   األعم الغالب أن بيد فعاًلف حدث قد فولا الل دمف يف ال لس ات هلن أفوام بع  لراحة
 األفوام. هلن هو يك 
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 معىن احلدي  العصر يف ،الل دم، ر ووم اللايل: االعرتاض يسوى ما الل رير هلا يف ولع 
 ااسالم م كرا عاد الةا   هو ليض ارعىن اوهل  طالقألف يف اللواون جيوك ال ًالاً  الطالحياً 
 يكون أفال و كنف بألف لألًل مسلعدون مسلمونف هم حي  م  ال ول يصعب اللي  احملدثني
 ال االعرتاض ،الل دم،؟ م ووم علث ال هؤالل عاد ،الاوضة، م ووم علث الكالم أن األلح
 الدارسني مجي  اًلار بال ع و  العلميةف للدقة اا  أمر ار اهيم يف اقلث فإن وجيألف   ف
 عةر اللاس  يف ال كرا اانلاش ام  بأل ووتوا ،الاوضة،ف مصطلح احلدي  العرل لل كر

 الل دم م ووم وجون بع   ن -أول وجأل م - أيضاًف ي ال أن احلإل م  لك  والعةري ف
 فمصطلح ثان وجأل وم  الراه ف البح  مووو  هم اللي  ار كري  عاد ياكر ال قد اللاويرا
 مصطلح تردد م  بك ن أك ر ار كري  هؤالل كلابات يف ترددا قد ،الرتقي، و ،الل دم،
 يبدو هلا ،ارصطلحات، لرا  فإن كل  وم  قليالًف  ال احل ي ة يف يسلخدم   اللا ،الاوضة،

 ،أسض علث الكالم ورورة م  الدارسني بع  بأل يطالباا  ا نسلم أن وبإمكاناا ًطن كن لاا
 ارد احل ي ة يف هو هاا ار صود ،الل دم، بان ااقرار م  أو الل دم،ف ،أسض علث ال لاوضة،ا

 ،العام، باالسلخدام مرت  اً  ،الل دم،  صطلح احل اظاا يكون احلالة هلن ويف فحسبف ،نضة،
  1ثانية. ناحية م  الكلمة للن أن سوم ارسلمني العرا ار كري  وباسلخدام ناحيةف م  للكلمة

                                                 

 .16د. فومي جدعان: أسض الل دم    1



221 

 

 والتقدم النظام رابعاً(:

 بثثثني أا احلركيثثثةف والصثثث ة االسثثثل رار بثثثني مثثثا توفيثثثإل علثثثث ياطثثثوا اردنيثثثةف ا لمعثثثات تعريثثثف  ن
 السثثثثلطة مثثثث  الاثثثثو  كلثثثث  هثثثثي السياسثثثثية السثثثثلطة لكثثثث  الل ثثثثدمف ودواعثثثثي الاظثثثثامف  ا احلاجثثثثة

 اردنية. با لمعات اقا  االجلماعيةف
 ا لمث  ودفث  الاظامف م  أدىن حد علث احملافظة مزدوجة: وظي ة  كن تالظرها السياسية فالسلطة

 وجثثدتف المثث  أا ويف آنف كثث  يف السياسثثية السثثلطة ومومثثة الل ثثدمف مثث  ميكثث  مثثا أقصثثث  ا
 يضثثثثم  الثثثثلا ال ثثثثانون قواعثثثثد وتطبيثثثثإل عاوثثثثاف والثثثثدفا  قا مثثثثةف مؤسسثثثثات علثثثثث احملافظثثثثة هثثثثي

 الثلا االجلمثاعي، ،الوسثث هثو اجلثو هثلا اةثاسفال رمارسثة مال مثاً  جثواً  واجلماعات للمواطاني
 عث  الةثروس هلن تلح إل   وما واالسل رارف والدميومة األم  م  الكايف ال در لأل يلوفر أن يابغي
 ولث  للعمث ف  مكانيثة أيثة جيداًف بض هو تبياأل كما هااكف تكون ل  االجلماعي،ف ،الاظام طريإل
  ا عاثثثدها  نسثثثان كثثث  ياصثثثر   ك مدنيثثثةف وأيثثثة  جيابيثثثة اجلماعيثثثة عالقثثثة أيثثثة  كن هاثثثاك تكثثثون
 للح ثثاظ ارالجعثثة السثثب  وحثثدها هثثي والعاثثف والثثبط  السثثلب سفثثب  وتصثثبح لا سثثأل،ف ،العمثث 
 بالل دم. أم  أا دون الب الف علث
 أمثثثا حالثثثاف علثثثث تب ثثثث ارؤسسثثثات ألن ونا يثثثاًف كثثثامالً  نظامثثثاً  لثثثيض االجلمثثثاعيف الاظثثثام لكثثث 

 اللحظثثة يف السثثا دة اردنيثثة بصثثمات دا مثثاً  حيمثث  ال ثثا م فالاظثثام نففللغثث االجلماعيثثة العالقثثات
 االجلماعيثة والبثىن األلثول ألثبحت كلمثا الل ثدمف سثلم يف اردنية ارت ت وكلما فيواف أقيم ال 
 1االجلماعية. العالقات لواق  اسلجابة أق 

 وباثثثان ارثثثدين جلمثثث للم اللحليثثثة البايثثثة بثثثني اللثثثواكن ف ثثثدان أو اللباعثثثد مثثث  نثثثو  كلثثث  عثثث  يثثثاجم
-  مونيثأل المانويث  البار  اللعبن حسب - ماف حدّ   ا دا ماًف هو قا م نظام فك  للاف ال وقيةف

 مسثثثلدميةف بصثثثورة واللطثثثوير واللجديثثثد االثثثال. يطالثثثا أن يابغثثثي فارؤسسثثثات قا مثثثةف فووثثث-
 حية.االال ارومة إلن لل يام الالكمة الوسا   متل  السياسية السلطة ووحدها

                                                 

ف ماةثثورات 3ف س1982جثثان وليثثام البيثثار: السثثلطة السياسثثيةف ترمجثثة اليثثال حاثثا اليثثالف بثثنوتف بثثاريضف  1
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 الثزم ف مثرّ  علثث باسثلمرار لثاعأل ويفعثاد يصثا  عمث  هثو احل ي ثيف االجلمثاعي فالاظام واقاللة
ل   ال  اجلاهزة ارعطيات م  وليض  هي. كما إا حيف
 أن ال ث  بياومثا؟ مثا يف والل دمف الاظام السياسيةف للسلطة الوظي لان هاتان تلااق  أال لك ف

 بالاسثثثثبة كثثثثلل  احلكثثثثامف علثثثثث السثثثثو  بثثثثاألمر لثثثثيض الثثثثيلنيفاق هثثثثاتني بثثثثني عمليثثثثاًف اللوفيثثثإلف
 الاظرا. الصعيد علث بياوما مجعأل يف لل يلسو 
 يف وال بثات احلركثة مظوثرا نظريلثأل يف يراعي عادما االجلما ف عا  يالقيوا ال  الصعوبة وليست
 الامثوكجي اللصثوير بثني ليجمث  ال يزيثا ي يالقيوثا الث  تلث  مث  باقث  البح ف مووو  الظاهرةف
 وأًثثر  الاظثثام، ،سوسثثيولوجيا تثثدرل ا اهثثات بثثركت وقثثد ن سثثواف للظثثواهر الثثلريرا واللصثثوير
 البثثثىن علثثثث ت ريبثثثاًف دراسثثثلوما اقلصثثثرت ومدرسثثثلأل كوثثثامي فثثثدور الل ثثثدم،ف ،سوسثثثيولوجيا تثثثدرل
 مابثث  اجلمثثاعي،ف ،الضثثمن يةثثك  الثثلا االجلمثثاعي الواقثث  يف األهثثم العاصثثر باعلبارهثثا ال وقيثثة

 فيأل. األساسية الظاهرة وال يمف واعدال 
 البثثثثثثثىن لثثثثثثثبع  أو ف1اللل ا يثثثثثثثة االجلماعيثثثثثثثة للعالقثثثثثثثات اهلمامثثثثثثثا أولثثثثثثثتف أًثثثثثثثر  مثثثثثثثدارل و ثثثثثثثة

 هثثثثلا أن  ا فخلثثثثالف اللعثثثثارض هثثثثلا يلجثثثثاوك أن كثثثثورفيل  جثثثثورش حثثثثاول ول ثثثثد ف2االجلماعيثثثثة
 ألن سثليمف نكث اجلماعي طر. هو والل دمف الاظام بني اللعارض طر. وأن تال ثف قد اللعارض

ثث  حثثني  ا الاظريثثةف مسثثاللأل طثثر. عثث  يلوقثثف لثث  اللاثثاق  هثثلا  مثثدينف المثث  بوجثثود عمليثثاً  حيف
ارلف السياسية السلطة فيأل تاظم  دفث  ويف الاظثامف ح ث  يف بوظي لوا ال يام لا يك   بةك  ومتف
 ،الاظثثام  ثثعار ًملوثثا الووثثعيةف كونثثت أوكسثثت مدرسثثة كانثثت وقثثد سثثوالف حثثد علثثث الل ثثدم

 ت ثثدمي كاتثثأل الوقثثت ويف االجلمثثا ف لعثثا  نظثثرا حثث  ت ثثدمي  ا  ثثد  تالي يثثة داولثثة ف3والل ثثدم،
 الدولة. لرج  عملي ح 

                                                 

أ ثد االهلمثام بالعالقثات  ن مورانو م اًلف يصب جثام احل ثارن علثث مثا يسثميأل ،ارعلبثات االجلماعيثة،ف ويوثلم 1
 اللل ا ية ارلبادلة بني األفراد.

الظاهرة اانسانية يف ك  واق  اجلماعي يف نظر علمال االجلما  اراركسنيف تكم  يف ،عالقات االنلثاش، الث   2
  ددها باية اللجمعات االقلصادية ال   ض ف هي األًر ف حلالة ال و  ارالجة.

 سلعملوا ملاهب ال رن اللاس  عةر ومطل  ال رن العةري ف حلت دلوا الن كلمة ،اللطور،.،الل دم، كلمة كانت ت 3



223 

 

 ،يابغثثي قثثا اًل: كلابثثأل يف البثثاهر بيانثثأل ونثثاق  الا طثثةف هثثلن حثثول كونثثت لثثرأا الن عثثرض ول ثثد
 الل ثدم أمثا ارلحثةف للضثرورات تسثلجيب الث  العمث  وطرا إل وارؤسسات بالعادات الاظام  ديد
 للدرجثة سثوالً  ولثيض الضثروراتف لثلن اربا ثر الثوعي ع  تاجم ال  باالبلكارات  ديدن فيابغي
 يل ثي الثلا الةثعار هثلا والل ثدمف الاظثام الةثون: للةعار بةر. نل دم أن يلصورف أن ميك  ال 
 علثثثث يطثثثرأ الثثثلا يراللطثثثو   ال هثثثو مثثثا ،الل ثثثدم  ثثثيوعاًف األقثثث  ال ثثثول هثثثلا األوثثثوال بعثثث  عليثثثأل

 جبالل.  ثباتأل ع  الصااعية احل بة دراسة تكفف   ما وهلا الاظام،ف
 وألثعبوا ف1األفكثار أعمثإل مث  هثي إاف تبدو ال  البساطة م  الركم علث هلنف كونت فكرة  ن

  ثرش ال الث  اللغيثنات الةمسثيف الاظثام يف الحث   كا ال لكيثةف أًاثثأل ع  أًلها وقد اكلااهاًف
 الطبيعيثةف ال ثوانني عث  دكمثاً  تصوراً  يكون أن  ال عليأل يك  و  الاظامف للا ال ابلة ال وانني علث
 باللات. تغنها يف ثبا ا يظور ال 
 الث  الامثة الاليجثة هثلن هاثاف مث  الاظثامف تع يثد  ثد  كثلل  مثرتبث اللغثناتف تبلغثأل اللا ارد   ن

 الاظثام ي سثد أن ميكث  ال فالل ثدم لللغثناتف تعروثاً  األك ثر اًفأيضث هثو تع يداًف األك ر الاظام  ن ت ول
 بسثنن،ف تثلحكم الث  ال ثوانني  ثرق أن دون معثنّيف طبيعثي نظثام علثث تطثرأ الث  كاللغنات متاماً  أبداًف

 تكلةثثف الثث  السوسثثيولوجية ارعرفثثة اكلسثثاا علثثث  كن ي ثثوم كونثثتف أوكسثثت م وثثوم يف فالل ثثدمف
 هثثثي وهثثلن اركلةثث ةف ال ثثثوانني بلطبيثثإل الاظثثام هثثثلا باثثال مث ومثث  الطبيعيثثثةف مثثاعياالجل الاظثثام قثثوانني
 مثثث  ،ارعرفثثثة الل ايثثة:  ا العلثثثم كاسثثثبة السياسثثةف  ا االجلمثثثا  علثثثم ونسثثبة السياسثثثيف العمثثث  مومثثة
 ال درة،. أج  م  واالسلةرا  االسلةرا ف أج 
 الاظثثام مثث  حيمثث  هثثو أو وحثثدنف امالاظثث  ا الل ثثدم يثثردّ  الثثلا اال ثثان بووثثو.ف يلجلثثث هاثثا مثث 

  ا نظريثثثاًف واللغثثثناتف احلركثثثات بواسثثطلوا تلحثثثول ،فيزيثثثال، االجلمثثاعي فثثثالعلم للل ثثثدمف أساسثثاً 
 هاثثاك يكثثون لكثثي اللحثثوالتف هثثلن تاظثثيم علثثث تعمثث  أن السثثلطة ووظي ثثة ودا ثثم؛ ثابثثت نظثثام
 والعم . العلم م  أسال علث الاظام ترسي أن أا ح ي يف ت دم
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 تاًثل كانثت الث  للل ثدمف الل اؤليثة الع النيثة ال لسث ة أوهام لك  ًض  قد كونت ستأوك  ن
 أوكسثثت كثان والث  ال رنسثينيف عةثر واللاسث  عةثر ال ثام  لل ثرنني البورجواكيثة اايديولوجيثة إثا

 األًن. مت لوا كونت
 سثوري  جثورش بثدأ الث  الل ثدم أوهثام يثردّ  لكي يعم ف أن العةري  ال رن علث كان كم نعلم   

  ديثثثد باامكثثثان أنثثثأل كونثثثت أوكسثثثت تصثثثّور يدحضثثثواف ولكثثثي مف1906 عثثثام ماثثثل باةثثثرها
 يلبثدلف ال دا م االجلماعي الاظام م   ث علث تاطبإل و املةف أكلية قيمة كات طبيعية، ،قوانني
  حيث واألمكاثةف األكماثة كافثة ويف الم ف ك  يف اللطبيإل اك  وباللايل ال لكيف للاظام مةابأل
 فةثثي اًف  ثثي اً  سثثيح إل  الووثثعية،ف ،احلالثثة  ا أًثثناً  اانسثثانية تصثث  حثثني اردنيثثةف ت ثثدم أن ظثث ّ 

 تلث  لث ون تعّكثر لث  واللا اقيالف حدّ  انسجامأل م  سيبل  اللا الاظام هلا ملصلةف وبصورة
 يثثثةالالهوت حاللثثثأل يف اانسثثثاين اللثثثاري  إثثثا اتصثثثف الثثث  الوحةثثثية وال ثثثورات واألكمثثثات الازاعثثثات

 علثثثثم ل ثثثثوانني الوقثثثثتف كلثثثث  اانسثثثثانف جوثثثث   ا كونثثثثت أوكسثثثثت يرّدهثثثثا والثثثث  واريلافيزيكيثثثثةف
 أًالقثثثيف ت ثثثدم بالضثثثرورة سثثثناف وا والل ايثثثةف العلميثثثة االكلةثثثافات أن افثثثرتض وقثثثد االجلمثثثا ف

 اارسثثثلوا لثثثوني فكريثثثة، ،سثثثلطة توجووثثثا وال لثثثوا لللع ثثثو  ع ليثثثة ث افثثثة أن  ا بسثثثلاجة وكهثثثب
 الاثثال ميثثول وتغليثثب باسثثلمرار واجلماعيثثة ال رديثثة األهثثوال ت ثثومي بإمكانثثا سثثيكون فالعلثثم رجثثال

 الثث  اجلوهريثة الغريثزة هثثلن يف كلوثا ث لثأل يضث  فوثثو األنانيثةف ميثولم علثثث لآلًثري  احملبثة الطبيعيثة
  ا اانسثثان يثثدف  الثثلا االل ثثال هثثلا احللمثثيف الطبيعيثثة ركبا ثثا مجيثث  اللل ثثال مع ثثدة نليجثثة هثثي

 كافثة  ثت والع ليثةف واألًالقيثة اجلسثمية حياتثأل حيمث  تطثوير  ا أو ان طثا ف بثال ووعأل  سني
  ..1وماوا، ن سوا جيد ال  ارااسبات بأل تسمح اللا وبال در الظرو 

 مسثثثثل ب  يكثثثثون أن عةثثثثرف اللاسثثثث  لل ثثثثرن األكثثثث  احللثثثثم عثثثث  يعثثثثّ   كونثثثثت أوكسثثثثت كثثثثان ل ثثثثد
 2كهبياً. عصراً  اانسانية
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 تطثثوير ًثثث نايثثة يف احليثثةف الكا اثثات تطثثوير مثث  ي ثث  بركسثثونف تعبثثن حسثثب لبةثثرافا واجلثثاض
 عملثثثثألف فثثثثألن يعمثثثث ف لكثثثثي يعلثثثثم أن لزمثثثثأل و ن الغريثثثثزةف تطثثثثوير ًثثثثث نايثثثثة يف ال العاقلثثثثةف ال ثثثثوة

  ثثث  ًليثثثة أو ق ثثثناً  لثثثيض ارثثثدين فثثثا لم  الطبيعيثثثة،ف ،لل ثثثوانني مبا ثثثرة نليجثثثة لثثثيض باللحديثثثدف
 أو ارعرفثة مسثا   مث  مسثالة أيثة تواجثأل ال فثالغريزة الطبيعيثةف ال وانني وفإل تل ا ياً  أفرادها يلصر 
 لل ثثثوانني تل ا يثثثة حصثثثيلة  كن يكثثثون أن ميكثثث  ال ارثثثدينف ا لمثثث  ونظثثثام السياسثثثةف أو األًثثثالق
 مسثثا   اثثثارة حاجثثة  ثثة كثثان رثثا كثثلل ف األمثثر كثثان ولثثو الثثواعيف للطبي وثثا حثث  وال الطبيعيثثةف
  كا الاحثث ف أو للامثث  مدياثثة هاثثاك ولثثيض احليوانيثثة؛ ا لمعثثات يف ت ثثدم مثث  فمثثا والل ثثدمف الاظثثام
 الاظثام فثألن السياسثيف العمث  يف وارةثاركة السوسثيولوجيةف ارعرفثة باقلاثا  يوثلم اانسان كان

 هثثلا يف كافيثاً  ولثيض يصثاعألف أن عليثثأل عمث  هثو بث  لثألف بالاسثثبة طبيعيثاً  معطثث لثيض االجلمثاعي
 ال ثوانني مث  والاحث  ال لكيثةف ال وانني م  الاجوم ،تاساق، كما الطبيعة، م  ،ياساق أن الفا 

 للبيولوجيا. الطبيعية
 الطبيعيثة ال ثوانني يسثاير أن عليثأل ألن فليض يعم ف لكي يعلم أن اانسان علث يلوجب كان  كاً 

 ن سثثألف مثث  جيعثث  نأ عليثثأل ألن بثث  إثثا(ف يلثثمّ  أن دون وجثثألف ًثثن علثثث يطّب وثثا )الامثث  فحسثثب
 ومالكوا،. الطبيعة ،سيد ديكارتف ي ول كما

 بثثأل اقثثا  عملثثأل لكثث  )بثثاكون(ف أطاعوثثا،  كا  ال الطبيعثثة علثثث يلغلثثب ال اانسثثان أن لثثحيح
 و ويلأل. الاظام باال علث   ا اللطورف علث ي وم ال اردنية ت دم ألن  ويلواف يف هو كإنسانف

 ولضث  ماأل ولا  جنو  را لض  فاح  اامكانف  روس م  يوالوع ارعرفة تغدو العم ف إلا
 وعاثثدما آنف يف اكثث ،  ثثيل ،كثث  وهثثم ومثث  ال ثثدرف وهثثم مثث  الاثثال يلحثثرر و ّولثثألف نعلثثم مثثا

 هثثلا عثث  يثثاجم بال عثث ف بثثأل ي ومثثوا أن ميكثث  مثثا  ثثّدد الثث  احل ي يثثة الةثثروس علثثث وعثثيوم يل ثثلح
 الطبيعثثة علثثث سثثياد م يسثثلعملواف أن ميكثثاوم الاثثال نأل ارسثثؤوليةف يف اتسثثا  أًالقيثثاًف اللحثثررف
 أووثثاعوم  سثثني يف كمثثا واللعاسثثة األن ثثاض  ميثث  ويف الباثثال يف كمثثا الثثدم يف لثثا،ف ومتلكوثثم
 عكثثض علثثث األمثثر يصثثبح األًالقيثثةف للمسثثالة حثثالً  ت ثثدم ال كا ثثاف يف واردنيثثة سثثعاد مف و  ثثال
 ت دم بالضرورة رافعةف ارعرفةف يف ت دم ك  أن ولو كمةفواحل اللع   علث اانسان ففطر لو كل ف
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 عاثثثثأل ك لثثثت مثثثا وهثثثثلا جيثثثدف عمثثث  علثثثثث للحصثثثول تك ثثثي ال وحثثثثدها ارعرفثثثة لكثثث  الثثثوعيف يف
 .1ارل ا لة الع النية

 كثا   كلث ف  ا  وثافة هثوف و  ثا ف ثثف وحي  وثا األفكثار يع   كا ااً  الواق ف يف اانسانف ليض
 نةثثثاس أيضثثثاً  هثثثو بثثث  علمثثثيف دثثث  نةثثثاطاً  لسثثثي السياسثثثي ونةثثثاطأل ألفوان عاالتثثث أهثثثواؤن لديثثثأل

 ال ثواننيف هثلن وللطبي ثات وحدهاف الطبيعية، ،لل وانني م لوحاً  ح الً  ليست والسياسة عاط يف
 2وال يم. للعواطف مسر. أيضاً  لكاوا
 عثث  مفوالل ثثد الاظثثام السياسثثيةف السثثلطة وظي ثث  بثثني اللاثثاق  نظريثثاًف  ثثّ ف أن بإمكاناثثاف كثثان
 تب ثثثث فارسثثثالة )مثثثاركض(ف الل ثثثدم علثثثث الاظثثثام أو )كونثثثت(ف الاظثثثام علثثثث الل ثثثدم قصثثثر طريثثثإل

 االجلماعي الاظام جوةف م  وهااكف واجلماعيةف ال ردية األهوال تدً  بسبب عملياًف مطروحةف
 أداهثثثا الثثث  اقثثثدمات بسثثثبب  ثثثرعيةف  نةثثثا أل عاثثثد كانثثثت بامليثثثاكات دا مثثثاً  يلملثثث  الثثثلا ال ثثثا م
 عدميثثثة ألثثبحت لكاوثثثا د ثثةف مطالثثثب   يثثإل وثثثرورة بسثثبب أو ارثثثدينف ا لمثث   مثثثو  عثث بال 

 مثث  وهاثثاكف هرمثثةف مؤسسثثات ورالهثثا  لثثف بثثدأت الثث  االجلماعيثثة العالقثثات تطثثور مثث  ارعثثىن
 ارلزايثثد اللباعثد عث  تعث  الثث  ارلطلبثات بعث    ثبا  دا مثاً  يسثثلدعي الثلا الل ثدم أًثر ف جوثة
 مووثثوعات هثثي ارلطلبثثات وهثثلن االمليثثاكاتف هثثلن لكثث  اللحليثثة،ف ،البايثثة و قيثثةال و  البثثىن بثثني

 بثثثثني لثثثثرا  عمليثثثثاً  يرتمجوثثثثا والل ثثثثدمف الاظثثثثام بثثثثني الاظثثثثرا اللعثثثثارض أن حثثثثدّ   ا اجلثثثثامح لللعلثثثثإل
 مسثثثلرتة دا مثثثةف معركثثثة و ثثثة ارطالثثثبف ألثثثحاا وبثثثني مجاعثثثات(ف أو )أفثثثراداً  االمليثثثاك ألثثثحاا

 السثلطةف رمارسة الل لني رؤيلني يف يلم الن سياسينيف ا اهني تض  ًرفآ حيااً  وظاهرة حيااًف
 .3الل دم  ا احلاجة يغلب اللا واال ان الاظامف  ا احلاجة يغلب اللا اال ان لوجأل: وجواً 

                                                 

للاس  عةرف ع النية ألحاا اروسثوعة ال رنسثينيف هلن الع النية خبالةف هي ع النية ال رنني ال ام  عةر وا 1
وألحاا ارلهب الا سي اانكليزف أما ع النيو ال رن الساب  عةرف كديكارت وهوبض وسثبياوكا فكثانوا أقث  

 ا رافاً م  هؤاللف وجالت ت اؤلية ليبايز تد   اراعطف.
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سياسية واجلغرافيا االنلخابيثةف أظوثر فرانسثوا كوكث  هثلي  اال ثاهني الر يسثيني اللثلي  يف أًاثأل ع  األحزاا ال 3
أ ار  ليوما اسم حزا الاظام واسم حزا احلركة. ور ا كان م  الواجب أن نزيد عليوما حرا الرجعية اللا 
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 حثاجزاً  ت ثف أو  ركثأل الث  السياسثية للسثلطات خيضث  مثا باسثبة للمدنيثةف احل ي ثي فالل ثدم لثلا
 فالسثث ة  يلثثأل الثثلا ارلصثث  الثثادر االنل ثثال وكلثث  للاظثثامف اراسثثجم اللطثثور كلثث  لثثيض دونثثألف
 يثلم وأنثأل مل طث ف ًثث كو الل ثدم أن علثث اللثاري  بثره  ف ثد عةرف واللاس  عةر ال ام  ال رنني
 فثثرتات وهاثثاك جديثثدف لاظثثام فباثثال ثثثورة تع بوثثا ملاكمثثةف فثثرتات  ثثة ومراحثث : كمايثثة فثثرتات علثثث

 تال ثثث  ال ثثثرتاتف هثثثلن و بثثثان اال ثثثاللف  ا الاوايثثثة يف ت ضثثثي ألحيثثثانفا بعثثث  وتراجثثث  سثثكونف
 الثثثثرمف فيوثثثا ويثثثثداّ  حالثثثاف علثثثثث فلب ثثثث ارؤسسثثثثات أمثثثا حثثثثالف  ا حثثثال مثثثث  اللحليثثثة، ،البايثثثة

 األكمثةف ببدايثة يثؤكن اثا ملزايثدة  صثاعب عليوثاف ااب ثال داولثة يف السياسثيةف السلطة وتصطدم
 احلثثثاكمنيف لثثثد  قثثثوا با ثثثوك يلملعثثثون الثثثلي  أو االمليثثثاكف األثثثحا مثثث  حيكمثثثون الثثثلي  لكثثث 
  ا كلثث  عاثثد السثثلطة وتلجثثأل ف1االجلماعيثثة البثثىن  لثثال.  ا يوثثد  تغيثثن أا وجثثأل يف ي  ثثون

 يثلم الث  اللحظثة  ا الل ثدمف دفث  يف وظي لوثا حسثاا علثث الاظامف ح   يف وظي لوا اسلعمال
 ال ورة. وتبدأ اللواكن ف دان فيوا

 ألثثثحاا وخيسثثثر ارلزايثثثدةف ارطالثثثب وثثثغث  ثثثت االن جثثثار أو لال ثثثالل تلعثثثرض سثثثاتفارؤس
 وظي ثة ال ثدميف الاظثام تصث ية أثاثال يغلبونف اللي  ارطالبنيف لصاعم السياسية السلطة االملياكات
 الاظثثثثام و قامثثثثة اجلديثثثثدة ارؤسسثثثثات  نةثثثثال عمليثثثثة يف مثف مثثثث  ويلولثثثثلون الاظثثثثامف علثثثثث الل ثثثثدم

 أن بعثثد للمطثثالبنيف اروجوثثة الاخبثثة  ن مث معثثاًف الثثوظي لني مجيثث   ا وت بيلثثألف يثثداجلد االجلمثثاعي
 عثثث  اللا يثثثب تبا ثثثر ًثثثدماتف مثثث  أدتثثثأل مثثثا األمثثثرف أول ي رهثثثاف امليثثثاكات علثثثث بثثثدورها  صثثث 
 هجمثات وثد اجلديثد الاظثام علثث واحل ثاظ االمليثاكاتف إثلن االحل ثاظ لثا تك ث  ال  الوسا  
 تغنات. م  اللحلية الباية علث طرأ قد يكون اا مبالرك جددف مطالبني
 احلثثثثثاالت ،قثثثثثانون يف كونثثثثثت – ظّاوثثثثثا ماط ثثثثثي تطثثثثثور قضثثثثثية ال جدليثثثثثة عمليثثثثثة  كاً   نثثثثثا

 بثثاًلال  خيللثثف السياسثثية السثثلطة تلعبثثأل الثثلا فالثثدور اللثثاري ف لاثثا ي دمثثأل – الثث الث،
 آًثثرف حياثثاً  تفوتسثثلمي جديثثد اجلمثثاعي نظثثام باثثال وتوجثثأل تبعثث  حياثثاًف فوثثيف الظثثرو 

                                                                                                                                            

يابغثثي أن  يثثز يف  يثثرف  الاظثثام ال ثثا مف ويثثرف  ال ثثورة علثثث حثثد سثثوالف مبلغيثثاً العثثودة  ا نظثثام قثثدميف كثثلل 
 حزا احلركةف بني ألحاا اال ان االالحي وال وريني.

 ف اجلزل األولف ال ص  ال اينف ،مترد الابالل،.1938ماتيزف ال ورة ال رنسيةف  1
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 مث  جيعث  الثلا االجلماعيثة العالقثات تبثدل م  الركم علث ال ا مف الاظام ع  الدفا  يف
 عليوثاف يسثلولون الثلي  قبث  مث  أًثناً  السثلطة تسثلعم  وقثد قا مثة؛ فووثث ال ا م الاظام

 1و س اطوا. ال ا مة ارؤسسات قلب يف
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 الرابع البحث

 بيالعر النهضوي الـحضاري الـمشروع سمات

 

 هثثثلا لثثثياكة  ا احلاجثثثة  ثثثو العثثثرا ار   ثثثني  مجثثثا  هثثثي أمهيلوثثثاف ونظوثثثر عليوثثثا نثثثدل تثثثة أول
 ارةرو .
 مركز  ليوا دعا ال  1عرل، نضوا حضارا ،مةرو  ندوة اطث  ا ناظر حني أناا كل  وبيان

 حثثني ف26/4/2001 حث  23 مث  بثثارغرا فثال مدياثة يف لالنع ثثاد العربيثة الوحثدة دراسثات
 مث  وتاطلثإل ارةثرو  إثلا تلصث  األفكار م  عدداً  تلضم  ت دميأل أن جند احلدث كل   ا ناظر
 هثثلن يف ًاجثثة العثثرل الثثوط  أن علثثث العثثرا والبثثاح ني ار   ثثني مثث   مجثثا  ،هاالثث  بثثان ال ثثول
 ،.2جديد عرل نضوا حضارا مةرو  لياكة  ا الراهاة اللارخيية اللحظة
 وقثثد ارةثثرو ف هثثلا لثثياكة  ا ًاجثثة وطااثثا أن علثثث العثثرا ار   ثثني   مجثثا  هثثي األوا فثثال كرة
 ،اسلةثثثرا  مثثث  العربيثثثة الوحثثثدة دراسثثثات مركثثثز  ليثثثأل انلوثثثث ،مثثثا مي ثثث  كلثثث  أن الل ثثثدمي أووثثثح
 السياسثثثثية الليثثثارات تلباثثثان كوثثثلا مةثثثرو   ا احلاجثثثة عثثثث  عثثث  حثثثني العثثثرل،ف الثثثوط  مسثثثل ب 
 يف ، لثثث اامجثثا  كلثث  أن الل ثثدمي أووثثح كمثثا األمثثةف مجثثاهن حولثثأل مثث  وتللثثف لألمثثة الر يسثثية
 الثثثثوط  أرجثثثثال اللثثثثف يف البح يثثثثة وارراكثثثثز ال  افيثثثثة ارؤسسثثثثات ع ثثثثد ا الثثثث  ارلعثثثثددة الاثثثثدوات
 3العرل.

 ال  األمة أباال توافإل  رة أنأل هي و ارةرو  تات م  ر يسة تة  ا تةن هلن اامجا  فكرة  ن
 عاثثثد أيضثثثاً  اامجثثثا  هثثثلا يلجلثثثث أن يعثثثين وهثثثلا لثثثياكلألف يف وأحالموثثثم  راد ثثثم فكرهثثثا يسثثثللوم
  ثا األمثةف يف واالجلماعية السياسية الر يسية للليارات ا لة حصيللأل تكون ًي  ارةرو ف تا يل
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 ارركثز حثر  مث  الل ثدمي يف جثال مثا علثث واللي اليثة، واليسثارية وااسثالمية ال وميثة الليثارات فيوا
 1كل . علث
 أو فرد م  ف بأل ي وم كهين  س اس د  ،ليض أنأل الاوضوا احلضارا للمةرو  ال انية السمةو 

 الواقثث  أرض علثثث يلجلثثث مةثثرو  هثثو مثثا ب ثثدر األمثثةف بةثثان ارعايثثني مثث  أفثثراد م   ثثني اموعثثة
 2واقلصادية،. وث افية سياسية حركة لل اعالت كالاش
 علثث الواقث  مث  الل اعث  نلثاش أنثأل ويعثين ةرو فار تات م  أًر  تة  ا تةن األًنة فال كرة
 رلطلبوثثاف اقضثثو  ي ثثرض لثثيض الل ثثاعالتف هثثلن حصثثيلة يعكثثض  ك فارةثثرو  ا مثثو ف لثثعيد
 ناوث  ال  العليا ار   باسم و اوكها  جيالف بةك  حصادها بلورة إد  ولك  الواقعيةف باسم
 الوقثو  ال  اوكن ويسلود   جيال الواق   م الل اع  هلا فإن وهكلا   ي وا،ف أج  م  العرا
 فيأل. الوقو  وبني الواق  فوم بني كبن وال ارق فيألف

 ماوثثا كثث  يف ويةثثود  راحثث  ميثثر ارثثد ف طويثث  عمثث  هثثو احلضثثارا ارةثثرو  يف ال ال ثثة والسثثمة
 ثوبثثأل يف اليثثوم وهثثو وثانيثثةف أوا نضثثة العثثرل الاوضثثوا احلضثثارا ارةثثرو  عثثر  ول ثثد نووثثاًف
  ثثثعارها كثثثان الثثث  األوا الاوضثثثة بثثثدرول مسثثثلحاً  ال ال ثثثة العربيثثثة الاوضثثثة أبثثثواا ،ي ثثثلح اجلديثثد
 االسثثل الل تثثدعيم  ثثعارها كثثان الثث  ال انيثثة والاوضثثة األجابيثثةف واليماثثة االسثثلعمار مثث  اللحثثرر
 ارسل لة،. اللامية وتاسيض الوطين
 اررحلثثثة ويف واللطثثثويرف االسثثثلمرار هثثثي ارةثثثرو  تثثثات مثثث  ثال ثثثة تثثثة  ا تةثثثن ال ال ثثثة وال كثثثرة
 ال دميثة اللطثورات مث  أًثر  ناحيثة مث  وان طاعاً  ناحيةف م  اسلمراراً  مي   ، ك للمةرو  اجلديدة

 وا لم ،. السياسة ع 
 االعلبثار يف ألًثلها نعيةثأل الثلا العصثر بابعاد ااحاطة تسلود  وق ة  ااسبة االن طا  وهلا
 3ارةرو . تطوير عاد
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 الـخامس ثالبح

 العربي الـحضاري التجديد

 التية: ارواوي  هاا سالااول
 التاريخ عبر العربية الـحضارة تـجدد األول: الفرع

 ال جوهريثة تثة اللجثدد أن وهثي جوهريثةف ً ي ثة لاثدل ارووو  هلا باا قرعاا ل د احل ي ة ويف
  العربية. اللات يف عروية ل ة
 وأوا األمثثمف مثث  أمثثة تثثاري  فيوثثا يةثثاركأل أن قثث  العثثرل لثثاري ال يف ميثثزات هاالثث  أن كلثث  وبيثثان
 عاثثأل ارلحثثدث العثثا  كثث  كثثان الثثلا الوقثثت كلثث   ا قدمثثأل ويعثثود قثثدميف أنثثأل تارخياثثا يف اريثثزات
  الساد. نر وحوض الرافدي  وحوض الاي  حوض هي األرضف م  ثالث ب ا  يف ياحصر

 وهثثثي اللارخييثثةف موجا ثثا بثثاوا اجلزيثثرة يف لعثثراا يعيةثثأل الثثلا ال ثثدم يف اروكثث  العصثثر كلثث  يف
 تلثثث  تلبثثث  ولكثثث  اجلزيثثثرةف حيثثثاة يف األوا تكثثث    أنثثثا يف العلمثثثال يةثثث  وال األكاديثثثةف اروجثثثة

 اللاري . قب  ما ظلمات  ا جيرنا لا الساب ة اروجات
 اقثث ووثعاا ولثو لنفهث الاثال يوم ح  ال دمية الغزوات تل  مال اللجدد تارخياا يف ال انية واريزة
 ارت ثثا  ت ثثاوت خيللثثف أا تثثواترنف خيللثثف ال مثثمف ك ثثن ماحايثثاً  لوجثثدنانف العثثرل لللثثاري  البيثثاين
 األلثف مالصثف ماثل يبثدأ  نثأل مل طث ف كن ولكاأل الزم ف حسب الصغر  وناياتأل العظمث نايلأل
  ثو واألًثر   حثداها بثني مثا مثد  مللابعثة حضثارات أو كبثلبات يف ويسلمر اريالد قب  الرابعة
 1.االسل رار مواط   ا الصحرال تغادر بةرية  وجة وثبة ك  وتلميز قرونف عةرة
 أطثثثرا  يف الطبيعيثثثة األحثثثوال  اللمثثثة أا اجلغثثثرايف بالعامثثث  ي سثثثر قثثثد العثثثرل اللثثثاري  كثثثان و كا

ضو  احلضارة ال يام اجلزيرة  كان  كا النف ماأل أك ر األحوال للن ال دمية األكمان يف اانسان ًو
 العربيثة الثلات يف ألثلية عاالثر  ا يرجث  أن جيثب العثرلف الوجثود لثلا ارلجدد االسلمرار كل 
 مث  جانبثاً  تواترهثا يف فلح ثإل اسف سياسي أو اقلصادا أو ديين بسبب اكاا ا بتللو ال  احلية
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 ح ثثثإل الةثثثك  لافبوثثث متثثثوتف ال لكاوثثثا فلوثثثدأف تعثثثود مث حضثثثارةف بةثثثك  فلظوثثثر العربيثثثةف قيموثثثا
 1عارية. حضارات ست ماوا حضارات سب  العرا
ون ارثثثده ف اقصثثثب هثثثلا مثثث  أمثثثر  العثثثا  يف تثثثاري  مثثث  ومثثثا  احلضثثثارة يف نظثثثروا حثثثني فثثثارؤًر

 كثن علثث انط ثات مث قثرونف عدة ومضت ألنا اليونانية األعجوبة ،رياان، بلسان توها اليونانية
 رجعة.

 تيثار تدً    الصني حضارة لك  الصنيف تاري  اسلمرارن ويف دمألق يف العرل اللاري  يةارك قد
 ارلوسث. األبي  البحر بات كالت وما كانت وال  إاف الن    نعي  ال  العارية احلضارة
 العربية األمة أعمال   ارنة اريزة هلن وتظور  نةا يةف بطولة كو أنأل العرل اللاري  يف ال ال ة واريزة

 اللارخيي. الوجود ويف الطبيعية الةروس يف  اركلوا ال  الباقية مماأل باعمال
  ا والصثحرال البثداوة مث  خيثرش أنثأل ركثم كزاهثاف الث  احلضثارة ًثّرا فثلح أو عرل املداد م  فما
 وأ ثثثد ماثثثأل أعلثثثث مثثثدين مسثثثلو   ا احليثثثاة مثثث  بسثثثيث مسثثثلو  ومثثث  والزراعيثثثةف اردنيثثثة اثثثاطإلار

 تع يداً.
 علثثث باثثوا والراميثثون األكاديثثةف احلضثثارة ورثثثوا والعموريثثون العيالميثثةف احلضثثارة اثثواتب فاألكثثاديون

 الضثثمانات مثث  وثثماوا وكثثم و يثثرانف ومصثثر الةثثام فلحثثوا وارسثثلمون والعثثرا الكاعانيثثةف األسثثض
 اللخريثب عث  وع ثت ال ثلح لثا تيسثر بدويثة أمثة جنثد ال بيامثا حضار اف م  أًلوا وكم ألهلواف
 فكثثثان البةثثثراف للجثثثاض  فاثثثال كثثثزوات كانثثثت ارغوليثثثة فثثثال لو. عووثثثلألف حثثث  طثثثويالً  وانلظثثثرت
 مثديالوم م  خبار  أه  خيرش أن جلاكيز ويلل الرا،ف ،قمة يدعونأل الاال  كا أتيال لدر ياةر.
 أال مث وبلثث ف ومثثرو ترقاثثد يف كلثث  ويكثثرر بثثلًمف يثثامر مث ارليثثون علثثث ياي ثثون وهثثم السثثو   ا

 ببغداد؟ هوالكو ح يدن ألفعل ما أيضاً  نللكر
 علثث حضثار م باثوا   ثا اليونثانف بالد بداو م يف كزوا حني ااكريإل وهو أيضاًف ن دمأل ثان وم  

 اقثامض ال ثرن يف الرومانيثة احلضثارة حطموا اجلرمان وكلل  والكريليةف اريدية احلضارتني أن اض
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 احملصول وكان واابدا ف اانةال و  احلضارة رو. فيوم ا وت ح  عام ألف وانلظروا اريالدا
 كالع مانيني. ل راً  األمم لبع  احلضارا

 ونثثابليون كاالسثكادر اللثاري  يف ا لجلثثة األتثال بثني يكثثون ال أن ارعثىن كات ارالحظثات ومث 
 يف كثنهم مث  أك ثر جنحوا ألنم ا لوروا   ا هؤالل ألن عرلف اسم وقيصر وتيمور وجاكيز ودارا
 األرض وكرّا  احل ي يثثثةف احلضثثثارة باثثثاة ا وثثثولني األبطثثثال جنثثثد بيامثثثا الاثثثالف مثثث  عثثثدد أكثثث  قلثثث 

 كلوثثم ال ثثواراف ولثاا  احلسثثاا ومبلكثرا الطثثب ومؤسسثة ال ثثوانني وواوثعي األديثثان ونا ثرا
 الن. عليوا العراف     يا ال  الرتبة هلن علث نةاوا   ا

 عربيثثة  نسثانية ًلثثإل هثي ًالثثدة رسثالة وكو رسثثالة كو أنثأل العثثرل اللثاري  يف الرابعثثة فثاريزة وأًثناًف
 البةرا. السالم أسال علث ت وم
 يف قياموم ولع  الرسالةف هلن مح   ا العرا دفعت ال  بالعوام   يث أن نسلطي  لساا

 احلضارات اللف بني األوسث اركان واحلاللم والغراف الةرق بني ال كمل علث جزير م
 ل يام الادسي احمل  جعلوم وحبةيةف ومصرية ورومانية ويونانية وفارسية يةهاد م  ال دمية
 و  ا الظوورف يف واحداً   كالً  تاًل   العربية الرسالة هلن أن علث الةاملةف اانسانية األفكار
 مال أًل ا ال  األ كال  خللف العرا رسالة نللب  أن ونسلطي  ملعددةف أ كاالً  أًلت
 يا : ماك اللاري  فجر
 متود مبلكرات بةك  العربية احلضارات أول يف الاور  ا طري وا تللمض الرسالة هلن بدأت
 يد علث وال وانني احلساا ووو  السورا الساح  يف الكلابة كابلكار البةرا للل اهم
 أوجدها ال  اللجارية الصالت تل  يف وأر  أقو  بةك  العرا رسالة ظورت مث البابلينيف

 عزلة م  لللخ يف البالد اللف بني واللدمريون واألقباس واليمايون والراميون  يونال ياي
 اانسانية هلن بأل ظورت  ك  وأقو  أرو  لك  حضارا اف بني وللوساطة البةرية اجلماعات

 دمد ح  موسث مال بعضاً  بعضوا يلمم ال  العربية الابوات تل  يف الديين الةك  هو العربية
 السالم. عليوما اهلل عبد ب 

 بثوكا وال الصثني يف كون و ثيول يعرفوثا فلثم أًثر ف حضثارة أيثة يف توجد   عربية ًالة والابوة
 عاثثد مبكثثرة ظوثثرت و  ثثا الكثث  ف اانسثثانية الرسثثاالت كوا مثث  كثثنهم وال الاثثد يف براهامثثا أو
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 عاثثثثد كثثثث ول  بثثثثراهيم ولثثثثحف الزبثثثثور يف ظوثثثثرت كمثثثثا األوا أ ثثثثكالا عاثثثثد ن ثثثثف وال العثثثثراف
 .1الك   أ كالا
 اللوحيثثد ظوثثر حثثني ديثثين بةثثك  اقالثثة  نسثثانيلوا العربيثثة الثثرو. إثثا أبثثركت كبثثنة داولثثة وأول

 بعثد ما يف بأل بةر اللا العاري لللوحيد ومتويداً   رهالاً  اللوحيد هلا كان وقد احملدودف اروسوا
 الةثثثعوا جلميثثث   لثثثأل  ا احثثثدو   ثثثعب  لثثثأل مثثث   سثثثرا ي  بثثثين  لثثثأل ،يوثثثون، ن ثثث   ك عثثثامولف الاثثثل

 والرمحة. األبوا العطف  لأل أيضاً  وجعلأل ارؤماةف
 أن علثثث وحثثدنف واحملبثة بالسثثالم بّةثثر الثلا ارسثثيح  ثخال يف أًثثر  مثثرة الرسثالة هثثلن بثركت مث

 يف كاك  ك كانثثثثت الرومانيثثثة ال ثثثوة ألن سياسثثثياً   ثثثكالً  تاًثثثل   ارسثثثيح يثثثد علثثثث الرسثثثالة هثثثلن
 أوجوا.

 اكاا ثثا قمثثة العربيثثة احلضثثارة بلغثثت كمثثا والاضثثوف ال ثثوة يف كمالثثا قمثثة الرسثثالة هثثلن بلغثثت مث
 ي ثول كمثا يديثأل ف بثني رثا إمصدقاً  ااسالمي الدي  فكان اهللف عبد ب  دمد بظوور و بداعوا
 والعيسوية. اروسوية يف بدأ اللا االي للاامول ملمماً  أا الكرميف ال رآن
 وااجنيثثث  اللثثثوراة يف جنثثثدن الثثثلا يف الثثثديين العثثثرل ااميثثثان لثثثلل  يثثثإلالعم ارعثثثىن لاثثثا يلضثثثح وهاثثثا

 الالحثثإل علثثث ماوثثا السثثابإل وحييثث  بعضثثاً  بعضثثوا يثثلمم السثثماوية فالكلثثب السثثوالف علثثث وال ثثرآن
 وبالعكض.

 فكثان الةك ف إلا ال دمية األوقات تل  يف الةاملة اانسانية لرساللوم العرا وعي ظور ول د
 أن كمثثا وال ثثرآنف اهلل عبثثد بثث  دمثثد بابثثوة وتابثثئ متوثثد واألناجيثث  لمسثثيحيةفل ميوثثد أ ثثعيا سثث ر

 بةثك  اانسانية العربية الرسالة هي ال  الدياية الرسالة يف الوحدة هلن  ا تةن ال رآنية اليات
 الثثلا األمثثي الاثثل الرسثثول يلبعثثون إالثثلي  تعثثاا: قولثثأل الكثثرمي ال ثثرآن ويف فيثثألف لالللبثثال اثثال ال
 وااجني  . اللوراة يف عادهم مكلوباً  ونألجيد

 بثالل و ،  ال أعجمثي علثث لعثرل فض  ،ال أن وككر رساللأل عارية أعل  ااسالم أن م  وبالركم
 بثثالركم  ًثثوة ف ارؤماثثون إ  ثثا أت ثثاكم ف اهلل عاثثد أكثثرمكم إ ن تثثراا، مثث  وآدم لدم ،كلكثثم

                                                 

 .104د.  اكر مصط ث: اررج  السابإل    1
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 مادة ،العرا في ول الواوحة عروبلأل ع  خلثيل ال العربية ألاللأل ي  د ال ااسالم فإن كل  م 
 العرا. دي  ،اررولة الكرمي الرسول وي ول ااسالم،ف
 فثرتة بعثد فثرتة االتصثال دا مة أبداًف ملجددة أبداًف حية روحاً  اربد  تارخيوا يف العروبة لاا وتلجلث
 هثثثلن  ا  ثثث  أنثثثا  ال الزمثثثانف حسثثثب رسثثثاللوا أثثثثواا بثثثدلت ولثثث   واانسثثثانيةف الكثثثون  عثثثاين
 أمثام الصثحيحة احلثرة  سثؤوليلأل الةثعور  ا اليثوم مثدعو العثرل والةعب  وناف ول  أبداً  الرسالة
 مث  أك ثر ماثل العثا  نصثف مث  أك ثر تركاا وال   عللوا قلوباا يف  م  ال  اقالدة الرسالة هلن
 الك  . ب يموا يدي  ساة ألف
 الدولثثثة أيثثثام ويف األول ااسثثثالمي والعصثثثر ااسثثثالمية يثثثةالعرب احلضثثثارة  ن ال ثثثول  ا حاجثثثة وال

 الجثثثرا الرابثثث  ال ثثثرن يف أوجووثثثا فبلغثثثت ملصثثثاعداًف  ثثثدداً   ثثثددت العباسثثثيةف والدولثثثة األمويثثثة
 دمثد أيثام ماثل واسثل اقت الع مانيثةف السثلطاة أيثام ًبثت مث األنثدلضف يف حضثارية ق زة وعرفت
 علثثث عةثرف اللاسث  ال ثثرن ماثل جديثد مثث  انبعثاثوا اللجثدد سثثبي  يف وناوثلت مصثرف يف علثي
 ور ثثيد عبثثدن ودمثد الةثثدياق فثارل وأمحثثد الطوطثاوا ورفاعثثة اللونسثي ًثثن أم ثال ا ثثددي  يثد
 وسواهم. أرسالن و كيب الكواكل الرمح  وعبد روا
 ميثثثدان يف اللجثثثدد عثثث  والثثثدي ف ال  ثثثأل ميثثثدان يف اللجثثثدد ي صثثث    عامثثثة بصثثث ة اللجثثثدد وهثثثلا

 عثث  بثث  والطبيثثةف والكيميا يثثة وال يزيا يثثة الرياوثثية والعلثثوم واألًثثالقف والداا وال كثثر ال لسثث ة
 ال رنسثي الباحث  جعث  الثلا األمر ارخلل ةف با كالأل اللجريل البح  ميدان يف الرا   اللجدد
 العربية،. ارعجزة اسم ااسالمية العربية احلضارة علث يطلإل فاجنر
 واللجربثثثة وارةثثثاهدة ارالحظثثثة حثثثول أا األ ثثثيال حثثثول يثثثدور  ثثث الع جعلثثثت الثثث  ارعجثثثزة تلثثث 

 احلضثارة يف ن سثأل حثول يثدور كثان أن بعثد الطبيعيثةف الظثواهر اسثل رار وحثول ارخلل ة با كالا
 اليونانية.

 وسثواها ال وطيثة ال  افثات وبثني ااسثالمية العربيثة احلضثارة بثني ال  ثايف اللثاري  ولثد األنثدلض ويف
 الثثدنيا علثثوم  ديثثد أكمثث   ثثو علثثث فيثثأل جنثثد ورا ثث ف فثثل حضثثارا  ثثدد مثث  ةسثثا د كانثثت الثث 

 كلابثثثأل يف األندلسثثثي الةثثثاطل اامثثثام و ا ر ثثثد ابثثث   ا نةثثثن أن وحسثثثباا معثثثاًف الثثثدي  وعلثثثوم
 ارواف ات.
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اللثثة  احلضثثارا ارسثثل  سثثلكت  ثثددها يف ااسثثالمية العربيثثة احلضثثارة  ن ن ولثثأل أن نثثود مثثا ًو
 ااسثثثالمية ال  افثثثة ميثثثادي   ثثث  ويف احليثثثاة اثثثاالت  ثثث  يف اللجثثثدد وهثثثو فواقصثثثيب الطبيعثثثي
 .1اللجريبية والعلوم احملضة العلوم
 العثرل ا لمث  حاجثات ومث  تثراث م  الااب  اللا  اراحىن هلا احلضارا اللجدد يلخل وعادما
 وسثثواهاف ار   ثثة الطب ثثة بثثني الثثوة وتضثثمح  العربيثثةف اجلمثثاهن مثث  الل ثثال يثثلم وارسثثل بلية احلاليثثة
 ووحةثثية ال ثثيم ًثثران يةثثكو عثثا  يف الصثثحيحف مكانثثا واانسثثانية اقل يثثة ال ثثيم مسثثالة و لثث 

 سليمة. حضارة ألية اانسانية األهدا  ع  بعداً  ويزداد الوسا  
 العثثرل الثثرتاث قثثيم وأن اراثثاك ف  نسثثانية حضثثارة ااسثثالمية العربيثثة احلضثثارة أن البيثثان عثث  وكثثين

 ال ثثثيم وهثثثلن والعمثثث ف ال رديثثثة، ،ارسثثثؤولية رأسثثثوا وعلثثثث احلضثثثاريةف بالديااميثثثة دملثثثة ااسثثثالمي
 أنثثا السثثيما احلضثثاراف اللجثثدد معركثثة يف احلربثثة رأل تكثثون أن ميكثث  كرسثثوا أحسثث   كا الرتاثيثثة
 .2الواسعة العربية اجلماهن لد  اجللور عمي ة

                                                 

 .876تع يب د. عبد اهلل عبد الدامي يف  و مةرو  حضارا نضوا عرل    1

 .879تع يب د. عبد اهلل عبد الدامي    2
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 الثاني الفرع

 العربية ـحضارةال تـجدد أساس الروحية األسس

 

 با حثة األمثة هثلن أمثد الدي  ولك  اللاري ف قلب يف ألالً  نةات العربية فاألمة ساب اً  قلاا وكما
 العربيثثة احلضثثارة ت ثثلح يف انطثثالق ون طثثة ونةثثو واف حيا ثثا يف اللبثثاا حل ثثة كثثنت ها لثثة روحيثثة

 واسلوا وا. ونضجوا
 أو ارثيالداف عةثر السثادل ال رن م  األًن الاصف يف بركت الاوضة هلن تبا ن أن    وال
 تيثثثار  ا الروحثثثي الثثثوعي هثثثلا تيثثثارات جيمثثث  أن  الاثثثل علثثثث كثثثان ولكثثث  الثثثزم ف هثثثلا قبثثث  ر ثثثا

 وكثان ًثامتومف دمثد كثان الثلي  وأنبيا ثأل برسثلأل وااميثان اهلل وحدانيثة رساللأل جوهر وكان واحدف
 أول ثثث  مثثث  وجعلثثثت نثثثاراًف باعثثثألأت ن ثثثول يف  خصثثثيلأل أككثثثت وقثثثد الثثثوحيف ًامتثثثة لثثثأل اهلل وحثثثي

  م اطوريثة لياةثؤوا جزيثر م م  العرا ًرش احلكيمة وب ياد م رجااًلف قادة نيالعادي األ خا 
 لوا وثثا  ثثت ياضثثم الل ثثة  ثثعوا  ا ديايثثة حركثثة مةثثع  ومحلثثوا العثثا ف  م اطوريثثات أعظثثم مثث 
 البةر. م  مليون 250 م  أك ر اليوم
 دث ف مادا أسال علث العربية احلضارة نةول يعللوا أن حاولوا ي الل العلمال بع  جوود و ن
 اجلزيثرة مث  ًثروجوم بعثد العثرا إثا قثام الث  العربيثة ال لوحات  ا نظروا ف د فا لةف جوود هي
 اجلويثة األحثوال ت روثوا كانثت الث  العربيثة اجلزيرة م  السامية الجرات تل  ع   للف ال بانا

 الثث  والل كثث  الضثثعف عوامثث  علثثث األمهيثثة ووثث  يف بثثالغوا وقثثد اقان ثثةف االقلصثثادية والعوامثث 
 مثثو  مثث  االنل ثثا  بثثلل  يريثثدون   ثثا وهثثم آنثثلاك.ف وال ارسثثية البيزنطيثثة اام اطوريثثة إثثا متيثثزت
 ال لوحثثثات أن رأيوثثثم ويف ًثثثا ف بوجثثثأل الروحيثثثة العوامثثث  قيمثثثة مثثث  والل ليثثث  عثثثامف بوجثثثأل العثثثرا
 أو السياسثية العوامث  أو االقلصثادية العوامث  اقلضثلوا عسثكرية محثالت ارد سو  ليست العربية
 1معاً. كالمها

                                                 

تف راجث  قثرالات د. قسطاطني كريإل: احلضارة العربيةف داورة أل يت يف مؤمتر اليونيسكو اللا انع د يف بنو  1
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 ت سثر أن ميكث  ال احل ي ثة بعث  معثنيف نطاق وم  فيواف يكون قد ال  الل اسن هلن مجي   ن
 احل ي ثثة تطمثثض أن كوثثلن لل اسثن ميكثث  وال العربيثثةف الاوضثثة عليوثا قامثثت الثث  الروحيثثة األسثض
 هثثثلن مجيثثث  العثثثرلف واقلثثثإل العربيثثثة والعلثثثوم العثثثرلف واللصثثثر  العثثثرل احلكثثثم أن وهثثثي الاالثثثعةف
 وال كريثثثة الروحيثثثة ارظثثثاهر هثثثلن مجيثثث  وكانثثثت ااسثثثالميف بالثثثدي  وثي ثثثاً  ارتباطثثثاً  مرتبطثثثة كانثثثت
 هثلن كانثت وقثد وأ ثر  أتثث احلياة م  م    و العربية الرو. سن م  ماسجمة ًالقة حلمية
 حيويثثة وكانثثت حيثثةف قثثوة  دمثثد الاثثل مثثوت بعثثد ال الثثثة أو ال ثثرنني ًثثالل الثثرؤ  هثثلن ار ثث ف

 وعاثثدما الثثرؤ  ً لثثت عاثثدما ولكثث  أ ثدمهاف علثثث العربيثثة اام اطوريثثة يف اابثثدا  وقثثوة احلضثارة
 دولثة بثني مريثراً  ك احاً  العرا عاد السياسية احلياة ألبحت األنظار ع  حجبوا ما ار   اكلاف
 وكثان والسثيطرةف احلكثم  ا للولول البةرية واألعراق والةي  األحزاا بني وأ وأًر ف  سالمية

 والل ك . اللجزؤ عصر فا ة هلا
 وثي اً  ارتباطاً  يرتبث كان -ساب اً  أسل اا كما- اللا ن سألف ااسالمي الدي  علث يصدق وهلا

 بدوافعثثثأل دل ظثثثاً  نكثثثا عاثثثدما ااسثثالمي الثثثدي  هثثثلا كثثثان ف ثثد العربيثثثةف وبال  افثثثة العربيثثثة باحليثثاة
 ااسثثالمي الثثدي  اقلصثثر عاثثدما ولكثث  السياسثثيف الاظثثام يف تثثؤثر خبمثثنة أ ثثبأل األلثثيلةف وحثثوافزن
 وعاثدما األعمثثف ااميثان طريإل ع  الاال يل بلوا أن جيب ال  ارعل دات اموعة علث بعد فيما

 ف ثثد وب سثثوة ايثثةعم عثث  للطبثثإل الاثثال علثثث ت ثثرض أًالقيثثة وقثثوانني  ثثرا   اموعثثة  ا اسثثلحال
 يةث  وقيداً  وحياً  يكون أن م  بدالً  وقراً  – كولن ظرو  يف آًر دي  أا يصبح كما – ألبح
 و بدا . وت دم سعي ك  اررل يف ي ل  احلريف الل يد فولا تفعلإلف قوة يكون أن م  بدالً 

 روحثثي ال حيثث مثث  و بثثداعوا قو ثثا اسثثلمدت إثثاف مةثثاإة تارخييثثة ظثثاهرة كايثثة العربيثثةف فاحلضثثارة
  ميثان يف ولإلنسثانف للكثون جديثدة م ثاهيم يف ااحيثال هثلا  لثث وقد الاالف لدور يف داًلي
 حيثثاة وتاةثثئ ت كثثرو   لثثم الثث  الةخصثثية للةخصثثيةف ثانيثثة والدة ويف أوسثث ف آفثثاق ويف أرسثث ف
 هثلن أًثلت حث  ال ثو  هثلن نبث  جثفّ   ن مثا احليويثةف هثلن معني نضب ن  ما ولك  جديدةف
 احلضثثثارة قصثثثة  ن آًثثثر وبكثثثالم سثثثباتف حثثثال يف عثثثّد ا هثثثلن قرونثثثاً  وظلثثثت بثثثاألفولف احلضثثثارة
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 )بكث  بثالرؤ  وتعثي   يثا   ثا األمثة أن وهي األساسية البسيطة احل ي ة تل  علث  اهد العربية
 1متوت. وبدونا معىن( م  الكلمة هلن يف ما

 هثث  وت و ثثر؟ ت سثث  أم واكدهثثار و ثث حالثثة يف تثثاًرف أم ت ثثدم حالثثة يف احلدي ثثة اردنيثثة هثثلن وهثث 
 يرتف  ه  عليوا؟ وحير  والروحية ال كرية بال يم يؤم  ه  روحياً؟ حافزاً  العصرا الرج  يف جند
 اانسانية؟ الكرامة قدر م  حيث أن  انأل م  ما ك  وع  لل وة والاوم الةرن ع 

 العربية. احلضارة قصة بروية تلبعاا  كا كولن أس لة أجوبة علث  ص  أن ميك  أنأل اعل د
 السثلمف أركثان نوطثد أن ميكااثا فإنثأل الروحيثةف الثوالدة هلن علث يلوقف احلدي ة اردنية ًال   ن

 قلوباثثا تلغثثن عاثثدما ف ثثث العليثثا   لاثثا  ثثل   أن ونسثثلطي  والل ثثدم اقثثن وسثثا   للبةثثرية ونضثثم 
 لالت اقثثثثات ن ثثثث  فثثثثال فن وسثثثثاا يف اللغيثثثثن هثثثثلا  حثثثثداث عثثثث  عجزنثثثثا و كا ونسثثثثاًلف رجثثثثاالً  مجيعثثثثاً 

 ارلحثدةف األمم كماظمة ن يمواف ال  الةري ة وارؤسسات ح  العسكرية وارعاهدات السياسية
 ن عاً.  دا ال فإنا
 ت ضثثي أن ميكثث  ال ولكثث  فثثرتةف  ا ولثثو احلثثروا أًطثثار تزيثث  أن ارؤسسثثات هثثلن تسثثلطي  قثثد

 جديثثثدةف روحيثثثة رؤ  أثثثثر وفلثثثدت وسثثثطةارل العصثثثور يف العربيثثثة احلضثثثارة أن كمثثثا أسثثثباإاف علثثثث
 ال و ر . وعادت
 فثثثإن فيثثثألف أن سثثثوم وجثثثدوا الثثثلا العايثثثف اجلثثثدل وركثثثم بيثثثاومف وقعثثثت الثثث  ارةثثثاحاات وركثثثم

  ث  ماثاف الواحثد يسلطي  اا الل اهم  ا أقرا كانوا ق  أو يل امهونف كانوا والاصار  ارسلمني
 كثثثثانوا ألنثثثثم وكلثثثث  الاظثثثثامنيف هثثثثلي  مثثثث  أيثثثثاً  وثثثثمن  أن اراديثثثثة العصثثثثرية الاظثثثثرة اعلا اثثثثا الثثثثلي 

 .2ن سوا اللهاية وع  ن سوا األساسية اربادر ع  يصدرون
 يف عاريثثثثة فلسثثثث ية نظثثثثرة تعكثثثثض كانثثثثت حثثثثددنانف الثثثثلا ااطثثثثار وثثثثم   كا   العربيثثثثة فاحلضثثثثارة
 مرتبطثثون  نثثم يةثثعرون احلضثثارة هثثلن أباثثال دام ومثثا مسثثيطرةف الاظثثرة هثثلن دامثثت ومثثا جوهرهثثاف
 الكثثثثون وحدانيثثثثة علثثثثث وباللثثثثايل اهللف وحدانيثثثثة علثثثثث يرتكثثثثز الثثثثلا ارةثثثثرتك الثثثثوالل مثثثث  باوالثثثثر
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 علثثث دافظثثة ظلثثت العثثرا أنةثثاها الثث  اام اطوريثثة فثثإن هكثثلا الواقثث  دام مثثا أقثثول واانسثثانف
 هثثلن أثثثر أن كثثن وتبثثد ف تامثثو العربيثثة احلضثثارة وظلثثت الل دميثثةف دفواعوثثا وعلثثث الداًليثثة قواهثثا
 أًثثر  حلضثثارات حثثدث كمثثا رويثثداًف بثثالل لال أًثثل الواقعيثثة احليثثاة يف األساسثثية العاريثثة ةالاظثثر 
 ال ارسثثي وثثد العثثرل ف ثثام العربيثثةف االم اطوريثثة داًثث  ايثثت ًصثثام فاةثثا وبعثثدنف ااسثثالم قبثث 

 أن حيثاول كث  وكثان ومغوليثةف وبربرية تركية م  العاالر ب ية ع  هلا وق  العرلف ود وال ارسي
 علثث احلصثول سثبي  يف تااوث  والثدويالت األفثراد وأًثلت السياسيةف والسيطرة باحلكم يسل  
 العثامف الةثام  الثوالل فوثلا الدولثةف أسثض يف والطا  يثة احلزبيثة اراافسثات وقامثت واحلكثمف ال وة
 الروحيثثة احلثثوافز أن نلا جوثثا مثث  كثثان وثثي ة نظثثرة دلوثثا ليحثث  ظلوثثا ت لثثال العاريثثة الاظثثرة هثثلن

 سامية. أهدافاً  تاةد أن م  بدالً  والسيطرة احلكم تاةد مادية حوافز ألبحت
 اثا أك ثر السياسثي الاطثاق يف أثثر الواقعيةف احلياة م  أًناً  وكوالا العارية الاظرة يف الرتاًي وهلا
 ظث  والطوا ثف واألحثزاا األعثراق اللثف بثني االن سام داّ  أن بعد ألنأل ال  ايفف الاطاق يف أثر
 ال  افثثة كانثثت ت سثثدن السياسثثة كانثثت والثثلا ال  ثثايفف اللعثثاون مثث   ثثيل كثث  علثثث مثثراأل والة

 ت ثوق كانثت ال كثرا الاةثاس يف أساسية وحدة هاال  أن يرباا العربية احلضارة وتطور تصلحألف
 مسثثل   ًثثث األمثثة سثثن ًثثث أن مثث  سثثاب اً  ككرنثثان مثثا وهثثلا السياسثثيةف ال روقثثات علثثث وتسثثمو
 اللا الرحالة كان يل لال الدولة نطاق كان بياما لعودنف يف ومسلمر الدولة ًث ع  ما نوعاً 

 أحيانثاً  – عثدة سياسية وحدات علث يا  وكان عديدةف دويالت يف مير العرل الوط  يف يطو 
 ال  افثثةف يف وحثثدن جيثثد كثثان  سثثبانياف  ا آسثثيا أواسثثث مثث  كهثثبف أىن ولكثث  – حثثرا حالثثة يف

 توحثثثد واحثثثدة عاريثثة نظثثثرة هاالثث  أن يةثثثعر وكثثان العربيثثثةف هثثي مةثثثرتكة واحثثدة لغثثثة كات ث افثثة
 بياوم.

 أن هثثثي الونثثثةف هثثثلن يف البعيثثد مغزاهثثثا لثثثا والثث  العربيثثثة احلضثثثارة عثث  ال انيثثثة األساسثثثية واحل ي ثثة
 يلااسثبان واابثدا  الصثمود هثلا وكثان العاريثةف باظر ثا مرتبطثان و بثداعوا العربية احلضارة لمود
 عالقثة  ليوثا توللاا ال  الاليجة للن فو  وال  افةف السياسة نطاقي يف وقو ا الاظرة هلن وفعالية

 احليثثاةف نثثواحي بعثث  يف ح ثثاً؟ روحوثثا يف عاريثثة العصثثرية اردنيثثة هثث  احلاوثثرة؟ باردنيثثة لثثلة أو
 ارسثثثثثافات علثثثثث واللغلثثثثثب اللثثثثة يف العجيثثثثثب الل ثثثثدم فواثثثثثاك موحثثثثدةف عاريثثثثثة العصثثثثرية مثثثثدنيلاا

 العجيثثبف اليل ت ثثدماا مثث  عديثثدة أًثثر  ونثثواحي وااكاعثثةف الا ثث  وسثثا   يموتعمثث الةاسثثعةف
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 مةثثثرتكةف موحثثثدة م ثثثاييض ولووثثث  وال  افثثثةف احليثثثاة للوحيثثثد معثثثاً  تعمثثث  فعالثثثة عوامثثث  هثثثلن مجيثثث 
 للحيثثاةف الووثثي  ارثثادا اقثثارجي ارسثثلو  يف يعمثث  ار ثثاييض ويف احليثثاة يف اللوحيثثد هثثلا ولكثث 
 اثثا أقثثو  ن ثث     ن قويثثةف تثثزال ال والطب يثثة والعاصثثرية ال وميثثة ارصثثاعم أن نثثر  كاتثثأل الوقثثت ف ثثي

 اللوتر ولزيادة البةر بني ال جوة للوسي  اللية ال و  هلن تسلغ  الةعوا أن وجند عليألف كانت
 اقثراا  ث ن  ا معوم البةر وجيرون هوال أ د حروا  ا يا ادون وبلا ارخلل ةف العاالر بني

  إل.احمل والالك
 أن جيثثب أتثثف روحيثة فكريثثة مرتبثة علثث تكثون أن جيثثب  ليوثا ًاجثة  ثث  الث  العاريثة الاظثرة  ن

 وتكثون العثا  يف الةثعوا وعثي لثميم  ا كايلوثا تلغلغث  جوهرهثا يف واحثدة عاريثة نظثرة تكون
 العادية. وتصرفا م السياسية حيا م يف احلافز
 مثثث  أًثثثر  حضثثثارة أيثثثة أو العربيثثثة احلضثثثارة دراسثثثة مثثث  نعل هثثثا أن ميكثثث  الثثث  العثثث ة هثثثي هثثثلن

 ل كثثثر تثثثروق ال اقثثثوايل العصثثثور لللثثث  العاريثثثة الاظثثثرة كانثثثت و كا ارلوسثثثطةف العصثثثور حضثثثارات
 وأن عصثثرية جديثثدة عاريثثة لاظثثرة األسثثض  جيثثاد يف اجلوثثد قصثثار  نبثثلل أن باثثا فحثثراّ  احلثثدي ف
 الرقثثثثي  ثثثثروس مثثثث   ثثثثرس نظثثثثرا يف هثثثثلا كلثثثثألف العثثثثا  يف ونةثثثثرها وثثثثايرق علثثثثث ونعمثثثث  نلبااهثثثثاف

 والكرامثثثة احلريثثثة  ثثثان ورفثثث  السثثثلم للوطيثثثد وال  افثثثةف والعلثثثم الرتبيثثثة ح ثثث  يف ال ثثثوا األساسثثثيةف
 اانسانية.

 األفثراد وأًثّوة اهلل وحدانيثة علثث ترتكثز العربيثة احلضثارة إثا متيثزت ال  العارية الاظرة هلن تك   
 العثثرا فالسثث ة نظثثر يف احلثثإل يكثث    احلثثإلف وحدانيثثة ثعلثث بثث  وحسثثبف ااسثثالم اعلا ثثوا الثثلي 
 مث  ويب ثث احلثإل مث  ويسثن احلثإل يعثر  أن اانسثان وواجثب ومطل ثاًف مووثوعياً  بث  ونسبياً  كاتياً 
 ارثوحث اهلل كالم بواسطة الوحيف األول السبي  سبيالن: العرا م كرا عاد احلإل ورعرفة احلإلف
 ال ثثثدمال ووثثعوا الثث  وال لسثث ة احلكمثثة ال ثثاين والسثثبي  ال ثثرآنف يف هثثو كمثثا دمثثد الاثثل  ا بثثأل

 مث  أم الثوحي طريثإل عث  اانسثان عرفثأل سثوال واحد نظرهم يف فاحلإل وأرسطوف أفالطون والسيما
 العثرا دفث  الثلا السثبب هثو وهثلا تامثةف معرفثة احلإل يعر  أن اانسان واجب ال لس ةف طريإل
 السثثثبيلنيف بثثني اللوفيثثإل وداولثثة عليثثثأل اللعليثثإلو  العلثثم طلثثب يف العجيثثثب الاةثثاس كلثث   بثثدال  ا

 يف ار لث الطري ة هلن يلبعوا   تل  أو الطري ة هلن أتبا  م  ملطرفون هاال  يكون أن وطبيعي
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 وكثثان ااكيثاًف ت سثناً  الديايثثة الاصثو  ي سثروا أن حثثاولوا فالسث ة هاالث  كثثان ف ثد احلثإلف معرفثة
 ركثم ولكث  للمعل ثداتف م سدة جوهرها يف وثاية س ةال ل  ن ي ولون ورجعيون دّدثونف هاال 
 اجلوهريثثة احلثثإل وحثثدة  ا يرتكثثز والالهثثو  ال لسثث ي العثثرل ال كثثر كثثان ف ثثد الطغمثثة هثثلن وجثثود
 أن العثثرا م كثرو حثاول وقثد ال لسث ةف طريثإل عث  أم الثوحي طريثإل عث   ليثأل اللولث  أكثان سثوال
 للحإل. األساسية الوحدة هلن يظوروا
 الرتكيثثثثثثثب و ا اللوفيثثثثثثثإل  ا  ثثثثثثثد  كانثثثثثثثت كالالتيايثثثثثثثةف العربيثثثثثثثةف ال لسثثثثثثث ة أن جنثثثثثثثد وهكثثثثثثثلا

(SYNTHESISف) يف العثثام ارطلثثإل احلثثإل طلثثب علثثث والهوتيثثوهم العثثرا فالسثث ة عكثثف وقثثد 
 واحداً. يكون أن جيب فاحلإل واحدة احل ي ة أن و ا ارخلل ةف مظاهرن

ل ياًف فكرياً  ا زأ اليوم عا  أحوش ما  ارلضثادة ارخلل ثة وارعل دات الاظرات بني   الضا العا  ًو
 داوللاثا سثببأل اليثوم العثا  يف نةثودن الثلا اللجثزؤ هثلا االن سثامف هثلا العث ةف إثلن يعل  أن  ا

 يلجزأ. ال اللا احلإل و ز ة اقاط ة اللاتية طريإل ع  احلإل معرفة
 وحدانيثة تؤكثد كانثت الث  ةارلصثوف مث  مجاعثة هاالث  كثان الثدي  وعلمال ال الس ة ع  وفضالً 

 تولث  مثا أعلثث مي لثون وكانوا الرو.ف عوا  يف حيل ون ارلصوفون أول   كان واحلإلف والبةرية اهلل
 يثثرون وكثثانوا والةثثرا  ف ارعل ثثدات حرفيثثة عثث  يرت عثثون ت كثثنهم يف كثثانوا الثثدي ف يف اابثثدا   ليثثأل
 تامة. وحدة اانسانية الةخصية يف

 ال ضثثثلثف احليثثثاة  ا تةثثثوفوم يف عثثثارني وكثثثانوا ااميثثثان مثثث  أعلثثثث مرتبثثثة يف احلثثثب يضثثثعون كثثانوا
  ين ،اللوثثثم أحثثثدهم: قثثثال اهللف هثثثي واحثثثدة ح ي ثثثة ارلظثثثاهر ارلعثثثدد العثثثا  هثثثلا يف يثثثرون كثثثانوا
 الثريح هبثوا  ا العصثافن كقزقثة أو ارثال هثدير أو األ ثجار ح يثف أو احليثوان لرامل  ا أنصت

 ل ،.  بيأل ال أنت أن  علث وبرهان وحدانيل  علث  اهد أنا أ عر أن دون الرعد قصف أو
 أا مث  احلثإل يل بلثون فكثانوا وارعل ثداتف الةرا   علث وي ضلونأل الروحي االًلبار يؤثرون كانوا
 عثث  الاظثثر ب طثث  البةثثرية ووحدانيثثة احلثثإل وحدانيثثة يؤكثثدون هثثلا بعملوثثم وكثثانوا جثثالهمف مصثثدر
 العرل: اب  قال ياومافب ت رق ال  واحلدود األديان

 لثثثثثثورة كثثثثثث  قثثثثثثابالً  قلثثثثثثل لثثثثثثار ل ثثثثثثد
 طثثثثثثثثثثثثا ف وكعبثثثثثثثثثثثثة ألوثثثثثثثثثثثثثان وبيثثثثثثثثثثثثت

 لرهبثثثثثثثثثثثثثان وديثثثثثثثثثثثثثر لغثثثثثثثثثثثثثزالن فمرعثثثثثثثثثثثثث 
 قثثثثثثثثثثثثرآن ومصثثثثثثثثثثثحف تثثثثثثثثثثثثوراة وألثثثثثثثثثثثوا.
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 توجوثثثثثثثثثت أىن احلثثثثثثثثثب بثثثثثثثثثدي  أديثثثثثثثثث 
 

 و ميثثثثثثثثثثثثثثاين ديثثثثثثثثثثثثثثين فاحلثثثثثثثثثثثثثثبّ  ركا بثثثثثثثثثثثثثثأل
 ش

 حر بثثثاأل أو العربيثثثة احلضثثثارة بثثثأل تلصثثثف مثثثا أمجثثث  مثثث  لثثث ة الصثثثويف اللةثثثو  هثثثلا يف جنثثثد  ناثثثا
 ال كوثثلن  ثثاراً  أن علثثث  ثثاهد أفضثث  أيضثثاً  فيثثأل وجنثثد أًثثر ف ًالقثثة حضثثارة أيثثة أو ااسثثالمية

 واحلإل. والبةرية اهلل وحدانية يف الراس  بااميان العاريةف بالاظرة مةبعة تربة يف  ال تامو أن ميك 
 احلضثارة هثلن فلثاري  احلاوثرةف حياتاثا يف عمي ثاً  مغثز ً  العربيثة احلضثارة لالثا و أن جند أيضاً  وهاا
 كاثا  ن فاحثاولف وارلعثة؛ وال مثة احليثاة ماثأل تسثلمد كانثت الثلا اليابثو  ح ي ثة جبثالل لاا يفظور

 يلوا. كاد ما أل ا  فااع  اليابو  هلا م  ناو  أن جادي ف
 الروحيثة الثدواف  أعثين – باقلضثاا ككرهثا علثث ج ثت الث  العربية احلضارة يف الاواحي للن كان

 هثثو أثثثر وأبلثث  احليثثاةف واقثث  يف الغثثور بعيثثد أثثثر – احلثثإل بوحدانيثثة الراسثث  وااميثثان العاريثثة والاظثثرة
 وري ثة البلثدان  ا جزيثر م مث  العثرا ًثرش عادما العربيةف ال  افة إا اتص ت ال  اللعاونية الرو.

 فيواف واسل روا فاللاري  فجر  ا تارخيوا تعود وال  البلدانف تل  يف نةات ال  ارللابعة احلضارة
 وحثدي اًف قثدمياً  ال ثا ني مث  كثنهم فعث  كمثا  ثافلوا يسلاللوا و  اردنيات تل  علث ي ضوا  
 ارثثثدنيات تلثثث   ثثثو اسثثثلمرار علثثثث  ثثثجعوا تحثثالف ورو. نثثثن بع ثثث  فثثثإنم هثثثلا عكثثثض علثثثث بثث 

 واحدة. مدنية يف اردنيات هلن توحيد  انا م  أوواعاً  وهياوا
 فيثثأل ا ثثرتكت تعثثاوين مةثثرو  هثثي بثث  واحثثد  ثثعب نلثثا و مثث  ليسثثت العربيثثة ارةاحلضثث أن والواقثث 
 فثرل وأراميثونف عرا ويوودف نصار  ارخلل ةف والديانات احلضارة كات البةرية األعراق اللف
 متيثزت مثا قثدمت أمثة وكث  ارةثرتكف ا وثود هثلا يف ا ثرتكوا ومجثيعوم ك نف وكنهم بربر وأتراكف

 الثثثلا الروحثثثي احلثثثافز يف الديايثثثةف الااحيثثثة يف تاحصثثثر العثثثرا ًثثثدمات فكانثثثت حضثثثار اف بثثثأل
 اسثثلطاعت العثرل اللسثثان عب ريثة فثإن اللغويثثةف الااحيثة يف وكثلل  ااسثثالميف الثدي  يف يلجسثم

 .1احلضارة هلن ع  لللعبن أداة ن سوا م   ع  أن
 قثثدموا فثثإنم ال ثثرل اأمثث اررهثثفف األدل الثثلوق يف احلضثثارة لثثلن العثثرا ًثثدمات متيثثزت وأًثثناً 
 وعلثثثم وال لسثثث ة احلكمثثثة ح ثثث  يف الاثثثد ًثثثدمات وكانثثثت وال ثثث ف األدبيثثثة وال اثثثون اادارة نظثثثام
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 سثثثوريا يف وال بطيثثثة السثثثريانية تثثثلكلم كانثثثت الثثث  الاصثثثرانية الةثثثعوا أمثثثا والرياوثثثياتف ال لثثث 
 احلضثثارة نهثثل ًثثدمت ف ثثد بعيثثدف حثثد  ا اليلايثثة بثثالرو. تثثاثرت كانثثت والثث  ومصثثرف والعثثراق
 وااسثثثثثبانيون واليوثثثثثود ال بثثثثثر وكثثثثثلل  الطبيعيثثثثثةف والعلثثثثثوم والالهثثثثثوت ال لسثثثثث ة ح ثثثثث  يف العربيثثثثثة

 األندلض. يف العظيمة اردنية تل  أنةاوا رعايلوم و ت العراف م  تعاونوا وارسلعربون
 وقعثت الث  األلث ا  مجيث  وعلثث آسثيا وأواسثث  يطاليثا وجاثول لث لية علثث أيضثاً  يصثدق وهثلا
 العربية. احلياة حّيز وم 
 العثثثرا أن ولثثثو العثثرلف الل ليثثثد يف  ثثيل علثثثث ليسثثثا الثثلا  واالنك ثثثال ااقليميثثة أن نثثثر  وهكثثلا
 عربيةف. حضارة نةات را هلا م   يل علث كانوا
 عاالثر الةثعوا هثلن م   عب ك  قدموا ال  ارلموسة اقدمات قا مة  ا نضيف أن وجيب
 واللباي  اقل ية واربادر الل كنية واألساليب الم  ك  عاد جلماعيةاال احلياة هي فعالة أًر 

 مجلوا.و  العربية احلياة أكىن اا وأمزجلومف طباعوم يف
 اليوميثثةف العاديثثة احليثثاة نثثواحي مثث  ناحيثثة كثث  ويف ث ثثايفف نةثثاس كثث  يف الةثثعوا هثثلن وا ثثرتاك
 العلثثوم ويف ال لسثث ة يف العربيثثةف علثثومال طبيعثثة يف حاليثثاً  يظوثثر سياسثثياًف الل ثثني كثثانوا و ن حثث 
 واحلضارة. ال  افة مظاهر م  مظور ك  ويف اليدويةف ال اون ويف باال ف  ويف الدياية
 مثث  مثثزعو مثثزيو احلضثثارة هثثلن أن مهثثا العربيثثةف احلضثثارة  ا وجوثثا انل ثثادي  أدحثث  و نثثين هثثلا

عثثثت الل ثثثة عاالثثثر  مثثث   ثثثيل علثثثث الدعثثثالا هثثثلا كثثثان ولثثثو نظثثثامف أو ترتيثثثب أا دون معثثثاً  مجف
 تثثؤدا أن لثا باامكثثان كثان ورثثا مبدعثةف ًالقثثة العربيثة احلضثثارة تكثون أن السثثلحال الصثوااف
 علمثال ب ضثلوا ي ثرّ  ًثدمات وال اثونف وال لسث ة العلثوم يف مكثابرف كث   ال ياكرهثا ال ًدماتف
 ا وثود ويف الاظريثة يف الوحثدةف مث  أسثال علثث احلضارة هلن ترتكز تك    لو أن سومف الغرا
 الالا و. ويف

 بث  مزجيثاً  ليسثت فوثي الل ةف ألوان م  ًيوطأل حيكت الصا  تام باسيو أ بأل العربية فاحلضارة
 األفثثثراد حيثثثاة يف هثثثي كمثثثا احلضثثثارات يف واابثثثدا  ال ثثثوة أل هثثثي والوحثثثدة وحثثثدةف فيوثثثا مركبثثثاً 

 واجلماعات.
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 أن سثوم العرا أداها ال  اقدمات هي ما ي ولون  ك أن سومف بالعرا فيلعلإل ال اين االنل اد أما
 ًثثثدمات عثثث  برهثثثةف  ا ولثثثو تغاوثثثيااف لثثثو  ناثثثا ن ثثثول كلثثث  علثثثث ورداً  احلضثثثارة؟ هثثثلن  نةثثثال يف

 اللسثثثان وعب ريثثثة بثثثألف بثثثدأوا هثثثم الثثثلا الروحثثثي ااحيثثثال أعثثثين – احلضثثثارة هثثثلن  نةثثثال يف العثثثرا
ثدمات دبوكثةف واوثحة  ثعرية أو ريةن  بلغة االًلبارات ا ر ع  اللعبن علث وار درة العرلف  ًو
 ال فثثإنين فجانبثاً  هثثلا تركاثا لثو  ناثثا أقثول ف- وال اثون الصثثاا   اللثف يف العثرلف العاصثثر مث  أفثراد
 العربيثثةف احلضثثارة هثثلن انةثثال واحثثداً   ثثي اً  ي ثثدموا   العثثرا يكثث  و ن نثثأل  هاثثاف ال ثثول عثث  أتثردد

 الظثرو  هيثاوا الثلي  وهثم احلضثارة هثلن ًل ثت  الث الثرو. أحيثوا الثلي  هثم أنثم فخراً  فك اهم
 مةرتك. فكرا روحي اوود يف للةرتك معاً  الةعوا هلن جلمي  ارال مة واألحوال
 أبثواا فلحثوا الثلي  وهثم اللسثامحف مث  أسثض علث  م اطورية  يدوا اللي  هم أن سوم فالعرا
 الثثلي  وهثثم وارلثث ف األعثثراق مجيثث  مثث  العلمثثال وجثثأل يف ارثثدن مثث  وكنهثثا وبغثثداد وقرطبثثة دمةثثإل

 وهثثم بلثثدانمف  ا و دًالثثا الكلثثب اقلاثثال يف وتاافسثثوا ارعمثثور أقالثثي مثث  العلمثثال اسلحضثثروا
 ًدمثثة وحثثدن وهثثلا دابثثاةف أو متييثثز بثثدون عليوثثا واالن ثثاق وال اثثون الصثثاا   برعايثثة فثثاًروا الثثلي 
 أو ال لسثث ة ح ثث  يف  ن يسثثدا أن أمثثرؤ يسثثلطي  اثثا مرتبثثة أتثثث ًدمثثة العثثراف أسثثداها جلثثث
 ال اون. أو العلوم
 أن قبثث  والصثثااعة الزراعثثة ح ثث  يف العثثا  يف ارثثادا ارسثثلو  لرفثث  العربيثثة احلضثثارة أسثثدتأل مثثا  ن

 األوروبيثة الكلمثات مث الً  فثاعل وا عثدةف  واهد اللغة ويف الليةف  ثورتأل حيدث أن الغرا اسلطا 
 بلعميموثثا ال ضثث  للعثرا فثثإن األلث ف عثثرل بعضثثوا يكث    و ن العربيثثةف  ا بالثلوا ترجثث  الث 

 كلمثثثات  ا تثثثرد مجيعوثثثا والسمسثثثم والليمثثثون والاثثثارنو والسثثثكر وال طثثث  األرك فكلمثثثة ونةثثثرهاف
 معربة. أو عربية
 دًلثت )وهثلن ال قثوق عربيثة كلمة م   سبانيا طريإل ع  أوروبا دًلت (APRICOT) فكلمة
 العربيثثة الزراعثثة أثثثر مثثد  فعلثثث  ثثيل علثثث هثثلن دلثثت و ن ك ثثنف وكنهثثا اليونانيثثة(ف مثث  العربيثثة
 العرل. العا  يف ونلاجوا
 و مولثثثثثثثلي( نسثثثثثثثيو  ا )نسثثثثثثثبة MUSLIN فكلمثثثثثثثة الصثثثثثثثااعة ح ثثثثثثث  علثثثثثثثث هثثثثثثثلا ويصثثثثثثثدق

DAMASK و دمةثإل( ا ياسب )نسيو ATLAS و طيلسثان( ألثالً  نثاعم )نسثيو SOFA 



246 

 

 والزجاش وارعادن والعطور واأللبغة ةةاألقم أنوا  اللف م  ك ن وكنها لّ ة(ف ع  )ماًوكة
 .1الزياة وأدوات واألثاث اردبوى اجللد م  ارصاوعة واحلاجات

 أقطار يف العرا كن م  ارسلمون و ًوانم العرا أوك  االسلكةافية وأس ارهم  ار م ويف
 الغرل اوإاوج أوروبا  رقي يف متر وكانت وجبالماف و فري يا آسيا لحار   لاك فكانت نا يةف
 ميان متخر س اوم وكانت آنلاكف ارعرو  العا  يف آًر قطر  ا قطر م  البضا   حاملة
 ناقلة  رقاً  الصني مواين  ا الادا واألوقيانول اافري ية ال ارة و واطئ الروم ًر  واطئ
 هلن انتوك وال  افةف ال كر يف تبادل اللجارا اللبادل هلا يف وكان آًرف بلد بني البضا  
 الا ود م  قط  علث والع ور احل بف تل  يف والبحرية اجلغرافية ارعلومات يف تزيد األس ار
 بأل قام اللا اللجارا الاةاس مد  علث  اهد االسكادنافية كالبالد بعيدة أقطار يف العربية
 العرا.
 الل ة وباايات وقصوراً  ومدارل جوام  ًالدةف آثاراً  اجلميلة ال اون يف العرا لاا أب ث وقد

ل وا واألندلضف فارل بني مالةرة ر  ح   يف  ياة كًنة لاا ًو  أًر  نوا. ويف الدقيإل الًز
 كولن كلمات ب ايا يف يظور كما الغرلف الباال يف بعيداً  أثراً  ترك اللا الةرقي الباال ف  م 

ARABESQUE دقي ة(ف عربية )ن وش ALCOVE ال بة(ف( OGIVE  وهلن )األوش 
 األوروبية. اللغات يف وكنها األل (ف فارسية لمةالك

 ارعادن ويف البدويةف الصاا   يف فاية م درة م  أظورون ما مجيعوا هلن  ا نضيف أن وجيب
 يسل ي  عني أ بأل كانت ب   رثاً  تك    ، نا الغرا: أدبال أحد قال الزجاشف والعاش واجللدف

 .2أًر ، بعد ساة الغرل ال   ماأل
 وفارمر (RIBERTA) ري تا م  ك  إا قام ال  الدراسات أثبلت ف د اروسي ث ح   يف أما
(FARMER) بعيدة العلمية أم الاظرية الوجوة م  سوال اروسي ث ح   يف العرا ًدمات أن 

 ًل أل  رث ،أعظم فارمر: يعل ها ال  للم اييض اقاوعة  اروسي ث ع  فضالً  فإنأل األثرف
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 و )العود(ف LUTE أ بان عربية كلمات علث باللوا تعود كلمات لدياا 1ألوروبا، العرا
QUITER ال ي ارة(ف( و REBEC ف)ومعلوم احل  ف هلا يف فض  م  للعرا  ا تةود )الربابة 

 جاب.  ا جاباً  واروسي ث يلمةث الغاا ي الةعر أن
 مجاعة  عر يف أثر م  العرل للمو ح كان ما أظورت الةعر ح   يف األًنة والبحوث
 ارظلمة العصور رب ة م  الغرل اقيال  رير ويف ًالةف (TROUBADOURS) الرتوبادور
 العصور يف الةعبية واروسي ث الةعل األورول الةعر اكدهار يف أثر م  لأل كان ما وأًناً  عامةف

 ارلوسطة.
 الدي ف وعلوم وال لس ة ةالطبيعي العلوم يف ااجيابية: ارعار  يف العرا خبدمات نفلكر وأًناً 
 علث حلملاا تك ي العلوم،ف تاري  يف اردً  ال يم سرطون جورش مؤلف يف عجلث نظرة و ن
 ويك ياا البةراف ال كرا تاري  يف إا الال إل احمل  و حاللا اقدمات هلن ب ض   عجاباا  بدال
 ال  الالتيايةف الةعوا  ا ون لوا ح ظوا العرا أن وهي اوولة تعد   ً ي ة نفلكر أن هاا

 الطبيعية العلوم م  األك  اجلزل ال دميف ااكري ي بالعا  ال كرية لال ا ان طعت قد كانت
 ب  وحسبف ااكري ية العلوم ون   ح   علث عملوم ي لصر و  ااكريإلف عاد وال لس ية
 الاودف وم  ال رل وم  والوثاية الاصرانية راميةال الةعوا معار  م  اكلسبون ما  ليوا أوافوا
 )وقد عليوا وعل وا و رحوها ارعار  م  اللًنة هلن درسوا أنم فضالً  العرا وحسب
 ألرسطو(ف و ار. م سر أعظم ر دف اب  الةرا.ف هؤالل أحد الغربية الالتياية الةعوا عودت

 ح   ف ي ودراسات ًوث م  أن سوم بأل قاموا ما والعلوم ارعار  هلن مجي   ا أوافوا وقد
 و ،ج ، وكلملا للعراف فيأل األك  ال ض  يعود الكيميالف وعلم اجل  علم بدل أن جند العلوم

 ال  الادية األرقام  ا الغرا عرّفوا اللي  هم والعرا هلاف لحة علث تةودان ،كيميال،
 يةود فًالدمم  أثر ال لكية و رلادهم ب ضلومف  قراراً  العربية باألرقام معروفة عادهم ألبحت
 )الع را(ف ،ACRAB، م   العربية طريإل ع  الغربية اللغات دًلت عديدة جنوم أتال بلل 

،ALGEDI، اجلدا(ف( ،ALTAIR، ف)الطا ر( ،DENEO، )ك نف وكنها )الل ب 
 ،.ZENITH, NADIR, AZIMUTH، م   عدة ومصطلحات
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 جامعات يف الطبية الدراسة ماواش م  األعظم ال سم تةك  الطبية دراسا م ظلت وقد
 مدة  ا الطب ،توراة أوسلرف ي ول كما ظ ف سياا الب  ال انون فكلاا ارلوسطةف العصور
 انل لت أًر  علمية ومعلومات الطبية ارعلومات م  وك ن آًرف طل كلاا أا ظ  اا أطول
 األول ار يال هي ال  ااجيابية ارعار  امو  يف أثرها لا وكان الالتيينف الغرا  ا العرا م 

 اللاري  ح لي يف وأًناً  اانساينف اللاري  جوهر تةك  وال  البةراف للل دم واألًن
 الا د مبادر الكبنف العا  هلا وماوا ال  ارةوورة ًلدون اب  م دمة لدياا واالجلما 
 يف ًلدون اب  لواحيل ال  اررتبة أما لحيحاًف ت وماً  اللارخيي الل وم وطري ة الصحيحة اللارخيي
 يف يفكلب أن جيب ،كان (ALTAMIRA) اللمنا ااسباين األديب فيوا في ول ال كر تاري 
 يف ًلدون اب  نظريات ورال يلسك  بدا ياً  أوروبا يف اللاري  علم كان عادما عةرف الراب  ال رن

 بطري ة ويعاجلوا ةاللارخيي ال ضايا حيدد أن مؤل وا فيوا حاول ال  كار دمة كلاباً  اللاري ف
و يلبعأل اللا األسلوا بعد ما يف ألبحت  احلدي ،. العصر مؤًر

 العرل ال كر إما متيز الللان اريزتان الع  ف علث واالعلماد البح  رو. العلمية اقدمات وأ  
 أدالرد  ا ولاص  العرلف ال كر بع  يف األثر بعيد لما كان والللان اقالق اانةا ي طورن يف
(ADEIARD OF FATHف) أيدا علث ت  ف عةر ال اين ال رن أدبال م   نكليزا أديب 

 والع   ، نينف فرنسا: جامعات يف درل لأل أمل اب  خياطب وسورياف  سبانيا يف العرا أدبال
 السلطة مظاهر فإن آًرف  ي اً  تعلمت أنت بياما العرا أساتل  م   ي اً  تعلمت را داف
  ن عاان؟ بغن السلطة هلن نسمي أن ميك  وه  بعاانف رأس  دتوقي عياي  إرت الدياية
 .1الباط ، ع  احلإل فيلميز هادياً  ليكون الع   الاال أعطث اهلل
 تةوفوم يف واللهايات والديانات األعراق الل ة عديدة  عوا جوود مت   العربية احلضارة  ن
  ا سعوا ال  الروحية ال كرية تل  واانسانف الكون كاأل رعرفة سعيوم ويف فضلث حياة  ا

 وما م اًرف م  بأل قاموا وما ث افةف وك  حضارة ك   اإوا ال  ن سوا ال ضايا هي حلوا
 ر  تلكرن هلا ك  يف احلضي ف  ا بأل ا دروا وما العاللف  ا بأل توا وما ه واتف م  ارتكبون

                                                 

1 BERNARD LEWIS, BRITISH CONTRIBUTIONS TO ARABIC 

STUDIES (LONDON: BRITISH COUNCIL, 1941), P. 4. 
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 ل ات م  بأل تلصف  ا اانسانية بيعةالط لاا تلجلث العرا تاري  يف  ك يعل ف ر  وع ة يلكرف
 وحدانية علث  اهداً  العربية احلضارة اعلبار ميك  الااحية هلن وم  ن ا الف م  يالبسوا و ا

 اانسانية. والرو. اانساين ال كر ووحدانية البةر
 الوه  اعرتاها احلضارات كسا ر  نا مث وفخارف و بدا   و دور العربية للحضارة كان ل د
 و مارات الل ة دول  ا اام اطورية  زأت واللوس  اال اد م  قرنني بعد  ك  ك ففالل

 علث ف ضي األمة عظم يف تاخر وااقليمية والعاصرية والدولية ال ردية ارصاعم وأًلت مسل لةف
 م  بربرية جحاف  عليوم ان ضت ح  طوي  وقت يا   فلم العلياف وار   ارةرتكة األهدا 
 الل دم يف موكلة – وكنهم وتيمورلا  وهوالكو ًان جاكيز – أًر  تع ب حاف ج الةرقف

 طابعوا. واسل صال األمة حياة علث لل ضال الدولة قلب  ا
  لالحية فكرية ثورة وع  جديدف روحي  حيال ع  يلمخ  األثاال هلن يف الغرا وكان

 هلا يف وال ض  ال دميف الليين الرتاث  ا الرجو  وبسبب ال كرا اللحرير بسبب جديدة
 اللا الاجا. نلا و م  وكان أن سومف العرا  ا بعيدف حد  ا يرج  واالال. ااحيال
 الغربية احلضارة هلن أن وتسخنهاف الطبيعة قو  علث تسلطوا يف الغربية الةعوا حالف
 العا  – واالقلصاد السياسة ويف الطبيعية العلوم ح   نواحي يف األق  علث – فةملت اتسعت
 ت ريباً. باسرن
 وق  جرال م  يسلي   األًن ال رن يف العرل الةرق أًل ساة 400 مدتأل كانت سبات وبعد
 الزاًر. احلدي  العا  هلا يف والل دم االسل رار ياةد ورا. الغربية احلضارة هلن
 واجلماعية ةواقلصادي سياسية مةاك  م  العرل الوط  جيابأل ما للكر ار ام هلا يف نلعرض ول 

 اانساين للمجلم  ب  وحدهم للعرا ليض اقطورة م  كاية علث مجيعوا أنا العلم م  وث افيةف
 ال  األساسية ارةكلة ارطلإلف  عااها احلضارة أعين وأ   أعمإل مةكلة يف وساح ر أمج ف
 عا  يف جديدة عربية حضارة  للأل مكان أا هي أًر  مةكلة ك  تةم  وال  اليوم جناإوا
 يف عربية حضارة قيام ميك  ه  وهو: هلا يسبإل أن جيب سؤاالً  نسال قد أو الغد؟ عام أو اليوم
 احلدي ؟ عاراا
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 ًياة وثي اً  ارتباطاً  يرتبث أًر ف حضارة أية أو عربيةف حضارة قيام فإمكانية سو ف اجلواا
 م  فمصنها الةعواف بني ومج  األقاليم وحد قد العظيم اليل الل دم فإن بامجعواف احلضارة
 هاال  وسلكون عا ف يكون ال أو واحد عا   ما هاال  وسيكون واحدف ولاعداً  الن

 حضارة. هاال  تكون ال أو واحدة حضارة
 احلدي  العا  فولا الروحيف الداف  أوالً  العربيةف احلضارة عليأل قامت ما علث احلضارة ت وم
 والةر ف احلإل فلس ة وليض ال وة فلس ة عليأل تسيطر اوالل اليل الرقي هلا  ا ول  اللا
  ن ن ول والسخالف احملبة ال واحلر  الةووة العامةف اربادر ال ال ردية ارصاعم فيأل تسود واللا
 آًر  عب ألا وال نصيب للعرا فيأل يكون ال كولا عا  حلماًف الالك  ا يسن كولا عاراً 
 لغر. أم عظم
 عارية نظرة  ا ال واللصر ف ال كر يف جديدة عارية نظرة  ا ًاجة    ية:العار الاظرة ثانياً:

 مأ السياسة يف سوالً  ارادا سلو ار يلعد  ال  الف أو ا اد بصورة تظور ًطرة سطحية
 االقلصاد.

 وال كر. الطبيعة ووحدانية اهللف لوحدانية آًر مظور فولا احلإل: بوحدانية الراس  ااميان ثال اً:
 م  ك ن علث روحوا يف وتضم واقلإل للرتكيب ارةرتك والسعي اللعاونية الرو. وأًناً  رابعاً:

 العارية واحلضارة مصدرهاف كان الاواحي أا م  الك ن للس  تل لح أن وتسلطي  األلالة
 ك  للبين تلس  أنا يف وت اًر لا سوا األمة تل  اًلطت فيما ارضي علث أمة ك  تةج 
 ك  هلا م  العكض وعلث ماسجمةف واحدة عارية حضارة ماوا للجع  مجيعاً  لورهاو  حضارة
 حضارة. تسمث أن تسلحإل ال العارية اانسانية ال يم علث تةلم  ال حضارة
 احلضارة وغث  ت اجلديدة حيا ا تاظيم  ا تسعث ال  األًر  كالةعوا اليومف العرا
 كروحوا الغربية احلضارة نواحي بع  خيةون فوم معضلةف أمام أن سوم جيدون الغربيةف

 يل دموا أن يسلطيعون ال أنم كلأل اادراك يدركون هلا م  ولك  لللوس ف وحبوا االسلعمارية
 ياةدون فاراهم اردنيةف إلن ياًلوا   ما العارية احلضارة  ا ًدمات ت دمي يف يسامهوا أن أو

 ارلباياةف والازعات ارخلل ة األلوان كات ميةال و  ال لس ات اعلااق طريإل ع  أن سوم ًال 
 وم  ًارجيةف ألًطار فع  ردّ  جوةف م  نةا اف يف هي ألواناف اًلل ت موما ال وميات وهلن
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 مرة للمسامهة األسباا وللوي ة اراوي أااد واحيال داًليف  جيال للوحيد حركة أًر ف جوة
 ال تحال وي ةف ال رحبة قوميات للصبح ال وميات هلن وتطور العاريةف احلضارة باال يف أًر 

 مظوراً  كونا ع  ال وميات هلن أس رت  كا آًر وبكالم رجعيةف ال ت دمية ماكمةةف ملةددة
 هلن مجي  والاورف الوال وجود لعدم فلخلاإل كا ا علث تاكم  أنا أو احلضارة رو. مظاهر م 

 أثر مد  علث أيضاً  وتلوقف الزم ف م  ومتا يوم العرا تكيف مد  علث تلوقف األمور
 األثر إلا ن صد وال عامةف بصورة العصرية اردنية سن يف وتصرفوا الباقية الةعوا سياسة

 م  نال ال أناا يعين ال هلا ولك  والروحيف اقل ي األثر باألحر  ب  واالقلصادا السياسي
 ال وة فيأل ألبحت اللا ي احلد العا  هلا يف سيما ال والسياسي االقلصادا األثر قيمة
 ث افياً  تعاوناً  ناةئ أن نسلطي  أناا ظااا  كا ألن ساا اادعني نكون  ناا واللاظيمف الرتكيز حساة
 وي ة.  نسانية ع  تام سياسة اقلصادية ًطة نلب  كاتأل الوقت يف كاا  كا مةرتكاً 
 للوطيد ارمكاة الوحيدة  ةوالطري والرو.ف األًالق وكلل  يلجزأ ال واحدف السلم  ن لاا ي ولون
 قراراتاا يف ال عال األثر لا يكون والرو. لألًالق ثانية والدة هي يلجزأف ال واحد سلم

 ال  افية. وجوودنا االقلصاداف ونةاطاا السياسيةف
 اللا اجلديدة األفالطونية اردرسة  ا يالمي كان اللا ال يلسو ف بلوطياض كلابات يف جال
 حّيز يف  يل وك  كيانف لأل  يل ،ك  اللالية: ال  رة العراف يف األثر دبعي لكلاباتأل كان

 بدون وحدن؟ يك     ن وجود لأل يكون أن ميك   يل أا  ك اال ادف ب ض  يكون   ا احل ي ة
 ب رداتألف وال طي  بافرادهاف واجلوقة بوحداتألف فاجلي  وجودف لأل يال يكون أن ميك  ال اال اد

 اجلسد كان  كا تلوفر فإنا اجلسد لحة وكلل  الوحدةف بدون كيان لا يكون أن ميك  ال
 وتظور األجزالف م  تلالف تامة وحدة لدياا كان  كا اجلمال وحيص  تامةف وحدة يف ماسجماً 
 .1تامة، ماسجمة وحدة  ا واسلحالت توحدت  كا الا ض فضا  
 بني ا اد بدون فإنأل بامجعواف ريةالبة علث ب  ال أًر ف أمة أية وعلث العرا علث ياطبإل وهلا

 حضارةف هاال  يكون ل  العا   عوا ا اد وبدون عربيةف حضارة هاال  يكون ل  العراف

                                                 

 .101د. قسطاطني كريإل: اررج  السابإل    1
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 بلوطياضف ي ول كما لديااف فيلوفر اجلماعات ليةم  األفراد بني اال اد يلم أن آم  و نين
  ك وقوةف نةاس م  أوتياا ما  بك الغاية للن نسعث أن مجيعاً  وعلياا وال ضيلةف واجلمال الصحة

 كل . م  قصداً  أنب  وال  اناً  أًطر مومة م  هاال  ليض اللاري  نظر يف
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 الثالث الفرع

 الـحضاري التجدد مضمون

 حدث البةريةف لل  افة اللارخيي احملور يةك  اللا – األول اللحول أن  ايغان: يوش دار ير 
 ما اررحلة يف اليونان الك  : ال الثة البةرية مراكز يف داريال قب  واقامض الساب  ال رنني بني ما
 وكون و يولف وتسو ال عود الصني: يف والبوكية األوبانيةادف عصر يف الاد الس راطينيف قب 
 كان حي  األوا العل  قيانول أو م  األلول ب جر مةب  ال كرف فيأل اسلي   عصر وهو

 ملجاهلني واحدة وتنة علث يلا سان يزاالن ال   LOGOS واللوكول:  MITTOS اريلول:
 درجة  ا األول حساا علث ال اين تاامي يف ويلسبب الح اً  بياوما سيحدث اللا الطالق

 1ارعرفة. آفاق م  اسل صالأل
  مام دمد و مامة الاال  مامة  براهيم  مامة علث وتاسيساً  وووحاً  اللاسيض هلا يسلوا ه 

 2ارؤماني: م ما موسث و مامة ارسلمني
 )الب رة: ..   م اًما ل لاَّال   ج اع لف      ين   ق ال   ب ك ل م ات  ف ا مت َّوف َّ  ر بُّألف    بْثر اه يم   ابْثلث ل ث و   ك   إ تعاا: قال

124.) 

 )الزمر:  اْلمفْسل م ني   ل  أ كفون  أ وَّ  أل نْ  * و أفم ْرتف  الد ي    لَّألف  افْل ًصا اللَّأل   أ ْعبفد   أ نْ  أفم ْرتف    ين   قف ْ وقال:إ

11.) 

 وعلث دمد علث ل  اللوم  براهيم: سيدنا علث اليوم يف مرات مخض لالتأل يكرر فارسلم
  براهيم. سيدنا

 ر بثَّا ا و   ْت اع ي ف  اْلبث ْيت   م     اْل  و اع د     بْثر اه يمف  يث ْرف  ف  و   كْ إ تعاا: قال للاالف م ابة العرا أرض يف

 (.127 )الب رة:  اْلع ل يمف  السَّم ي ف  أ نت     نَّ    اَّاتث   بَّْ  م  

                                                 

ال ثثورة الديايثثثةف ترمجثثة وت ثثثدمي دمثثثد الرمحثثوينف بثثثنوتف دار السثثثاقيف كلثثاا دار يثثثوش  ثثايغان اروسثثثوم بعاثثثوان   1
 .95   2004ف 1وارؤسسة العربية لللحدي  ال كراف س

دمثد أبثو ال اسثم حثثاش دمثدف جدليثة الغيثثب واانسثان والطبيعثةف مركثز دراسثثات فلسث ة الثدي  يف بغثثدادف دار  2
 .2004الاداف بنوتف 
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 اللاسيض  طار يف ارةرو  باال يف العرا جد  تاعي  و باأل  براهيم سيدنا ميضي قلاا وكما

  .ب ك ل م ات   ر بُّألف    بْثر اه يم   ابْثلث ل ث و   ك  إ تعاا: قال األولف
 اابث ونلف األظافر قال العرا: عاد مسةاق الةعا ر بانا الكلمات هلن ار سرون وي سر
 1واالسلاجال. العانةف وحلإل

 العرا ومضث اللاسيضف علث تاسيض  براهيمف رسالة علث دمدف رسالة العظيمف الابا كان مث
 األحاا . وماوم اقطث هلن علث  تاعي  أباال ارسلعربة

 مضث ل د أج  اجلاح ف المةالع كل  لاا ككر كما العربيةف اللغة علث لاتأل ت ل ت م  أول
  ا الراية هلن سلموا مث باهللف ااميان راية يرفعون اقطث هلن علث  تاعي  أباال ارسلعربة العرا
 ألبحوا اللي  العراف األمة هلن أباال قام مث دمدف لحابة احلساةف األسوة العظيم الابا أباال

 العربية احلضارة بباال ال ادسيةف يف ال رل قا د لرسلم  عبأل ب  ارغنن قال كما رسالةف ألحاا
 : قولأل كل  يف را دهم ااسالميةف وال  افة العربية ال  افة علث كالل  يف مسلادي  ااسالمية

 عرل. فوو العربيةف تكلم م  اللسان هي و  ا أم وال أا م  العربية ليست الاال أيوا
 وت وم العرلف اانسان اططوا تعاونية  ركة ثعل دمولة ااسالمية العربية ال  افة كانت هكلا
 واحلدي  الل سن يف ملم لة ااسالميةف ال  افة مث العربيةف ال  افة مها كبني  جلعني علث

 اس.. والةعر واانسانية واألًبار واللغة وال  أل اللاري 
 العراف بلسان نكا الابوا احلدي  بان بال زيز االأل عبد الدكلور م  – باللاويأل اجلدير وم 

  ااسالم تراث ك  أن يعين وهلا العربيةف باللغة ااسالمية واأللولية ال  وية اردونة وكانت
 إلن اعرتفوا األعاجم ح  العربية باللغة ااسالمي اللةري  ألول وك  عربياًف كان الديين

 كلبون ما السل امة  رطاً  كل  وكان العربيةف باللغة ااسالم داً  معارفوم فانلجوا احل ي ةف
 ااسالم. ع 

                                                 

. وانظثثر د. جثثواد علثثي ار صثث  136   254ل زيزف الثثة ارسثل ب  العثثرل عثثدد م ثال للثثدكلور عبثثد االثثأل بثثا 1
 /.157/ف بنوتف دار العلم للمالينيف  /2يف تاري  العرا قب  ااسالمف ./
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 – اللغة علوم – الا د – اقطابة – ،الةعر وال كر: األدا ح ول يف العرا كن نب  ل د
 قدر الةرعيةف الدياية العلوم عدا ما والعلومف احلساا – اللصو  وال لس ة والكالم العروض
 عرباً. لعربيةا اراظومة ومالجو الكبار ارةرعون كان  ك العراف نصيب م  كانت

 بالاسبة ن سأل واألمر وسياسيةف ودياية حضارية داللة كو م ووماً  – فااسالم واقاللةف
 و طار سياسيةف  يديولوجية حالة أو حضارية أو  نسانية حالة أنا علث ت وم ف د للعروبةف
 .1الصورة هو كان وااسالم لورةف ع  يبح 
 وحلية ااسالم وليغة ااسالم  ر  أمهية ف2ةاحلضاري اللاتية  داركوم العرا أدرك ل د

 فواكدهارهم لوجودهم احلياة وعاصر 3قدرهم كان كما قدرنف فكانوا ااسالمف ورافعة ااسالم
 لك  وسياسيف اجلماعي أسال علث الربث هلا وكان وااسالم العروبة بني الربث   للل 
 مس طة واللغريب العلمانية معلا ة يسياس أسال علث احلدي  العصر يف أقيمت العربية ال ومية
 العزيز عبد د. ونادا دل  كما أو ااسالم ع  العروبة فاللة وال  ايفف االجلماعي اجلانب
 قاعدة وال  افة األدا وب ي العروبةف قاعدة العربية ب يت ،ل د لي ول: لوتأل باعلث الدورا
 ويف اجللور هلن وم  بااسالمف بةالعرو  ويربث ةال  افي العربية األمة فكرة حيوا وهو مةرتكة
 ال  ايف م ووموا م  بالعروبة ليلجأل احلدي  الوعي ظور ًارجيةف وأفكار داًلية  ديات نطاق

 .4ال ومي السياسي بار ووم العروبة  ا االجلماعي
 فو  األكصانف ع  اجللور فص  نليجة الدورا الدكلور  ليأل أ ار اللا اللحول هلا كان ل د
 العصر طري ة علث وال  افة احلضارة بلجديد اللصحيح يلم وه  نصاإا  ا وراألم تعود

 مدكر؟؟ م  وه  كل  علث وال لوا العيون سللل ي وه  الوسيثف

                                                 

 .1993لعام  176حسني فض  اهلل الة ارسل ب  العرل عدد  1

ماةثور يف الثثة اللعثاون ال  ثايف ًثالل موسثثم  أمحثد داوود ت لثو: اللعدديثة ال  افيثة يف احلضثثارات العاريثةف م ثال 2
 .56هث  1421احلوف ارملكة العربية السعوديةف 

 .42ًالد عمر: عروبة ااسالم و سالم العروبة    3

 120د. الدورا: اللكوي  اللارخيي لألمة ال وميةف مركز دراسات الوحدة العربيةف بنوتف    4
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 و راد ا األمة فع  ويلطلب الظرو  ت لضيأل ما ب در  ال اجللور  ا العودة  ا ندعو ال   
 راا.مدك م  ه  ن ول: ثانية ومرة ومصلحلواف وحريلوا
 باجلل  ارلعلإل احليز وهو اللجديدف مضمون نطاق م  كبن جزل ع  بااجأ قد نكون هكلا
 كما ارسلمنيف كن أوالً  يةم  واس  مضمون احلضارا لللجدد لك  ااسالميف واجلل  العرل
 ارادا(. )اللجدد ال  ايف كن يةم  أنأل
 هلا ألن الغرلف السيما اقارش م  اقلبال أا م  ةمادوح فال والا لي ارادا اللجدد ع 

 واألًالقياتف اانسانيات بةان أما عاأل االسلغاال ميك  وال جوةف م  ًطرن قلي  االقلبال
 علث نل وق أناا سيما ال الغرا م  بااقلبال يلعلإل فيما عليوا اللح   م  نك ر أن فيجب
 ارضمار. هلا يف الغرا
صا صواف وأمهيلوا موقعوا ال رعية: وث افلوم ارسيحني األًوة مركز هي هامة ن طة ب يت  ًو
 األمور. م  كل  وكن

 وككرن. للكرارن حاجة وال معوود العربية احلضارة يف ودورهم عرا ارسيحيني األًوة أن ومعلوم
 طيبة وعالقة ليغة وأكم  أنضو ووعوا ااسالمف  طار يف العرا  ن ًضر: جورش األا ي ول

 وكل  اليومف ح  الدمة ي بوحاا البطريرك عود مال ملوال  جود يف ارسيحيني م  لللعام 
 عادما ب ولأل: كل  علث ع ب وقد العروبةف يف الطبيعي الاسيو أج  وم  االنصوار أج  م 

 اللا اروقف وكلل  األرثوكوكسيف البطريرك معأل دعا ال رجنة م  أنطاكيأل الدي  لال. اسلعاد
 .1العروبة ع  يدافعون هؤالل كان يوم احلمدانيني جانب  ا األنطاكي البطريرك ا لن
 و   ااسالميةف العربية احلضارة هي واحدة حضارة هااك أيضاً: ًضر جورش ارطران وقال
 وواحد بالديانة واحد  سالمانف ااسالم كان ي ول: للة أمني ار كر هو وها ف2 ليوا نالمي

 3بلغلأل. وكل اً   حمد اهلدال األمر يكون حني مسلمونف مجيعاً  العرا وكان واللغة بال ومية
                                                 

 127وحدة العربيةف بنوت ساة   احلوار ال ومي الديين: مركز دراسات ال 1

 .127احلوار ال ومي الديينف مركز دراسات الوحدة العربيةف بنوت ساة    2

 127احلوار ال ومي الديين: اررج  السابإل  3



257 

 

 رك  واجلالل و ديدنف ووبطأل توويحأل جيب ب  السابإلف اللعميم هلا يك ي ال كل  وم 
 فا ود.. كالةمض رأيت  كا : دمد سيدنا قال هكلا األًالقف
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 الرابع الفرع

 اإلسالمية العربية بالثقافة االمتالء

 

 ال لس ة يف خيوض م  ك  م  ااسالمي العرل بالرتاث ااحاطة ورورة ًلدون اب  رأ  ل د
 فيوا ياظر م  نظر وليك  معاطبواف م  جودن ملحركاً  فيوا الااظر فليك  ف ال: وعلومواف
 علوم م  ًلو وهو عليوا أحد يك  وال وال  أل الل سن علث وااطال  الةرعيات يف االملالل

 معاطبوا. م  يسلم أن ف   ارلة
 .1ر د اب  كل  يف  ا ال  وال أك ر موقف احل ي ة يف هو اروقف وهلا

 العربية بال  افة االملالل م  البد وال ول: ت كننا  ا ًلدون اب  عبارة ن را أن ونسلطي 
 اقلبال أو تبايوا و مكانية وقضاياها األوروبية احلداثة يف اقوض عاد ااسالمي العرل والرتاث
 وبدون الويةف املالل هو ال وميةف ث افلاا وهي ااسالميةف العربية ةبال  اف فاالملالل ماواف  يل
 لإلنزالق دعاة ماواف ارويماة خبالة األًر  ال  افات علث االن لا. يكون   وما ا الل ة هوية
 واالًرتاق. لالسلالا فريسة
 سا  يف تويال ارؤرمل ال يلسو  لرأا - السيكولوجي اللالقي ً  يف – مسب اً  عرواا وقد
 م  ا لوبة احلضارية اللاثنات ت اوم اللباا ماط ة ويف الةعوا  ن وقلاا ونواميسألف اللالقي هلا

الة اقارش  والدياية. الروحية األمور ًو
 طبيعيات م  – ال دمية والعلوم ااسالم بني العالقة ر د اب  ًالة ارسلمون عاف كيف

 2احلكمة. دبة أو ال لس ة هو: عام اسم  ت ونانالي فيوا ًاض ال  العلوم وهي و لياتف
 ماوم فكان ارووو : هلا وم كريأل ااسالم فالس ة م  وكنمها سياا واب  ال ارال ًاض ل د
 ال لس ةف ت ررها ال  للح ا إل وداكيات م االت بول أل الدي  ي ررها ال  الع ا د نظر م 

 )ال ارال(. بياوا تااق  فال وباللايل

                                                 

 .838 و مةرو  حضارا نضوا عرلف مداًلة د. دمد عابد اجلابرا    1

 ة احل ي ة م  أج  احل ي ة.وهو ما لووأل الن يف مووو  احلداثة واحلكمة ومعرف 2
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 اللوفيإلف م  نو  باعلماد ال لس ية وال ضايا الدياية الع ا د بني اللوفيإل حاول م  ماوم وكان
 علث الدي  سود م  ماوم وكان سياا(ف )اب  بياوما جسوراً  تكون وسطث قيم بإدًال وكل 

 1العكض. أو ال لس ة
 احلكمة بني فيما ار ال فص  الةون: كلابأل كلب وهو ك  يألف ارسالة  ا فاظر ر د: اب  أما

 اللايل: السؤال طر. مث وم  االتصالف م  والةريعة
 الاداف جوة علث  ما بألف مامور أم دظور أم بالةر  مبا. اراطإل وعلوم ال لس ة يف الاظر ه 
 الوجوا؟؟ جوة علث و ما

 بني العالقة حول األمض بسؤال األمر أتعلإل سوال الصحيح هو األًن الطر. فولا والواق 
 م ارنة ألنا ًارجألف م  ال الةر  داً  م  بياوما العالقة وترتيب ارعالرةف احلداثةو  ااسالم

 واحدة. طبيعة م  ليسا الطرفني وألن مةروعة كن
 اروجودات يف بالع   الاظر أوجب قد  الةر  أن وهي ال ضيةف هلن م  ر د اب  انطلإل ل د

 ما علث نسلعني أن علياا فيجب قومف دون ب وم ًالاً  ليض الع لي الاظر أن و ا واعلبارهاف
 ارلةف يف مةارك كن أم لاا مةاركاا الغن يف كان وسوال كل ف يف ت دماا ما قالأل  ا بسبيلأل   
 الللكية لحة يف يغن ليض األوحية( بأل تلبح اللا )السكني الللكية إا تصلح ال  اللة فإن
 تعلا فال )حادة الصحة  روس فيوا كان  كا مةاركف كن أو ارلة يف ارةارك آلة كونا إا

 عاأل فحال قد )اراطإل(ف الع لية ار اييض يف اراظر م   ليأل حيلاش ما ك  وكان وباللايل احليوانف
 قبلاان لواباً  كان فإكا قالونف فيما فااظر كلبوم يف بايدياا نضرا أن فيابغي فحالف أ  ال دمال
 2عليأل. نبواا بصواا ليض ما فيأل كان و ن ماومف
 ه  وهو: ارعالر سؤالاا ع  لإلجابة وأقوم أنسب هي: ر د اب  سلكوا ال  الطري ة وهلن
 اانسان؟ وح وق وع النية دمي راطية م  وم لضيا ا احلداثة ااسالم ي ب 

 واربا.. واركرون وارادوا واراح الوجوا ميزان الةر ف ميزان يف احلداثة هي األوا اقطوة
                                                 

 .837مداًلة د. دمد عابد اجلابرا: م   و مةرو  حضارا نضوا ويف    1
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 الدمي راطية أما ر د(ف )اب  اروجودات يف الع لي الاظر أوجب الةر  ألن واجبأل م الً  فالع النية
 وكل  الوجواف حكم األًر  هي لا يللمض أن فيمك  اانسانف وح وق واال رتاكية
 ار اهيم م  وكنها وااحسان العدل  ا والدعوة اانسان وتكرمي الةور  م اهيم بلوظيف
 1األحيان. م  ك ن يف األمرف فع  بصيغة حلدي فوا ال رآن يف الواردة
   إل ال ضية هلن  ن ه  وال ول العامة ارصلحة  ا ارعالرة قضايانا يف الرجو  ميك  أنأل علث

  ليألف مادوا األق  علث أو واجب فوو ا مو ف ومصلحة ال رد اانسان مصلحة ارصلحةف
 الدمي راطية مسالة طرحاا و كا مبا.ف فوو ماعأل علث الصحيحة والساة ال رآن ياال   ما وك 

 أم ارسلبد ال رد احلكم بلح ي وا وأجدر أقرا أو العامة ارصلحة حي إل أيوما التية: بالصيغة
 اللباساً. أو كموواً  حيلم  ال فاجلواا الازيألف احلر االنلخاا علث ي وم اللا احلكم

                                                 

 .838د. اجلابرا: اررج  السابإل   1
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 الـخامس: الفرع

 الـموصول والـجهد الـحضاري التجدد

 
 كما ومولواًلف ملصالً  دا ماً  جوداً  يسللزم احلضارا اللحديد أج  م  العم  أن ال  
 - : الرسول قال كما – ي طعأل ال وقدرن وأمهيلأل فارسل ب  رفيعاًف وفكرياً  علمياً  وعياً  يلطلب

 يلطلب    وال وهلا لافماآو  وهويلوا جسوااهو  لا أمة ك  أال لأل يلصد  وال ارخ ون  ال
 والعلمية واالجلماعية االقلصادية احلياة ميادي     يف ار صلة اراوجية اقطث وو 

 وسواها. واللكاولوجيا
    وبضم ال عالياتف    فيأل وتسوم تةرتك عرل عم  وليدة تكون أن البد اقطث وهلن
 وارعرفة. العلم ميادي 
 الرتابث ع  يكةف ةاملةال اللجريدية اقطة هلن م   وو  علث ااقبال ارد أن ونعل د
 .1ملضاماة مةرتكة معاجلة معاجللوا وسا   بني ارخلل ة العربية األقطار مةكالت بني العميإل
 يك ي وال الزم ف  عيار ويربث ي ال أن جيب   ا  بدا ف أو  نلاش أو جود أا أن كل 

  ا الاظرة أن كل  ارااسبف الزمين ااطار يف يضعأل أن و ما يالوف أن ارعالر باانسان
 ارااسب. الزمين ااطار يف يضعأل ارسل ب 
 ما وهلا وووابثف فرتات  ا م سمة أجزال  ا ت كيكأل تسللزم   ا ارسل ب   ا الاظر أن كل 

 ر يض EARI JOSEPH جوكيف  يرل داولة م   ارسل بليةف الدراسات بع  تعاجلأل أن حاولت
 3التية: األساسية ارراح  بني ميز اللا 2ارسل ب  ا اهات  رير

 واحدة(. )ساة اربا ر الزم  الن: مرحلة -1

                                                 

 880تع يب الدكلور عبد اهلل عبد الدامي انظر  و مةرو  حضارا نضوا عرلف    1

ف 4ف عثثدد 8ارسثثل ب ؟ الثثة ارسثثل ب ف الواليثثات ارلحثثدة األمريكيثثةف الثثد م الثثة ايريثث  جوكيثثف: مثثا هثثو كمثث   2
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 ساوات. مخض  ا ساة م  ال ريب: الزم  -2
 ساة. عةري   ا مخض م  األمد: ملوسث الزم  -3

 ساة. مخسني  ا عةري  م  األمد بعيد الزم  -4

 أك ر. أو ساة مخسني البعيد: الزم  -5

 كياا هو ااسالميةف األدبيات يف ن صاً  سيةك  ما أك ر م  أن اريالد ككي األسلاك وير 
 ل ااألو  ومةكالتأل ااسالمي العا  ل ضايا تاسيسي دراسي كح   ارسل ب  ع  الكلابة

ياراتأل االجلماعيةف  ت ل د  طعةلوم جداًف وددودة الزأة داوالت  ال يوجد وال سلةرافيةفاال ًو
 1احل  . للا   ا ياً  أو سيسياً تا جوداً  فيوا يلم   وال واالسلمرارف اللوال 

                                                 

 .118ككي اريالد: ارسالة احلضاريةف    1
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 السادس: الفرع

 واإلبداع الـحضاري التجدد

 

 وللا ارخ ونف  ال ي طعأل ال طوي  لعب طريإل العربية البالد يف احلضارا لللجدد االسلجابة
 لللجديد وقادر قاب  عرل  نسان ًلإل بغية كل  ك  وحاكمف مرن تربوا باظام لأل ااعداد جيب

 واللجدد.
 واللوطني االعلماد  ا دعا ن سأل الوقت ويف اامعةف اانسان علث  اهلل رسول نعث ول د

 لا جيدد م  األمة  ا عام ما ة ك  يرس  تعاا اهلل أن  ا أ ار حدي  ويف الا ض وتوطيد
 علث لإلعلماد حاجة وال عليأل كا د فانت العا ف علث  ي اً  تزد    كا الةافعي: قال دياوا
 ال در.
 وال ورة واجلياية البيولوجية وال ورة ارال وثورة ارعلوماتية ثورة الك  : ال ورات عصر رنافعص
 وتل ادم سريعاً  ارعلومات فيأل تل دم ارعرفة يف ارله  السري  اللغن عصر وهو وسواهاف بوتيةو الر 

 سراعاً.
 الن لوماتارع أن لللكاولوجيا( ماسا وسلض )معود MIT جامعة نةرتأل ت رير ووحأ وقد

 يف تلضالل سو  ال رتة هلن أن كن  وراًف 24 و  وراً  18 بني ترتاو. فرتة ًالل تلضاعف
 احلادا ال رن )يف فاألميون وهكلا أسبوعني حواا فلبل  احلايل ال رن م  األول الع دف ناية

 ال رالة يعرفون ال اللي  أول   يكونوا ل  السلطة:  ول كلابأل يف توفلر ي ول كما والعةري 
 1جديد. م  اللعلم أول   مث تعلمونف ما نسيان مث اللعلمف يعرفون ال اللي  أول   ب  والكلابةف
  ا ارود بني العمر طوال ارسلمرة والرتبية اللا  واللعلم اررنة، ،الرتبية  عارات تغدو وهكلا
 اربد  اانسان تكوي  علث ال ادرة وحدها وهي ارلغنف لعصرنا ارال مة الةعارات هي اللحدف
 كاتية قدرن وم  مرونة م  ميل  ما ب ض  وجدا دن العصر م  اللكيف وعلث وال ادر وا دد
 األووا  م  واللالؤم السري ف اللغن عصر يف للاجا. الالكمة ارواقف املالك وم  اللعلمف علث

                                                 

 .880تع يب د. عبد اهلل عبد الدامي يف  و مةرو  حضارا نضوا عرل    1
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 وهيا الرتبيةف بىن يف اسعةو  مرونة   يإل  يل ك  وقب  اوالً  يلطلب وهلا وأبداًف دوماً  اجلديدة
 العرل ارواط   عداد يسللزم والل انة ارعرفة يف الدا م اللغين وهكلا وطرا  واف ومااهجوا كلوا
 بعد وأبداً  دوماً  با سأل ن سأل يعلم أن علث قادر عرل  نسان تكوي  ويلطلب اللغنف أج  م 

 الاجا. لأل   إل ال  السلوكية  اهاتواال ال كرية وبارواقف األساسيةف ارعرفة بادوات تزويدن
 يكون أن السلوكية اال اهات ال كرية ارواقف هلن رأل ولع  سننف يف ارغل اللغين عا  يف

 1هايدكر. ال يلسو  قول علث نل كر  مغايراً  ت كناً  الل ليد لثع قادراً 
  دي  قضية نعين األواف احلضارية قضيلاا نعل ها ال  ال ضية أن األمر وح ي ة

MODERNIZATION   العرل. الع 
 مواجولاا عليوا تلوقف ال  ال ضية ألنا األواف احلضارية قضيلاا هي العرل الع   قضية  ن

 لاا يوفر اللا هو ألنأل مصنناف ي رر اللا هو فع لاا قوميةف مواجوة ارصنية قضايانا جلمي 
 احلكمة ب  السياسية احلكمة لاا فيؤم  ارصنف يرت ر  لعملية ال علية للمعطيات احل ي ي اادراك
 وحكمة ارااسبف الوقت يف ارااسب ال رار ا اك حكمة واألع دف األبسث وجووا يف اانسانية
 .2ارال م احلني يف ارال م اروقف اعلماد
 طبي يةت  ثارة ب  نظرية  ثارة ساب اً  ككرنا كما العرل الع    دي  قضية ن ن ال فإناا وللل 
 فليض والسلوكف ار ووم وبني واحلياة ال كر بني العضوية احلركية الصلة وعي قواموا وظي ية
 حدي  م ووم بدون حدي  سلوك هاال  وليض حدي ف فكر بدون حدي ة حياة هاال 

 للسلوك.
 فسبب فكرناف ماوجية أو ث افلاا رو.  دي  سلوكاا أو حياتاا مظاهر بع   دي  سبإل وقد
 روحاا  رك أن ال  افية ال ورة ندعو فإناا وللل  و افتف وتااق   لف م  نعر  ما  كل لاا

 الطريإل يف لل ودنا  ريبياًف علمياً   ريكاً  ال كرية ماوجيلاا و رك جديداًف  بداعياً   ريكاً  وكياناا
 وم لاعني. الاري  ،احلدي ،

                                                 

 .880د اهلل عبد الدامي: مةرو  حضارا نضوا عرلف   تع يب د. عب 1
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 لااعة م  لللحول العرل الع   ووندع وجوديةف  ثارة ب  كالمية  ثارة ال ضية ن ن وال
 نظم ب  واحلياة ال كر نظم  ا واالراجيز اراظومات اجرتار وم  اال يالف لااعة  ا الكلمات
 حركة وحييا ير  اللا الع   ب  باراوي ارلحص  الع   يعاياا وال جديداًف  بداعياً  نظماً  الكون

 ب  ملح ية واجوة ورال ارلحاث الع   ال وارسل ب ف واحلاور اراوي ع  ارلدف ة الصنورة
 جديدة بصااعة ويللزم احل ي ة رؤية  ا يسبإل اللا والبصن وا را وارالح  الواعي الع  
 كةاوة احل ي ة وبني بياأل اقالقة الابو ية الوظي ة هلن م   يؤدا أن الع   يسلطي  وال لاف وف اً 
 1احلإل. نار م  هي اا أك ر اراوي دًان م  هي والرتسبات اللومهات م 
 وأن جيرا وأن يالح  وأن يعي أن ليسلطي  الغةاوة هلن عاأل يدف  أن العرل الع   علث  ن

 كانت ول   الاداف باورها جديدة لااعة العربية احلياة يصا  وأن مياوجواف وأن احل ي ة يبصر
 يف ماوا يعاياا ما فإن فكاملة عملية تكون ما ب در  ال تسل يم ال احل ي ة اسلكةا  عملية
 إلن وتلص  الع  ف  دي  أولوية ووعي ،اللحدي ، ح ي ة  ا االلل ات هو الكلاا هلا

 ألنا واحدةف م اربة ن ارإا و عالمية وتربوية وبايوية وقيادية وقيمية ماوجية مسللزمات األولوية
 وملالكمة. ملكاملة ح ي لوا يف فوي ملباعدةف بدت و ن
 مواطاأل يف ،اللحدي ، طلب يف بالسبإل إا ياكن اللا وال كرا االجلماعي وق ار يف فوي

 أعضال م  عضو ك  ع   للحدي  العم  بواجب علياا ي ضي اروق  هلا ولك  الرا دةف
 طور احل ي يف ال ورا الطور  ا اجلي   دي  وطور احلكم  دي  طور فللجاوك ا لم ف
 الةعب.  دي 
 اللا وال ال. حدي ف بع   تلميلن يكون اللا وارعلم حدي ف بع   ط لوا ترل ال  فاررأة
 اللا والباح  حدي ف بع   مصاعأل يف يلحرك اللا والعام  حدي ف بع   أروأل حيرث
 حدي ف بع   وكراملأل وحريلأل وطاأل يسرتج  اللا وال دا ي حدي ف بع   ال ن يف يعم 
 فيأل    ما علث الصادق ال هان وسلوكوم كرهمب  فيعطون وجودناف يصاعون اللي  هم هؤالل
  لف. أو ت دم م 
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 الواس ف بابأل م  اللحدي  علث ي ب  أن نريدن وللل  ت دمف لك  العرل الع   ب ابلية ن إل  ناا
 أفض  ت دم ألا الضرورا سالةر  الن ألبح ولكاأل الل دمف د مرا بالضرورة اللحدي  وليض
 ماأل.
 واللاظيمية العلميةف واللجريبية اانسانيةف احلرية هي ساسيةاأل اللحدي  مسللزمات  ن

 ح ي يف ت دم لك  ورورية ولكاوا كافيةف كن زماتللمس  نا ال كريةف واابداعية الع النيةف
 عرل للحضر و اوكن احلدي  باللحضر اللحاق ياةد وهو يسلسيغوا أن العرل لع   فالبدّ 

 1ماأل. أفض  و نساين
 اا ال آلة هو يزال ما فإنأل حاسبةف وآالت اًرتاعات م  لإلنسان ما ك   م الركم وعلث
 تعودنا سول يزال وما اا الف يسلودفوا أن جيب ال  الوحيدة الغاية رفاهيلأل تزال وما األواف
 العرل. ا ا اا الر يسي العا إل هو األك  الرأتال للا
 واقعوا م  اليال هزها ال  واألمم الةعوا د ل جديدة وحركات نضلاا اللاري  يف ولدت ل د
 الوالدات حلظات هي هلن اليال فلحظات عليواف تغلبوم أو الًري  ت وق كة أل اللا

 ال مرف  ا باانسان أفضت ال  احلدي ةف األوروبية والاوضة والةعواف األمم تاري  يف اجلديدة
  ظالماً  أ د يك    1492 عام ولع  األورولف اللاري  يف اليال حلظات م  حلظة اباة هي
 أيضاً  هو كان والظالم اليال عام ولك  العرلف اللاري  يف 1967 عام م  األورول اللاري  يف
 يف جديدة ل حة فلحت ال  اجلديدة ال ارة اكلةا  عام كان ف د اجلديدف الاور انبالش عام
 الاالف جعلت الغربية باوروبا نزلت كوارث عام أيضاً  كان ولكاأل العا ف وتاري  أوروبا تاري 
 احلضارة يةودون وهم ل ب سبار كرعاً  يضي ون ،.. موريس : ايليوت لموي  ارؤرمل ي ول كما

  افلوا فيبع  تلوافتف ارؤسسات وكانت ملاابلةف  ي   ا وتا سم حدود تل لال ارسيحية
 حساا علث يلوس  اسالما كان وبار اب  احلساةف اارادة كوا ن ول يف واللةاؤم اليال

 ارسيحيةف الكرامة رمز وهي ال دلف يف ال يامة كايسة السلعادة جود ك  وأً إل ارسيحيةف
 وألبحوا وألبانياف ربيالو  اليونان أك ر واجلاحوا البيزنطيةف ارملكة ب ايا الع مانيني األتراك وانلز 
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 الكلةا  الرواد م  وكنن ضكولومب انطلإل احلالكة الظرو  هلن ،ويف فيياا.. أبواا علث
 الةماليةف األمم ولد  وأرانيا وفرنسا  يطاليا يف جديدة أفكار ،فانلةرت جديدة وقارات طرق

 .1اانسانية الرو. و ددت باهلل ااميان وانبع 
 جديدةف وأفكار جديدة رو. فيوا انلةرت حني اليوم عليأل    اا باحس  أوروبا تك   

 الرو. هلن  ركت فل   وحدنف األورول اللاري  يف ال كّلأل اانساين لاري ال يف ملحوالً  ألبحت
 عا  الن هو كلأل العا  فإن الروادف م  وكنن كولومبض اكلةافات ب ض  األفكار هلن وسرت
 واكلةا . ريادة
 ارغامرة برو. للطبيعة اانسان  دا جوّ  وارمسرتون ف الدرن جوّ  هو يزال ما كولومبض جو  ن
 واللجريد. واللغييب السحر برو. طويالً  لا تلل  أن بعد واللجربة ارالحظةو 

 ال ياسات اجرتار م  اانسان حّولت ال  بيكون فرنسيض ماوجية يف الرو. هلن تبلورت وقد
 اال يال. لااعة  ا الكلمات لااعة م  بأل فانل لت الظواهرف مالحظة  ا
 بارالحظة اركلسبة ارعرفة وولف اراوجيف حولالل للا اللطبي ي ارعىن بك  سبإل ل د

  ا ال يال ال ال يال  ا االسل رال يلوس  اللا لإلنسان تلوفر ال  ال درةف بانا واللجربة
 فروض ال يال،.. ألن الكلماتف كةف أوهام يف ال األ يال ف أل معارش يف فنت ي االسل رالف
واطر رموك والكلمات كلمات وال روض  جلمي  احلدسي اراطلإل ال روض كانت   ،ول ف ًو
 والظواهر الوقا   اسل رال طريإل هو اثبا ا العلمي الطريإل أن  ال اجلديدةف الاظريات ألحاا
 البع . فوق بعضوا الكلمات أا وال ياساتف ال روض تراكم طريإل ال واللجارا

 زالن ال أنااف هو نيمةارك ال مل رجني ال ضا ي االكلةا  عصر دًولاا يف الر يسي السبب  ن
 لااعة  ا ماصرفني نزال وما مالحظلواف علث واالجلماعية الطبيعية الظواهر  ريد نؤثر

 نزال وما واللجاراف ارالحظات ع  واقواطر بالرموك نسلعي  األ يالف لااعة ع  الكلمات
 م  ولوجيةاأليدي وبال ياسات واراوية احلاورة أحوالاا بني الكالمية بال ياسات ماًوكي 
 اللا العلمي اراوجي البح  ع  اللجريدية ال ياسات إلن م لونني نزال وما الًري ف أحوال
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 الوسطوا العرل فكرنا أن م  كل  ن ع   ناا أحوالااف حل ي ة ارسل بلي الاظر قاعدة لاا يوفر
 يف كل  ظوروي اللجريديةف ال يال بعواقب اللاديد  ا احلدي  األورول ال كر م  أسبإل كان
 يطول الصحيحة العلوم يف اراطإل  دًال ،.. بان األرسطوا اراطإل ن   يف تيمية اب  قول

 عسناً،. ماأل واليسن بعيداًف العلم م  ال ريب وجيع  اا ارةف ويبعد العبارة
 تصدر ال  احلسية وال اهني ال يال م  تسلمد ال  اللجريدية األحكام بني ًلدون اب  ومييز
 اقارجية واروجودات ،.. عامة: كلية كهاية بانا ال ياسية األحكام فيصف رةاهدةفا ع 

 اللوم الةخصيف للخارجي الكلي اللهين مطاب ة م  ميا  ما ارواد يف ولع   وادهاف ةمةخص
 ال اهني،. تل  ال  وودن فدليلأل كل ف م  احلض لأل يةود ما  ال

 البح ف يف جديدة لرو. كاليجة أوروبا يف نةا علماً  ألنسمي ما ان،ب لل ول: ،بري و، ويلهب
 يعرفأل   وجأل علث الرياويات ولامو وارالحظةف اللجربة وراوو لللح يإلف جديدة ولطرق
 األورول،. العا  يف اجلديدة والطرق اجلديدة الرو. هلن أدًلوا اللي  هم والعرا اليونانف
 بأل قام فكرا نةاس ،..أعظم بان اللاكيد حد  ا العرل للرتاث ت ييمأل يف كرمير فون ويلهب
 واًلبارا م،. مالحظا م دا رة وم  اللجريبية ارعرفة ح   يف جلياً  لاا يبدو العرا
 ،.. الن عليوم ولك  احلدي ..،ف العلم ًلإل م  ،.. الغرا مكات العربية العلمية فاجلوود

 السياسيف ا ال ح  العربية احلياة تااال مجي  يف يصطاعون، وأن احلدي  العلم يل بلوا أن
 تصا  ال  الرو. وهي احلدي ةف احلضارة رو. وهي احل ي يةف الل دم رو. هي الرو. هلن ألن
 ال  الرو. وهي الاوويةف وال ابلة الطا رة باألمض لاعت أن بعد ال ضا ية وارركبة الصارومل اليوم

 ال  الرو. وهي فالاصرف احلرية و ا فالبحبوحةف لمالع و ا فال درةف ارعرفة  ا باانسان ت ضي
 وروا عأل. الكون آيات سا ر اكلةا  م  سلمكاأل وال  ال مرف  ا باانسان حل ت

 اقامض ال رن مال أوروبا م  انطل ت ال  احلدي ة احلضارة ناعت ونصف قرن مال فل اا ما  ناا
 بياوا اقادعة ار ارنات وجنرا آليةف ارةحض بانا أًر  وتارة ماديةف حضارة بانا تارة عةر
 وهي األواف احلضارة هلن ح ي ة علياا تسلعصي أو عاا تغيب تزال وما الروحيةف حضارتاا وبني
  نسانيةف حارة  ا أوروبية حارة م  حوللوا ال  هي احل ي ة فولن  ريبيةف علمية حضارة أنا

 واللجريبية الرياوية اراوجية هلن ألن حضارةف اوام  ع  ال  هي اللجريبية العلمية وماوجيلوا
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 الع   طرق هي كما واافري ي والسيوا العرل الع   طريإل أا اانساين الع   طرق هي
 وأن اانسانيةف الطرق هلن ح ي ية يعي أن العرل الع   علث والسوفيا  واألمنكي األورول

 اانساين. الل دم وجون م  وجأل ك  وبني بياوا يوم ك  تلوثإل ال  العضوية العالقة ير 
 اللجريل العلمي اانسان هو ارل دم واانسان علمي ماوجي معيار اعل ادنا يف هو احملورا

 األول اللحول طريإل فإن وللل   ريلف قب  وارا علمي قب  ارا اانسان هو ارلخلف واانسان
 واللجريب. ارالحظة  ا واللغييب داللجري م  اراوجي اللحول هو الل دم  ا اللخلف م 
 ما حي  وا أن الوسطويني للعرا أتا. اللا هو وماواجوا ارعرفة م  اانساين اروقف هلا  ن

ري  كبن سارت  دعان  ميك  ال ال  الوسطوية،ف العربية العلمية ،ارعجزة للعلوم: ارعالري  ارًؤ
 ارعجزةف هلن ي سر أن سارت  حاول وقد احلدي ةف يةاليابان العلمية بارعجزة  ال نظرن يف ت ارن أن

 تكاد ال  جناكات ت سن ع  عجزنا علث للداللة ثانية مرة معجزة كلمة أسلعم  ، نين ف ال:
 احلدي  للعلم اليابان اسلساكأل  ال كلأل اانساين اللاري  يف يةبووا ما هااك وليض تصدقف

 يف واحداً  األسال حي  م  كان الوو  ألن ةفم يد وار ارنة يجيفار عود يف واللكاولوجيا
 اليابانيون إا أدرك ال  بالسرعة اليوناين للعلم حاجلوم أدركوا العرا ال كريون وال ادة احلالنيف
 تسلطيعان الللان الروحية والطاقة اارادة لل ري ني وكان جيلنيف مال األورول للعلم حاجلوم
 الكايف الص  أو الكافية اق ة اليابانيون أو العرا د ل تك  و  الصعوباتف أ د علث اللغلب
 ما أيسر يصبح  يل وك  هيابنيف كن اندفعوا وللل  ماواف واللخو  الصعوبات يف للل كن
 لعوبلأل،. تر  ال دمت
 حركاا  كا و ال اانسانيةف وبارعرفة بان ساا ث افلاا اسلعدنا  كا  ال كل  نسلطي  ال فاح  وطبعاً 
 األول اراوو اللجريل اراوو جعلاا  كا و ال العرلف اانسان لد  جديد م  اابداعية الطاقة
 الوال رو. أا فيأل نعي  اللا اجلو رو.  لغال يف تالصر ال  العلمية الرو. جعلاا و كا لديألف
 أط الاا رو. الن هي الرو. فولن فيألف نلحرك اللا واحليز نةربأل اللا وارال نلا سأل اللا

 علث البةرا واابدا  العلمي الل دم آيات ك  ويةاهدون ،أبولو، معجزة  اهدوا لي ال
   ي اً  فيوا مةاركة حيا م تكون ألن ويلطلعون اليات هلن حيبون  نم اللل زيونف  ا ات
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 فإن اابداعي العلمي اللا  اللح إل وأحوال أسباا ال ور علث لم   إل   وما ماواف للمزيد
 والع لي. الروحي اليلم يعاين جي  وسيواجواا كنناف علث تكون أن قب  علياا ونسلك ثور م
 ولك  الل ايةف معرفلاا وعلث واراليةف الطبيعيةف مواردنا علث يلوقف الل دم  ا اللخلف  اوكنا  ن

 ياا ا  العلمي والبح  العلميةف ماوجيلاا علث تلوقف اا ا ية ار ومات هلن مجي  م   فادتاا
 أا واقل يةف والع لية الروحية مسللزما ا أا ال يمية مسللزما ا اسل صال  و الن يلحول

 األولوية ال يمي لللغن يعطون اللي  اا ا يون العلمال يدعوها كما البايوية ال  افية ملطلبا ا
 ماأل ار صود وليض اراوجيف اللغن ال يمي اللغن هلا م دمة يف ويا  االقلصاداف اللغن علث
 وم  الطبيعة م  اانسان موقف تغن ب  احلدي ةف العلمية البح  طرق الطاا  يف اليل اللغن
 واللجربة. ارالحظة موقف  ا واللغين اللام  موقف م  والكون العا 

 اانسان حوال فيوا وتلضافر واالجلماعيف الطبيعي الكونني قوانني ارالحظة نطاق ويةم 
 1الادية. وبصنتأل اللخيلية وقوان  ليةالع وملكاتأل
 االجلماعي ح ليوا يف ال اعدة هلن م  انطلإل أن بعد أنأل الوسطوا العرل فكرنا ومعضلة

 توقف أن والسياسي االقلصادا واالسلغالل الكالمي اللجريد وطاة  ت لب  ما والطبيعيف
 باال وليعيد جديدف م  اكلةافوا ليعيد احلدي  األورول لل كر قاعد ا تاركاً  السلم كروة لد 

 جديد. م  عليوا احلضارة
 للل دم أا العلمي للل دم والطبيعية والرياوية االجلماعية ال اعدة اكلةا   عادة م  لاا والبدّ 

 ارعرفةف أردنا و كا احل ي ةف أردنا و كا احلريةف أردنا  كا اكلةافوا  عادة م  لاا والبدّ  اانساينف
 يف سننا نسلعج  أن أردنا و كا فلسطنيف وكن فلسطني يف الاصر أردنا و كا مفالل د أردنا و كا
 تالكمياً  ارتباطاً  مرتبث اانسانية ا االت مجي  يف فالل دم الل دمف  ا اللخلف  اوك طريإل

  ا الطبيعي أو االجلماعي الكون تغييب م  اللحول م  والبدّ  واللكاولوجيف العلمي بالل دم
 مصدر هو أبداً  يلوقف ال اللا اللجريب وأن كالمياًف قياساً  ال رياوياً  وقياسأل  ربلألو  مالحظلأل
 اطرادها. يسلمر ال  االنلاجية مصدر وهو أبداًف تلوقف ال ال  وال درة وال روة ارعرفة
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 فلس ي عا إل أا  نساين عا إل هو – فوراسلييأل ي ول كما – ارلخل ة البالد لل دم والعا إل
ل ي  مبا ر سبب هي اا ال متوي  وسا   فضولة تكايكيف أو مايل عا إل هو اا أك ر ينودي ًو
 وع  ب  لإلنلاش العلمية الطرق اكلةا  ع  ال لس ي الاال عجز ولك  البالدف هلن للاًر
 االقلصادا االنطالق بكبح يودد اللا وهو عااف ارلخل ة البالد مييز اللا هو ت ليدها

 طوي . ألمد األمم للن واالجلماعي
 لل درة احل ي ي ارصدر هو اللجريل العلم أن ،.. بعد كافياً   دراكاً  يدركوا   البالد هلن أباال  ن

 الطريإل تةإل ال  اللجريبية العلمية ال درة  نا العسكرية. ول در ا ارل دمة للدول االقلصادية..،
 أن مادياً  ارلخل ة البالد س وبو  اللخلف. م  اللحرر تةإل ال  وهي أًر .. قدرة ك  أمام
 يف جلرا تغن حدوث علث يلوقف فعلياً    ي اً  اامكان هلا   يإل ولك  تاًرهاف هوة  لاك

 1اانسانية..، وال عاليات الع ليات
 سا ر ويف العرل العا  يف الل دم بثل ع  األول ارسؤول هو اراوجي الع لي اللغن هلا بثل  ن

 وت ّدم للخل أل الواعي واانسان اانسانف ع   يف هو للل دم األول فالةرس فال ال  العا  أ ال
 وهي ،فEMPATHY، نزعة تعر  نزعة ب وة فيأل ويادف  الل دمف طريإل يف يادف  اللا هو كنن
 ول   عليألف والل دم بارل دم للحاق الالكم احليا  االندفا  ارلخلف لد   لإل ال  الازعة
 هي العلمية اراوجية فإن واالقلدالف االندفا  علث ال درة اانسان ن ض يف الازعة هلن حركت
 ووسا   ألسباا واللجربة وار ارن ارالحظة علث ال درة  ليوا وتضيف ال درة هلن ت ا  ال 

 احلادث اللغن جيع  هلا وك  اعلمادهاف ميك  ال وال  اعلمادها ميك  ال  الًري  لد  الل دم
 ،.. سني ورورة يؤكدون اا ال علمال وجيع  آًرف تغن ك  أسال ون وسوم الاال ع ول يف

 اليوم حاجات وخيض  الزم ف  ا نظر م آفاق ويوس  لإل الف الالكم اجلود بلل  دلويات
 الامو تصا  ال  ال يمية واال اهات احلوافز ا لم  أعضال ن ول يف ويؤل  الغدف رسللزمات
 السياسي. لاظيمال وتؤم  االقلصادا
 قب  م  تسلخدم أن فالبد بلا اف تعم  ال اانساين اللحس  سبي  يف اجلديدة فاللكاولوجيا

 تسللزمواف ال  السلوكية اللغنات م  أن سوم يكي وا أن ويسلطيعون ويريدون ي ومونا أنال

                                                 

1 Fauraster: histoire de demin, press universitaires de France, paris, 1964, P. 38. 
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 ًي  ن سياً  يلكي وا ألن البةر وحيلاش األمدف وطوي  عسن اللغنات هلن م  ،اللكيف
 بدون كل  ي علوا أن ويريدون يلصرفوا أن عليوم جيب وكما يلصرفوا أن لم حيلو كما يلصرفون

  1ث افية،. ثورة يسللزم اللكاولوجي فاللغن وللل  ال دميف حيا م نسإل  ملا  ي  دوا أن
 ال رن ناية مال احلدي  بوجوأل اتصالاا فبدأنا االورولف العا  م  الل اع   ا اليابان سب اا ل د

 تسب اا اليابان ولك  عةرف اللاس  ال رن ناية يف االتصال هلا اليابان بدأت بياما عةر ال ام 
 ولك  الصنيف م  احلدي  العا  م  اللوال   ا أسبإل وكاا واللصاي ف الل دم ميادي  يف اليوم
 الاووا. العود دًول  ا ماا اسبإل كانت الصني
 لطريإل  ولاا ارلوسث  وقعاا ألناا اجلغرايفف سببأل والصني باناليا ع  للخل اا كان ول  

 يف نافارياو معركة مال احلدي ة انطالقاتاا االسلعمار علياا فعط  و فري ياف آسيا  ا االسلعمار
 لأل كان ول   ف1967 عام حزيران م  اقامض معركة ح  1825 عام األول تةري  25
 سببأل كان ول   الصنيف وبني بيااا اانسانية اروارد يف اس الة ال ارق يف الدميوجغرايف سببأل

 ال ومية بني ونصف قرن فرتة تارجحاا ويف ال ومية الصني وحدة ويف اليابان وحدة يف السياسي
 سببأل لأل كان ول   ال  ويةف أو احمللية وال وميات العربية وال ومية ااسالمية وال ومية الع مانية

 الصني واًليار ال وميف األبوا األيديولوجي للطريإل اليابان اًليار بني ال رق يف األيديولوجي
 واللي الية السل ية األيديولوجية الطرق بني    وتراوحاا اراركسيف األيديولوجي للطريإل

 موقف  ا ماا أسر  كانوا والصيايني اليابانيني أن هو األهم السبب أن  ال واراركسيةف
 ع لوم فكان ارل وقف العدو  ان الالمباالة أو اللعايل أو اللجاه  موقف  ا ال ،اللصن،ف

  دي  أولوية وعي يف وأعج  اللحداف علث الرد ي لضيوا ال  اللحدي  طريإل  ا أسر 
 .2اللة  دي  علث الع  
 سال. للحدي  نسعث و   الةعبف  دي   اول اا أك ر اجلي   دي   اول و  

 وأعسر أًطر هي الع    دي  ومعركة اانسانف ع   للحدي  نسعث اا أك ر اانسان
 م  معركة أية يف النلصارنا الالكم الةرس هو فيوا واالنلصار السال.ف  دي  معركة م  وأع د

                                                 

1 Science and Technology for development, New York 1943, vol, 1, p. 193 
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 البطولية الرو. كانت ول   كنهاف م  أم  سرا ي  م  أكانت سوال احلدي ف السال. معارك
 وااسرتاتيجية واللكاولوجية واللخطيطية السياسية تاظيما ا إنف لاف األول احملرك هي ال دا ية
 االنلصارف طريإل  ا االنلحار طريإل م  البطولية ال دا ية الرو. للحول األول الةرس هي اقارقة
 ت وق اللعطي  للا سبيلوا ولك  العدواينف اللكاولوجي ارسلعمر ت وق للعطي  السبي   نا

 ًارق.  عل تاظيمي
 احلدي  اانسان تعريف لد  اللوقف وم اهيمأل اللحدي  طرق يف االًلال  جبويسلو 

 هلا م  وتبني ال  افةف الل ة حدي ة أمم ست يف اللحدي  عمليات م ارنة م  اسل رر
 هي: احلدي  اانسان ًصا ال أن االسل رال
 يوجأل اللا لوقتا وحض الرال ع  لللعبن واالسلعداد اجلديدةف واألفكار الطرق لل ب  ،األهلية
 باللخطيث واالهلمام بالدقة واالللزام اراويف  ا ال وارسل ب  احلاور  ا اانسان اهلمام
 بالعلم وااميان الرياويف للحساا قابالً  العا  اعلبار  ا والازعة وال عالية واللاظيم

 1اللوكيعية. بالعدالة واالعل اد واللكاولوجياف
 اللا ا لم  أو ارواط  أو لإلنسان احلدي  البع  ندعون أن ميك  ما تؤلف اقصا ال هلن

 العصرا. اللحضر أو الل دم ار  يلاب  أن يسلطي 
 ت دموا للح يإل الالكمة وال يمية الا سية اللغنات   يإل حلمية تواجأل الاامية الدول كانت و ك

 احلربية كاألهدا  لزا  ةا الضالة األهدا  اعلماد حلمية تواجأل ال فإنا واللكاولوجيف العلمي
 فباا النف ح  واللكاولوجي العلمي الل دم سيبلوا يف اسلخدم ال  واالسلغاللية واللوسعية
 2أمامأل.،. م لوحاً  احلرية باا دام ما اانسان أمام م لو. الوسا   الطاا   سني

  ا واللعر  جوداتارو  يف الاظر علث اانساين الع   ب درة ااميان العلمي االنطالق مبع   ن
 وعلما ااف فالس لاا لد  ااميان هلا بلغوا ال  اللروة ع  ر د اب  ويع  وجودهاف قوانني
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 اعلبار  ا دعا ،..الةر  أن ويؤكد  رعياًف واجباً  اروجدات يف الع لي الاظر م  فيجع 
 بأل..،. معرفلوا وتطلب بالع   اروجودات

 ار كري  أك ر م  عصرية أ د مها االجلماعيةف بيعياتألبط ًلدون واب  بع النيلألف ر د واب 
 العلمية لال رتاكية را دي  إما اللبةن علث جارودا مح  ما هو هلا ولع  العراف ارعالري 
 ال كر انلصار داة عةرف ال اين ال رن ناية يف ر د اب  داة نعي  نزال ما ولعلاا العربيةف
 وعيف وبدون بوعي يغةثف االنلصار هلا يزال وما يفوالعلم ال لس ي ال كر علث الكالمي
 والراب  عةر ال ال  ال رنني يف ع النيلأل حركلاا اللا احلدي ف ال كر أن م  بالركم أبصارنا
 للح ا إل بديلة ا لت ال  الكلمات علث للع   ثورة أرو  عةر اقامض ال رن مال حييا عةر
  يال.اال أو ال وانني أو الظواهر أو الوقا   أو

 و   األ يالف لااعة  ا الكلمات لااعة م  اللحول هو الن لدياا اراةود ال ورا واللحول
 الكلماتف  للبأل أن قب  األ يال تبورن  نسان ك  لد  الع   ألن اللحول هلا علث قادرون
 الكلماتف  ربة تةغلأل أن قب  بياوا ال ا مة والعالقات األ يال  ربة اربكرة ط وللأل مال وتةغلأل

 ع ول الزا ف ا لمعي بالل  يف ن سد   وما اركلة ةف األ يال رموك سو  الكلمات وما
 داولة يف مسرتسلة بع ويلوا تظ  أكهانم فإن األ يالف ع  بالكلمات باالنةغال أط الاا
 وعالقا ا. وحركا ا األ يال ًصا ال علث اللعر 
 تعودنا م  واللكاولوجي العلمي لل دماا الالكمة يةال  اف ثورتاا نبدأ أن علياا يلحلم وللل 
 ال رتة هلن ك  يف معوم ن وم  ناا الوفاةف حلظة يف لم توديعاا  ا الوالدة حلظة م  ألباا اا
  دي  م  لاا فالبدّ  وال  افيةف والل اليد وار اهيم لل يم واعية وكن واعية مسلمرة تل ني بعملية
 األمض. لعا  وال اليوم لعا  ال الغد لعا  أط الاا نيئ أن دّ والب بكاملواف العملية هلن
 الدميومة هلن أن  ال ودميوملألف اهلل وحدانية ال الثة الزماية األبعاد هلن ورال نر     كاا ول  

 و بداعيلألف و دديلأل وتغناتأل اانسان حرية ويف و دديلأل الكون تغنية يف تلجلث ما أك ر تلجلث
 احلرية إلن دا مة توعية عملية  ا اللحد  ا ارود م  ا لمعي الل  يف عملية تلحول أن فالبدّ 

 واابداعية. واللجددية واللغنية
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  ل ي طور يف جيرا الةيل لااعة  ا الكلمة لااعة م  اراةود األساسي ال ورا  ولاا  ن
 طور م  أو اللخلف طور  م انل الاا اسلعجال اللحول هلا كايات و حد  تارخيااف أطوار م 

 اللخلفف م  اللحرر لسياسة ملزم مبدأ م  كان و كا احلدي ف الل دم طور  ا الل ليدا الل دم
 اللا اربدأ فوو أقليلواف ع  اانسانية أك رية ت ص  ال  اللخل ية الوة م  اقال  وسياسة
 ًدمة يف هو االقلصاد أن وهو اقلصادينيف وكن اقلصاديني اانسانينيف ار كري  كبار بأل ناد 

 قن اربدأ هلا ظ  يف اللخلف م  اللحرر ويغدو االقلصاد ًدمة يف اانسان وليض اانسانف
 فرانسوا ال رنسينيف االقلصاديني كبار أحد اربدأ هلا أكد وقد  نسانف هو حي  م  اانسان

 الامو أطوار يسل رر اللا االقلصادا أن فلكر العةري ف ال رن اقلصاد حول كلابأل يف برو
 علث ياطبإل واحداً  أيديولوجياً  مبدأ اسل را أل م  يسلخرش لحيحاً  علمياً  اسل رال اانساين
 حيدد أن ميك  اللا الوحيد اجلمعي العم  ،أن هو اربدأ وهلا الغراف علث ياطبإل كما الةرق

 أن ميك  ال   يالاأل وتبديد األ خا   دمي  ا ترمي سياسة ك  اسلبعاد مبدأ هو اقلصادياًف
 البةر. مجي  تا  

 أيديولوجية وهي واحدةف اقلصادية أيديولوجية توجد أنأل هو اربدأ هلا ع  االيديولوجي واللعبن
 هلا كاية تكون وأن واانسانيةف ارادية اروارد جلمي  كلأل العاري السياق يف الكام  االسلخدام
 أا كامالًف ت لحاً  اانسان لل لح ورورية العلوم  هاتعل ال  ارادية األحوال تامني االسلخدام

 1كلوا،. واانسانية كلألف اانسان الوقت ن ض يف تسلود  ال  األيديولوجية أنا
 ما ألنا فلل  كافياًف تاثراً  احل ا إل إلن بعد تلاثر   والوطاية الدولية السياسات كانت و كا
 السياسات تزال وما وارسل ب ف اراوي بوحي تسن اا أك ر اراوي وطاة  ت تسن تزال

 نظرناف يف األساطن فيوا تلحكم تزال وما األج ف الطويلة السياسات علث تطغث األمد ال صنة
 ثروا م يف ي وقون وأفراد ف ات وال اكي  فازويال ويف وال  رف اللخلف بني االللبال أسطورة هي

  واردن كين فإنأل كك  ارلخلف العا  أًل و كا فوأوروبا ارلحدة الواليات أكايال الضخمة
 والدراية. الرتبية لا توفرت ما  كا اانسانية  واردن وكين الطبيعيةف

                                                 

1 Franc Perroux: l, Economie de Xème siècle universitaire, paris, 

1964, p. 165 
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 البالد أك ر ألن اللح يإلف اك  الل دم ، ن وي ول: األوليةف احل ي ة هلن هوفمان بول ويؤكد
 أن أفض  اسلخداماً  اسلخدمت ما  كا طي تسل ال  والطبيعية اانسانية اروارد لا تلوفر ارلخل ة
 1أفض . حياة  لإل

 يا ص  أن يسلطي  ال السياسي االقلصاد ، ن : اا ال، ،روعة كلابأل: م دمة يف اوسرتا ي ول,
 ال السبي  هلا يف عالقلأل تلوثإل أن والبدّ  لإل الف دراسلأل يف اانسانية..، العلوم سا ر ع 

 واالجلماعية،. والا سية اللارخيية ،..وبالدراسات ب  وحدهاف احل وقية بالدراسات
 وهي اراوويةف السياسية ال ارسل بلية السياسة هي اللخلف م  لللحرر الالكمة السياسة  ن

 ال اانسان علوم مجي  تسلودا سياسة وهي فPROSPECTIVE بال رنسية تعر  ال  السياسة
 ومسل بلية كونية نظرة  ا ارسلادة ياسةالس هلن لاا وت لح الًرف دون ماوا واحداً  علماً 

 اانسان فيوا فار  لاف وت ديرنا اانسانية لإلمكانات فوماا يف جديدة وآفاقاً  أبعاداً  لإلنسان
 حيا ل اللخلف ويبدو وارسل ب ف واراوي احلاور ع  الدا مة لنورتأل حركة يف هو حي  م 
 يف اراوو هلا تطبيإل العلمال م  لبة حاولت وقد الصنورةف للن العابرة األطوار م  طوراً 

 ومسل بلأل،. ،اانسان ع  أًناً  ألدرون كلاا
 اللطوراف الكوين سياقأل يف اانسان مصن الكلاا هلا م دمة يف هكسلي، ،جوليان ويض 
 االجلماعيةف الا سية واررحلة البيولوجية اررحلة اانساينف لللطور ر يسيلني مرحللني بني فيميز

 ونةول اللصوراف ال كرا اللطور  ا أد  وملجدد ملاو   نساين بلاظيم ال انية اررحلة متلاكو 
 2الل ليد. بواسطة ون لوما وارعرفة اللجربة وتراكم الرمزيةف اللغة

 وتاو  ا لمعات تاو  يف تلجلث ث افية عملية الغالب يف هي اررحلة هلن يف اللطور وعملية
 ًصا ال أهم هكسلي ويسلعرض االجلماعيةف والاظم والةرا   س اتكال ل الع لية أدوا ا
 لللاري  الكام  السياق  ا نظرنا ، كا ي ول: مث اانساينف بالواق  وعالقلوا ال  افية العملية هلن

ني جوود الن عاأل تكةف كما اانساين  لاا تبنّي  االن روبولوجياف وعلمال الثار وعلمال ارؤًر
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 علث للمعرفة جديداً  تاظيماً  أو جديدة معرفة ب ض    إل ت دماً  نسميأل أن يسلحإل ما ك  أن
 وال ورية العلمية واراوجية البحرية وارالحة والرياويات الزراعة نةات وهكلا أفكارف  ك 

 1أفض .،. تاظيماً  تاظيموا وب ض  ارعرفة  و ب ض  احلياة و طالة األوب ة وكزوة الصااعية
 اجلديدة ارعار  بانل ال  يل ك  قب  ره  ارلخلف العا  يف لل دما   يإل أن هلا ويعين
 بلل  لال وال ارلخلف. العا   ا ارل دم العا  م  الل دم عليوا ي وم ال  اجلديدة فكارواأل

 واجبة ارعار  فولن فKNOW HOW كيف، ،معرفة تدعث ال  اللطبي ية واألفكار ارعار 
 اركان الع   فيأل حيل  اللا العام الاظرا نطاقوا هو ماوا األهم ولك  الفاحل بطبيعة االنل ال
 ال وانني للن السيد واراظم واالجلماعيةف الطبيعية والظواهر لل وانني الالنا ي اركلةف
 جلودن حداً  يعر  ال الع   ألن قصدف ع  الالنا ي، ،االكلةا  عبارة ونسلعم  والظواهرف
 احل ي ة. كلةا ا  سبي  يف ارلوال 
 جديدة  مكانات ويكلةف سدودف وكانا وهلة ألول تبدو حجباً  هلا جبودن الع   وخيرتق
 الع لي االنطالق هلا بني ال ورية العالقة لاا وتبدو اسلحاالتف وكانا ال ريب األمض يف ظورت
 هي اليوم ارلخل ني تلحد  ال  الك   الصعوبة أن تلكرنا ما  كا اللخل يةف الوة ومعضلة
 اللصاي . لعوبة
 معادن يف العا  بالد أكىن م  تكون قد ألنا ارلخل ةف البالد أك ر علث الاعاً  اللصاي  ويبدو
 يف ف نة ولكاوا وكنهاف والكروم والاحال وال وس ات والزن  الطبيعي والغاك كالبرتول ك نة
 األفكار م عول هاا وي ك ل والكفا أو احلديد وهو ال  يلة للصااعة الالكم األساسي ارعدن
 ارلخلف العا  مساعدة يف هكسلي  ليوا أ ار ال  للمعرفة اجلديدة اللاظيمات أو اجلديدة
 اراكق. هلا م  اقروش علث
ر ما ب ض  العربيةف أرواا يف تكم  جديدة لااعية ثورة أن هلا ويعين  البرتول موارد م  بأل تًز
 م  لللحرر اقالق سبيلاا هي ال ورة وهلن الوجودف حليز ًراجواا بعد نلول  أن بدون والغاك

 يف األولوية تعطي أن ارلخل ة الدول علث أن أيضاً  ويعين أفض ف عربية حلياة أا اللخلفف
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لإل اجلديدةف األفكار للل ي  عبوا قابلية للعزيز اا ا ي جودها  وتطبي وا اجلديدةف األفكار ًو
 للل دم الر يسية الا سية واقالة الل ليدف هي لللخلف الر يسية لا سيةا واقالة جديداًف تطبي اً 
  ليوا سب لوا ال  األفكار بالضرورة ت لبض أن ارلخل ة البالد علث كان و كا االبلكارف هي

 ابلكارياًف اقلباساً  ت لبسوا أن أيضاً  عليوا أن  ال ايديولوجيةف أو كانت تكاولوجيا ارل دمة البالد
 ماأل.  رر أن بدل اللخلف يف أوكلت اللخلف يف أعمث ت ليدياً  لبستاق فإكا

 وجأل وأًطر الةعبف أفراد مجي  لد  الصاحلة الرتبية بانلةار ره  لالبلكار ال ابلية هلن وتعزيز
 ال كراف والوجأل الرتبوا الوجأل نظرنا يف هو وارلخلف ارل دم العارني بني ارسل حلة للووة

 وير ح أًر ف   ا ية ملطلبات أية علث ت دم أن جيب الرتبية تعميم لباتملط أن نعل  وللل 
 فعالية ال  نلاجية فعالية أنا علث للرتبية فياظرون واالقلصادف اا ال علمال لد  اليوم الرأا هلا

 البلد م  والالت الرسامي  يلل ث قد ارلخلف البلد أن هي اا ا ية وأمهيلوا اسلوالكيةف
 الرتبوا ارسلو  يف ارواطاون يكون وال السلخدامواف مدربون فايون عادن يلوفر وال ارل دمف
 أن بدل اللخلف عاالت م  عالة والالت الرسامي  فلصبح ماواف باالسل ادة يسمح اللا
 الل دم. وسا   م  وسيلة تكون
 اانساين الرأتال توفر علث تلوقف فعاالً  اسلعماالً  الطبيعي رأتالأل السلعمال بلد أا أهلية  ن

القة حية العالقة تب ي اللا  وهؤالل واللطبيإلف اقطة وبني والواق ف ال كرة بني ن سأل يف ًو
 فوم اللخلفف م  لللحرر األلزم اانساين الرأتال هم واا ا يون االجلماعيون اروادسون

 ياظر اللا األسلاكو  والطبيب واحملامي وارعمارا واادارا للسياسي اجلديدة الةخصية مي لون
 عملية م  كجزل المعأل   ال يف ًالق كمةارك العامة وظي لأل ًالل م  اقالة وظي لأل  ا

 وكن وآمادف ً ب م يد كن العملية هلن يلاب  ويظ  كلواف اانسانية ا ال و املة كونية
 والكون اقطافو  لللجربة ال  نظرن يف كلأل الكون ألن واالنلكاساتف الصعوبات أمام مرتاج 
 أو باانسانف تلهب أن ميك  جديدةف  ربة يف اقارق العلمي الل دم ب ض  الن يلحدان كلأل
 اجلديدةف احلياة هلن موادل هو اا ا ي أو االجلماعي واروادل جديدةف حياة لأل تصا  أن
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 والعدالة واحلرية والل دم وارعرفة السلم فيوما يسود جديد وعا  جديد وط  موادل أنأل أا
 1احل ي ية. اانسانية واألًوة

 حركي دويل ديث ويف وملغن حركي قومي ديث يف يعم  اجلديد اا ا ي اروادل هلا  ن
 اللا اللعاون طريإل يف ارلزايد احلضارا اللوال  ب ع  بالضرورة ملحركان واحمليطان وملغنف
 يعوقوا أن بدون الدول هلن يف  ا يةاا ال ورة تطرد وللل  اللخلفف م  اانسان  رير ي لضيأل
 االال. حركوا ال  وال ضا   ال يم  ن ب  ًا ف فردا لةان  ول هو اللا اللدي 

 حد  ا لإل ال حوافز تعل  االدًار ورو. ارغامرة ورو. الكسب ورو. ال ردية كاحلرية الكل يين
 ليصن أو   ا ياً  ليصبح كل ياياً  يصبح أن ال رد علث كان  كا عما اللساؤل علث الباح ني حيم 

  دي ياً.
 ال ورة فيوا دًلت ال  اليابان موقف يف اا ا ية الدول علث م الً  نضرا أن وميكااا هلا

 أو الهوتية ت اليد هي اا أك ر ًل ية ت اليد هي بوكية دياية ت اليد فيأل تسود المعاً  اا ا ية
 حوافز ماوا جعلت عملية ووجوة قومياً  طابعاً  اليابان يف اكلسبت الل اليد هلن  ن ب  كالميةف
 لأل. عوا إل تكون أن بدل لإل ال
 هلا ويظور ال الثف اللجارا هلن تلااكعوا ال الثة ارواقف هلن بني الن الاامية الدول وترتاو.
 هلا ولك  الااميةف البالد أو األقاليم م  كنن يف يظور كما العرل العا  يف العالف الرتاو.
 هلن م   ربة أية أو ال الثة ارواقف هلن م  موقف أا ت ليد  ا بالضرورة يؤدا ل  الرتاو.

 وقيم ت اليد بانا كلوا تلةابأل كانت و ن الديايةف وال يم الل اليد ألن وكل  ال الثةف اللجارا
 حضارا أو خييتار  طور وم  ألًر ف بي ة م   للف ال  الواق  م  ت اعال ا لا أن  ال تراثيةف
 الال اانسان لنورة نظرن يف  لم تارخيية جب ية يللزم   ما الباح  فإن وللل  آًرف لطور
 اللحضر م  الدياية وال يم للل اليد مبلكرة ت اعالت حول أمامأل م لو. الاظر اال فإن ديايةف

 احلدي .
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 يف ًارقة قدرة ي لضي أنأل أا فواالكدهار والامو والل دم احلياة لا  يف هاماً  دوراً  الدي  ويلعب
 الل ليد وم ول  واللغينف الدميومة وم ول  واانسانيةف العلوية م ول  بني اللوفيإل علث الدي 

 واابدا .
 اروسوية فروعوا  خللف MONOTHEIST وحدانية ت اليد هي العربية الدياية وال يم والل اليد
 وكربألف بةرقأل كلأل العا  يف ونا رها الل اليد هلن مود هو العرل والعا  وااسالميةف وارسيحية

 يك    اا ا ي والل دم احلدي  اللحضر م  تكي اً  وارسيحي اروسوا ال كران  ود وقد
 اللاس  ال رن مطل  مال ااسالم ويلحرك  اكجألف م  واحد  وكش سو  الكل يين االال.

 اللكيف. هلا طريإل يف عةر
 هلن مجي  اسلجمعت ال  هي بال رآن عاوا مع اً  االية الكلمة بان ال ول ميك  أنأل بيد

  ال ااسالم فوم يسوى ال وللل  ًالقةف تارخيية ك وة أو جديد تارخيي كاندفا  العوام ف
 دامت ما ويل دم ويلس  يامو ااسالم ظ  ف د اقالقةف الكلمة قوة حركلأل: ال  ال ريدة بال وة
 اانساين وا لم  اانسانية الا ض يف اقالق فعلوا لا دام ما أا قةفًال كلمة االية الكلمة
 نار لي  تلكرر الكمة كلمة اقالقة الكلمة اسلحالت مال ااسالم ووقف اانساينف واللاري 
 بعيدا راض   ًافت لد  م  أك ر ليست وكانا
 وجأل أرو  يكون ويكاد يفاحل ي  ااسالم و عجاك ال رآن  عجاك هو اقالقة الكلمة  عجاك  ن
 أوا قرالة ال رآن اانسان ي رأ أن ويك ي الدا مةف باحلركة  لي أمر أنا  عجاكها وجون م 

 واألمر االيف اقلإل حلركة الرا عة الصورة  ن احلركةف كلاا أنأل آياتأل م  آية ك  يف ليةعر
 وتغن دا مة حركة حالة يف عدان ما ك  ولك  يلغنف ال ال ابت الوحيد األمر هو باحلركة االي
 تبدياًل،. اهلل لساة  د ،ول  اهللف ساة كا  ف هو ما لك  اهلل ساة  نا دا مف

 

 م  اسلحالت ولكاوا ونايةف البداية  لية حركية هي ال رآنية الكلمة إا تلكر ال  احلركية  ن
 أحس  احلدي  العصر يف احلركية احلركة فيلسو  هيج  كان وقد ًالقةف  نسانية حركية كل 
 ما أهم أن وككر اللاري ،ف ،فلس ة كلابأل يف إا فاّون ال رآنيةف للكلمة احلركي ال ع  هلا رأ  م 
 املداداً  ميلد ألن مدعو  يل ،..فك  حسي موجود ك  ع  ال بات ن يأل هو ااسالم بأل ميلاك
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 ال  الوحيدة الصلة الواحد عبادة ظ فل لاف حد ال ال  العا  رحابة يف واحلياة ال عالية يف كاتياً 
 الك ،. إا يلوحد
 احلرية أا الالددود حركية فإنا اردةف كات وهو احلركيةف للن الوحيد احلد هو الواحد دام وما

 ما أعظم يسل ز محاساً  تسل ن هيج  رأا يف فإنا ارطل ةف احلرية حركية دامت وما ارطل ةف
 وحلمال   ف با كال ورا   نبي  هو را األفراد لحمضي ف د أفعالف م  اانسان عر 

 باا يبايل وال  يلف أا حيدن وال  يلف أا ي يدن ال ارد ألنأل الةام  احلمال ولك   عبف
 بني ديالكليكي الل ال وهو واحلريةف الضرورة بني ما الل ال أيضاً  هو طبيعي بعد ما هو  يل
 واهلل. الطبيعة
 تعاا اهلل كلابة مراتب م  مرتبة أول ،.. فإن الع لية،ف ،ارعار  اكلا يف الغزايل ي ول وكما

 الكلاا يف أ لت سوال اابدا  هلا آيات جبمي  اانسان وعي الوحي يوق  وللل  ف1اابدا ،
 اروللة العلمية ارااهو اعلماد بات هاا وم  اانسانف ن ض يف أم اللاري  يف أم الطبيعة أم

 يف اهلل آيات ع  الكةف واجب ع  مسؤوليلأل ت   ال فرواً  ياتال هلن مجي  ع  للكةف
 وم كريأل ااسالم علمال أن كيف رأياا هاا وم  السماويةف الكلب وسا ر الكرمي ال رآن

 اللف اعلمادهم ب در احل ي ة  ا اللول  سبي  يف الع لية الطرق اللف اعلمدوا وفالس لأل
 أسباا م  ر يسياً  سبباً  الطرقف هلن أتبا  اللف نيب توتر م  نةا ما وكان الا ليةف الطرق
 ملجددة وارااهو الطرق هلن مجي  فل ت ما وملجدداًف ًالفاً  فظ  ااسالمف يف اللجدد
القةف  األًر . الطرق علث الطرق هلا م  واحدة طري ة طغت حياما ومجد ًو

 ع  ارسؤول أيضاً  هو ياةفال م الاليجة هلن  ا الغرا أول  اللا العلمي واراوو الطريإل هلا
 ااسالم سبات ع  ارسؤول هو تركأل وكان عةرف والراب  الساب  ال رنني بني ما ااسالم  دد
 ااسالمي ال كر  رك ع  ارسؤولة هي  ليأل والعودة عةرف اللاس  ح  عةر الراب  ال رن م 
 آفاق لإلسالم وطرقوا فةارعر  مااهو تعدد فلح ف د اليومف ح  عةر اللاس  ال رن بداية مال

 أفإل االاميف الطريإل لأل ف لح وث افاتألف الوسيث العصر األديان م  واللحاور الل اع ف
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 أفإل الع الين الطريإل لأل وفلح اجلديدف األفالطوين والةرقي ارسيحي اللصو  م  اللكا ف
 م  اللبادل آفاق ةارالحظ طريإل لأل وفلح الادية الرياويات وم  اليونانية ال لس ة م  اللوال 
 1ارسلمون. دًلوا ال  البالد يف ال  افات حب وعلوم اليونان علوم
 قولأل: يف حلضارتاا اللحدا هلا جوهر ،اروند، جلريدة لأل تصريح آًر يف )آلون( لاا كةف قد
 قيماا وعلث حكمااف نظام وعلث االجلماعيةف بايلاا علث مبين العسكرا ت وقاا أن ن در ، ناا
 لعدة األق  علث لاا مضمون ت وق وهو الب الف  رادة وعلث مل دمة تكاولوجيا وعلث ةفاقل ي

 2أجيال،.
  املة حضارية  سرتاتيجية  ا مسلادة عدوانية عسكرية  سرتاتيجية ع  تعبن هو ال ول هلا  ن

 ع  ماوا وقاً ت  أ دّ  قدرة سو  تعوقوا ال ال  الل وق و رادة الل دم بإرادة الب ال  رادة فيوا ت رتن
 وتوس . كزو  رادة  ا اللحول

 احلدي ثة بثال يم الل ليدية قيماا اسلبدال علياا ت رض والبايات لل يم الكلي اللحدي  واسرتاتيجية
باياتاثثا اللغويثثة والعا ليثثة  مجيثث  نغثثّن  أن علياثثا وت ثثر واابداعيثثةف وال عاليثثة وااجناكيثثة احلريثثة وأبركهثثا

صثثثادية واالجلماعيثثثة وااعالميثثثة السياسثثثية والدفاعيثثثة للحولثثثا لبايثثثات والديايثثثة والرتبويثثثة واالقل
حدي ة تلجسم فيوا ال يم احلدي ةف وما     إل م   هلا اللغين الاري ف فإن اللاري  سي روثأل 

 علياا مكرهني.
 ناثا نلحثثدث عثث  اسثثرتاتيجية اللحثثدي  قبثث  أن نلحثثدث عثث  أبطثثال هثثلا اللحثثدي  أو روادنف 

نسثثثلطي  اللعثثثر   لثثثيوم أن نسثثثلعني   وثثثوم ،الكويثثث ،ف العثثثا  األمنكثثثيف رثثثا وحيسثثث  باثثثا لكثثثي 
يثثدعون ،ال ثثثورة ال ياديثثثة ال كريثثثة،ف  ن هثثلا ار وثثثوم هثثثو وليثثثد مالحظلثثأل لللغثثثنات ال ياديثثثة الثثث  
حدثت يف ال رآن العةري ف و   ال نسلطي  أن نلغاوث هاا ع  العالقة األكيدة بثني اللحثرر  

ةف أو العالقثة بثني مثثا ميكث  أن نثدعون باحلريثثة السياسثية واحلريثة الروحيثثةف كحالثة واللحثرر كطاقثث
واحلرية األوا هي حرية تصر  بال ثدرة أو السثلطة السياسثية واحلريثة ال انيثة هثي حريثة لثنورة 
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الثثلات اقالقثثةف والطريثثإل الوالثثلة بثثني احلثثريلني هثثي طريثثإل اللح ثثإل االقلصثثادا واالجلمثثاعيف 
طويلثة و ثاقة يف العثا  ال الث  طثول ومةث ة هثوة اللخلثف بثني ا لمث  وهلن الطريثإل هثي الن 

 ارل دم أو اانسان ارل دم وا لم  أو اانسان السا ر يف طريإل الامو.
 ن هثثلن ال ثثثورة اابداعيثثة هثثثي الن احلكثثار األقليثثثة اانسثثانية يف الاصثثثف الةثثمايل مثثث  الكثثثرة 

ن األقليثثة يف الاصثثف الةثثمايل مثث  ال ثثارة األروثثيةف بثث  هثثي يف كرو ثثا احلكثثار ح اثثة مثث  هثثل
األمنكيثثثثةف ولثثثثيض اروثثثثم يف هثثثثلا االحلكثثثثار وثثثثخامة ارثثثثوارد أو الرسثثثثامي  أو الالت أو اليثثثثد 
العاملثة أو السثثوقف ولكث  األهثثم مثث  كث  كلثث  هثثو السثبإل  ا كلثث  الاسثثإل مث  اللاظثثيم الثثلا 

ل حااًلف والسثثرعة اركلسثثبةف أيثثاً  سثثفيزيثثد الثثوة بثثني ال لثثة والك ثثرة اف اطثثراداً يزيثثد سثثرعة االبلكثثار 
 1كان دور األدوات ال  تصطا  فيواف هي قب  ك   يل  عجاك الع   اانساين اربد .

 ولع  أحد احلكمال الصني ع  هلا ارعىن أمج  تعبن حني قال:
  كا أردت مةروعاً  صدن بعد عام فاكر  قمحاً.

 و كا أردت احلصاد بعد عةرة أعوام فاكرل  جرة.
 و كا أردت حصاد م ة عام فعّلم الةعب

 فاحلبوا ال  تزرعوا  صدها مرة
 والةجرة ال  تغرسوا ت لط وا عةر مرات

 و كا علمت الةعب حصدت م ة مرة
 وأمج  ارعىن ن سأل يف كلمات قال فيوا:

  كا أعطيت اررل تكة تغل  إا مرة واحدة.
 2و كا علملأل الصيد تغل  ك  حياتأل.
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ال رنسي جان الكروا  ول دور الرتبيثة مث  الرتكيثز علثث اانلثاش  ا الرتكيثز علثث  وتااول ار كر
 اابدا ف ف ال:

اانسثثاين هثثثو ال ثثروة الوطايثثثة الر يسثثثيةف  يف الرأتثثثال اانسثثاينف والرأتثثثال، ن الرتبيثثة هثثثي ت مثثن 
أتثثثال ومثثثردود الرتبيثثثة علثثثث الصثثثعيدي  ال ثثثردا واالجلمثثثاعي هثثثو علثثثث األقثثث  معثثثادل رثثثردود الر 

ارثثاداف ولر ثثا كهثثب الرأتثثال ارثثادا هثثدراً  كا   يوجثثد أنثثال مثثدربون حيسثثاون اللصثثر  بثثأل. 
ولاضف لثلل  أن ال ثدرة اابداعيثة ألثبحت مث  الن فصثاعداً أ ثد أمهيثة للامثو االقلصثادا 

.. ولثلل  فثإن أفضث  مثا ت علثثأل لصثا  رجثال الغثد هثثو أن االدًثثارمث  ال ثدرة علثث اللكايثز أو 
 مال ماً بواسطة الل منات ال كرية العامة،. للإل جواً 

 ث  مثدعوون  كاً ألن نثرتىب وألن نامثثوف لكثي نسثلعيد مازللاثا احلضثثارية الرياديثةف بث  ألن نثثرتىب 
تربيثثثة  بداعيثثثةف وألن نامثثثو  ثثثواً  بثثثداعياًف أا أن علياثثثا أن جنلثثثاك مثثثرة واحثثثدة الثثثوة بثثثني األميثثثة 

اثثال  ثثعباا العثثرل مثثا يزالثثون أميثثنيف واألميثثة الاوعيثثة ألن واابثثدا ف األميثثة الكميثثة ألن أك ثثر أب
أك ر اللي  تعلموا   يربوا تربية  بداعيةف أو   يلح لم بعد أن ي مثروا معثرفلوم ت مثناً  بثداعياًف 
ولعلاثثثا  كا مثثثا تركاثثثا هثثثلن احل ي ثثثثةف ال نعجثثثب للاكبثثثة ال ال ثثثة الثثثث  نزلثثثت باثثثا يف اقثثثامض مثثثث  

بااهثثثا أم كرهااهثثثا هثثثي حلظثثثة احلسثثثم الثثث  تكةثثثف ح ي ثثثة الوجثثثود حزيثثثران. فثثثاحلرا سثثثوال أحب
اللا ف واحلثرا احلدي ثة سثوال أكانثت نظاميثة أم  ثعبية هثي الثلروة اللدمنيثة لللاظثيم الع ثالين 
احلدي ف وقثد تكثون للوزميثة يف احلثرا أسثباإا الك ثنة البعيثدة وال ريبثةف ولكث  سثببوا الر يسثي 

لخلثثف يف معثثراش اللاظثثيمف وقثثد كاثثا يف اقثثامض مثث  حزيثثران  يف العصثثر الثثلا نعثثي  فيثثأل هثثو ال
كمثا  ثث  الن أك ثثر مثث  العثدو عثثدداً وجاثثوداً ومثثوارد ومسثاحاتف ولكاثثأل كثثان أحسثث  سياسثثة 
وقيثثثادة وتاظيمثثثاً وتوالثثثالً واسثثثرتاتيجية وحركثثثة وفثثثدالف فانلصثثثر الل ثثثوق اللاظيمثثثي الاثثثوعي علثثثث 

مثثاً كثث  األحكثثامف ولكثث   حكامثثأل   ي ثث  الل ثثوق الكمثثي العةثثوا يف وكثثان تاظثثيم العثثدو دك
علثث رو. اربثادرة مثا بثثني أعلثث ال يثادة وأدىن ال اعثدةف ولكثث  حالثة تاظيماثاف يف حثال  السثثلم 
واحلراف ت ضي علثث هثلن الثرو.ف ولثلل ف مثا  ن فوج اثا خبطثة اسثرتاتيجية كثن ملوقعثةف وكثن 

 عةية ووحاها. ار الباال العسكرا بنيا رة كما يسميوا اق ال ح  انمب
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العربيثة يف  –وكما ككر ار كر اايطايل اسحإل دوتةر يف م اللأل الرا عة ع  احلثرا ااسثرا يلية 
الثثثة األكماثثثة احلدي ثثثةف فثثثإن نكبلاثثثا العسثثثكرية   تكثثث  للبلثثث  مثثثا بلغلثثثأل لثثثو أن جيو ثثثاا تثثثرىب يف 

لرتبيثثة السثثلطاعوا وثثباطوا وجاودهثثا عثثادة االعلمثثاد علثثث اربثثادرة ال رديثثةف ولثثو ربثثوا م ثث  هثثلن ا
 .1ا اك االحلياطات األولية بدون انلظار نزول األوامر م  فوق.

ومثثا رو. اربثثادرة الثث  ن ل ثثدها يف مجيثث  باياناثثا العسثثكرية واردنيثثة سثثو  وجثثأل ومثث  وجثثون رو. 
اابثثدا  الثث  يلحثثدانا إثثا اللحضثثر العصثثراف ولثثلل ف  ن هزميثثة اقثثامض مثث  حزيثثران ال تسثثل ن 

سياسثثثثية والدفاعيثثثثة واالقلصثثثثادية والرتبويثثثثة فحسثثثثبف ولكاوثثثثا تطثثثثر. اثثثثدداً بكثثثث  مةثثثثكالتاا ال
لخب معضللاا الكيانية األواف وهي معضلة  وي  العرل ارعالر م  كا   م لد  ا  نسان 

 مبد .
العميثثإل  كيانيثثةف وعثث   عطثثال ردنثثا اللثثارخييوالرتبيثثة هثثي ارسثثؤولة األوا عثث  مواجوثثة ارعضثثلة ال

كبةف اللا ال نبثال   كا قلاثا بانثأل يسثلدعي أول مثا يسثلدعي ثثورة تربويثةف ولسثاا علث  دا الا
أول م  جيابأل انلكاساً تارخيياً ب ورة تربويةف فالواليات ارلحدة واجوت  ثدا السثبوتاي  ب ثورة 

ب ثثورة تربويثثةف وال ثثورة  1870تربويثثةف وفرنسثثا ردت علثثث انلصثثار أرانيثثا العسثثكرا عليوثثا عثثام 
كانت ثورة تربوية ب در ما كانت ثورة  يديولوجيةف وال ورة ال  افيثة الث    1917عام  السوفياتية

نسم  عاوثا الك ثن يف الصثني هثي يف جوهرهثا ثثورة تربويثةف واحملثاربون ال يلاثاميون األ ثدال هثم 
 2ثورة تربوية تدريبية.

العرقيثثثة  و ثثث  نسثثثلعم  هاثثثا عبثثثارة ،العثثثرل ارعالثثثر، عثثث  قصثثثدف ألناثثثا نسثثثخر مثثث  الاظريثثثات
والةعوبية واالسلعمارية ال  حاولت أن تصور لاا العرل م  حي  هو كا   لثحراوا م لثدف 
فثثالعرل قثثد أبثثد  يف اقمسثثة آال ف عثثام األًثثنة مثث  اللثثاري  اانسثثاين سثثت حضثثارات علثثث 
األق ف  كا اعلمدنا اللصايف احلضاراف اللا ووعأل آرنولثد تثويالف واللجربثة العربيثة احلضثارية 
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ل  املثدت فثرتة اقلثإل فيوثا سثبعة قثرون ماثل الرسثول دمثد بث  عبثد اهلل حث  عبثد الثرمح  ابث  ا
 1ًلدونف هي أيضاً  ربة حضارية  بداعيةف و ن اًلل ت مزاياها ع  كنها م  احلضارات.

وح ي ثثة األمثثر هثثي أن مسثثللزمات اابثثدا  احلضثثارا هثثي الن كثثن مثثا كانثثت عليثثأل بثثاألمضف 
ن مثثا هثثي عليثثأل اليثثومف وسثثلكيف العثثرل مثث  مسثثللزمات اليثثوم والغثثد كمثثا وسثثلكون يف الغثثد كثث

تكيف م  مسللزمات األمضف وسيلعلم م  اًلباراتأل واًلبارات الًري  احلضاريةف وم  داة 
ود  الًري  الكيانيةف  ن اانسان اربد  هو  نسان ال ورة الرتبوية الدا مة أا اانسان الثلا 

 2تربوياً ًالقاً ملوالالً م  مسللزمات اقلإل احلضارا. يسلطي  أن يلكيف تكي اً 
و   يف هلا م  برنت يف ً ثأل االنرتوبولثوجي ،لإلبثدا  ك اعثدة لللغثن ال  ثايف،ف الثلا ال مييثز 
فيثثأل مثث  حيثث  الطاقثثة اابداعيثثة بثثني  نسثثان وآًثثر أو بثثني جثثاض وآًثثرف ولكثث  هاثثاك أحثثواالً 

لثثثثبع  و مثثثثدها لثثثثد  الثثثثبع  الًثثثثرف ولثثثثلل  ال اجلماعيثثثثة تثثثثلكي الطاقثثثثة اابداعيثثثثة عاثثثثد ا
نسثثثثلطي  أن نبلثثثث  الرتبيثثثثة اابداعيثثثثة وأن   ثثثثإل الامثثثثو اابثثثثداعي  ال  كا تااولاامهثثثثا يف سثثثثياقوما 

األحثثوال االجلماعيثثة قبثث  أن  ثثدد اراوجيثثة الرتبويثثة الثث   اسلكةثث اااالجلمثثاعي الةثثام ف  كا 
حثثوال قيميثثة وقياديثثة وبايويثثة ب ثثدر مثثا هثثي تصثثا  اانسثثان اربثثد ف واألحثثوال االجلماعيثثة هثثي أ

أحثثثوال اقلصثثثادية وبي يثثثةف ولثثثلل  ا ثثثرتكت أك ثثثر العلثثثوم اانسثثثانية واالجلماعيثثثة يف اسثثثلطال  
 3األحوال ارال مة لإلبدا .

واسلطلعوا تويال م  كاوية فلس ة احلضارةف وأكد أن اقلإل احلضارا يلوقف علثث وجثود لبثة 
 قيادية ًالقة.

ض فيثث  مثث  كاويثثة علثثم االجلمثثا  الثثديينف فبثثني أن ال وتسثثلاية الكل يايثثة هثثي واسثثلطلعوا مثثاك
 ال  بةرت بال يم ال ردية ال  أطل ت الرو. اابداعية لإلنسان احلدي .
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واسثثثلطلعوا جوكيثثثف  بثثثرت مثثث  كاويثثثة علثثثم االقلصثثثادف فصثثثاى نظريثثثة الثثثرواد االقلصثثثاديني الثثثلي  
 ا .ية ون طريإل ا لم   ا اا ال واابد

نبا يف فوو  االقلدا يثة أو واسلطلعوا دانيال لرنر م  كاوية اللحدي  االجلماعي واللوال  اا
 قابلية اللصن  رطاً للل دم واابدا .

وتااولثثثا دافيثثثد ماكيلاثثثد مثثث  كاويثثثة علثثثم الثثثا ض اا ثثثا يف فثثثرأ  الثثثرو. ااجناكيثثثة اليابثثثو  الثثثدافإل 
 باا ال واابدا .

اوية علم السياسةف فلكر أن الاظام السياسي الغرل ي وم علثث قواعثد ًو وا كارل دوت  م  ك 
ثثثثثالث ر يسثثثثة تسثثثثلح  اابثثثثدا ف وهثثثثي قاعثثثثدة حكثثثثم األك ريثثثثةف ومحايثثثثة األقليثثثثاتف و سثثثثيد 

 اًلال  الرأا  سيداً مؤسسياً.
ونظثثر  ليوثثا ار كثثر الباكسثثلاين دمثثد  قبثثال مثث  كاويثثة ااسثثالمف فثثاعل  أن اانسثثان اربثثد  هثثو 

 ة اهلل علث األرض.ًلي 
ويلسثثثثث  البحثثثثث  يف ارووثثثثثو ف ويلخصثثثثثال يومثثثثثاً بعثثثثثد يثثثثثومف وقثثثثثد ووثثثثثعت ،مؤسسثثثثثة الرتيبثثثثثة 
اابداعيثثثة، يف الواليثثثات ارلحثثثدة ال حثثثة بثثثالف ومخسثثثما ة ًثثث  حثثثول اللثثثف وجثثثون اابثثثدا  

ف ونةثثرت أًثثاث أًثثر  ماثثل كلثث  احلثثني حثث  الن 1966و  1965نةثثرت مثثا بثثني عثثامي 
ف وتلجثثثأل هثثثلن األًثثثاث الثثث  يكثثثاد يلثثثالف ماوثثثا ،علثثثم 1ني ومخسثثثنيي ثثثدر عثثثددها بثثثالف وم لثثث

 االجلما ،  و احل ول الر يسية اللالية:
ال ثثثروق بثثثني اربثثثدعني علثثثث اللثثثف مسثثثلويا م يف الوظي ثثثة اادراكيثثثةف والبايثثثة الةخصثثثية  -1

 وأطوار احلياة.
 العوام  ال  تعط  الل كن اابداعي. -2
 جلماعي.ار ارنة بني اابدا  ال ردا واال -3

  لي  العالقات بني اابدا  واللكال وااجناك. -4

 ت ييم ال امو ال  تةحل السلوك اابداعي. -5
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 ارلغنات البي ية ال  تؤثر يف اابدا . -6

أو اقل يثثثة  INNOVATIONومتيثثثز هثثثلن األًثثثاث متييثثثزاً تامثثثاً بثثثني ارثثثدلول الاثثثوعي لإلبثثثدا  
CREATIVITY  لإلنلاجيثثثثثثثثثثثثثثثثثةوارثثثثثثثثثثثثثثثثثدلول الكمثثثثثثثثثثثثثثثثثي PRODUCVITY   أو االًثثثثثثثثثثثثثثثثثرتا

INVENTION ف وتا لاثثثثثا مثثثثث  اللصثثثثثورات الةثثثثثا عة حثثثثثول ح اثثثثثة العبثثثثثاقرة اربثثثثثدعنيف حملاولثثثثثة
 اسلكةا  قابلية اابدا  أو العب رية اابداعية لد  ك   نسان.

ويبدو اابدا  بضول هلا الاوو اجلديد اللجريل يف البح  كحالة أو كطاقة أو كعملية ن سية 
اثا يبثدو كملكثة عضثوية تل بث  اللجثددف  نثا حالثة تعثّ  عاوثا ال ثدرة  تلطلب االكلةا  أك ر

علث ابلكار أفكار جديدة أو علث اقثرتا. حلثول جديثدة رعضثالت أو علثث ا ثاك مواقثف مث  
الطبيعثثة أو احليثثاة أو ا لمثث ف ولكثث  تصثثور ال كثثرة اجلديثثدة كمثثا يؤكثثد برنثثت ،.. لثثيض ظثثاهرة 

ًثا  بثني اموعثة عمليثات ن سثية ال ميكث  اعلبثار أيثة دددة وموحثدةف بث  هثو نليجثة تثالق 
ماوا  كا أًلت ما ردة ًالة لامث ال كر ال ادرة علث اجلثدةف فلثيض هاالث  ملكثة  بداعيثةف 
ولسي هااك أداة ًالقة ميلكوا بع  الاال وال ميلكوا آًرونف وأقصث مثا ميكث  أن  ثدد بثأل 

ل حساسثثية ًالثثة  ثثان ارعضثثالتف هثثلن العمليثثات الا سثثية هثثو أنثثا تعثثّ  عثث  وجودهثثا ًثثال
وتسثثثثاؤل عثثثث  ارسثثثثلّمات بثثثثدل ت بلوثثثثا ت ثثثثبالً أعمثثثثثف و رهثثثثا  للااقضثثثثات ارعرفثثثثة ونواقصثثثثوا 
واًلالال ا.. وقدرة علث تبني مواط  اللاثاق  والثا ال واالًثلاللف وعلثث اقثرتا. االفرتاوثات 

 1أو األفكار أو الاظريات أو احللول اجلديدة و بالكوا لًري .
سثثثوا يف الثثثثا ل ماثثثل ريثثثثاض األط ثثثالف وتاةثثثثر هثثثلن الثثثثرو. بواسثثثطة الكلثثثثب واأللعثثثثاا أن تغر 

وال صثثال واألكثثاين وال صثثا د الثث  تعثثزك احلثثافز ااجنثثاكاف والرتقثثي الثثلا ف والسثثلوك اللاافسثثيف 
وتؤكثثد مبثثادر اال ثثرتاكية والسثثيطرة علثثث الطبيعثثةف واجلوثثد اقثثالق والعلثثمف وتضثث  أمثثام الط ثث  

 وق تسلح أل لبلوكوا.معاين و اكش للل 
وال  لاش لللثلكن بثان الرتبيثة العربيثة ة مثا تثزال دون ارسثلو  اابثداعي اراةثودف ويك ثي  ل ثال 
نظثثرة علثثث أحثثوال أك ثثر ارثثدارل العربيثثةف لالبثثني أنثثا تثثرل لاثثا أجيثثاالً م لثثدة ال أجيثثاالً مبدعثثة. 
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الل ثثدم اا ثثا يف و ن ال ثثيم  و ن الرتبيثثة الثث  ت ثثدموا لاثثا مضثثطربة وكثثن ماسثثجمة مثث  ملطلبثثات
 ال  تغرسوا يف الا ول ما تزال قيماً ت ليدية ال قيماً عصرية.

وقثثد يبثثدو مثث   حلاحاثثا علثثث اابثثدا  أناثثا نثثر  وجثثأل اانسثثان ارلغثثن وال نثثر  وجوثثأل ارسثثلدميف 
ا و ناا نعجب بااجناكات ااجيابية لللحرر احلدي  ونلجاه  موسيأل السلبيةف و ناا نثدعو العثر 

لثثاوو تربثثوا  بثثداعي بثثدون أن ن ثثدر  اثثأل البثثال  الثثلا ال يسثثلطيعون دفعثثألف ولكثث  احل ي ثثة هثثو 
أناا نر  وجأل اانسان ارسلدمي يف نور اهلل اللا لا  اانسان دون سا ر الكا اات م  روحة 
ليكثثون مبثثدعاًف ونثثر  أن  ثثاوك اللحضثثر احلثثدي  ال يثثلم  ال عثث  قاعدتثثأل اللاظيميثثة اابداعيثثةف 

  ال يسلطي  أن يوجووا وجوة  نسانية ووجوة ث افية أفض   ال م  امللكوا املالكاً ا لم  ال
 1الل ليدا أو اللحدي  يف الةرق األوسث،. 

يصثثف لرنثثر يف هثثلا الكلثثاا الةخصثثية ال ابلثثة للحثثدي  بضثثول  ربثثة ا لمعثثات العصثثرية يف 
 نظرنا الةخصية ال ابلثة لللخطثيث الدول ارل دمةف و ا أن الةخصية ال ابلة لللحدي  هي يف

أو الداعيثثة لثثألف فإناثثا نعلثث   ديثثد لرنثثر لثثلن الةخصثثية كا فا ثثدة لاثثا يف ً اثثاف ونعلثث  أن الغايثثة 
احل ي ية لللوعية اللخطيطية هي ااسوام يف  جياد هلن الةخصيةف فاانسان ال اب  لللحثدي  

وارلطلثث  ألن حي ثثإل مثث  الل ثثدم لا سثثأل  الًثثري  علثثث يف نظثثر لرنثثر هثثو اانسثثان احلركثثي ارا ثثلح
 و لمعأل ما ح  أل ألن سوم والمعوم أول   اللي  سب ون يف مضمار الل دم.

واقالة الر يسية للا اانسان هي احلركية وال عاليثة واالن لاحثة أو االقلدا يثة أو اللصثينية  ثان 
ة بانثثا: ،قابليثثة اانسثثان ف ويعثثر  هثثلن اقالثثempathyyالًثثري ف الثث  يسثثميوا باانكليزيثثة 

ألن ير  ن سأل يف وو  الًري ف فولن ال ابليثة وثرورية جلميث  الثلي  يريثدون أن يلحثرروا مث  
أحوالم الل ليدية.. وهلن ال ابلية هي الص ة الر يسية للةخصية اانسثانية يف ا لمث  احلثدي  

 2اللا ميلاك بانأل لااعي وحضرا وملعلم ومةارك.
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لن اقصثثثا ال الثثث  خيلعوثثثا ،لرنثثثر، علثثثث اانسثثثان احلثثثدي  وعلثثثث ا لمثثث  و كا كانثثثت مجيثثث  هثثث
احلدي  كات عالقة باللخطيثف فإن ًالة ارةاركة هي ال  تعاياثا هاثا بالدرجثة األواف ألن 
اللخطثثيث الرتبثثوا ال ميكثث  أن يسثثل يم بثثدون معاونثثة ،ارثثواط  ارةثثارك، يف ووثثعأل أو تا يثثلنف 

امعثون علثث أن: ،أهثم عوامث  جنثا. اقطثة الرتبويثة  سثوام الثرأا وارعايون بثاللخطيث الرتبثوا 
العام  سواماً فعااًل يف ووثعوا و دراك م الثدها ويف ملابعثة تا يثلهاف ومث  بثديويات ارثلاهب 
يف اللخطيث الرتبوا ال ول بالدور الكبن الثلا يلعبثأل الثوعي اللخطيطثي لثد  اجلموثور ولثد  

بال وسثا ر ارعايثني بالرتبيثة ونلا جوثاف ومث  ك يثات العوا ثإل الث  ارربني وارعلمني واألموات وال
 ت ف يف وجأل جنا. اقطة الرتبوية وعف الوعي اللخطيطي وعدم  دراك الرأا العام.
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 الفرع السابع

 سمات التجديد
سبإل أن نوهاا مطواًل   ووم اقلإل واابدا  يف حضارتااف وقلاا  ناا ال كلاا نلطور و لثإل ونبثد  

 هثثثو يف لثثث وفاا وقلاثثثا أيضثثثاً أن الكلمثثثة ًالقثثثة ألن اهلل –ل ثثثدم مثثثا دامثثثت ال ثثثو  اقالقثثثة ون
ًلثإلف  حر أن خيلإل وأن ال خيلإلف للل  اًلار اقلإل علث الال اقالقف ًالق ألنأل حرية فوو

 واانسان ارلخلإل باًالق اهلل هو اانسان اقالقف ،أفم  خيلإل كم  ال خيلإل أفال تلكرون،.
نسثثثثثلطي  ال ثثثثثول  ن اهلل لثثثثثيض اقثثثثثالإل الوحيثثثثثدف بثثثثث  هثثثثثو تبثثثثثارك وتعثثثثثاا ،أحسثثثثث   ويف الاوايثثثثثة
 اقال ني،.

ث الثلخلال مث  الصثعااف فلامية ار درة علث اابدا  هو الةان الكبن يف تطورناف وقثدرتاا علث
ال ورات الكبنة هو عصر اللغن السثري  ارثله  يف ارعرفثةف تل ثدم فيثأل ارعلومثات  ا عصرنوعصر 

تل ادم سريعاًف وهكلا تغدو  عارات الرتبية اررنة واللعلم الثلا  والرتبيثة ارسثلمرة طثوال سراعاً و 
العمثثر مثث  اروثثد  ا اللحثثدف هثثي الةثثعارات ارال مثثة لعصثثرنا ارلغثثنف هثثي وحثثدها ال ثثادرة علثثث 
تكوي  اانسان اربد  وا دد وال ادر علث اللكيف م  العصر وجدا ثدن ب ضث  مثا ميلكث  مث  

ة وم  قدرة كاتية علث اللعليمف وم  املالك ارواقف واال اهثات للاجثا.ف يف عصثر اللغثن مرون
السثثثري ف وهثثثلا يلطلثثثب أوالً وقبثثث  كثثث   ثثثيلف   يثثثإل مرونثثثة واسثثثعة يف بثثثىن الرتبيثثثة وهيثثثا كلوثثثا 

 ومااهجوا وطرا  وا.
لطلب تكوي   نسان فاللغن الدا م يف ارعرفة والل انة يسللزم  عداد ارواط  م  أج  اللغينف وي

عثثثرل قثثثادر علثثثث أن يعلثثثم ن سثثثأل با سثثثألف دومثثثاً وأبثثثداً بعثثثد تزويثثثدن بثثثادوات ارعرفثثثة األساسثثثية 
 1السلوكية ال    إل لأل الاجا. يف عا  اللغن ارغل يف سنن. واال اهاتوبارواقف ال كرية 

مثث  ًثثالل كا ثثا   كن اللجديثثد ال يعثثين حكمثثاً ت ليثثد الغثثراف وهاالثث   ثثعوا ك ثثنة حثثددت كيانثثا
م والصثثنيف وبعثث  1968مسثثلعياة بثثالغرا دون  ثث  ماوثثا اليابثثان )ماثثل أيثثام عصثثر ميجثثي عثثام 

اافثادةف  – ا جانب اتصالا بثالغرا  –دول  رقي آسيا والاد وسواهاف فولن البلدان اسلطاعت 
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يثة السثيما يف م  ث افلوا ومبادر ديانلوا وهي ث افات ت خر تلث  الثدول بل وقوثا علثث ال  افثة الغرب
ميثثدان ال ثثيمف وهكثثلا انطل ثثت يف  ديثثدها مثث  ماطلثثإل أساسثثي هثثو  ثثري   رادة العمثث  ارةثثثرتك 

 لد  أباا واف والدمو العضوا بني ث افلوا وحضارة الغرا.
 1وهلا يعين أن داوالت  دي  ال  افة العربية ااسالمية   يلم م  داًلوا.

حرار ثثا مثث  ماطل ا ثثا وقيموثثاف وأن تكثثون أعمثثد ا فال  افثثة العربيثثة جيثثب أن تسثثلمد ن سثثوا و 
أربعثثثة: اراوثثثي وقثثثد فوثثثم فومثثثاً حيثثثاً وجديثثثداًف واحلاوثثثر العثثثرل ومةثثثكالتألف واحلاوثثثر العثثثاري 

صا صأل وا اهاتألف وارسل ب  العرل ومطالبأل.  ًو
ومعىن هلا أن الصيغةف ال  نسعث  ا باا وا البد أن تكون حضثارة جديثدةف حضثارة أًثر ف 

اوا حضارة أليلةف فاأللالة ليسثت يف اراوثي وحثدنف ولكاوثا يف توليثد حضثارة مسثل بلية لك
 كاتية م  ًالل اراوي واحلاور وارسل ب .
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 ال ر  ال ام 
 املالكاا  رادة ارسل ب 

ال  –حسب ول اا لأل بانأل مةرو   –جيب أن نةن أوالً  ا أن ارةرو  احلضارا الاوضوا 
بثثث  ياطلثثثإل مثثث  الةثثثعور بثثثالا ض  –فثثثلل  وقثثثو  وترامثثثي وسثثث وس  –  يل يثثثد  عطليثثثات الواقثثث

وااميان إا وب در ا علث اللغين واللح يإل واللمكنيف أا األًل يف احلسبان ركبات الةثعوا 
 العربية طموحا ا وقدر ا علث اللضحية واحلركة وال ع .

يثثاً بعثثد تسثثوية الثثدول العربيثثة العربيثثة أن تعثثر  تطثثوراً  جياب –ومثث  ارالظثثر يف العالقثثات العربيثثة 
تسوية نا ية رةاك  احلثدودف ومث  ارثرجح كثلل  بثان تظوثر مةثاك  أًثر  حثادة توحثدهمف 
م ثثثث  مةثثثثكلة اريثثثثان والغثثثثلال ومةثثثثكلة تصثثثثريف اانلثثثثاشف واللاثثثثافض مثثثث  ا موعثثثثات ااقليميثثثثة 

ب علثثث األًثثر ف ناهيثث  عثث  اللطثثور علثثث لثثعيد الةثثار  ودورن وأمهيلثثأل وتعاظمثثألف ومثثا سثثيرتت
 كل  م  نلا و.

ولاضرا م الً علث هلا اللطور بالاسبة لإلرادة الةعبيةف ملم الً يف حرا كزة األًنة وال وران 
الةثثثعل العثثثرل والثثثدويلف ف ثثثد قثثثدر ارراقبثثثون أن حجثثثم كضثثثب الةثثثار  يف الربثثثاس بلثثث  مليثثثوين 

 نسمة.
وتف ول ثد باثت سثب  هاا فلالثلكر قولثة د.  ثاكر مصثط ث: األمثة العربيثة تضثعف لكاوثا ال متث

حضثثارات ماوثثا سثثت حضثثارات عاريثثةف وسثثؤالاا الصثثميم: هثث  كانثثت احلضثثارة السثثابعة آًثثر 
 احلضارات؟؟

لثثثثحيح أن ارسثثثثل ب  يثثثثا  دومثثثثاً علثثثثث كثثثثن مثثثثا يلوقعثثثثأل الاثثثثالف ولكثثثث  لثثثثلا ارسثثثثل ب   رادتثثثثأل 
 وتبا نن.

قثثثثرن علثثثثث ت ثثثثدمي  الثثثث  دفعثثثثت األجيثثثثال العربيثثثثة ماثثثثل أكيثثثثد مثثثث  – ن  رادة ارسثثثثل ب  العثثثثرل 
اللضثثحيات تلثثو اللضثثحيات ح  ثثت الك ثثن: ل ثثد   ثثإل لألقطثثار العربيثثة اسثثل اللا ول لسثثطني 

كيانا اللا   يعد   –لغة وث افة وتراثاً ومةاعر وطموحات  –بع  ح وقواف وللووية العربية 
 موو  ًو  عليأل.
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يف ع ولاثثثا و رادتاثثثا  جيثثثب أن تلسثثث  –والثثث  هثثثي يف احملصثثثلة  ثثثعبية مجاهنيثثثة  –هثثثلن اارادة 
وقلوباثثا ووثثما رناف مثث  اا ثثارة  ا أن قثثدرتاا علثثث  ليثث  واقعاثثا واللخطثثيث رسثثل بلاا وتوظيثثف 
اراوي بصورة ع النيةف هلن ال ثدرة أقثو  مث  قثدرة أسثالفااف رواد الاوضثة يف اراوثيف وكلث  

أدوات جلملثثثثة أسثثثثباا ماوثثثثاف كلثثثث  الل ثثثثدم الا ثثثث  الثثثثلا حصثثثث  يف ميثثثثدان ماثثثثاهو البحثثثث  و 
اللحليثث ف والامثثثو الكبثثن يف مسثثثلويات عديثثثدة سياسثثية واقلصثثثادية واجلماعيثثة وث افيثثثةف وماوثثثا 
اللجارا ال  ًضااها واكلسباا ماوا دروسثاً وقااعثات ت ثرض ن سثوا علثث اجلميث ف وماوثا أن 

 الظرو  الدولية قد تغنت أيضاً.
عمال السثلطة وتوظي وثثا رصثثاعم  ن تاجيث  الدمي راطيثثة ألثبح كثثن قابث  للل يثثرف واللطثر  واسثثل

ًالةف كاللطر  يف الدي  أو يف اللعبن ع  اليال والرف ف ليض ساة يف احليثاةف بث  هثو مث  
 الظواهر ارؤقلة.

 ن  رادة ارسثثل ب  تب ثثث مةثثلولة جوفثثثال  كا   تثثنب علثثث  رادة اللعبثثثن وعلثثث اارسثثلأل بع النيثثثة 
طري ثة الاظثر  ا األمثور مث   ليث  الواقث   لثيالً  و طيث ول  و ميثانف واللغيثن يبثدأ مث  تغيثن

 جيم  بني الاظرة اروووعية والد  االسرتاتيجي.
مثثث  هثثثلن ال ضثثثايا اا ثثثكالية الثثث  تالظثثثر حثثثالً عربيثثثاًف قضثثثية الدمي راطيثثثةف وقضثثثية العالقثثثة بثثثني 

يف يف الثثدي  والسياسثثةف وبثثني السياسثثة واايديولوجيثثةف وقضثثية توظيثثف الثثرتاث العثثرل ااسثثالم
 عادة تاسيض الوعي ال وميف وقضية الوحدة علث وول مسلجدات احلاور وارسل ب ف وماوثا 

 1ارسالة ال  افية وورورة سلوك اسرتاتيجية اللجديد يف الداً  للحدي  ال كر العرل.
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 ارطلب ال اين
    وارسل ب  مسالة  رادة ارسل ب 

 ف هثث   للثث   رادة ارسثثل ب ؟؟ هثث  ارسثثل ب  هثث  نلعامثث  مثث  ارسثثل ب ؟؟ مثثا نثثو  هثثلا اللعامثث
 بالاسبة لاا ارد طلسم كام  ال حيول وال يزول؟؟

 ه   لل  بالاسبة للمسل ب  بع  ارعلومات أم نلحكم بأل كاماًل.
تثثثرتاكم علثثثث الثثثله  مجلثثثة ت سثثثنات ت لضثثثي ااجابثثثة عاوثثثاف ويف هثثثلا ار ثثثام سثثثادرل احل ثثثول 

 التية:
 دملأل.تدفإل ارسل ب  وموجلأل ول -
 الدراسات ارسل بلية.. الرتاكم واللطور. -
 ارسل ب  م  ماظور ال ضال ااسالمي ،أ وكجاً،. -

 ت دير وت ومي. –اسلةرافاا للمسل ب   -
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 البند األول

 مستقبل وموجته وصدمتهـتدفق ال
مثثث  دًثثثول العثثثا  يف ال ثثثرن احلثثثادا والعةثثثري ف تثثثزداد وتثثثنة االهلمثثثام بالدراسثثثات ارسثثثل بليةف 

رافاً واسثثلعداداً و ضثثناًف ومواكبثثة يف ظثث  أووثثا  تلميثثز بلغنا ثثا السثثريعة ار اج ثثةف األمثثر اسلةثث
 اللا حدا ار كري   ا ولف كل  بال ورة الةاملة.

واحل ي ةف فالعا  اليوم يةود موجة ملسارعة م  ارلغنات هي األسر  فيما  اهدتأل اانسثانية 
بعثثث  ارةثثثلغلني يف الدراسثثثات ارسثثثل بلية باروجثثثة  ًثثثالل تارخيوثثثا الطويثثث ف وقثثثد أطلثثثإل عليوثثثا

ال ال ثثثةف بعثثثد اروجثثثة األوا واحلداثثثثة األوا الثثث  حصثثثلت يف العثثثا  مثثث  اكلةثثثا  الزراعثثثة ماثثثل 
 عةرة آال  عام.

واروجة ال انية بدأت مال ما ي ارا ثال ا ة عام مث  انل ثال احليثاة مث  الزراعثة  ا ارصثا ف ومثا 
تغثثثنات وتثثثوترات عمي ثثثة علثثثث رقعثثثة بةثثثرية تكثثثاد تةثثثم  ربثثث  الكثثثرة  محثثث  هثثثلا االنل ثثثال مثثث 

 األرويةف وال  تعر  باألمم ارل دمةف وهي مرحلة احلداثة ال انية يف نظر البع .
أمثثثا اروجثثثة ال ال ثثثة فوثثثي الثثث  نعيةثثثوا النف والثثث  أطل ثثثت معوثثثا أكثثث   عصثثثار مثثث  اللغثثثنات 

 داثة.الةاملةف وقد تاها البع  مرحلة ما بعد احل
وقثثد  ثثدث بةثثك  موسثث  عثث  هثثلن اروجثثات ال الثثثة و وال ثثا وتغنا ثثا الباحثث  ارعثثرو  يف 

م بعاثوان ،اروجثثة 1980ح ث  الدراسثات ارسثل بلية ،ال ثثني تثوفلر، يف كلابثأل الثلا لثثدر عثام 
 1ال ال ة،.

عرفثة يف أج  فالزم  أًل يلحرك بسرعة نليجة الامو ارلعاظم للمعرفة بعد أن تغنت أحثوال ار
العثثثا  تغثثثناً جثثثلرياًف فثثثإكا كثثثان العلثثثم يف اراوثثثي ال يلجثثثدد  ال بعثثثد قثثثرونف فارعرفثثثة ارعالثثثرة 
أًثثلت تلسثثار  وبةثثك  مثثله ف تل ثثدم فيثثأل ارعلومثثات وتل ثثادم سثثراعاًف وقثثد بثثني ت ريثثر نةثثرتأل 

 ثثثوراًف وأنثثثأل يك ثثثي لللثثثدلي  علثثثث  24 ثثثوراً و 18أن ارعلومثثثات تلضثثثاعف بثثثني  mitجامعثثثة 
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ألثثف مصثثطلح جديثثد يف اللثثف ميثثادي  العلثثومف ويف كثث  دقي لثثني  40أنثثأل يووثث  سثثاوياً كلثث  
 يصدر م ال علمي يف جوة ما م  العا ،.

ومثثا يابغثثي معرفلثثأل أن هثثلن اللغثثنات واللحثثوالت ال تلحثثرك بثثوتنة واحثثدة مثث  حيثث  اللسثثار  
س كبثثن يف ف بثث   للثثف مثث  المثث  لًثثر ومثث  حضثثارة ألًثثر ف فوثثي تلسثثار  وباةثثاواالتسثثا 

ا لمعثثات ارل دمثثة يف أمريكثثا الةثثمالية وأوروبثثا واليابثثان وبعثث  دول جاثثوا  ثثرق آسثثيا م ثث   
 كوريا اجلاوبية وتايوان وساغافورة وكنهاف وبصورة أق  يف ا لمعات السا رة يف ا ان الامو.

ت ونوعيلوثا واحل ي ة  ن اللصوير اللا يطر. يف األدبيات العربية وااسالمية ع  حجم اللغثنا
و وليلوثثثا هثثثو أقثثثرا مثثثا يكثثثون  ا تصثثثوير اللغثثثنات الثثث  تةثثثودها ا لمعثثثات الغربيثثثةف ونكثثثاد 

   ع   حسال هو أقرا  ا  حسال تل  ا لمعات بارلغناتف م   حساسثاا  ث   انعر 
بارلغنات وحجموا وموووعيلوا ال  نعيةوا يف واقعااف وهلا يعين ورورة أن ناظر للملغنات 

عليثثثثثأل يف المعاتاثثثثثا العربيثثثثثة وااسثثثثثالميةف ال بثثثثثاحلجم الثثثثث  هثثثثثي عليثثثثثأل يف  الثثثثثلا هثثثثثوبثثثثثاحلجم 
ا لمعثثات الغربيثثةف حثث  نسثثلطي  تولثثي وا ودراسثثلوا و ليلوثثا بصثثورة مووثثوعية يف  طثثار رؤيثثة 

 1مسل بلية.
مف 1985و كا كان تابواا للن ارلغنات يرج   ا ما قبث  ع ثد مث  الثزم  وبالثلات بعثد سثاة 

فإن تابأل الغرا لا يرج   ا ما بعد احلرا العارية ال انية علث مسلو  الاخبثة بةثك  ًثا ف 
 و ا بداية السبعيايات علث مسلو  اجلموور الغرل بةك  عام.

،فماثثل احلثثرا العاريثثة ال انيثثة  ثثاوكت االًرتاعثثات واالكلةثثافات يف كثث  ميثثدانف  ثثاوكاً كبثثناًف 
اوا الا   اللل زيوين بواسطة األقمار الصااعيةف وموان  احلمث  عث   جناكات العصور الساب ةف وم

وثثثثثد  ثثثثثل   salkالطريثثثثثإل ال ثثثثثمف واحلاسثثثثثوبات االكرتونيثثثثثةف وآالت الاسثثثثث ف ول ثثثثثا. سثثثثثول  
أعلثثثثث اجلبثثثثالف  –م تسثثثثلإل اانسثثثثان 1945األط ثثثالف وعمليثثثثات كراعثثثثة ال لثثثثبف وماثثثثل سثثثاة 

وعثثثثاش أسثثثثابي  يف مسثثثثاك   فmarianasًاثثثثدق ماريانثثثثال:  –واكلةثثثثف أعمثثثثاق احمليطثثثثات 
                                                 

احلثثرا احلضثثارية األواف مسثثل ب  اراوثثي وماوثثي ارسثثل ب ف الثثدار د. موثثدا اراجثثرةف  880ككثي ارثثيالد:   1
مداًلثة د. عبثد  881وانظر  و مةرو  حضارا نضوا عرلف    355   1994البيضالف دار عيونف 

 اهلل عبد الدامي.
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أقيمت علث عمإل م ات األقدام ع  األرضف وأقام مرالثد راداريثة لالسثلما   ا   ثارات مث  
 حضارات ًارش األرض.

ثثثالل هثثثلن ال ثثثرتة ن سثثثوا   دول جديثثثدة ليصثثثبح امثثثو   8م[ ظوثثثرت 1976 – 1945ًو
مة ليلجثثاوك مليثثار وسثثبعما ة مليثثون نسثث ف وتزايثثد عثثدد سثثكان العثثا  ًثثوايل160الثثدول  ثثو 

 700مف كما تزايد الااتو العاري تزايداً سثريعاً جثداًف فثارت   مث  1976األربعة مليارات ساة 
 1م،.1970ترليون دوالر باألسعار الراهاة لساة  302 ا  1950مليار ساة 

م، ميثثثر العاصثثثر البةثثثرا الن 1975ويف تعليثثثإل هثثثلن الدراسثثثة الثثث  جثثثر   عثثثدادها بعثثثد سثثثاة 
تارخيثألف ولكااثا نعلثم مؤكثداًف أن  عصثاراً مث  اللغيثن جيلثا. ارؤسسثات اانسثانية  باسر  تغن يف 

كافةف في لب ويدمر وخيلإلف يف ًالل جي  واحدف أك ر اا أجنثز ًثالل قثرون أو حث  ًثالل 
آال  السانيف وليض  ة م  قثوة معروفثة تسثلطي   ي ثا  اللحثول العثام الةثام ف وقثد تا ضثي 

اً اليماثثثثة علثثثثث عمليثثثثات الل ايثثثثة واالجلماعيثثثثة ال ويثثثثة احلاليثثثثة أو أجيثثثثال قبثثثث  أن يصثثثثبح اكاثثثث
 2تبديدها،.

تصثثوير عثثا  اانسثثانيات جثثون بثثالت لثثلن اللغيثثنات  973وتا ثث  الدراسثثة الثث  أجريثثت سثثاة 
في ول: ، ن اللحول احلايل وخم جداً ويكاد أن يساوا عةراً م  ال ثورات الصثااعيةف وعةثراً 

الل جي  واحد،.م  حركات االال. ال وت  سلاليةف وهلن مجيعاً ومات يف ثورة واحدةف ًو
والعم  اللا ساهم بدرجة كبنة علث  حسال الاال  ثا يصثاحب العثا  مث  تغثنات  ثديدة 

مف وقثثد 1970رؤل ثثأل ،آل ثثني تثثوفلر، لثثدر يف سثثاة  3وسثثريعةف هثثو كلثثاا ،لثثدمة ارسثثل ب ،
ر مبيعثاً يف العثا ف حيث  بيث  ماثأل أك ثر مث  ترب  هلا الكلاا يف وقلأل علث قوا م الكلب األك ث

                                                 

 افثةف ارسل بليةف م دمة يف ف  وعلم وفوثم وباثال عثا  الغثدف كثورني ف ترمجثةف دمثود فالحثةف دمةثإلف وكارة ال  1
 .11مف   1994

 . 11ارصدر ن سألف   2

مف علمثاً أن هاثاك أك ثر 1984ن   الرتمجثة العربيثة للكلثااف دمثد علثي نالثيفف ال ثاهرةف دار نضثة مصثرف  3
 م  ترمجة عربية يف أك ر م  بلد عرل.
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سلة ماليني نسخة بعةري  لغةف وهي أرقام تعد قياسية يف ميادي  الاةرف وم  الصد  الكبثن 
اللا أحدثأل هلا الكلاا دً  عاوانأل ،لثدمة ارسثل ب ، كمصثطلح يف ارعثاجم واروسثوعات 

 وتداول علث نطاق عاري واس .
د ، دوارد كثثثورني ، الثثلا أ ثثثر  علثثثث أوثثثخم عمثثث  تاثثثاول وقثثد تعثثثرض لثثثلا ارصثثثطلح بالا ثثث

الدراسثثثثات ارسثثثثل بلية بالبحثثثث  وارلابعثثثثة واللحليثثثث ف حيثثثث  كهثثثثب  ا أن ،لثثثثدمة ارسثثثثل ب  
مصثثطلح اًرتعثثأل ،آل ثثني تثثوفلر، وانلةثثرف انلةثثاراً واسثثعاًف مثث  ًثثالل كلثثاا را ثثو محثث  ن ثثض 

صدمة   حيدثوا ارسل ب ف بث  العاوانف  ن هلا ارصطلح حي وتصويراف ولكاأل مغلوس ألن ال
 .1اللغين االجلماعي السري ف ور ا يكون ارصطلح األدق هو لدمة اللغين،

م  جوة أًر  فصدمة ارسل ب  ال  توقعوا ،نوفلر،   تعد مت   اليوم لدمة الع ث  اانسثاين 
  ال بعد أن توس  ًيالأل  ا أبعد احلدود  ا يةبأل احلالة األسطورية.

تؤسثثض لثأل فلسثث ة ،مثا بعثثد احلداثثة، الث  أرادت أن  ثثرش الع ث  الغثثرل مث  الي يايثثات وهثلا مثا 
والعلم ارطلإل  ا الاسثبية واللطثوير الالدثدودف فلثيض هاثاك ثبثات وجثزم وي ثني ونايثة يف العلثم 

 والع   حسب هلن ال لس ةف وما يعل د بأل اليوم قد يلحطم يف الغدف دون كل  أو توقف.
لغرا علث فلس ة ،مثا بعثد احلداثثة، اسثلاد يف كلث  علثث أن ًطور ثا  طثم وم  اعرتض يف ا

 2الع النية وتسلب ماوا الي ني و ع  م  الع   اانساين يف حالة اهلزاك وعدم ثبات.
فكيثثف باحلثثال بالاسثثبة  لمعثثات العثثا  ااسثثالمي الثث  حيامثثا تابوثثت ملثثاًرة لثثلن اللغثثنات 

ن تصثثثمد بصثثثعوبةف وبثثثني أن تصثثثمد بصثثثعوبةف وبثثثني أن وجثثثدت ن سثثثوا يف حالثثثة دوار بثثثني أ
 تس ث علث األرض.

ومثثث  هثثثلن اللغثثثنات الثثث  سثثثو  تلعثثثاظم وتن ثثثا مثثث  مثثثرور الوقثثثتف والثثث  مثثث  الصثثثعب وق وثثثا 
وكبحواف أو السيطرة اللامة عليواف تةكلت أك  احلوافز يف الاظر  ا ارسثل ب ف واالهلمثام بثأل 

ت مثثثثث  تثثثثثاثنات وم اعيثثثثث  علثثثثثث تطثثثثثورات احليثثثثثاة العامثثثثثةف رعرفثثثثثة مثثثثثا ميكثثثثث  أن ترتكثثثثثأل اللغثثثثثنا
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والسلكةا  ما حيملأل ارسل ب  م   والتف وداولة اللاثن عليوا ما أمك ف واالسلعداد لثاف 
 وأًل احللر ماواف ًوفاً م  أن تكون علث هي ة أعالن  ديدة ال  لم .
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 الباد ال اين
 الدراسات ارسل بلية واللطوير

رسثثثل ب  بلسثثثاؤالت أوليثثثةف مثثث  الاثثثو  الثثثلا نواجثثثأل فيثثثأل أا ح ثثث  يف بثثثدايات بثثثدأ الل كثثثن با
 نةاتألف وعلث الةك  ال :

 ه  للمسل ب  وجود؟ 
 وه  م  ارمك  اللابؤ بأل؟ 
 وه  م  اك  معرفة ارسل ب  م   معرفلاا اراوي واحلاور؟ 

وارعلومثات والدراسات وارؤل ات ال  لدرت حثول هثلا ارووثو  كةث ت عث  أمهيثة األفكثار 
والبيانات ال  جالت إاف وع  اللطوير والل دم اللا حص  يف هلا احل  .. كما أن الكي ية 
الثث  اسثثل ب  إثثا الاثثال هثثلن الاوعيثثة مثث  الدراسثثات وارؤل ثثات أكثثدت علثثث أمهيثثة مثثا ميكثث  أن 

 تضي أل هلن األعمال يف االرت ال بوعي الاال  ان ارسل ب .

وهثثو الكلثثاا األك ثثر  –كعياثثة مثث  هثثلن الدراسثثات   –رسثثل ب ، و كا أًثثلنا كلثثاا ،لثثدمة ا
 ثعبية مث  بثني كث  ارؤل ثثات الث  عاجلثت هثلا ارووثو ف ف ثثد اسثلطا  أن يل ثت أنظثار الاثثال 
وبإثثثارة كبثثنة  ا مثثا هثثو قثثادم  ا حيثثا مف وكيثثف أن هثثلا احل ثث  فثثلح علثثيوم ماافثثل جديثثدة 

 1اظر البعيد.للمعرفةف وأثار أكهانم باقيار واللابؤ وال
كمثثثا أن كلثثثاا ،ارسثثثل بلية: م دمثثثة يف فثثث  وعلثثثم فوثثثم وباثثثال عثثثا  الغثثثد، الثثثلا أ ثثثر  عليثثثأل 
، دوارد كثثورني ، مثث  أعضثثال مجعيثثة مسثثل ب  العثثا  يف الواليثثات ارلحثثدة األمريكيثثة و ةثثاركة 

باحثثث  وملخصثثثال يف ميثثثادي  العلثثثوم ارخلل ثثثةف يكةثثثف عثثث  مثثثد  اللوسثثث  الكمثثثي  500
حظي بأل هلا احل  ف فالكلاا يللب  ويرلد كث  مثا لثأل عالقثة ب ضثية ارسثل ب  والكي ي اللا 

وارسثثثل بليةف مثثث  كلثثثب وت ثثثارير ونةثثثرات واثثثالت ودوريثثثاتف  ا مثثثؤمترات ونثثثدوات وور ثثثات 
عمثثث ف  ا مجعيثثثات وماظمثثثات ملخصصثثثة يف هثثثلا احل ثثث  وقثثثد لثثثمم ليكثثثون دلثثثيالً رصثثثادر 

 لن الرتاكمات.ارعلوماتف وقاعدة لعم  جديد يلاسض علث ه
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ومثث  هثثلا الكلثثاا ن ثثف علثثث اللطثثورات ارومثثة الثث  مثثرت علثثث هثثلا احل ثث  الثثلا  ثثود  ثثواً 
ملصثثثثثاعداً مثثثثث  ع ثثثثثد السثثثثثليايات وبالثثثثثلات مثثثثث  الاصثثثثثف ال ثثثثثاين ماثثثثثألف واكدهثثثثثارا ملموسثثثثثاً مثثثثث  

 السبعياياتف وتوالالً يف الامو ح  هلا الوقت.
مثثني بالدراسثات ارسثثل بلية يف العثا  العثثرل أحثثد أبثرك ارول –ويثلكر الثدكلور ،موثثدا اراجثرة، 

مؤسسة أو ماظمة وطاية أو دوليةف تعبثئ أك ثر  300بانأل ،يوجد اليوم ع  العا  ما يااهز  –
باحثثث  يف ميثثثدان علثثثم ارسثثثل بلياتف و ن عثثثدد الثثثدوريات الثثث  تعثثثاف ارسثثثل ب   5000مثثث  

 يلعد  ارا ةف أما عدد األفالم فإنأل يلجاوك مخسما ة.
درساً علثث ارسثلو   300د  ر  يف تدريض مااهو علم ارسل ب  وت اياتأل  ك   أك ر م  ول 

 اجلامعيف ويوجد يف السوق أك ر م  ما ة لعبة تلعلإل بارسل ب .
 ا أا حثثد تطثثثور علثثم ارسثثل ب  ًثثثالل  –كمثثثا ي ثثول د. ،اراجثثرة،   –وتووثثح هثثلن األرقثثام 

ووعية الث  ال يلعثني علياثا أن نرجعوثا  ا اقثو  الساوات األًنة نظراً لسلسلة األسباا ارو 
ف وال 2000ارسلةثثعر علثثث مةثثار  قثثرن جديثثدف وال  ا اللثثاثن السثثحرا الثثلا ميارسثثأل رقثثم 

 ا مووثثثة مسثثثل بلية عاروثثثةف بثثث  األمثثثر يلعلثثثإل ح ي ثثثة بط ثثثرة فروثثثوا  ي ثثثا  اللطثثثور العلمثثثي 
 .1ث افية، –واللكاولوجي ونلا جأل السياسية والسوسيو 

الح  أن ك ناً ما يثرتدد يف كثالم د. ،اراجثرة،ف تسثمية هثلا اريثدان بعلثم ارسثل ب ف مث  أن وار
اللسمية كانت موو  جدل علمي يف ال ثرتة الث   ثود فيوثا هثلا اريثدان تطوراتثأل ارومثةف ف ثد  

 ثثلغاالت واهلمامثثات هثثلا احل ثث ف وقثثد اكثثان اجلثثدل يثثدور حثثول اللسثثمية األك ثثر تااسثثباً مثث  
،ارسثثل بلية، ملح ثاً حثثول هثلا اجلثثدل محث  عاثثوان ،ح ث  يبحثث  عث  تسثثمية، ًصثال كلثاا 

جثثال فيثثأل: ،ال يعثثر  ارسثثل بلون مثثاكا يطل ثثون علثثث مووثثوعومف بثث  حثث  أنثثم   يل  ثثوا علثثث 
 ماهيلألف وه  هو علم أم ف  أم فلس ة أم  يل خيللف ع  أا م  هلن اروووعات.

األمثثور ارسثثثل بلية أو ارسثثل بالتف ودراسثثثة ومثث  األتثثال الثثث  أطل ثثت علثثثث هثثلا احل ثث  ًثثث  
ولثثثيض  ثثثة  – futurology –ف وعلثثثم ارسثثثل ب  futaristicsارسثثثل ب ف والريثثثادات ارسثثثل بلية 
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واالسثثثثثثل باليات  – prognostics –مثثثثثث  ن ثثثثثثال يف البثثثثثثدا   فواثثثثثثاكف الاثثثثثثلر أو اللكواثثثثثثات 
futuribles – .و ليالت ارسل ب . اس 

تطور تسمية هلا احل  ف وكيف أن اللسامح اللا ياةا عثادة مث   ويللب  ارلحإل بع  أطوار 
األطوار األوا ألا ح   دراسيف ما ي لا يلبدل يف أطوار أًر  بعد كم  م  الامثو واللطثورف 
ف ثثي بثثدايات هثثلا احل ثث  جثثرت العثثادة علثثث تسثثميلأل بعلثثم ارسثثل ب ف وت بثث  عثثدد ارسثثل بلني 

علثثثث ًل يثثثة أن ارصثثثطلح يثثثوحي أن ارسثثثل ب   كلثثث  ولكثثث  الًثثثري  عاروثثثون معاروثثثة قويثثثةف
 1ميك  أن يعر  علمياً.

 – futurologyوقد رفضت أمانة احلكومة السويدية لدراسة ارسل ب  مصطلح علم ارسل ب  
م عثث  ،دراسثثات ارسثثل ب  يف السثثويد،ف وفضثثلت اسثثلخدام مصثثطلح 1974يف ت ريرهثثا لسثثاة 

 لت ،مجعيثثثة ارسثثثل ب  العاريثثثة، أعضثثثالها ف واسثثثل- futurestudies –،دراسثثثات ارسثثثل ب ، 
م حثثثثول ارصثثثثطلح ار ضثثثث  لثثثثديوم لثثثثلا احل ثثثث ف وقثثثثد كثثثثان الثثثثرد ااجيثثثثال علثثثثث 1975سثثثثاة 

و ،ًثثث  األمثثثور ارسثثثل بلية أو  – futuresudies –مصثثطلحني أولمثثثا ،دراسثثثات ارسثثثل ب ، 
فوثثثي  أمثثثا ارصثثطلحات األًثثثر  ًسثثثب نسثثإل ت ضثثثيلوا -futureresearch –ارسثثل بالت، 

 .2 لي  األمور ارسل بليةف والريادات ارسل بلية واللابؤ
وخيلثثال ارلحثثإل  ا أن ارصثثطلح األك ثثر  ثثعبية هثثو ،دراسثثات ارسثثل ب ،ف وهثثلا هثثو الصثثواا 
ألنثثثأل لثثثو قلاثثثا علثثثم ارسثثثل ب  فوثثثلا يعثثثين أن تاًثثثل اللوقعثثثات واللابثثثؤات درجثثثة اجلثثثزمف أو درجثثثة 

ف اسلةثثثثرا  ثثثثول بثثثثلل ف ألن ارسثثثثل بلية هثثثثي عمليثثثثة عاليثثثثةف مثثثث  اجلثثثثزم وال بثثثثاتف وال أحثثثثد ي
وحسثثب االلثثطال. ال لسثث ي هثثي اسلةثثرا  يف دا ثثرة اامكثثانف ولثثيض يف دا ثثرة الوجثثوا أو 

 االملاا .
ويسثثثلدرك الثثثدكلور ،اراجثثثرة، يف بعثثث  كلاباتثثثأل مثثثا سثثثبإل وأ ثثثار  ليثثثأل حثثثني ي ثثثول: ،ارسثثثل بلية 

لعلوم احل ثثثة والعلثثثوم االجلماعيثثثةف أمثثثا ليسثثثت علمثثثاً قا مثثثاً بلاتثثثألف و ن اسثثثلعانت مااهجوثثثا بثثثا

                                                 

 .110ككي اريالد: ارسالة احلضارية    1

 .485ارصدر ن سألف    2



304 

 

مووثثثعوا فوثثثو الدراسثثثة لووثثث  معثثثني بةثثثك  م لثثثو. علثثثث البثثثدا   واقيثثثارات لثثثل حال مجيثثث  
اللطوراتف واسل رال الالا و ارمكاة اررتتبة ع  هلا ال رار أو كل  علث هثلن اللطثوراتف ولثلا 

سثل ب  بصثيغة ار ثردف يثلكلم عث  مسثل بالت بصثيغة اجلمث  يف ميثدان الدراسثات ولثيض عث  ار
ثاةف و معثان الاظثر يف جعلوثا  والغاية األساسية مث  هثلن الدراسثات هثي  ديثد األهثدا  ارلًو

 1اكاة يف ارد  ارلوسث أو البعيد م  ًالل اللاثن علث احلاور واران،.
فارسثثثل بلية ليثثثت علمثثثاً وال ميكثثث  أن تكثثثون علمثثثاًف وبلحديثثثد أك ثثثر ي ثثثول الثثثدكلور ،اراجثثثرة،: 
،ارسل بلية هثي اموعثة مث  األًثاث حثول اللطثور ارسثل بلي لإلنسثانية متكث  مث  اسثلخال  
عاالر اللوق ف وال يلعلإل األمر هاا بثل مال نبثولة كا  ثةف أو  لثدار تكواثات أو أحثالم حثول 
ارصثن ار بثث  لإلنسثثانيةف كمثا أنثثأل ال يلعلثثإل األمثثر كثلل  بعلثثم ح ي ثثيف ومث  هاثثا جثثال الثثرف  

عاثثثد ًثثث ال ارسثثثل بليةف فارسثثثل بلية مثثثاوو يسثثثمح بدراسثثثة اللطثثثورات  futurologieرصثثثطلح 
ارخلل ثة واحمللملثثة لووث  معثثنيف يف وقثت دثثددف وتطويثإل نلثثا و هثلا ال ثثرار أو كلث  علثثث هثثلن 
اللطثثثوراتف ويلميثثثز ماوجوثثثا بالةثثثموليةف وتعثثثدد اللخصثثثالف والسثثثلوك الثثثدا م لسثثثبي  م لثثثو. 

 .2ارات وبدا  ،يعلمد الل كن فيأل علث دراسة ًي
وتعثثود فكثثرة كثثون عثثا  ارسثثل ب  قثثد يصثثبح ح ثثالً لدراسثثة جديثثة كمثثا يثثلهب  ا كلثث  كلثثاا 

مف حني تصور ،هث. ش. ويلز، اموعثات مث  العلمثال 1902،ارسل بلية، علث األق   ا ساة 
يةثثلغلون علثثث ارسثثل ب ف ولثثلا احل ثث  سثثوابإل ل ثثرتة أبعثثد مثث  كلثث ف فعلثثث سثثبي  ار ثثال تصثثور 

م معوثثثد  1610اطثثثيض اجلديثثثد، الثثثلا لثثثدر يف سثثثاة أل ،أطليف مؤل ثثث –انسثثثيض بيكثثثون، ،فر 
 ًوث مكرل حل  ارةاك  اانسانية.

ور ا يكون أول م  اقرت.  تاً لدراسة ارسل ب  هو عا  االجلما  ،ل. سي كيل يالن، اللا 
علمثال ف ثد كلثبف  ثة حاجثة  ا  mellortologyمصطلح علم ارسثل ب   1907اقرت. ساة 
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وطثثثالا حضثثثارة ارسثثثل ب  عمومثثثاًف ب ثثثدر مثثثا هاالثثث   ologistsmellontأحثثثداث ارسثثثل ب  
 .1علمال آثار يكلة ون ويسلابطون ك  الاواحي ارلداًلة ًضارة ما قب  اللاري 

أمثثثثا اليثثثثوم ف ثثثثد تطثثثثور هثثثثلا احل ثثثث  مثثثث  الدراسثثثثات  ا أن ألثثثثبح تثثثثة مثثثث  تثثثثات ا لمعثثثثات 
اهلمثثثام مثثث  نثثثو  ملحضثثثرف ويلثثثل حاجثثثة هثثثي يف كايثثثة األمهيثثثةف ارل دمثثثةف ويرمثثثز  ا ت كثثثن و 

ويرلثد لثا مبثال  وميزانيثات وثخمة ت ثديراً ألمهيثة الالثا و وال روثيات والبثدا   واقيثارات الثث  
تلبلور يف هلا احل   احليواف وما يرتتب عليوا م  ماجزات علميثة مل دمثة  ا درجثة اللسثابإل 

 2واللاافض العاري..
هلن الدراسات يف العا  العرل ااسالميف فإنا يف تراج  كبنف وال يكثاد يكثون أما ع  واق  

لا حضور يلكرف وال كال اادراك بالاووض إلا الاو  م  الدراسات يعد دثدوداًف وم ثدار مثا 
يلثثوفر مثث  احلثثوافز ال يبعثث  علثثث الامثثو ارسثثلدميف وهثثي ًاجثثة  ا كمثث  كثثن قصثثن حثث  تاًثثل 

 ةف ودورها احليوا يف الامو واللطور..مكانلوا الطبيعي
كثثث  هثثثلا يف الوقثثثت الثثثلا يعثثثد هثثثلا احل ثثث  مثثث  الدراسثثثات يف كايثثثة األمهيثثثة نظثثثراً للظثثثثرو  
واألووثا  الثث  متثثر إثا المعثثات العثثا  العثرل وااسثثالميف بعثثد أن أًثلت ارلغثثنات الداًليثثة 

جلماعيثثثةف وبعثثثد أن واقارجيثثثة تعصثثثف إثثثا مثثث  كثثث  جانثثثبف وت لثثثب معوثثثا مثثثواكي  احليثثثاة اال
ولثثلت األووثثا  العامثثة  ا حثثد مثث  اللثثدهورف ًيثث    يبثثإل مثث  أمثث   ال يف ارسثثل ب ف وهثثو 
ف  األمثثث  الثثثلا يابغثثثي أن نلمسثثث  بثثثأل بالاواجثثثلف ألن ااحبثثثاس يكثثثاد يغرقاثثثا يف دوامثثثة اليثثثال 

 3.واالنطالقويسلب مّاا ك   رادة وعزميةف و حسال بالاووض 
العا  العرلف ي ول الثدكلور ،اراجثرة،: قثد بثدأنا يف العثا  العثرل  وع  واق  هلن الدراسات يف

 جرال بع  الدراسات ارسل بلية مال الع د اراويف وانلوياا  ا أمهيلوثاف  ال أنثا   تصث   ا 
مثثا نرجثثونف وقثثد أد  كيثثاا الدراسثثات ارسثثل بلية يف ال ثثرتة اراوثثية  ا تعاملاثثا مثث  األحثثداث  
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أن العا  الغرل يعد االحلماالت ارخلل ة لكي ية اللصر   ثان الكثوارث  كردة فع ف يف حني
الطبيعيثثة للجاثثب آثارهثثا ارثثدمرة اقلصثثادياً وبةثثرياً واجلماعيثثاًف يف حثثني أن العثثا  العثثرل يلغلثثب 

 1علث ارةاك  بلاجيلوا  ا ارسل ب .
ت إثثا ،ماظمثثة اللعثثاون ويلحثثدث ،اراجثثرة، عثث  أول دراسثثة مسثثل بلية  لثثت العثثا  العثثرل قامثث

االقلصثثثادا واللاميثثثة، يف بثثثاريضف وكل ثثثت أك ثثثر مثثث  سثثثلة ماليثثثني دوالرف وقثثثد ًرجثثثت هثثثلن 
الدراسة باماكش وسيااريوهات ًالة بال رن الواحد والعةري   ا فيوثا مثا خيثال العثا  العثرل، 

 2وقد متت هلن الدراسة بدون أية مةاركة عربية.
يثات ارسثل بلية يف بعث  األقطثار العربيثةف كاجلمعيثة م تاسست بعث  اجلمع1979ومال ساة 

ارغربيثثة للدراسثثات ارسثثل بليةف ويف اجلزا ثثر وتثثونض وبعثث  الثثدول العربيثثة األًثثر  نةثثات فيوثثا 
 مجعيات ااثلة.

ولعثثث  الدراسثثثات ارسثثثل بلية يف العثثثا  العثثثرل وااسثثثالمي لثثث  يلثثثاتث لثثثا الاوثثثوض والل ثثثدم  ال 
 3مها.بةرطني أساسيني وملالكمني 

أواًل: يرت ثثثث  العثثثثا  العثثثثرل وااسثثثثالمي با سثثثثأل ًطثثثثوات  ثثثثو الل ثثثثدم العلمثثثثيف ألن الدراسثثثثات 
ارسثثل بلية هثثي مثث   ثثرات هثثلا الل ثثدمف وال تزدهثثر وتلطثثور وتعطثثي نلا جوثثا احليويثثة  ال يف ظثث  

 أجوال علمية مااسبة.
لثوم االجلماعيثة واانسثانية فالبلدان العربية وااسالمية ما   تةود ت دماً ملحوظاً يف اثال الع

وحثثث  الطبيعيثثثة واللطبي يثثثةف فامثثثو الدراسثثثات ارسثثثل بلية وتطورهثثثا ال يا صثثث  عثثث  ت ثثثدم هثثثلن 
العلثثومف والرتاجثث  الثثلا نلحظثثأل يف ميثثادي  العلثثوم   ثثا يكثثرل تراجعثثاً أ ثثد يف ح ثث  الدراسثثات 

 ارسل بلية.
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جثثة  ا دعثثم مثثايل كبثثن يلثثل كثث  ثانيثثاً:  ن اثثاالت البحثث  العلمثثي والدراسثثات ارسثثل بلية ًا
حاجثثات ومسثثللزمات البحثث  والبثثاح نيف واالسثثلعداد يف العثثا  العثثرل وااسثثالمي لثثلا الثثدعم 

 ال كال و يالً وددوداً.
يف حني كان ي رتض أن هلن ا االت تل دم علث كنهاف أوال تكون أق  م  كنها علث أسثوأ 

 ثثثو تثثثدارك األووثثثا  السثثثي ة والثثث  تسثثثود يف عاراثثثا  الل ثثثديرات يف االهلمثثثام احلثثثايل إثثثاف سثثثعياً 
 العرل وااسالمي.

ومثثا   يرت ثث  ارسثثلو  احلضثثارا يف هثثلن ا لمعثثات فلثث  يكثثون هاثثاك  دراك وسثثعي انثثاض 
 هلن الدراساتف م  مالا م  ماجزات   ا ية يف اريادي  كافة.

 نموذجاً"أالمستقبل من منظور الفضاء اإلسالمي "
رتوثثاا يف تلبثث  األدبيثثات ااسثثالمية هثثو كيثثاا الثثرتاكم ارعثثريف الثثلا يصثث   ا حثثد أول مثثا يع

الثثا ال ال ثثاد.ف ومثث  كثثن هثثلا الثثرتاكمف فال ثثدرة علثثث الاوثثوض إثثلا احل ثث  مثث  الدراسثثات لثث  
 يكون مليسراً.

وما حي  أل الثرتاكم ارعثريف يف هثلا ا ثالف ويف أا آًثرف ال يسثلطي  أا عامث  آًثر أن يعثوض 
 وما توفرت للا العام  م  عاالر ال درة.عاألف م

  يسلط   جناك ك  هلا الل دم  ال بعد الرتاكم ارلوال  وارلضاعف واللا   يا ط   ا هلا 
الوقثثثتف ويك ثثثي ااطثثثال  علثثثث كلثثثاا ،ارسثثثل بلية، رعرفثثثة مسثثثلو  الثثثرتاكم الكمثثثي والكي ثثثي 

عد بصثثثورة مسثثثلمرة  ا أن تضثثثاعف والثثلا يرجثثث   ا مثثثا بعثثثد احلثثثرا العاريثثثة ال انيثثثةف مث تصثثثا
ًالل الاصف ال اين م  ح بة السثليااتف هثلا ونةثن  ا أن بعث  الكلابثات ااسثالمية الث  
تطرقت  ا مووو  ارسل ب ف انطل ت م  حلميات دياية م  كن أن تؤسثض لثلن احللميثات 

ة الدي  علث العا ف أسباإا اروووعيةف فلاًل  ا جال يف ال رآن الكرمي م  آيات تبةر بسياد
وبانلصار ارؤماني يف ناية اللثاري  علثث أعثدا ومف ومث  هثلن اليثات قولثأل تعثاا: إول ثد كلباثا 

 .1يف الزبور م  بعد اللكر أن األرض يرثوا عبادا الصاحلون 
                                                 

 .105ال رآن الكرميف سورة األنبيال آية  1



308 

 

وقولثثثأل تعثثثاا: إويريثثثد اهلل أن حيثثثإل احلثثثإل بكلماتثثثأل وي طثثث  دابثثثر الكثثثافري ف ليحثثثإل احلثثثإل ويبطثثث  
 كرن ا رمون .الباط  ولو  

وال ثثث  أن وعثثثد اهلل حثثثإل و  ثثثا يثثثاىب اهلل  ال أن  ثثثرا األمثثثور باسثثثباإاف ووفثثثإل سثثثااأل يف حيثثثاة 
البةرف السا  ال  ال تبدي  فيوثا وال  ويث ف وال يصثح أن ناًثل هثلن احللميثات م صثولة عث  

 سااواف وبعيدة ع  أسباإا اروووعية.
ال   ثدثت عث  ارسثل ب  نظثرت  ليثأل بعموميثة  وم  جوانب الا د فبع  الكلابات ااسالمية

ًطثث وبثرامو   اسثلااد يثإل للمراحث  واقطثواتف ومث  كثن االو طالقف مث  كثن تةثخيال دق
ادولة كماياًف تاًل معطيا ا وأسسوا مث  مسثح  ثام  يسثلوعب ح ثا إل العثا  ااسثالمي يف 

 الووعية الرقمية الكمية.اريادي  كافةف و وي  هلن احل ا إل م  الووعية الكي يةف  ا 
ربطثثت مسثثل ب  ااسثثالم والعثثا  ااسثثالمي بثثزوال الغثثرا وحضثثارتألف  اومثث  هثثلن الكلابثثات مثث

وهثثلا الثثربث لثثيض دقي ثثاً وال مووثثوعياًف ال مثث  جوثثة الا ثثي وال مثث  جوثثة ال بثثات فثثال ارسثثل ب  
مثث  قيثثام ااسثثالمي يلوقثثف علثثث كوال الغثثرا وحضثثارتألف وال عثثدم كوال الغثثرا وحضثثارتأل مياثث  

 ارسل ب  ااسالميف فليست ال ضية دكومة بعالقة الضدية أو اللااق .
وهثثثلا مثثثا كهثثثب  ليثثثأل األسثثثلاك ،دسثثث  اروسثثثوا، يف م دمثثثة كلابثثثأل ،آفثثثاق ارسثثثل ب  يف العثثثا  
ااسالمي،ف ه  انلوت كوبعة الغرا؟ وه  علث احلضارة الغربية أن  ثزم ح ا بوثا وترحث  مث  

ح واوثثثحاً للجميثثث  مثثث  سيصثثثدر الثثثزم  حكمثثثأل بااعثثثدام علثثثث علثثثث هثثثلا الكوكثثثب؟.. ألثثثب
حضثثارة سثثادت فسثثيطرتف  كمثثت وظلمثثتف اسثثلغلت واحلكثثرتف فعليوثثا أن تالظثثر يوموثثا 

 1األًن،.
 يالظر العا  ااسالميف وه  أن كوال الغرا هو حلمية أم افرتاض؟

 ثثثةف والثثثلا الواوثثثح مثثث  هثثثلن الكلابثثثات أنثثثا تاظثثثر  ا كوال الغثثثرا مثثث  ًثثثالل حلميثثثة مطل
يعثثرتض علثثث هثثلن احللميثثةف كيثثف أنثثا تحثثت ألن يثثاو  الغثثرا ًضثثارتألف  كا كثثان ي صثثد 
إلن احللمية ارةكلة األًالقيثة وال يميثةف فوثلن ارةثكلةف مث  أنثا تضثاع ت بةثك  ال قيثال 
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عليثثأل وبصثثورة ًطثثنة للغايثثةف  ال أن هثثلن ارةثثكلة يف األسثثال كانثثت موجثثودة ماثثل ال ثثدمي يف 
 كانت بةك  أق  وب ارق كبن عما هي عليأل اليوم.  وأنالمعات هلن ا 

والغرا ليض كلأل مةكلة أًالقيةف و ن كانت هي ارةكلة األبركف فوااك الغرا اللا ي دل 
العا  وحيرتم العلمال وألحاا الك ثالاتف هاثاك الغثرا الثلا ي ثدر العمث  واات ثان وااجنثاك 

  كل .وال اعلية واللعاون واللطور..  ا كن
و ثثث  ًاجثثثة  ا أن ناثثثاق  هثثث  مثثث  لثثثاعم اانسثثثانية أن تسثثث ث احلضثثثارة الغربيثثثة؟ ال نعل ثثثد 

سثو  خيلثف ورالن دمثار قثد ال تعثر  عواقبثأل علثث العثا ف ومثا نريثدن  االنيثاركلث ف ألن هثلا 
 م  هلن احلضارةف أن  لا ن سوا يف داًلواف ويف عالقلوا باألمم والةعوا األًر .

  الكلابات ااسالمية ال  لورت العثا  ااسثالمي باعلبثارن البثدي  احلضثارا ل د بالغت بع
حلضثثارة العثثثا ف  ك كيثثثف يع ثثث  هثثثلا الكثثثالم والعثثا  ااسثثثالميف يعثثثي  كثثث  أ ثثثكال اللخلثثثف 

ف ويك ثثي أن واالن سثثاماتالةثثام  ف وارسثثلمون تطحثثاوم ارةثثكالت واألكمثثاتف والصثثدمات 
عا  هثو يف العثا  ااسثالميف كيثف نطثر. أن سثاا كبثدي  يعر  أن أعلث معدالت األمية يف ال

 حضارا للعا .
ل ثثثثد اسثثثثل ادت هثثثثلن الكلابثثثثاتف مثثثث  بعثثثث  مثثثثا كثثثثان يصثثثثدر يف الغثثثثرا مثثثث  كلابثثثثات تاثثثثلر 
بصثثيحات اقطثثر رثثا يالظثثر احلضثثارة يف الغثثرا مثث  تثثدهور وا ثثدار وسثث وسف ويف م دمثثة هثثلن 

مف للكاتثثثب األرثثثاينف ،آكولثثثد 1917ارؤل ثثثات كلثثثاا ،تثثثدهور الغثثثرا، الثثثلا لثثثدر يف سثثثاة 
 ثثثباغلر، وكلثثثاا ،سثثث وس احلضثثثارة، لثثثث ،كثثثول  ولسثثث ،ف وكلثثثاا ،اانسثثثان كلثثث  ا وثثثول، لثثثث 
،الكسثثثثثيض كاربثثثثث ،ف وكلثثثثثاا ،البحثثثثث  عثثثثث  األيديولوجيثثثثثة البثثثثثدي ، لثثثثثث ،روبنديثثثثثون،ف وكلثثثثثاا 
لا ،اانسان ارعلب، ،جلوكيف كويض،ف  ا كن كلث  مث  مؤل ثات   يا طث  لثدورها حث  هث

 الوقت.
ومثثث  جوانثثثب الا ثثثد أيضثثثاًف فارسثثثل ب  الثثثلا يلطثثثرق  ليثثثأل بعثثث  الكلابثثثات ااسثثثالميةف لثثثيض 
ارسثثل ب  بثثار ووم العلمثثي و  ثثا بثثار ووم العثثامف كمثثا أن هثثلن الكلابثثات   تعكثثض اللطثثورات 

ماوا يف دراسثة و ليث  قضثايانا  واالسل ادةارومة ال  حصلت يف ح   الدراسات ارسل بليةف 
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الراهاة وارسل بلية ب  ارالح  أحياناً ك نة أن جيرا اللعامث  مث  ل ظثة ارسثل ب  كمجثرد كلمثة 
 1لمال جوفال م ركة م  أا مضامني علمية..

 – 1324يف كلثثثثثاا ،ارسثثثثثل ب  لثثثثثلا الثثثثثدي ، لثثثثثث ،سثثثثثيد قطثثثثثب،   ااطالقثثثثثةونلحثثثثث  هثثثثثلن 
ر األًثثنة حثثني م[ الثثلا ًثثلم كلابثثأل بكثثالم مجيثث  يف األسثثط1966 – 1906هثثث / 1316

قالف ،أمر واحد جيب أن يكثون يف حسثابااف  ن أماماثا ك احثاً مريثراًف  ثاقاً طثوياًل.. السثلا اك 
ال طثثثرة مثثثث  الركثثثثامف مث للغليثثثثب ال طثثثرة علثثثثث هثثثثلا الركثثثثامف ك احثثثاً مريثثثثراًف جيثثثثب أن نسثثثثلعد لثثثثأل 

 طوياًل..
ح ي ثة  مياناثا بثاهللف  جيب أن نسلعد بان نرت ث   ا مسثلو  هثلا الثدي .. نرت ث   ا مسثلوان يف

ويف ح ي ثثة معرفلاثثا بثثاهلل فإناثثا لثث  نثثؤم  بثثأل حثثإل ااميثثان حثث  نعرفثثأل حثثإل ارعرفثثة.. ونرت ثث   ا 
مسلوان يف عبادتاا هللف فإناا لث  نعثر  اهلل احلثإل  ال  كا عبثدنان حثإل العبثادة ونرت ث   ا مسثلوان 

الً عثثثر  كمانثثثثأل واسثثثثل امت يف وعياثثثا  ثثثثا حولاثثثاف ومعرفلاثثثثا ألسثثثاليب عصثثثثرنا.. ورحثثثم اهلل رجثثثث
 طري لأل.

ونرت ثث   ا مسثثلوان يف  حاطلاثثا ب  افلثثأل وحضثثارتألف واارسثثة هثثلن ال  افثثة وهثثلن احلضثثارة اارسثثة 
اًلبار واًليارف فإناا ال  ل  احلكم علث ما يابغي أن ناًل ماوا وما يابغثي أن نثد ف  ال  كا 

ف ونرت ث   ا مسثلوان االًليارنسلمد سلطان سيطرنا عليوا بارعرفة واق ةف فم  ارعرفة واق ة 
يف  دراكاثثثا لطبيعثثثة احليثثثاة البةثثثرية وحاجا ثثثا احل ي يثثثة وارلجثثثددةف فاثثثرف  مثثثا نثثثرف  مثثث  هثثثلن 
احلضثثارةف ونسثثلب ي مثثا نسثثلب ي عثث  ًثث ة باحليثثاة كا ثثا تعثثادل ً تاثثا إثثلن احلضثثارة كثثلل ا 

 لي ..،.وهلا ك ا. مرير. وك ا. طوي .. ولكاأل ك ا. بص  وك ا. أ
هلا الك ا.ف وهثلا االرت ثا  الثلا يطرحثأل ،سثيد قطثب، باللاكيثد جيعث  ارسثل ب  لثلا الثدي ف 
لكثثثث  هثثثثلا حسثثثثب معثثثثاين الدراسثثثثات ارسثثثثل بليةف فالا ثثثثد الثثثثلا ي رتوثثثثأل مثثثثا هثثثثو كمثثثث  هثثثثلا 

 ارسل ب ؟
 ولو عل اا هلا الزم  بالةروس ارلكورةف فو  هلن الةروس بال كم ؟
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سل ب  بارطلإل مث  كثن حسثاا للثزم ؟ وهث  أن ارسثل ب  يا صث  عث  وه  ميك  أن ناًل ار
 الزم ؟ وه  يعد ارسل ب  مسل بالً  كا كان بال كم ؟

ومث  أك ثثر مثثا يةثك  ن صثثاً يف األدبيثثات ااسثالميةف هثثو كيثثاا الكلابثة عثث  ارسثثل ب  كح ثث  
ي اراتثأل االسلةثرافيةف دراسي تاسيسي ل ضايا العا  ااسالمي ومةكالتألف ول ااثأل اا ا يثةف ًو

وال يوجثثثثثثد يف هثثثثثثلا ا ثثثثثثال  ال دثثثثثثاوالت الز ثثثثثثة ودثثثثثثدودة جثثثثثثداًف وما طعثثثثثثة ت ل ثثثثثثد اللوالثثثثثث  
 واالسلمرارف وال يلم   فيوا جوداً تاسيسياً أو   ا ياً للا احل  .

م  كل  فإن هلن احملاوالت علثث قللوثاف تكلسثب أمهيثة لكونثا اجلوثد الوحيثد الثلا يثلكر يف 
 واجلود اللا أًل موق  السبإلف والل ت  ا ما يعرفأل هلا احل   م  فراى.هلا ا الف 

م العثثا  الروسثثثي ،تروجانوسثثكي،ف مثث  وأيثثث  تثثا  ال ثثثورة 1919ويف الواقثث  ل ثثد تسثثثالل عثثام 
 العارية ال ال ة؟

مةناً  ا أن العا  ًاجثة  ا ثثورة قادمثة تسثلطي  أن تصثحح مث  مسثارات احلركثة اانسثانيةف 
 1ارلكورف بان ال ورة ل  تا   ال م  العا  ااسالمي.وجييب 

ثثالل احلثثرا العاريثثة ال انيثثة لثثدر يف أرانيثثا اسثثلدعث االنلبثثان وآثثثار بعثث  الثثواجضف كلثثاا  ًو
،ااسثثالم قثثوة الغثثد العاريثثة، رؤل ثثأل ،بثثاول  الثثز، حيثث  اسثثل بللأل األوسثثاس العربيثثة وااسثثالمية 

 ثوادة لكاتثب كثرل يؤكثد فيوثا ديااميثة ااسثالم وت دمثأل يف باعلزاك مبةثرة بثأل رثا يلضثماأل مث  
ارسل ب ف م  أن الكلاا يف األل  كثان يثراد ماثأل أن يل ثت أنظثار أوروبثا ارلطاحاثة وار ككثة 
آنلاكف  ا ااسالم ك وة عارية ملصاعدةف م  ًثارش حضثارة الغثراف رثا يلصثف بثأل ااسثالم 

الثر أساسثيةف اروقث  اجلغثرايف االسثرتاتيجي  الثلا م  عاالثر قثوة حثددها ارؤلثف يف أربعثة عا
صثوبلوا يف  يلحكم يف طرق اللجارة العارية واالتصثال بثني قثارات العثا ف والزيثادة السثكانية ًو
هثثثلن ا لمعثثثاتف وال ثثثروات الطبيعيثثثة والزراعيثثثةف والطاقثثثة الروحيثثثة وارعاويثثثة الثثث  مي لوثثثا ااسثثثالم  

 كوحدة فكرية للن األمم.
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ثثلم ارؤ  لثثف كلابثثأل يف األسثثطر األًثثنة مثث  الكلثثاا بكثثالم ياثثلر بالصثثدام واحلثثرا  ك ي ثثول: ًو
، ن انل اوثثة العثثا  ااسثثالمي لثثوت نثثلير ألوروبثثاف وهلثثا  جيثثوا آفاقوثثا يثثدعو  ا اللجمثث  
واللسثثثاند األورول رواجوثثثة هثثثلا العمثثثالق الثثثلا بثثثدأ يصثثثحو ويثثثا   الاثثثوم عثثث  عيايثثثألف هثثث  

 .1يسمعأل أحد؟ أال م  ايب؟
جثثال كلثثاا ،تثثدهور الغثثرا، لةثثباجلر الثثلا كثثان تعبثثناً عمثثا كثثان حيثثيث باوروبثثا مثث  ظثثرو  و 

الا ديثثة الغاوثثبة الثث  عثث ت عاوثثا العديثثد مثث   اال اهثثاتن سثثية وفكريثثةف وهثثلا مثثا ي سثثر لاثثا 
 الكلب وارؤل ات ال  لدرت ًالل تل  ال رتة.

يضثاً قثد أحاطثت بكث  تثداعيات واحل ي ة أنا كانت لادقة فيما ع ت عاألف هثلا  كا كانثت أ
احلثثرا ودمارهثثاف وألثثبح ارسثثل ب  يف نظثثر هثثؤالل اي ثثاًف ألن ا لمثث  الثثلا ًرجثثت ماثثأل تلثث  
احلراف  ا حرا ثانية هي أ ّد ماوثا قسثوة وفزعثاًف فثإن هثلا ا لمث    ثا يثدمر ن سثأل با سثألف 

تثثثر  سثثثيحملأل و كا كثثثان وهثثثو يف بثثثدايات ن مثثثأل آنثثثلاك قثثثد ولثثث   ا هثثثلن احلثثثرا فمثثثاكا يثثثا 
 ارسل ب  للا ا لم ا.

هلا يعين أن ال ن وم تلث  الكلابثات بعيثداً عث  تلث  الظثرو  واللثداعيات الث  تركلوثا احلثرا 
آنثثلاك.. كمثثثا أن الثثثلا يابغثثثي أن يثثثلكر أن أوروبثثاف اسثثثلطاعت أن تلجثثثاوك تلثثث  الظثثثرو  أو  

لسثثارعة ان ثثاك مثثا ًل لثثأل ك ثثناً ماوثثاف وأن نلغلثثب علثثث لثثعوبات كبثثنة مثث  اقطثثث اا ا يثثة ار
الل فرتة تعد قياسية اسلطاعت أوروبا أن تسلعيد عافيلواف وتوال   وها  احلرا م  دمارف ًو
وت ثثثثدموا مثثثث  جديثثثثد باالسثثثثلااد  ا قثثثثوة العلثثثثمف ال ثثثثوة ارلهلثثثثة يف الباثثثثال واا ثثثثال وااعمثثثثار.. 

 ًصولاً عادما يكون ارال مسانداً ل وة العلم.
 م والعا  ااسالمي يف الكلابات ال  ا لت م  ارسل ب  ماظوراً لا؟ماكا ع  موق  ااسال

 ن ال رتة ال  جيدر باا أن نلوقف عادها ونللاب  معوا كماياً يف رلد هلا الامث م  الكلابثات 
هثثي فثثرتة ال مانياثثات مثث  هثثلا ال ثثرن الثثلا  ثثدد فيوثثا احلثثدي  عثث  مسثثل ب  ااسثثالم والعثثا  

                                                 

مف   1971ااسالم قوة الغد العاريةف باول  ازف ن لثأل  ا العربيثةف د. دمثد  ثامةف ال ثاهرةف مكلبثة وهبثةف  1
334. 
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احلثثدي  عثث  ااسثثالم يراف ثثأل احلثثدي  عثث  ارسثثل ب  يف أحيثثان ك ثثنةف ااسثثالميف بعثثد أن بثثدأ 
وبعثثد أن بزكثثت بارقثثة أمثث  عاثثد ارسثثلمني  ثثو مسثثل ب  واعثثد لإلسثثالم يف اراط ثثة ااسثثالمية 

 وح  علث ارسلو  العاري.
يف هثثثلن ال ثثثرتة اسثثثل طب فيوثثثا العثثثا  ااسثثثالمي اهلمثثثام العثثثا  بصثثثورة ملحوظثثثة وايثثثزة نليجثثثة 

ت العالثثثث ة وارلسثثثثارعة الثثثث   ثثثثود ا اراط ثثثثة آنثثثثلاكف وكانثثثثت لثثثثا م اعيثثثث  سياسثثثثية اللحثثثثوال
تعاملثثثثثت معوثثثثثا اراط ثثثثثة العربيثثثثثة وااسثثثثثالمية وحثثثثث  ال ثثثثثو  العاريثثثثثة باثثثثثو  مثثثثث  احلثثثثثلر وال لثثثثثإل 

 1الةديدي .
ويف  2يف بدايثثثة هثثثلن ال ثثثرتة ألثثثدر ار كثثثر ال رنسثثثي ،روجيثثثأل كثثثارودا، كلابثثثأل ،وعثثثود ااسثثثالم،

كلبوثثثا السثثثيد ،دمثثثد حسثثث  األمثثثني، للرتمجثثثة العربيثثثة للكلثثثاا قثثثال فيثثثأل: ،وعثثثود   ار دمثثثة الثثث 
ااسثثثالم، بولثثث أل كلابثثثاً يكةثثثف ح ي ثثثة جديثثثدة م ادهثثثا أن ااسثثثالم مثثثا كال مثثثؤهالً لصثثثياكة 
حياة معلا يةف لياكة فريدة ومل وقة يف معرتك الع ا د وااليديولوجيات  الث  يثزدحم إثا عاراثا 

وهثي عاثد ارؤلثف اكلةثا   –ب  أسال يف ع يدة ارسثلم  –هي جزل  ارعالرف هلن احل ي ة
جديثد أتاحلثأل عاايثثة ارؤلثف يف مووثثو  حثوار احلضثارات بعثثد أن اكلةثف تةثثون ث افثة الغثثرا 
وافل ارهثثثا  ا عاصثثثر ال  افثثثة ااسثثثالميةف فغثثثارودا يف كلابثثثأل ،وعثثثود ااسثثثالم، ي ثثثدم ااسثثثالم 

ضثثثاراتف ولكاثثثأل يف الوقثثثت ن سثثثأل يكلةثثثف يف بولثثث أل أحثثثد ارلحثثثاوري  يف مةثثثرو  حثثثوار احل
 3ااسالم ترابطاً ومتاسكاً تظور  لياتأل يف ك  جوانب احلضارة ااسالمية،.
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وي  هثي ،مثا يعثد بثأل ااسثالم، لثدر يف دمةثإلف عث  دار ثالث ترمجات عربية لدرت للا الكلاا ب الثة عاا 2
مف الطبعثة ال انيثة 1982الوثبةف ترمجةف قصي أتاسيف ميةي  واكيمف ت دمي: دمد البجاواف دمد ياسر  ر ف 

مف 1983محلت عاوان ،ااسثالم ديث  ارسثل ب ، لثدر يف بثنوت عث  دار ااميثانف ترمجثةف عبثد ا يثد بثاروداف 
لثت عاثثوان ،وعثود ااسثالم، لثدر يف بثثنوت عث  الثدار العاريثةف ترمجثثةف موثدا ككيثبف ت ثثدمي ويف طبعثة ثال ثة مح

 م.1984السيد دمد حس  األمنيف 

 .87وعود ااسالمف مصدر سابإل  3
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ويف اقامتثثثة ي ثثثول ،كثثثارودا، عثثث  هثثثلا العمثثث : ، ن ار صثثثود مثثث  هثثثلن الدراسثثثة هثثثو مسثثثل بلاا 
المف وقثد جديثد مث  ااسث اقثرتااومسل ب  اجلمي ف وهلا الكلاا لثيض كلثاا تثاري ف بث  هثو 

ف ثف ب  كث  مثا ميكث  أن ي دمثأل اليثومف  ويألااسالم ألنأل قوة حيةف ال يف ماحاولاا اسلدعال 
 1لصا  كد  أفض ،.

ألثثثثثثدر األسثثثثثثلاك ،دسثثثثثث  اروسثثثثثثوا، كلثثثثثثاا ،آفثثثثثثاق ارسثثثثثثل ب  يف العثثثثثثا   1987ويف سثثثثثثاة 
احلثدي   ف وقدم طرحاً جيثداً ألساسثيات الباثال احلضثارا يف العثا  ااسثالميف لكث 2ااسالم،

ع  هلا ارسل ب  يربطأل  سل ب  العا  وبزوال الغرا وحضثارتألف هثلا مثا يابغثي أن يعثاد الاظثر 
 فيأل.

أجنثثثز مركثثثز ،دراسثثثات الوحثثثدة العربيثثثة، مةثثثرو  اسلةثثثرا  مسثثثل ب  الثثثوط   1988ويف سثثثاة 
العثثرل ،العمثث  الثثلا يعثثد األك ثثر أمهيثثة وجديثثة علثثث مسثثلو  العثثا  العثثرلف والثثد  مثث  هثثلا 

ةثثثرو  كمثثثا جثثثال يف الل ريثثثر الاوثثثا ي الثثثلا محثثث  عاثثثوان ،مسثثثل ب  األمثثثة العربيثثثةف اللحثثثديات ار
ف يرمي  ا   يثإل عثدد مث  األكثراض اربا ثرة وهثي:  ديثد االًليثارات والسثمات 3واقيارات،

ارسل بلية للوط  العرلف الولول  ا ماوجية عربية لالسلةرا  تساعد يف توظي وا وتطويرهثا 
لدراسثثثات ااثلثثثةف أن خيلثثثف هثثثلا ارةثثثرو  ورالن قاعثثثدة بيانثثثات ومعلومثثثات وماثثثاهو مسثثثل بالً 

وأساليب لللابؤ ولللةابكات الةاملةف ميك  أن يسل اد إا يف مجي  أكراض اللحلي  والل ثوميف 
وباال مةاهد أًر   وافيةف  رسال ت اليد وقاعدة للعم  البح ي العرل ك ريإلف ًلثإل وتوسثي  

ات ارسثثل بلية بثثني ار كثثري  ولثثانعي ال ثثرار يف الثثوط  العثثرلف   يثثإل ت اعثث  االهلمثثام بالدراسثث
عثثثدد كبثثثن مثثث  ار كثثثري  والبثثثاح ني العثثثرا مثثث  ارركثثثزف أن ياثثثلو عثثث  هثثثلا ارةثثثرو  ت ريثثثر عثثثام 
ودراسات ر يسية توجأل يف ار ام األول  ا ارواطاني العرا و ا قواهم اراظمثة الث  تسثعث  ا 
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مي ثث  هثلا ارةثرو  الثثزاد ارعثريف الثلا البثثد مث  اللثزود بثثأل مث  أجث  لثثياكة مسثل ب  أفضث ف أن 
 مةرو  حضارا عرل للاوضة.

 أما مساحة ن د الل رير الاوا ي للا ارةرو  فإنا ترتكز علث مالحظلني أساسيلني مها: 
  ارالحظثثة األوا:  ن احلثثدي  عثث  ااسثثالم ومثثا قدمثثأل مثث   وثثافات حضثثارية  ا األمثثة العربيثثة
كان يرتكز يف الكلاا علث الزم  اراويف واألثر اللا تركأل ظوور ااسثالم علثث هثلن اراط ثة 
يف تلثث  األكماثثةف أمثثا عثث  مةثثاركة ااسثثالم ومالثثأل مثث  عطثثالات حضثثارية علثثث مسثثل ب  العثثا  
العرلف فولا ما أمهلأل الكلاا و  يلطرق  ليألف وه  ميك  أن يكون للن اراط ة مسل ب  بعيثد 

 1سالم.ع  اا
ارالحظثثة ال انيثثة: يف سثثياق احلثثدي  عثث  العثثا  العثثرل يف املداداتثثأل اقارجيثثة ال يضثث  الكلثثاا 
العثثا  ااسثثالمي كاحثثد الكلثث  اجلغرافيثثة والبةثثرية الثث  تلثثداً  وتل اعثث  مثث  العثثا  العثثرل يف 
 ثثبكة عالقاتثثأل ويف مةثثروعأل احلضثثاراف يف الوقثثت الثثلا ي ثثرد الكلثثاا احلثثدي  عثث  عالقثثات 
العا  العرل بال و  الك  ف وبدول اجلوار اجلغرايفف وبدول العا  ال ال ف وال يثا  علثث ككثر 
العا  ااسثالميف فوث  أن الرابطثة الث  تثربث العثا  العثرل بثدول العثا  ال الث  أ ثد وأوثثإل مث  

امثثوف رابطلثثأل بالعثثا  ااسثثالمي ومثثا هثثلن الرابطثثةف هثث  هثثي اللةثثابأل يف اللخلثثف واللثثاًر يف ال
يف فثرتة سثاب ةف أم أن الرابطثة  لارل دمة ال  اسلعمرت تلث  الثدو  واللضام  يف مواجوة الدول

وعثثدم اللبعيثثة لل ثثو  الكثث  ف يف الوقثثت الثثلا يةثثك  اجلميثث  يف لثثحة  اال يثثاكهثثي عثثدم 
 هلن ار ولةف وك  اللجسيدات الواقعية تةن  ا ًالفواا.

  الثثروابث اانسثثانية الثث  تربطاثثا باحثثد عثثوا  ا لمثث  ال نريثثد أن نلغثثي هثثلن الرابطثثة فوثثي  حثثد
اانساينف لك  أن تل دم هلن الرابطة علث ما بني العا  العرل وااسالمي م  رابطة فولا هو 

 2د  الاظر واقال .
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وما يل ت الاظر أك رف اللةكي  اللا يطرحأل البع  علث م ولة العا  ااسالميف ار ولة أو 
ثثثار جثثدالً يف نثثدوة ،العثثا  ااسثثالمي وارسثثل ب ، ف ثثد اعلثث ن الثثدكلور ،أمحثثد ارصثثطلح الثثلا أ

 ثثوقي احل ثثين، بانثثأل ،عثثا  الثثطالحي أك ثثر ماثثأل واقثث  ملمثثول أو نظثثام  قليمثثي فاعثث  مل اعثث  
ميك   ًضاعأل للبح  والدراسة كوحدة  قليمية أو نظام فرعثي يف داًث  الاظثام الثدويلف ومث  

 .1ال  تدً   ت مصطلح العا  ااسالمي، مث يصعب اللعميم علث الدول
قلثثأل لثثلن الاثثدوة بثثال ول  ن ،العثثا  ااسثثالمي ر ويثثلهب الثثدكلور ،أمحثثد لثثدقي الثثدجاين، يف و 

مصطلح حدي  العوثد أيضثاً اسثلخدمأل الكلثاا الغربيثون للداللثة علثث بثالد ارسثلمني ارملثدة 
مثثث  ياكيانو يف الصثثثني  ثثثرقاً و مثثث  ارغثثثرا األقصثثثث علثثثث احملثثثيث األطلسثثثي كربثثثاً  ا  قلثثثيم سثثث

ث آسيا  ااًل  ا  فري يثا ارداريثة جاوبثاً وقثد  ثا  اسثلخدامأل يف األوسثاس ااسثالمية بعثد ساأو 
لدور كلاا ،حاور العا  ااسالمي، يف العةرياات اللا تضم  تعلي ات األمثن ، ثكيب 

الم اجلديثد، وترمجثة أرسالن، علث ما كلب ،لثوثروت سثلودارد، األمريكثي يف كلابثأل ،عثا  ااسث
،عجاش نويو ، ومجال محدان علث ل   ،العا ، ارسثلخدمة يف هثلا ارصثطلح ويف مصثطلح 
،العا  الغرل، أنا كن  ا عة يف االسلعمال اجلغثرايف، ويراهثا ،دلثياًل، علثث مثا فيثأل مث  ت ثاوت 

عثا  ال ثدمي.. قطثا  عروثي مث  ال –باًلصثار  –يف أبعادن كن الديايةف و ن العثا  ااسثالمي 
 .2واللاو  هو ال اعدة فيأل ال االسل اال،

ويع ب علث هلا ارصطلح ،دمود سويد، يف كات الادوة  ك ي ول: ، ن العثا  ااسثالمي هثو 
عثثا  الثثطالحي ال خيضثث  للبحثث  كوحثثدة  قليميثثةف و كال هثثلا ارصثثطلحف يلثثداعث الك ثثن مثث  

بطثة الديايثة، ومثا هثي حثدودها؟ هث  تةثك  اللساؤالتف ما هي األسض الث  ت ثوم عليوثا ،الرا
هلن الرابطة وسيلة مال مة لللعام  مث  معطيثات العصثر؟ وهث  تةثك ف مثدًالً مال مثاً لولثوش 

 ال رن احلادا والعةري ف  ا هو قرن السوبر علوم؟
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ه  هااك ااطر أماية اسرتاتيجية واحدة يواجووا عا   سالمي واحدف تث ر الكثالم علثث أمث  
واحثثثد وملكامثثث  لثثثدول هثثثلا العثثثا ف ًصولثثثاً  كا اعل نثثثا عوا ثثثإل اللطثثثور ،مةثثثاك   اسثثثرتاتيجي

اللخلف واللبعية، ال  تعانيوا الدول ااسالمية هي كا ا مةاك  دول عا  أوس  كثان يسثعث 
 ا األمثثض ال ريثثب العثثا  ال الثث ف ويغلثثب اال ثثان الن تسثثمية دول عثثا  اجلاثثوا م ابثث  عثثا  

  ارخثثثاطر األمايثثثة االسثثثرتاتيجية الثثث  تواجووثثثا سثثثوريا مثثث الً أو األردن أو الةثثثمال؟ وباللثثثايل هثثث
العثثثثراق هثثثثي كا ثثثثا بالاسثثثثبة  ا ماليزيثثثثا أو أندونيسثثثثيا أو بثثثثاغالدش كثثثثي ال نثثثثلكر أكربيجثثثثان أو 
طاجيكسثثثلان أو ألبانيثثثا اس؟ مث نثثثلهب أبعثثثد ونلسثثثاللف هثثث  هاثثثاك ث افثثثة / حضثثثارة  سثثثالمية 

راوي واحلاور وارسل ب ؟ أم أن هااك حضارة عربية نةثات يف واحدةف ملصلة وملواللة يف ا
بي ثة عربيثة وعث  عاوثثا ااسثالم يف ح بثة كمايثثة معياثةف مث  ثول كثث  فريثإل  سثالمي  ا حضثثارتأل 
وث افلثثأل وبي لثثأل.. ومصثثاحلأل؟ مومثثا يكثث ف تسثثلحإل الثثدا رة ااسثثالميةف يف ارصثثطلح السياسثثيف 

 أبعثثثد مثثد  اكثثث ف علثثثث الثثركم مثثث  أن هثثثلا اللاسثثثيإل   جوثثداً عربيثثثاً مركثثثزاً لثثدف  اللاسثثثيإل  ا
ي بثثت فعاليلثثأل وال حثثدوان يف مواجوثثة أيثثة قضثثية  سثثالمية عربيثثة ماثثل ت جثثر ال ضثثية ال لسثثطياية 

 .1ح  حرا اقليو األًنة، 1948عام 
ال ثثثثث  أنثثثثثأل كثثثثثان ي ثثثثثرتض أن يكثثثثثون العثثثثثا  ااسثثثثثالمي بالاسثثثثثبة للعثثثثثا  العثثثثثرل هثثثثثو العمثثثثثإل 

يثثثثثثوا ال أن ياصثثثثثثر  اجلثثثثثثدل بثثثثثثني   ثثثثثثكاليات ال وميثثثثثثة العربيثثثثثثة واللضثثثثثثام  االسثثثثثثرتاتيجي واحل
ااسثثثالميف والاظثثثر  ا العثثثا  ااسثثثالميف كمثثثا لثثثو أنثثثأل حيمثثث   ديثثثداً بل ليثثثت ال وميثثثة العربيثثثةف 
وهلا يعين أن تلموو  ال ضية يف اروق  اقطاف وهو موق  اللااق  واللضادف ال موق  اللكام  

يحف هلن اا كاليات هي أقرا ما تكون علث األوهام والثواجض والرتابث وهو اروو  الصح
ارصثثثطاعة كهايثثثاًف والثثثلا ال ميكثثث  أن يغيثثثب عثثث  م ثثث  هثثثلن الرالف هثثثو ارتباطوثثثا وتثثثثداًلوا 
بإ كاليات الوية ولوال هلن اا كاليات اراكومةف را كانت هلن ال ضثية للاًثل هثلا الةثك  

 2م  اللصويرف وهلا الامث م  اجلدية.
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أواًثثثر ال مانياثثثات نةثثثر الباحثثث  األمريكثثثي اليابثثثاين األلثثث  ،فرانسثثثيض فوكايامثثثا، م الثثثة يف  يف
م يف الة ،نا يونال انرتست، بعاوان ،ناية اللاري ، ار الة الث  ألثابت العثا  1989ليف 

برعةثثة كمثثا ولثث وا الكاتثثب األمريكثثي ،آلثث  ريثثان،ف يف هثثلن ار الثثة   يلطثثرق ،فوكويامثثا،  ا 
والعا  ااسالمي. ومث  مثا أحدثلثأل هثلن ال كثرة مث  ت ثاعالت وان سثامات يف الثرأاف  ااسالم

دفعت بصثاحبوا  ا أن يلوسث  يف دراسثلواف ويطورهثا مث  اثرد م الثة عاجلثة  ا عمث  موسث  
ف ف ي هلا الكلثاا يلطثرق ارؤلثف 1يف كلااف لدر بعاوان ،ناية اللاري .. واانسان األًن،

طحي وعابرف ويثلهب  ا أن ااسثالم ال مي ث  نجثاً حضثارياً وال  ثدياً  ا ااسالم بةك  س
ح ي ياً يف هلا العا ف وهو يطم   الغرا م  هلن اجلوةف وليست لثأل جاكبيثة يف العثا  ًثارش 
دثثثيث المعاتثثثألف فاللثثثاري  يعلثثث  عثثث  نايثثثة اللثثثاري ف ومثثث  يللبثثث  بعثثث  كلاباتثثثأل جيثثثد اللغيثثثن يف 

وثثثاف فبعثثثد أن حثثثاول أن ي ثثثدم الامثثثوكش األمريكثثثي باعلبثثثارن الامثثثوكش أفكثثثارنف و عثثثادة الاظثثثر في
األم ثث  واألك ثثر ت وقثثاً وت ثثدماً يف العثثا ف عثثاد مثثرة أًثثر  لكثثي يعيثثد الاظثثر يف هثثلا الامثثوكشف 
ويوجأل لأل الا دف وي لح احلدي  ع  ثغراتأل م  داً  كيانأل اللا ف مث  كلثاا لثدر لثأل بعاثوان 

ف حي  يال د يف هلا الكلاا اافراس يف احل ثوق االكدهارا  ،ال  ة: ال ضا   االجلماعية ول
ال ردية وتاثنها السلل علث احلياة االجلماعية يف داًث  ا لمث  األمريكثيف و مكانيثة أن تلثاثر 
مكانثثثثة أمريكثثثثثا عاريثثثثاً بسثثثثثبب اسثثثثثلا اد مثثثثا يطلثثثثثإل عليثثثثثأل ،فوكويامثثثثا، رأل ارثثثثثال االجلمثثثثثاعيف 

جلما  ،جيمض كوران، واللا يعرفأل بانأل ،ار درة علثث اللا يسلعنن م  عا  اال االلطال.
 العم  سوية يف رو. تعاونية ويف  ك  جامعات ماظمة،.

يف نظر ،فوكوياما، فإن هلن اركانة قد تعروت لالهلزاك واالنل ادات الةديدة عاد الك ن م  
تلثثثث   المعثثثثات  ثثثثرق آسثثثثيا كثثثثن الةثثثثيوعيةف بعثثثثد أن القثثثثث الامثثثثوكش األمريكثثثثي  عجابثثثثاً مثثثث 

ا لمعثثات  ا الدرجثثة الثث  كثثثان أهلوثثا يلماثثون معوثثا أن تصثثثبح المعثثا م يف يثثوم مثث  األيثثثام 
 2نسخة أًر  أو جزل م  هلا الاموكش.
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مف ألدر اقبثن االقلصثادا ال رنسثي ،جثاك أتثايل، كلابثاً محث  عاثوان ،مالمثح 1990يف عام 
بعيثثثثثد لإلسثثثثثالم والعثثثثثا     يلطثثثثثرق فيثثثثثأل ال مثثثثث  قريثثثثثب وال مثثثثث 1ارسثثثثثل ب  أو ًطثثثثثوس األفثثثثثإل،

ااسثثثالميف وال حثثث   جثثثرد االسثثثمف واا ثثثارة الوحيثثثدة الثثث  تضثثثماوا الكلثثثاا والثثث  جثثثالت 
يف سثثثياق كالمثثثأل عثثث  ظوثثثور الك ثثثن مثثث   بةثثثك  عثثثابر جثثثداً هثثثي ككثثثر اسثثثم الرسثثثول دمثثثد 

الرجثثال واألفكثثار يف أمكاثثة كثثن ملوقعثثةف وهكثثلا كثثان يف نظثثر ،أتثثايل، بالاسثثبة لظوثثور الرسثثول 
 .2يف اجلزيرة العربية. مد د

ارسثثل ب  الثثلا يلحثثدث عاثثأل ،أتثثايل، ال جيثثد فيثثأل مكانثثاً لإلسثثالمف وهثثلا اللجاهثث  مثث  ارؤلثثف 
ليض لأل ما ي رنف ألن ااسالم مال ظوورن يف ال رن الساب  اريالدا   يك  يف يوم مث  األيثام 

  أيضثثثاً كمثثثا كهثثثب ًثثثارش اللثثثاري ف كمثثثا ظثثث  ًطثثثا ،فوكويامثثثا،ف ولثثث  يكثثثون ًثثثارش ارسثثثل ب
 ،أتايل،.

والثثثلا يظوثثثر أن ارسثثثل ب  الثثثلا  ثثثدث عاثثثأل ،أتثثثايل، هثثثو مسثثثل ب  األمثثثم ارل دمثثثةف وكثثثان ال 
مسل ب  لغن هثلن األمثمف أو ال جيثوك احلثدي  عث  ارسثل ب  األمثم الااميثة الث  يعل هثا ،أتثايل، 

ايل،  ن كثثالً مثث  بانثثا وثثواحي  ضثث  ادارة الثثدول ارل دمثثةف فبكثث  جثثرأة وووثثو. ي ثثول ،أتثث
ا الني ارويمانيف الباسثي يكي واألورولف سثو  يكثون مسثؤوالً عث   دارة وثواحيأل ارؤل ثة مث  

 .3اموعة األمم الااميةف وأن يسلخلال م  هلن ارومة ال وا د الضرورية،
فثثاا مسثثل ب  يلحثثدث عاثثأل ،أتثثايل، عثث  أمثثمف كوثثلن األمثثم الثث  يضثثعوا يف م ثث  هثثلا اروقثث ف 

مة لا يف هلا العثا   ال أن تكثون وثواحي يسثلخلال ماوثا ال وا ثد الضثروريةف وأن حي  ال قي
ال حإل لا يف الل دم واللطور  ا حيسث  مث  أحوالثاف ونوعيثة احليثاة لإلنسثان فيوثاف هثلن الاظثرة 
الثث  عثث  عاوثثا ،أتثثايل، ليسثثت جديثثدةف ف ثثد حوللوثثا أوروبثثا  ا نةثثاس سثثلوكي ًثثالل سثثاوات 

ر واام ياليثثة والسثثيطرةف لكثث  اجلديثثد فيوثثا هثثو اللصثثريح إثثا علاثثاً يف هثثلا طويلثثة مثث  االسثثلعما
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الوقت والعا  علث علبة األلف ال ال ةف حي  ي رتض أن العا  قثد اسثل اد مث   ثارا اراوثي 
وتعلثثم ماوثثا أن يكثثون أك ثثر  نسثثانية ًيثث  ال تبثثيح لثثأل م ثث  هثثلا الاثثو  مثث  السثثلوك واألفكثثارف 

ل  متاماً فال كال هااك م  جيثاهر إثلن األفكثارف وهاثاك مث  جيثاهر لك  الواق  ي بت عكض ك
 1إا كسلوكف وهلا م  أ د مظاهر البؤل يف هلا العا .

يصثثور هثثلن احلالثثة الثثدكلور ،دمثثد عزيثثز احلبثثال، يف معثثرض ن ثثدن للغثثرا يف تعاملثثأل مثث  العثثا  
ةثث  يف كلثث ف  ك ي ثثول: ال الثث ف والثثلا يامثث  أن تلغثثن هثثلن الاظثثرة يف عثثا  الغثثدف مثث  أنثثأل ي

، ن االسلمرارف بسابإل  لرارف يف لا  اللاري ف م  كياا العا  ال ال ف علثث حسثابألف ًطثا 
فثثثاد.ف أمثثثا تسثثثخن جوثثثود الاثثثال واالسثثثلوزال ًاجثثثا م وطموحثثثا م فخطثثثر قاتثثث ف ألثثثيض مثثث  

م ثثث  هثثثلن األووثثثا ؟ فثثثال وسثثثيلة تثثثوفرف حاليثثثثاًف  يفالثثثدنالة أن يسثثثكت األ ثثثخا  الواعثثثون 
ا   لل ضال علث تواجد عثا  ثالث  يعثاين البثؤل والةث ال مث  عثا  الغثرا الثلا يعثي  يف وس

نةوة اللبلير ار ثرسف  ن االنغمثال يف حيثاة الثرت  واللبثلير لثيض حيثاداًف  نثأل حثرا تثدمر كث  
اجلثثا عنيف فثثال راى يولثثثد محاقثثات عالثثث ةف ال مراقبثثة علثثثث ااعصثثار العايثثثفف وال ما ثثل لن ثثثد 

قلما نلابا بارخاطر ار اج ثة الث   ب وثا ال  ثار واألراوثي اقثاللف ولثيض كلث  مث  احمللكري ف و 
 .2قبي  اللورية والللميح،

مف ألثدر سث ن أرانيثا السثابإل يف ارغثرا ،فيل ثرد مثراد هوفمثان، كلابثاً بعاثوان 1992ويف عام 
 .3،ااسالم هو البدي ،

يثت قبثوالً يف أرانيثا والغثراف  ا أن ل د حظيت مؤل ثات ،هوفمثان، عث  ااسثالم باهلمثام ول 
تبثثدلت هثثلن ارواقثثف  ا مثثا هثثو معثثاكض لثثاف كمثثا ي ثثول ،هوفمثثان، بعثثد حثثرا اقلثثيو ال انيثثة 

 ال  عكست ردود فع  كانت تلسم بال سوة والصرامة.
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الل اؤل اللا أظورن ،هوفمان، بووو. يف كلابأل ،ااسالم هو البدي ، حول مسل ب  ااسثالم 
اد وتراجثثثث  باقثثثث  ت ثثثثاؤل يف الورقثثثثة الثثثث  ت ثثثثدم إثثثثا  ا مثثثثؤمتر ،ارسثثثثلمون وحثثثثوار يف الغثثثثراف عثثثث

ف بعثثثثد أن كثثثثان يعل ثثثثد أن الغثثثثرا سثثثثو  يصثثثثطدم  ةثثثثكللأل 1احلضثثثثارات يف العثثثثا  ارعالثثثثر،
االجلماعيثثثة واألًالقيثثثة الثثث  ت اقمثثثت بةثثثك  تاثثثلر خبطثثثر ال  سثثثب عواقبثثثألف والصثثثحوة الثثث  

الثثثث  اكلةثثثثف أن الغثثثثرا ال كال مسثثثثكوناً بلهايثثثثة ي ثثثثرتض أن تلولثثثثد مثثثث  هثثثثلا االلثثثثطدامف و 
احلثثثروا الصثثثليبية يف نظرتثثثأل  ا ااسثثثالمف ويسثثثلعيد هثثثلن اللهايثثثة يف  سثثثيدات سثثثلوكية  ثثثان 
ااسالم وقضايا العا  ااسالميف وتغن هثلن الرؤيثة دفث  إوفمثان  ا وثرورة أن يثاو  العثا  

ابغثي أن يلخثل يال العلوم والل اية الث  ااسالمي با سأل وأن يسل   ع  الغرا وباللات يف ا
 2ماوا قاعدة للاووض والل دم احلضارا.

للكاتثثثب  3لثثثدر كلثثثاا ،االسثثثلعداد لل ثثثرن احلثثثادا والعةثثثري ، –أيضثثثاً  –م 1992يف عثثثام 
األمريكي ،بول كياثدا، الكلثاا الثلا جثال دصثلة ن ثاش ن ثدا مجث  بثني ارؤلثف وعثدد مث  

مف حثثثول كلابثثثأل الصثثثادر حثثثدي اً 1988وا ثثثاط  يف ربيثثث  االقلصثثثاديني يف معوثثثد ،بروكياغثثثز، ب
 آنلاك ،لعود وس وس ال و  العظمث.

وارالحظة ال  اسثلوق ت انلبثان ارؤلثف مث  بثني كث  الا ثاش اروسث  جثالت مث  ناقثد ال تربطثأل 
بأل معرفثة سثاب ة حثني قثال: رثاكا ت ثار وثجة إثلا احلجثم حثول هثلا الكلثااف فوثو يف احملصثلة  

 حد بعيدف يركز علث الدولة ال ومية باعلبارها أداة ال ع  ارركزية يف الةثؤون كلاا ت ليدا  ا
العاريثثةف وكثثان يف نظثثر الااقثثد أنَّ مثث  األفضثث  رؤلثثف الكلثثاا أن يسثثل يد مثث  وقلثثأل يف الكلابثثة 
حول قضايا أك ر أمهية و ثارةف حول قو  اللغين ارلم لة يف الامو السكاينف وتاثن البيولوجيثاف 
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مار البي ثثيف والجثرة كات الطبيعثثة ارلخطيثة لل وميثثاتف والث   ثثدد باللثاثن سثثلباً يف حياتاثثا والثد
 مجيعاًف فال حني أو رؤسال حكومات.

أًثثل ،كياثثثدا، إثثثلن ارالحظثثثة الثث  وجثثثد فيوثثثا كمثثثا ي ثثول ااثثثثارةف وكانثثثت بدايثثثة اهلمامثثثات 
د ل الكثثوينف والسثثكانف ة عليثثأل متامثثاًف كالثثبثثيعاثثدن حثثول مووثثوعات يصثث وا بانثثا كر موسثثعة 

 .1ولااعة اانسان اليلف واللكاولوجيا احليوية.
بوجوثثة الاظثثر هثثلن ي لثثلح ،كياثثدا، كلابثثأل الثثلا اسثثل بللأل أوسثثاس عديثثدة باهلمثثام كبثثن جلديثثة 

العا  ومهومألف وما حييث إثا مث   ا لغالالبح ف ولل ضايا الك   ال  يدرسواف وال  تةك  
 ل ثثأل مثث  أوثثرار فادحثثة علثثث مسثثل ب  اانسثثان والبي ثثة يف هثثلا قلثثإل حثثلر علثثث مثثا ميكثث  أن 

 العا .
وم  توس  الكاتب يف دراسة هثلن ال ضثايا  ال أن ارسثاحة الث  خيثال إثا العثا  ااسثالمي ال 
تكاد تةك  نسبة تلكر يف الكلااف ولع  مسار الرؤية ال  ع  عاوا ،كيادا، تكةف عث  

يعطيوثثا للعثثا  ااسثثالمي يف الكلثثااف فبعثثد حدي ثثة عثث   ًل يثثات ومثث رات هثثلن ارسثثاحة الثث 
أمريكا الالتياية ال  يلوق  لا أن تصثبح هامةثية مث  نايثة احلثرا البثاردةف و مكانيثة أن حيصث  

اجلمثثاعي واسثث ف ومثثا سثثو  ياةثثا عثث  هثثلن األووثثا  مثث   ثثديات  –اقلصثثادا  انيثثارفيوثثا 
 2مروعة كما يص وا الكاتب.
يف ال اكيثث  وبثثنوف فلوثثم  ب أمثث  ال ثثرالكاتثثب حثثول هثثلن اراط ثثة  يثثو كا كانثثت مالحظثثات ال

إثثلن اجلملثثة ارخيبثثة لآلمثثال يد ثث  ،كياثثدا، حدي ثثة عثث  العثثا  و عثثزال يف العثثا  ااسثثالميف 
ااسثثالمي الثثلا يعثثاين يف نظثثرن مثث  الضثثغوطات السثثكانيةف ون ثثال ارصثثادر والطاقثثة اللعليميثثة 

قليمية تلحثد  أحكثام احلكومثاتف فبعيثداً عث  االسثلعداد واللكاولوجيةف وت جر الصراعات اا
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لل ثثرن احلثثادا والعةثثري ف كمثثا يثثلهب ،كياثثدا، فثثإن معظثثم العثثارني العثثرل وااسثثالمي جيثثد 
 1لعوبة يف اللعام  ح  م  ال رن اللاس  عةر.

بثثدايات قثثرن جديثثدف  ال أن ارسثثلو  ال كثثرا لثثوابية هثثلا الثثرأا فمثث  أناثثا نعثثي  ال ثث  يف 
يمثثي ونظثثم احليثثاة السياسثثثية واالجلماعيثثةف ونوعيثثة ارةثثثكالت والظثثرو  احمليطثثةف ترجثثث  واللعل

بالعثثا  ااسثثالمي  ا مثثا قبثث  الثثزم ف وكاناثثا نعثثي  ال ثثرن السثثاب  عةثثرف أو ال ثثام  عةثثرف أو 
اللاسثث  عةثثر علثثث أحسثث  األحثثوالف اثثا يصثثدق علياثثا أناثثا نعثثي  ًثثارش الثثزم ف و  نكلةثثف 

 كمااا بعد.
ت تظور تبا ن  رهالات عث   رادة  ثاول أن  ثد لا سثوا مكانثاً يف هثلا الثزم  م  كل  بدأ

 اللا تضاع ت سرعلألف وسو  تلضاعف أك ر م  ك  ت دم وتطور يف هلا العا .
ولع  ماًلنا علث ،كيادا، يف الطر. اللا قدمأل ع  العا  ااسالمي كونأل ي ل د اللماس  

ااثرة وبصورة عةوا يةف ومل اوتثة مث  حيث  األمهيثةف واراوجيةف فيلحدث ع  قضايا وظواهر مل
وعجولة ت ل د اللحلي  العميإل واررتابثف وكثان الكاتثب كلثب هثلا ال سثم يف حالثة كثن احلالثة 
الثثث  كلثثثب فيوثثثا أقسثثثام الكلثثثاا األًثثثر ف فالثثثلا ي ثثثرأ هثثثلا ال سثثثم جيثثثد ن سثثثأل أنثثثأل ًثثثرش عثثث  

أًثثر   ليثثأل الكلثثااف ألن ارسثثلو   الكلثثااف ومثثا أن يالوثثي ماثثأل حثث  جيثثد ن سثثأل أنثثأل عثثاد مثثرة
 2العلمي ياحدر ك ناً يف هلا ال سم اللا جال هامةياً.

واللغيثثثن الثثثلا ي رتحثثثأل ،كياثثثدا، رسثثثل ب  العثثثا  ااسثثثالميف هثثثو تغيثثثن ال تعثثثر  عواقبثثثألف وال 
يؤم  م  ااطرنف وهو  بيأل باللغين الثلا حصث  يف  ثرق آسثيا الث  اسثلجابت ل ثو  اللغيثن 

 بدل االكدرال والغضب كما هو حال موقف العا  ااسالمي يف تصور ،كيادا،. العاريةف
وأا مسل ب  كل  اللا يلحدث عاأل ،كيادا، وهو خيللم كالمأل عث  العثا  ااسثالمي حثني 
ي ثثول: ،مثث  الواوثثح أن ااسثثالم يعثثاين مثث  عثثثدة مةثثاك  أوقعوثثا هثثو با سثثألف لكثث   كا كثثثان 

الثثدويل الثثلا ي  ثثأل هثثلا العثثا  اليثثوم عا ثثد  ا ًثثو  معظثثم الغضثثب وموقثثف ارواجوثثة للاظثثام 
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قثثثدمي مثثث  ابثثثلال  مثثث  قبثثث  الغثثثراف فثثثاا نثثثو  مثثث  اللغيثثثن لثثث  يكثثثون ملوقعثثثاً  ال  كا كال كلثثث  
 .1اقو ،

 ن ،كياثثثدا، إثثثلن الرؤيثثثة   ثثثا يضثثثعاا أمثثثام مسثثثل ب  ايثثثفف ويطالباثثثا بثثثان نرفثثث  اقثثثو  عثثث  
وال يعيثثد طري ثثاً  ا ارسثثل ب ف فمثث  ح اثثا أن أن سثثااف لكثث  اثثرد اقثثو  ال يصثثا  مسثثل باًلف 

لثثا  علثثث هويلاثثا وتراثاثثا وديااثثا وتارخياثثا وأجيالاثثاف وأن لثثا  مثث  رعثثب ارةثثكلة االجلماعيثثة 
وأكمة ال يم واألًالق يف الغرا م  أن تال    لياا فالغرا ليض كلأل ت دمف وفيأل مث  ارخثاو  

طنف وهو أول م  يلودد إثلن ارخث او ف وأول مث  يثدرك ًطور ثا يف داًلثألف ما هو ك ن ًو
 فالل ارير والدراسات والكلب ال   لر م  هلن ارخاو  يف اكدياد مسلمر هااك.

وأكثثثث  ًطثثثثا أن يكثثثثون اللعامثثثث  مثثثث  قثثثثو  اللغيثثثثن العاريثثثثة مثثثث  كثثثثن ًثثثثو ف ال كمثثثثا أعل ثثثثد 
 ،كيادا،ف ألن االن لا. بال ًو  كم  ي لح بيلأل للعال ة.

لا العا ف أن  ا  م  الغراف م  كن أن يكل ي إلا اقو ف فالبد فم  حإل ك  أمة يف ه
أن تثثثثدرل  ربلثثثثأل يف الل ثثثثدم واحلضثثثثارةف وأن تكلةثثثثف لا سثثثثوا  وكجوثثثثا اقثثثثا  وال اعثثثث  يف 

 2اللامية والل دم واحلضارة.
مف نةثثثثر أسثثثثلاك العلثثثثوم السياسثثثثية يف جامعثثثثة هثثثثارفرد ،لثثثثاموي  هاليغلثثثثون، 1993يف لثثثثيف 

 3ر ثثاالت اسثثل طاباً للحثثوار واجلثثدل والا ثثدف وهثثي م الثثة ،لثثدام احلضثثارات،واحثدة مثث  أك ثثر ا
الث  نةثثرها يف دوريثة ،فثثوري  أفريثثز، األمريكيثةف وقثثد فلحثت هثثلن ار الثثة مث  ارااقةثثات الثث    

مث  هثلن ار ولثة الث   4تا ط   ا هلا الوقثتف يف أطرا  واسعة م  العثا ف وقثد تةثالم الك ثن
العا  فيأل يلطل   ا السثالم واألمث  بعثد كمث  طويث  مث  احلثرواف وبعثد جالت يف ظر  كان 
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 كا إثثلن ار ولثثة تبةثثر بصثثدام هثثو األ ثثد وال احلثثرا البثثاردة ولثثو ظاهريثثاًف أن ت ثثالل الاثثال بثثز 
واألًطثثر يف العثثا ف وهثثو لثثدام بثثني احلضثثارات اثثا جعثث  بعضثثوم ياظثثر  ا هثثلن ار ولثثة بانثثا 

جديثثثدةف مثثث  تبثثثدل يف ارركثثثز واجلغرافيثثثا مثثث  مركزهثثثا السثثثابإل بثثثني تلضثثثم   عالنثثثاً حلثثثرا بثثثاردة 
اراظومثثثة الغربيثثثة وعلثثثث رأسثثثوا الواليثثثات ارلحثثثدة األمريكيثثثةف واراظومثثثة الةثثثرقية وعلثثثث رأسثثثوا 
اال ثثاد السثثوفيي ف  ا مركزهثثا اجلديثثد بثثني الغثثرا وااسثثالم وتبثثدل اجلغرافيثثاف مثث  موقعوثثا بثثني 

 ديد الةمال واجلاوا.الغرا والةرقف  ا موقعوا اجل
ما خيلال  ليأل ،هيالياغلون، يف م وللأل  ن البؤرة ارركزيثة للاثزا  اربا ثر يف ارسثل ب  سثلكون بثني 
طثثورة هثثلا الصثثدام علثثث الغثثرا حثثني يلحثثالف ااسثثالم والعثثا   الغثثرا والعثثا  ااسثثالميف ًو

لاليجثة بعثد أن يصثور  ااسالمي م  الكون و وسية الصثيايةف وهثلا مثا يريثد ،هالياغلثون، هثلن ا
كثثثث  اللثثثثاري  الثثثثلا جيمثثثث  بثثثثني الغثثثثرا وااسثثثثالم علثثثثث أنثثثثأل سلسثثثثلة ملالح ثثثثة مثثثث  الازاعثثثثات 

 والصدامف ًي  ال يلخي  معوا أية  مكانية لللعاي  واللجاور.
 كا كثثان الثثبع  قثثد عثثد مثث  حسثثاات هثثلن ار ولثثةف مثثا تضثثمالأل مثث  اعثثرتا  باحلضثثارات كثثن 

كويامثا، يف م وللثأل ،نايثة اللثاري ،ف فوثلن احلسثاة سثرعان مثا الغربيةف ًثال  مثا كهثب  ليثأل ،فو 
 ترتد  ا ما هو أسوأ ماواف حني يكون هلا االعرتا  يلةك  علث أروية م  الصدام والازا .
اقاللة أن ارسل ب  اللا يلحدث عاأل ،هالياغلون، هو الطدام بني ااسالم والغراف وهلا 

 هو وجأل اقطورة يف هلن ار ولة؟اا.
م لثثثثدر كلثثثثاا ،الطريثثثثإل  ا ارسثثثثل ب ،ف أفكثثثثار قويثثثثة لألكماثثثثة العربيثثثثة 1996 أواًثثثر سثثثثاة يف

للدكلور ،فومي جدعان، وقد ي وم م  هلا الكلاا كما لو أنأل ولية الكاتثب  ا  1اراظورة،
العا  العرل م  ناية هلا ال رنف ويصثا أل ارؤلثف علثث أنثأل عمث  تاسيسثي اجلوثادا يريثد ماثأل 

تامالتثثثثأل وفومثثثثأل وتصثثثثورن لل ضثثثثايا وارسثثثثا   الثثثث  يعل ثثثثد جبوهريلوثثثثا ومركزيلوثثثثا أن جيسثثثثد مجلثثثثة 
وحيويلوا يف وجودنا ارعالرف عاد ناية هلا ال رن اللا يو   علث الرحي ف وبثدايات ال ثرن 

 اللا يعل  ع  ن سأل علث  و لارمل مال الن.
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د طالثثثثثا مجيعثثثثثاً يثثثثثلهب الثثثثثدكلور ،جثثثثثدعان،  ا أن ال طاعثثثثثات اجلوهريثثثثثة لوجودنثثثثثا احلثثثثثايل قثثثثث
االوثثثطراا واقلثثث ف أو العطثثثب واًثثثلالل اللثثثواكن واللماسثثث ف أو ف ثثثدان حثثثض اال ثثثانف وأن 
ارخاطر ال   دد يف العمإل وجودنا اللا  واألًالقي واالعل ادا واحلضارا والوجثداينف هثي 

 ااطر ح ي ية..
رة تثثدارك هثثلا حيثثلر الكاتثثب بةثثدة مثثا يالظثثر العثثا  العثثرل مثث  مصثثن مرعثثب وايثثفف ووثثرو 

ارصن بطريإل آًرف يبثدأ مث  احلاوثرف وهثلا االًليثار الثلا يرتثأل ارؤلثف يثر  فيثأل الطريثإل  ا 
 ارسل ب .

واحل ي ثثثة فالكلثثثاا هثثثو أقثثثرا مثثثا يكثثثون  ا جثثثرل  نثثثلار مثثث  الواقثثث  الثثثلا تالةثثثر فيثثثألف كمثثثا 
 يصثثث وا ،جثثثدعان، جيثثثوش مثثث  العوالثثثف واألعالثثثن والسثثثحب ارظلمثثثةف وقبثثث  أن يصثثث   ا
طريثإل مسثدودف أك ثر مث  كونثأل جوثداً تاسيسثياً لصثياكة طريثإل ارسثل ب ف اًلثار ارؤلثف لكلابثثأل 
عاثثثثثوان ،الطريثثثثثإل  ا ارسثثثثثل ب ، مثثثثث  أن لغثثثثثة اقطثثثثثاا والطثثثثثر. يغلثثثثثب عليوثثثثثا لغثثثثثة الثثثثثواجض 

 وااحباس.
وأك ر ما يوحي بلل  اقامتة الث  جثالت بعاثوان ،حثوار مث  اليثال، يف حثني كثان ي ثرتض أن 

 األك ر تااسباً م  عاوان الكلاا ويف اقامتة باللات هو ،حوار م  األم ،.اللسمية 
م  ارالحظات ال  خيلال  ليوا ارؤلثف يف هثلا الكلثااف اعل ثادن بثان ًثال  هثلن األمثة ال 
ميكثثثث  أن يلح ثثثثإل  ال بإن ثثثثاك مةثثثثرو   سثثثثالمي  ثثثثام  تلجسثثثثد فيثثثثأل أحكثثثثام الثثثثدي  وقواعثثثثدن 

 1وأهدافأل.
ور ،جثثثدعان، هثثثلن ارالحظثثثة األًثثثنة يف كلثثثاا لثثثدر لثثثأل يف عثثثام وقثثثد سثثثبإل وأن عثثثاف الثثثدكل

مف ولعلثثثثثأل مثثثثث  أهثثثثثم مؤل اتثثثثثأل اراةثثثثثورةف وهثثثثثو كلثثثثثاا ،أسثثثثثض الل ثثثثثدم عاثثثثثد م كثثثثثرا 1979
 2ااسالم،.
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يف اقامتثثثة الثثث  أتاهثثثا ،ااسثثثالم وارسثثثل ب ، وحثثثدد فيوثثثا أبثثثرك السثثثمات االسثثثرتاتيجية للع ثثث  
 ف اللجثثثلرف اللم ثثث ف الع النيثثثةف اللاظثثثيم وال اعليثثثة ااسثثالمي ارسثثثل بليف وهثثثي الل ثثثدمف اابثثثدا 

 1ف احلرية وارسؤولية وارةاركةف اللكيف.واات ان
أما علث مسلو  الادوات ااسالمية ال  عاجلثت مووثو  ارسثل ب ف فثإن أول مثا يل ثت الاظثر 
 هثثو قلثثة وددوديثثة هثثلن الاثثدواتف وعثثدم تلابعوثثا وتوالثثلوا مثث  أمهيثثة وحيويثثةف مثثا كثثان يطثثر.
فيوثثثاف وكثثثثان يؤمثثثث  أن تاب ثثثثإل مثثثث  بعضثثثوا مجعيثثثثة ملخصصثثثثة للدراسثثثثات ارسثثثثل بليةف ولدراسثثثثة 
مسل ب  ااسالم والعثا  ااسثالمي بصثورة ًالثةف بعثد أن كثان ي ثرتض أن هثلن الاثدوات قثد 
وق ثثت علثثث وثثرورات هثثلا احل ثث  احليثثوا والاوثثوض بثثأل علثثث هي ثثة مؤسسثثات ومجعيثثات لسثثد 

وتثثثدارك الثثثا ال الثثثلا تعثثثاين ماثثثأل يف الدراسثثثات ااسثثثالميةف  ال ثثثراى احلالثثث  يف هثثثلا اجلانثثثبف
ورواكبة اللطورات ارومة والرتاكمات ارعرفيثة الث  عرفوثا ح ث  الدراسثات ارسثل بلية يف العثا ف 

  ا ما هاال  م  ًل يات وورورات راهاية ومسل بلية.
 م  هلن الادوات يف تلابعوا الزمين:

نظموا مركز دراسات ارسل ب  ااسالميف باللعثاون  ندوة: قضايا ارسل ب  ااسالميف -
م  ارعود الزمين الوطين للدراسات االسرتاتيجية الةاملة باجلزا رف ع دت باجلزا ر العالثمة يف 

 م.1990أيار مايو  7 – 4ال رتة ما بني 
ندوة: العا  ااسالمي وارسل ب ف أقاموا مركز دراسات العا  ااسالمي  ةاركة مركز  -
بحوث والدراسات السياسية بكلية االقلصاد جبامعة ال اهرةف حيث  ع ثدت هاثاكف يف ال ثرتة ال

 م.1991أكلوبر  15 – 13ما بني 
نثثثدوة مسثثثلجدات ال كثثثر ااسثثثالمي وارسثثثل ب ف دعثثثت  ليوثثثا وكارة األوقثثثا  والةثثثؤون  -

 م.1992ف اير  – باس  6 – 3ااسالمية بدولة الكويتف ع دت يف ال رتة ما بني 

ت هلن الادوات قضايا فكرية باركة وباللات الادوة األوا وال ال ةف ك ضثايا  ديثد ال كثر عاجل
ااسثثالمي وال  ثثأل ااسثثالميف وتطثثوير فكثثر احلركثثة ااسثثالميةف والاوثثوض بواقثث  ارثثرأة ارسثثلمةف 
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ت ومسل ب  ارةرو  ااسالمي وأولوياتألف وقضايا ال  افة واللامية والوحدةف واالهلمام بالدراسا
 ارسل بلية.

أمثثا الاثثدوة ال انيثثة ف ثثد ركثثزت أًاثوثثا علثثث مسثثح  ثثام  للعثثا  ااسثثالمي يف أبعثثادن ارخلل ثثة 
ف واللكاولوجيثثثثثثة الصثثثثثثااعيةف والبعثثثثثثد االقلصثثثثثثادا يف جوانبثثثثثثأل الزراعيثثثثثثة ااسثثثثثثرتاتيجيةالسياسثثثثثثية 

اسثثالم والا طيثثةف والبعثثد االجلمثثاعي وال  ثثايف يف جوانثثب اللعلثثيم والبحثث  العلمثثيف وقضثثايا ا
 .1وال يم االجلماعية وال  افية.. اس

هلن عياة م  األعمال ال كرية وال  افية ال  ا لت م  ارسل ب  ماظثوراً لثاف وق اثا فيوثا علثث 
الثثرؤ  الثث  عثث ت عاوثثا حثثول ااسثثالم والعثثا  ااسثثالميف لاسلكةثثف ماوثثا ا اهثثات نظرا ثثا 

 ارسل بلية.
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 البند الرابع

 م وتقديرـتقوي –ل مستقبـاستشرافنا ال
تل اوت وجوات الاظر حول قرال ا رسثل بليات ااسثالم والعثا  ااسثالميف بثني قثرالات فيوثا 
نثثو  مثث  اربالغثثةف وبثثني قثثرالات فيوثثا نثثو  مثث  اامهثثالف وبثثني قثثرالات فيوثثا مثث  الل ثثاؤلف وبثثني 

ا كلثثث  ألن قثثرالات ملةثثاإةف وهكثثلا تلعثثدد وتلاثثو  وتل ثثاوت هثثلن الاظثثراتف ومثث  ارلوقثث  لثث
الواق  ومعطياتألف واًلال  الباح  وأدواتألف يول   ا هلا الةك  م  الالا وف كما أن هلن 
ثثثثل  الاظثثثثرات ليسثثثثت مجيعوثثثثا علثثثثث ًطثثثثاف وليسثثثثت مجيعوثثثثا علثثثثث لثثثثوااف وال ميكثثثث  أن تًؤ
بإطالقيثثثة وعموميثثثة و ريديثثثةف بثثث  هثثثي ًاجثثثة  ا ت كثثثن نسثثثل وواقعثثثي ومووثثثوعي يف الاظثثثر 

م  أًل م  الواق  ما هو لوااف وهااك م  اًل ماأل مثا هثو ًطثاف وهاثاك  ليواف ألن هااك 
 م  نظرتأل واف ت الواق ف وهااك م  نظرتأل ًال ت الواق .

اللجاثثة الثث  انب  ثثت عثث  جامعثثة جثثورش تثثاون يف الواليثثات ارلحثثدة لدراسثثة بمثثلكري  بارااسثثبة 
ف مل ا ثثث ملةثثثا م وآًثثثر  مسثثثل ب  الثثثوط  العثثثرلف مث ان سثثثام هثثثلن اللجاثثثة  ا  ثثثطري  أحثثثدمها

وأًثثثثناً ارعيثثثثار الثثثثلا ووثثثثعاان أساسثثثثاً للدراسثثثثة وهثثثثو الرجثثثثو   ا الةثثثثار  العثثثثرل واسلةثثثثودنا 
بالزحف اجلماهنا يف مدياة الرباس علث  ثر الغزو األًن علث العراق أوثف  ا كلث  معيثار 

 م.1968ر الةعب العرل يف مصر علث  ثر تاحي عبدالاالر علث  ثر نكسة حزيران يهد
هثثلا الل ثثاوت يف الاظثثرات الثثلا يسثثلبعد الاظثثرة الواحثثدةف واال ثثان الواحثثدف حاوثثراً ونلوقثث  لثثأل 
مسثثثل باًلف ولثثثو جزماثثثا بثثثلل  فوثثثلا اجلثثثزم لثثثيض جزافثثثاً باللاكيثثثدف علثثثث كثثث  فوثثثلا الل ثثثاوت ال 
نسلطي  أن  دد بووو. أن ا ان هلن الاظرات خيللف ويلميز ويلعدد بني الاظرة  ا ااسالم 

 دي  ورسالةف وبني الاظرة  ا العا  ااسالمي كواق  ومووو .ك
ف ثثي الوقثثت الثثلا تصثثاحب الاظثثرة  ا ااسثثالم يف دراسثثات ك ثثنةف حدي ثثة ومعالثثرةف عربيثثة 
وكربيثثثثةف حالثثثثة مثثثث  اللوقثثثث  لثثثثأل بثثثثالامو والصثثثثعود رثثثثا يظوثثثثرن مثثثث  قثثثثدرة علثثثثث احليويثثثثة واألحيثثثثال 

ااسثثالمي والثث  يطغثثث عليوثثا اللةثثاؤم كالبثثاًف والاوثثوضف خبثثال  الاظثثرة الثث  تصثثاحب العثثا  
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و كا كانثثت هاثثاك نظثثرات  ثثرش عثث  هثثلا اللصثثورف وهثثي موجثثودة بال عثث ف  ال أنثثا ال  ثث  إثثلا 
 1الاسإلف وال ت  دن اللماس .

هلن الاظرات وال رالات واال اهات تؤكثد علثث وثرورة عثدم الوقثو  عاثدهاف واجلمثود عليوثاف 
  األعمال ال  نطمح ماوا أن تكثون مل وقثة ومل دمثة علثث كث  مثا ب  االسل ادة ماوا رزيد م

سثثب واف ألن قضثثية مسثثل ب  ااسثثالم والعثثا  ااسثثالميف هثثي قضثثية ملجثثددة وملغثثنةف بلجثثدد 
وتغثثن حركثثة الثثزم ف وبكثث  مثثا يطثثرأ مثث  تثثاثن علثثث هثثلن ال ضثثية.. فاحلاجثثة هاثثا ت ثثرض ملابعثثة 

للع ثثثثثب اللطثثثثثورات واللغثثثثثنات واللجثثثثثددات هثثثثثلن ال ضثثثثثية بالدراسثثثثثة والبحثثثثث  واالسلةثثثثثرا  
واللبدالت ال  تدً  عليواف وتؤثر فيواف ارت اعثاً أو ال اوثاًف سثرعة أو بثبثلف كمثا أو كي ثاًف 
سلباً أو  جياباًف ألن ليض هااك مسار واحد حيكم اال ان العام لثلن ال ضثيةف كثان يكثون هثلا 

د يكون يف لعود فيطثرأ عليثأل مثا يبدلثأل  ا ارسار فرواً يف لعود دا مف أو يف هبوس دا مف ف 
هبثثثوس أو العكثثثضف وهكثثثلا بالاسثثثبة لألعثثثراض األًثثثر ف ولاثثثا م ثثثال واوثثثح يف ار ثثثال الرتكثثثي 
الثثثة عثثثدم تاحثثثأل لل ثثثوات األمريكيثثثة بثثثاررور وثثثم   ومواف ثثثة األًثثثنةف مثثث  ارسثثثا   العربيثثثة ًو

 م.2003بالدن أثاال كزوة العراق عام 
 العثرل وااسثالمي علثث دراسثة ارسثل ب ف ومسثل ب  ااسثالم والعثا  فال كالت قثدرتاا يف العثا 

ااسالمي علث وجأل اللحديدف تعاين م  وعف وقصثورف تثؤثر علثث رؤيلاثا وتعاملاثا ارووثوعي 
م  األحداث واللغنات واللطثوراتف بثني مثا تليحثأل لاثا مث  فثر  حيويثة يف ماجزا ثاف وبثني مثا 

 ما ت روثأل علياثا مث  لثواكم وملطلبثات وثروريةف كمثا أن هثلا  لرنا ماأل م  ااطر ددقةف وبني
الضثثعف وال صثثور يثثؤثر علثثث قثثدرتاا يف اللخطثثيث لثث امو اللاميثثة واا ثثال والعمثثرانف وال ميكثث  
تثثدارك أووثثاعاا وأحوالاثثاف واالسثثل ادة أيضثثاً مثث  الرتاكمثثات واراجثثزات الثث  عرفوثثا هثثلا احل ثث  

 علث ارسلو  العاري.
للولية ال  جثالت يف م دمثة البيثان اقلثامي لاثدوة ،قضثايا ارسثل ب  ااسثالمي، ونلكر هاا با

م وارلضثثثثماة أن هاثثثثاك حاجثثثثة ماسثثثثة  ا تعميثثثثإل ار ثثثثاهيم 1990الثثثث  ع ثثثثدت بثثثثاجلزا ر عثثثثام 
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ارسثثل بليةف ًالثثة لثثد  ال يثثادات العلميثثة وااداريثثةف كمثثا أن هاثثاك حاجثثة ماسثثة  ا العاايثثة 
 المية وتطويرها يف ارؤسسات العلمية يف ا لمعات ااسالمية.بالدراسة ارسل بلية ااس

وكثثثين عثثث  ال ثثثول  ن الدراسثثثات ارسثثثل بلية ااسثثثالمية ال ميكثثث  أن تثثثلم بصثثثور ا ار لثثثث  ال  كا 
متثثثت مثثث  ًثثثالل مراكثثثز البحثثثوث العلميثثثة ارلخصصثثثةف ولثثثلل  فثثثإن احلاجثثثة ملحثثثة  ا العاايثثثة 

توفن مجي  اامكانات والوسا   ال  تضثم  للبحث  بالبح  العلمي والباح ني ارلخصصني و 
 العلمي ااسالمي مكانلأل الال  ة وم  الاةاس العلمي العاري.

وبداهثثثة أن مسثثثل بلاا جيثثثب أن نصثثثاعأل  ثثث  بايثثثديااف ال أن يصثثثاعأل الًثثثرون لاثثثاف ونبلكثثثرن مثثث  
ارسل ب  اللا داً  حضارتاا وهويلاا وث افلااف ال م  داً  حضارة وهوية وث افة الًري ف و 

نريدن ألن سااف ليض هو بالضرورة ارسل ب  اللا يريدن الًرون لااف و   مث  جيثب أن للثار 
طري اا  ا ارسل ب ف ال أن ن   بطريإل الًري  بوعي أو بدون وعيف ونعل ن هثو طري اثا  ليثألف 

أن نثثلهب ويك ثثي أن نثثلعلم مثث  اراوثثي واحلاوثثر كيثثف نبثثين مسثثل بلااف ارسثثل ب  الثثلا جيثثب 
 ليثألف ال أن نالظثثرن أن يثا   لياثثاف ألنثأل حيا ثثل لث  يثثا ف وحيامثا ن ثثرر الثلهاا  ليثثألف فلث  نصثث  

 ال بااعداد واللحضن اللا يلطلبأل ماا.  ليألف 
 ن مثث  أهثثم معوقثثات لثثعود ونثثوض وانلةثثار ااسثثالم يف العثثا  العثثرل وااسثثالمي هثثو احلثثال 

اللخلثثف الةثثام  الثثلا نعيةثثأل  ا درجثثة أن األمثثم الثثلا  ثث  عليثثأل يف العثثا  ااسثثالمي مثث  
األًثثر   ثثد عزالهثثا فياثثاف كمثثا لثثور كلثث  ،بثثول كياثثدا، الثثلا أراد أن خي ثثف علثثث أمريكثثا 
الالتياية وطاة ارةكالت عليواف بالاظر  ا العا  ااسالمي اللا  د فيأل ما هو أكث  وأسثوأ 

 م  ارةكالت ال  هي عليوا.
ت ثثدم  ا العثثا ف هثثي الصثثورة الثث  يعثث  عاوثثا العثثا  ااسثثالمي يف  وأسثثوأ لثثورة عثث  ااسثثالم

واقعثثأل وأووثثاعألف الصثثورة الثث  يل صثثد الثثبع ف كوسثثا   ااعثثالم الغربيثثة أن ت كهثثا  ا العثثا ف 
لغرض اللةويأل وااسثالةف كمثا أن فصث  لثورة ااسثالم عث  لثورة العثا  ااسثالميف قثد ت اث  

ألن الاثثال يسثالون ويبح ثثون عثث  الامثوكش الثثلا يعثث  عاثثأل  الثبع ف لكثث  قثثد ال ت اث  اجلميثث ف
أا فكثثر أو فلسثث ة أو مثثلهب اجلمثثاعيف وااسثثالم هثثو األك ثثر تضثثرراً مثث  هثثلا الواقثث  الثثلا 

 عليأل العا  ااسالميف ما   يلغن  ا واق  أفض .
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م فالعا  العرل ااسالمي ًاجثة  ا  لثالحات واسثعة و ثاملة ومسثلمرةف  لثالحات يف نظثا
اللعليم ابلدال م  دو األمية وتعليم الكبثارف  ا رفث  مسثلو  اللعلثيم وتطثويرنف و عطا ثأل أولويثة 
مل دمةف والرتكيز عليأل بةك  مك فف ألنأل يةك  األسال ألا ت دمف وألا نضة حضاريةف 
و لالحات اجلماعية للحويث  ا لمث   ا طاقثة فاعلثة وحيويثة ومةثاركة يف عمليثات الاوثوض 

 الف وكرل قيم اللعاون وال اعلية وااجناك واابدا  واللضام .واا 
السيما أناا أمة  قرأف ومبدأ  قرأ هو م لا. حضثارتااف مث  االهلمثام بإلثال. واقث  ارثرأة و عثادة 
االعلبثثثار لثثثاف و  ثثثراكوا يف الوظثثثا ف العامثثثةف و ويلوثثثا مثثث  طاقثثثة جامثثثدة ومعطلثثثةف  ا طاقثثثة 

سية     لألمة حريا ثا العامثة واألساسثيةف وتصثون لإلنسثان فاعلة ومالجةف و لالحات سيا
ح وقثثثأل وكراملثثثألف وتضثثثم  للجميثثث  حثثثإل ارةثثثاركة يف احليثثثاة العامثثثةف ورفثثث  الظلثثثم واالسثثثلبدادف 
و لثالحات اقلصثادية ت ثثلح للاثال كافثثة أبثواا الثركقف و  ثثإل لثم العدالثثة االجلماعيثةف وترفثث  

عثثاوم ال ثثوارق الطب يثثةف وتضثثم  للجميثث  احليثثاة  عثثاوم كثث  أ ثثكال الظلثثم واالسثثلغاللف وتزيثث 
 الكرمية.

وال ل ثثثي قيمثثثة االسثثثل ادة مثثث   ثثثارا العثثثا  احلضثثثاريةف الثثث  أبثثثركت قثثثدرة اانسثثثان اقالقثثثة 
ر إلن اللجاراف ومثا مث   وعظمة ا لمعات يف سعيوا  ا الل دم والباال والعمرانف والعا  يًز

أماموا أن تاًل م   ارا األمم ال  يأل  ال وووعت أمة تطلعت  ا الل دم وسعت سعيوا  ل
 سب لواف ولوال اللالقح بني  ارا األمم علث مر اللاري  را نةات حضارة يف هلا العا .

واحلضثثثارة هثثثي  رث  نسثثثاين مةثثثرتكف مثثث  حثثثإل أا أمثثثة أن تاًثثثل ماثثثألف وال حيثثثإل ألا أمثثثة أن 
 لًري .تصادر أا جزل م  هلا اارث لا سواف و جبأل ع  ا

فارسل ب  هو األم  اللا يابغي أن نبلكرن بان ساا لباال حضثارا جديثد يف ظث  عثا  ملغثنف 
 كر؟؟د ومثثثث  هاثثثثا يابغثثثثي أن نبثثثثدأف وهثثثث  مثثثث  مثثثثوقثثثثد لثثثثحت م ولثثثثة  ن ارسثثثثل ب  يبثثثثدأ النف 
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 ةـمــخات

 الاثثال ال ثثوات ارثثواتف المثث  هثثم وحثثدهم الثثلي  ياثثادون بثثاجلمود والثثلكلض واالرتثثداد وتثثوثني
كثث    –الثلاتف وسثاة اهلل يف االجلمثا  والواقث  واحليثاة آًثثلن ال ريثب فيوثا بثاللطورف واانسثان 

 مدعو لالسلجابة لللكام  واالرت ال. – نسان 
ثن مث  لثور لاثا هثلن احل ي ثةف ال ثرآن الكثرمي  فاللطور واللغين فطرة ووثرورة وحلميثة لألمثةف ًو

 1  يغنوا ما بان سوم ..ب ولأل تعاا: إ.. ن اهلل ال يغن ما ب وم ح
وعلثثث هثثلن اقطثثث ال رآنيثثة جنثثد هثثلا اللصثثوير الرا ثث  السثثرمدا الثثدقيإل جلثثوهر احليثثاة والثثزم  يف 

،مثثا مثث  يثثوم ياةثثإل فجثثرن  ال وياثثادا يثثا ابثث  آدمف أنثثا ًلثثإل جديثثدف  قثثول الرسثثول الكثثرمي 
 2وعلث عمل   ويدف اكلام مين فإنين ال أعود  ا يوم ال يامة،.

لثثث اللطثثورف و  ثثا علثثث  ثثكلأل وطري ثثأل وأسثثلوبأل ودرجلثثأل وعواملثثألف فالع ثث  العثثرل ال ًثثال  ع
 يعول يف اللطور علث ارادة والباال اللح  للظرو  االجلماعية واالقلصادية وكنها.

فكونثثثثت كعثثثثيم الووثثثثعية يثثثثر  أن احلركثثثثة تاطلثثثثإل مثثثث  السثثثثكونف متامثثثثاً كمثثثثا حيثثثثدث يف الاظثثثثام 
رش علث ال وانني ال ابلة للاظثامف والل ثدم ي ثوم  كاً علثث اكلسثاا ال لكيف وباللايل فاحلركة ال  

ارعرفة السيوسيولوجية ال  تكلةف قوانني الاظام االجلماعي الطبيعيثةف ونسثبة علثم االجلمثا  
 ا السياسثثة كاسثثبة العلثثم  ا الل ايثثةف فارعرفثثة مثث  أجثث  االسلةثثرا ف واالسلةثثرا  مثث  أجثث  

 ال درة.
زيثثال تلحثثول بواسثثطلوا احلركثثات واللغثثنات نظريثثاً  ا نظثثام ثابثثت ودا ثثمف والعلثثم االجلمثثاعي في

 3ووظي ة السلطة أن تعم  علث تاظيم هلن اللحوالت لكي يكون هااك ت دم ح ي ي.

                                                 

 .11سورة الرعد آية  1

ل ثاهرةف أورد هلا احلدي  مال  بث  بثين:  ثروس الاوضثةف ترمجثة عمثر كامث  مسث اوا وعبثد الصثبور  ثاهنيف ا 2
 م.1969دار ال كرف 

ف ماةثثورات عويثثدات   3م س1983جثثان وليثثام البيثثارف السثثلطة السياسثثيةف حاثثا اليثثالف بثثنوتف بثثاريضف  3
84. 
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مثثثث  ار كثثثثري  تكلمثثثثوا عثثثث  اللطثثثثورف وقثثثثد أوجزنثثثثا سثثثثاب اً يف ككثثثثر أنظثثثثارهم وماثثثثاهجوم  وك ثثثثن
 يلي:ورؤاهمف و ن كاا نلخال موق اا م  كل  فيما 

ال ول باللطور اسلجابة لاضو الظرو  واسلوا وا وتل ا يلواف واقطثر كث  اقطثر يف يّل  -1
 و اوكهاف وفرض ح   رادوا يغ لوا ويلغاف  عاوا.عا وا 

 يثثثالل دور هثثثام لثثثإلرادة اانسثثثانية يف اقلحثثثام الظثثثرو  و نضثثثاجوا وترتيبوثثثا وتوجيووثثثا  -2
علثث آًثرف فثلل  رهثني بكث  حثال علثث  وتعجيلوا.. وال نسلطي  إلن السرعة ت ضي  مثاوو

 حد ا يسلة وا ال ادة والزعمال والساسة م  وحي الظرو  وعواملوا وماط وا العام.
نسثثم  ار كثثر مالثث  بثث   –تثثدليالً لل كننثثا وماوجاثثا ورؤيلاثثا لللطثثور  –وعلثثث الةثثاطئ ال ثثاين 

ً  اللثثاري ف فيعمثث  بثثين يثثر  أن اللطثثور اللثثارخيي دكثثوم بال اعثث  األًالقثثي الثثديين عاثثدما يثثد
هلا ال اع   ا لعود اقث البياينف مث يثدً  الع ث  فيكثون اللثواكنف مث تثدً  الغريثزة فيكثون 

 1اال دار.

ويثثر  األسثثلاك وليثثد نثثويو  أن الع يثثدة )الةثثريعة( يف الدولثثة ااسثثالميةف هثثي األلثث ف بيامثثا 
دولثثة يف أوروبثثا هثثي ال ثثوق نثثر  )ارصثثلحة( هثثي األسثثال يف الدولثثة األوروبيثثةف ويلثثاب  قولثثأل: ال

)البايثثة ال وقيثثة(ف وا لمثث  هثثو اللحثثت )البايثثة اللحليثثة(ف والعكثثض بالاسثثبة لللثثاري  ااسثثالميف 
  نلثاشوعادما ي ث  اال ثرا  كانثت اجلماعثة ارؤماثة انطالقثاً مث  ارسثجدف يلجثدد الثدور وتعيثد 

 2الدولة )السلطات( يف حياة ا لم .
بثثني احلثثني  ديثثدن سثثالمف وهثثي ًثثإل باثثاؤن اللحثث ف والعاملثثة علثثث )الع يثثدة( لثثانعة تثثاري  اا

 والًر.
لك  ه  جيب تاوير موق اا أم ت ثويرن؟ فثاللاوير ال يغثين عث  الل ثوير السثيما  كا وجثدت أعثالق 

 وقو  كا ة تسرق الةعب ومتلال دمالن وت ف حا لة دون انطالقأل.

                                                 

 .91مال  ب  بين: اررج  السابإلف    1

والبحثثثوث اللوثيثثثإلف بثثثنوتف  ااسثثثرتاتيجيةوليثثثد نثثثوي : ااسثثثالم والسثثثيادة يف لثثثدر الثثثدعوة مركثثثز دراسثثثات  2
 وما بعدها. 133   1سمف 1994
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يثثثثإل اسثثثل اا يف وثثثثروراف والضثثثرورة ت ثثثثدر بيثثثد أن الل ثثثوير ال يغثثثثين أيضثثثاً عثثثث  اللاثثثويرف فوثثثو طر 
أن تلجسد السثيادة يف اارادة  –كما اس ر عاأل اللطور الاوا ي لإلنسانية   –ب درهاف واألل  

العامة للةعب )الدمي راطيثة(ف تطل وثا سثيادة ال ثرد )احلريثة(ف وهثلا مثا عث  عاثأل الرسثول ب ولثأل: 
 ال  لم  أم  علث ًطاف ال  لم  أم  علث والل.

نةاف العرل احلدي  يف حض  الدولةف ب  و بادرة ماوا ورعاية لا مال  رسال الطوطثاوا  ل د
 مامثثاً للبع ثثات  بثثان حكثثم دمثثد علثثي وتاسثثيض جريثثدة ،الوقثثا   ارصثثرية، وال يثثام برتمجثثة رواد 
اللاثثثويرف و عثثثادة قثثثرالة الثثثرتاث ال ثثثدمي مثثث  ماظثثثور اللاثثثويرف احلسثثث  وال ثثثبح الع ليثثثنيف م الثثثد 

ارصثثاعم العامثثةف الع ثث  ماثثاس اللكليثثف.. اس يف حثثني كثثان االثثال. الثثديين معاروثثاً  الةثثريعة
للدولثثة كمثثا هثثو احلثثال عاثثد األفغثثاين وحسثث  الباثثاف وكثثان اللاثثوير العلمثثي العلمثثاين علثثث هثثام  
الدولثة وعلثث أطثرا  ال  افثة ارصثريةف ومثا كال الثثامث سثا داً عاثد اللاثويريني اجلثددف العمث  مثث  

 ة وكا وا اا خيلإل الصلة بني ار  ف والسلطةف بني ال  افة والدولة.داً  الدول
كمثثثثا متثثثثت لثثثثياكة الل ثثثثوير باثثثثاًل علثثثثث الامثثثثوكش الغثثثثرل يف ال ثثثثرن ال ثثثثام  عةثثثثر الثثثثلا عرفثثثثأل 
الطوطثثاوا: الدسثثلورف والاظثثام ال رثثاين واللعدديثثة احلزبيثثةف وحريثثة الصثثحافةف واللعلثثيمف وحكثثم 

 للن، و ،مونلسكيو، )اب  ًلدون الغرا(.الع  ف مث تعريب ،روسو، و ،فو 
لثثثأل ابلثثثة وال السثثث ة فلحثثثول  ا تغريثثثبف ت  يثثثرتبث اللاثثثوير جبثثثلورن يف الثثثرتاث ال ثثثدمي عاثثثد ارعلز 

الطب ثثة احلاكمثثة واللحليثثة ار   ثثةف و  يلحثثول  ا ث افثثة  ثثعبية عامثثة الثث  ظلثثت تغلثثب عليوثثا 
 احملافظة الدياية.

  يلحول الع    ا ثورةف ظ  فكراً ع النياً ًالصاً تباان ااقطا    يلحول اللاوير  ا ت ويرف و 
 احلاكمف واللعليم اجلامعي للطب ات العليا.

ويف موجة اللاوير ساد ااقطا  وعثم ال  ثر وان صث  ا لمث   ا طب لثني طب ثة الاصثف يف ارا ثة 
تعثثثي  يف موروثوثثثا  الثثث  بيثثثدها ال ثثثروة واحلكثثثم واللاثثثوير ومجثثثو  الةثثثعب ال  ثثثنة ًثثثارش احلكثثثمف

 ال دمي وتلمس  بأل.
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م باسثم احلريثة والدسثلورف احلثإل فثوق ال ثوةف واألمثة فثوق 1919وجنح اللاوير يف اندال  ال ورة 
احلكومةف عا ت مصر أكهثث فرتا ثا اللي اليثة بعثد أن تاسثض أول بررثان فيوثاف مث جثالت ثثورة 

 دعامة للرأتالية الزراعية. م للض  ناية للي الية واللاوير بعد أن كانا أك 1952
وبثثثدأ الل ثثثوير ف ضثثثث علثثثث طب ثثثة الاصثثثف يف ارا ثثثة باالثثثال. الزراعثثثي األول وال ثثثاين وال الثثث  
ووكعثثت األرض  ا ال الحثثني وأاثثت الةثثركات األجابيثثةف ومصثثرت األًثثر ف وأعطثثي العمثثال 

  العثثام ماعثثاً احل ثثوقف وعمثثت اانيثثة اللعلثثيم كثث  مراحلثثأل حثث  اللعلثثيم اجلثثامعيف وأنةثثئ ال طثثا 
لالسثثلغالل واالحلكثثثار يف ال طثثا  اقثثثا ف وقامثثثت الدولثثة بلثثثدعيم ارثثواد الغلا يثثثة األساسثثثيةف 

 وأعيد توسي  الدً  ال ومي فوو  حد أدىن وحد أعلث لألجور.
ولك  هلا الل وير   ياةا م  الع ول حي  ما  اللاوير ال ثدميف ولكاثأل أتثث مث  ال يثادة ال وريثة 

اًثثل الاثثال ح ثثوقومف وانةثثغ  الاثثال يف الباثثال ال ثثوقيف يف احلثثزا الواحثثدف ب ثثرارات فوقيثثةف ف
ا ثث  الثثرأا الواحثثدف فثثانزو  اللاثثوير لصثثاعم الل ثثويرف وتاثثاكل الاثثال عثث  حريثثا م لصثثاعم باثثا وم 

 ال ومي وث ة بال يادة ال ورية.
وير بعدها والل  1952وبعد وفاة عبد الاالر وحدوث ال ورة ارضادة ًسر الاال اللاوير قب  

 وارتدوا علث أع اإم بعد أن ف دوا احلسايني.
ه  ميك   كا االنل ال م  الل وير كعم   بداعي للا اجلي  ع  طريإل  حثداث ال ثورة يف ال كثر 
 مثث  بثثني تاثثوير الع ثث  وت ثثوير الواقثث ؟ ال تثثلم ثثثورة ال كثثر  ال بثثاحلوار وم ارنثثة البثثدا  ف و عثثادة 

 االًليار بياوا..
عثث  طريثثإل  عثثادة باثثال ال  افثثة الوطايثثة ون لوثثا مثث  احملافظثثة  ا اللحثثررف ومثث   هثث  ميكثث  كلثث 

الل ليد  ا اللجديد؟ وكل  ال يلم  ال بإعادة باال اروروث م  الداً ف ولثيض ن ث  اللاثوير أو 
 الل وير م  اقارش.

هثث  ميكثثث   حثثثداث تغيثثثن اجلمثثثاعي حيثثثاف  علثثث مكاسثثثب الل ثثثوير بسثثثاد مثثث  اللاثثثوير حثثث  ال 
ن اللاوير يف جانب الع ولف وال ساد واالسلغالل واالحلكار واللوريثب وارضثاربات ًثارش يكو 

 الع ول؟
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وكلثثث  ال يثثثا   ال بإحثثثداث تغيثثثن جثثثلرا يف ماثثثاهو اللعلثثثيم حثثث  يلعثثثود اجليثثث  اجلديثثثد علثثثث 
الل كنف لعلأل يسثلطي  أن يبثدأ هثلن ارثرة  ومثة ،ار كثري  األحثرار، بعثد أن بثدأ اجليث  اراوثي 

 1ركة ،الضباس األحرار،.ً
هثثث  جيثثثب أن يكثثثون اللطثثثور طلي ثثثاً مثثث  كثثث  باثثثد أم ياطلثثثإل مثثث  رو. األلثثث  احلضثثثارا ومثثث  
داًلأل؟؟  ن الةثخال الثلا ال يكثون لثأل كات و رادة و خصثية وكيثان ال ميكث  أن يكثون  ال 

 : ال تكث   ّمعثةف بث  وطثد ّمعة م لداً حيم  األحجارف وال يسلطي  أن يبادرف قثال الرسثول 
 ن س .

الةثثخال ااّمعثثة ال يسثثلطي  أن يثثوط  أو يوطثثد ن سثثألف ويرفثث  رأسثثأل  ثثاه اً  ا السثثمال يبثثين 
احلياة ألملألف لروحاً حضارية ملياة عمالقةف ب  ي ضي عمرن سادراً يف مح  األحجارف ولعلاثا 

: ثثورة ال نبال  أن ن ول  ن مجيث  ال ثورات يف العثا  انثدفعت مث  ت ريثر وباثال األنثا الل ثة معافثاة
 ميجي يف اليابان: ثورة الادف ثورة الصني اس..

وحيثثاة األمثثة حركثثة ال مجثثود و جثثر وفثثوات ومثثواتف واحلركثثة تعثثين أيضثثاً اللجثثدد واللطثثورف أو 
لا ثث  هثثي اسثثلجابة تصثثدر عثث  األطثثر اررجعيثثة السثثا دة ارعثث ة عثث  أووثثا  احلضثثارة السثثا دة 

ات ارركوكة يف لميم باثال األمثة وقيموثاف ومثا لد  اجلماعةف وهي اسلجابة للمكونات واركون
 2اسل ر إا م  ع ا د وما اًلزنلأل م  مواري  اللجربة اللارخيية.

وقد اتضح لاا يف بداية هلا الكلااف كيف أن بااة حضارتاا  ثيدوا ألثولا وتروسثواف وعمثروا 
الل كوقوثثثثم حجارتاثثثثا بسثثثثواعدهم وقثثثثيمومف وكثثثثانوا  كا اسثثثثلعانوا بثثثثالغنف يسثثثثلعياوا بثثثثأل مثثثث  ًثثثث

ونظثثر م  ا احليثثاةف أا اسثثلعانوا إثثلن ا لوبثثات مثث  وحثثي الثثداً  بعثثد أن لثثبوا عليوثثا كوا 
كوقومف وبالعكض فإن االسلعانة م  اقارش واللوبان يف الغن أتثون رفضثاً ،الرافضثة،ف وأحيانثاً 

 )الاابلة(.

                                                 

 197ف   1998د. حس  حا ي: يف ال  افة السياسيةف دمةإلف دار عالل الدي  للاةر واللوكي  والرتمجةف  1

 مداًلة األسلاك طارق البةرا يف :  و مةرو  حضارا نضوا عرل سالف اللكر. 2
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ااسثالم والعلثوم ال دميثة لاسللوم م اًل ارثاوو الثلا عثاف بثأل ال يلسثو  ابث  ر ثد العالقثة بثني 
مثثث  ماطثثثإل وطبيعيثثثات و ليثثثاتف وهثثثي العلثثثوم الثثث  ًثثثاض فيوثثثا اليونثثثان  ثثثت اسثثثم عثثثام هثثثو: 

 ال لس ة أو دبة احلكمةف واحلكمة هاا تعين ارعرفة م  أج  ارعرفةف معرفة احل ي ية.
سثثالم ي بثث  كلثث  أن ك ثثناً مثث  األسثث لة ارزي ثثة الثث  تطثثر. اليثثومف م ثث  السثثؤال عمثثا  كا كثثان اا

الدمي راطيةف واللي الية أو اال رتاكية أو بعبارة جامعة احلداثة األوروبيةف فولن ارةكلة أ ثبأل مثا 
ة الثث  واجووثثا العثثرا وارسثثلمون يف ال ثثرون الوسثثطث وارسثثماة  ةثثكلة اللوفيثثإل لكتكثثون بارةثث

نثثت  لثث  آنثثلاك اروقثث  بثثني الثثدي  وال لسثث ةف أا بثثني ااسثثالم والعلثثوم الع ليثثة اليونانيثثة الثث  كا
 ن سأل اللا  للأل اليوم احلداثة األوروبية.

ل ثثثد كلثثثب ابثثث  ر ثثثدف كلابثثثأل فصثثث  ار ثثثال فيمثثثا بثثثني احلكمثثثة والةثثثريعة مثثث  اتصثثثالف وقثثثد بثثثدأ 
فيلسثثو  قرطبثثة وف يووثثا وقاوثثيوا يطثثر. السثثؤال اللثثايل: هثث  ال لسثث ة وعلثثوم اراطثثإل أمثثر مبثثا. 

 وو الادا أو علث ماوو الوجوا؟؟بالةر  أم دظور أم مامور بألف علث ما
واحل ي ثثة العالقثثة بثثني الثثدي  وال لسثث ة جيثثب أن يثثلم مثث  داًثث  الةثثر  ااسثثالم ال مثث  ًارجثثأل 
باعلبثثار أن ارسثثالة تثثؤول يف نايثثة األمثثر  ا اللمثثال حكثثم ااسثثالمف أمثثا ار ارنثثة بثثني ااسثثالم 

 ا م  طبيعة واحدة.واحلداثة األوروبيةف فوي م ارنة كن مةروعة ألن الطرفني ليس
ه  ي ب  ااسالم احلداثثة وم لضثيا ا مث  دمي راطيثة وع النيثة وح ثوق اانسثان؟ ولعلاثا ن ثرا 
عبثثثارة ابثثثث  ًلثثثدون  ا مةثثثثاكلاا ولغثثثة عصثثثثرنا فا ثثثثول: البثثثد مثثثث  االمثثثلالل.. بال  افثثثثة العربيثثثثة 

االقلبثثال ماوثثاف والثثرتاث العثثرل ااسثثالمي عاثثد اقثثوض يف احلداثثثة األوروبيثثة احلدي ثثة و مكانيثثة 
فوثثلا االمثثثلالل هثثثو امثثثلالل الويثثثةف ودون هويثثثة الل ثثة   وما ثثثا يكثثثون االن لثثثا. علثثثث ال  افثثثات 

 األًر ف ًالة اروجاة مدعاة لالنزالق والوقو  فريسة لالسلالا واالًرتاق.
كل  أن االحلكام  ا مرجعية يض ي األلالة واللماسث ف  ك حيثاف  علثث وحثد ا ودميوملوثاف 

 ب باللايل عاوا اللوبان واالن راس يف الغن.ويله
 ن سام كات األمة بني اررجعية الةرعية واررجعية اللغريبيةف  ال تصد  يف كيانا وكا ا.وما ا

اًف وأن حضارتاا يف  وح ي ة األمر أن الاوضة ال تكون  ال باالملالل باللات ث ة واعلزاكاً و ًو
مث  رونثإل الثلات العربيثة ااسثالمية وجوهرهثاف وفضثالً جوهرها حضارة عربية  سالمية أ ثيدت 
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ث افثثثثة عربيثثثثة  سثثثثالميةف واحلضثثثثارة العربيثثثثة  –بعكثثثثض الاخثثثثب  –عثثثث  كلثثثث  ف  افثثثثة مجاهنهثثثثا 
 ااسالمية هي ارعجزة العربية.

فال  افة أو احلضارة ماظومثة ملكاملثة يةثد بعضثوا بعضثاًف وانلثزا  عاصثر مث  ماظومثة و دًالثأل 
  رباك هلا السياقف اللوم  ال  كا لب عليأل العصارة الاوثمة للم لثأل يف سياق آًر يؤدا  ا

 وهضمأل.
وهاال  مالحظة هامةف هي أنأل نةا علم جديد السلةرا  ارسل ب  ورلد ا اهاتأل وال ثب  
علث ًطوطأل العريضة ورسم ا اهاتأل وموالتألف وارطلوا  رادة ارسثل ب ف الث  جيثب أن تابعث  

 وباا وسلوكاا..م  جديد يف ع ولاا وقل
 ن مثث  مظثثاهر ت ثثدماا قثثدرتاا اليثثوم علثثث  ليثث  واقعاثثا واللخطثثيث رسثثل بلااف وتوظيثثف اراوثثي 
بصورة ع النية يف تةييد تصور يثدعم مثا ع نثا عاثأل )بثإرادة ارسثل ب  العثرل(ف فوثي أقثو  مث  

 ثث  الثثلا قثثدرة أسثثالفاا رواد الاوضثثة يف ال ثثرن اراوثثيف لعثثدة أسثثبااف ماوثثا كلثث  الل ثثدم الا
حص  يف ميدان مااهو البح  وأدوات واللحلي ف وكل  الامو الكبن اللا   إل لثدياا علثث 

 مسلويات عديدة سياسية واقلصادية واجلماعية وث افية.
وماوثثا اللجثثارا الثث  ًضثثااها علثثث هثثلن ارسثثلويات ن سثثواف واكلسثثباا ماوثثا دروسثثاً وقااعثثات 

 ت رض ن سوا علث ا لم .
تصد كنها ع  االمليا. م  معياأل وال تصد ن سثوا عث  األًثل مث  حضثارات  ن حضارتاا ال 

الغثن باجلانثثب ارثثادا الةثثي يف أمثثا اجلانثثب ارعاثوا أا حضثثارة الوجثثدان فثثلل  يكثثون بصثثب 
 عصار ا الاومة ومتلكوا للمجلوا.

كاتب هلن األسطر مل ا  ف لكاأل ال يعلمد اسلةرا  علمال جامعة جورش تاونف و  ثا حركثة 
اارادة  علثثثاجلمثثاهن العربيثثةف فلارخياثثا ال ي ثثوم ف ثثث علثثث العاصثثر ارووثثوعي فحسثثبف و  ثثا 

اانسثثانيةف فوثثلن اارادة ارملل ثثة بثثالوط  والع يثثدة هثثي الباثثال اللحثث ف وارراقثثب ارثثدقإل للةثثار  
 العرلف حيض بابضأل وحضورن ووجودن.
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نلح  كل  يف الةباا اللي  قدموا نلمض كل  يف ارظاهرات ال  كال إا الةار  العرلف و 
حيثثثا م يف مطثثثار بغثثثدادف اثثثا يثثثلكرنا   ولثثثة الثثثدكلور  ثثثاكر مصثثثط ثف  ناثثثا نضثثثعف لكثثث  ال 

  وت.
هثثثلن ًاللثثثة اسلةثثثرا  احليثثثاة العربيثثثة وقانونثثثا األكيثثثد ماثثثل حضثثثارة األكثثثاديني حثثث  اليثثثومف 

ش تثاون أناثا سثاموتف اًلال  بني الاواية العظمث والاواية الصغر  حث  ليخيث  جلامعثة جثور 
ولك  ألالة هلن األمة ت ر  ناقوسوا فيسر  الةعب العرل  ا االسلي اظف وفرك الاعال عث  

 1األعنيف  س اطاً للمسلحي  و  ي اً للواجب.

                                                 

 واارادة ت وم علث الواجب.  ن قا  السياسة ي وم علث ارمك  ال الواجبف و ن كانت األًالق والع يدة 1
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 الكتابفهرس 

 مدً  عام

 اردً  اللاسيسي الفصل األول:

 م دمة               
 :البحث األول

 دد احلضارا الاوضوا يف دارنا العربيةبي ة اللج

 :الفرع األول
 البي ة العارية وأثرها علث  ددنا احلضارا   

 :املطلب األول

 وجأل جانول ارضيل
 اجلانب ارةرق يف البي ة العارية

 :الباد األول
 الدعوة  ا ع د   ا ي جديد بني الةمال واجلاوا   

 :الباد ال اين
 م  أج  ع د اجلماعي عاري   

 :ل ال الباد ا
 ال  افة بدي  للسياسة          

 :الباد الراب 
 مةاركة الاال يف اللامية البةرية    

 :الباد اقامض             
 قسمة عارية للمراجعة احلضارية    
 :الباد السادل

  ربة نادا روما
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لثاني:  وجأل جانول ارربد ارظلم املطلب ا
 الباد األول: العورة

 م دمة      

:  العورة بني األكايال وال  رال أوالً

: ياً ان  يديولوجيا العورة.أ ث

: ثاً ال  البلدان الرأتالية.  م اطورية ث

: عاً ب  .العورةالدولة والوط  وجواً لوجأل أمام سرطان  را

:  ناية السياسة خامساً

:  اروقف م  العورة. سادساً

: عاً  ًطاا كوين أم ًطاا كزو واًرتاق - العورةًطاا  ساب

 :الباد ال اين

 لدام احلضارات  
 :الباد ال ال 

   احلضاراتر تعا

:  احلضارات يف ظ  ثورة ارعلومات أوالً
: ياً ان  ك ال وتةاؤم وعدالنلدام احلضارات ا ث
ً ا ث ال  ارةكلة األساسية يف العا  كات ماةا ث ايف :ث

: عاً ب  ااطر الدعوة  ا ث افة عارية وحيدة را

:  ت اع  ال  افة هو الاموكش خامساً

:  لرا  احلضارات سادساً

 :الفرع الثاني
  ة ااقليمية وفاعليلوا علث  ددنا احلضاراالبي   
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 الفصل الثاني
 مدً  عام             

 :البحث األول

 ار صود بارةرو  احلضارا الاوضوا العرل ارعالر      

 :الفرع األول
 ارعىن اللغوا للم ووم الداللة ار وومية            

 :البحث الثاني

 اللعريف بارةرو  احلضارا العرل و اربأل وتطورن و ددن     
 :البحث الثالث

 اللاسيض             

 :الفرع األول
 العا  والغرا ومسالة ،سيكولوجيا اللالقي،           

 :الفرع الثاني
 احلداثة والل دم           

 :املطلب األول
 ت ومي احلداثة     

لثاني  :املطلب ا
 الل دم     

:  تطور ار ووم لد  الغرا أوالً

: ياً ان  اراوو االرت ا ي يف ااسالم ومسالة الل دم ث

: ثاً ال   ال كر العرل احلدي ار ووم ارعالر ل كرة الل دم يف ث

: عاً ب  الاظام والل دم را

 :البحث الرابع

 تات ارةرو  احلضارا الاوضوا العرل     

 اللجدد احلضارا العرل البحث الخامس:

  دد احلضارة العربية ع  اللاري  الفرع األول:

 األسض الروحية أسال  دد احلضارة العربية الفرع الثاني:
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 مضمون اللجدد الفرع الثالث:

 بال  افة العربية ااسالمية  رس اللجدد االملالل الفرع الرابع:

 اللجدد احلضارا واجلود ارولول الفرع الخامس:

 اللجدد احلضارا واابدا  الفرع السادس:

 تات اللجدد الفرع السابع:

 املالكاا  رادة الع   الفرع الثامن:

 :املطلب األول
  عادة رسم األهدا              

لثاني  :املطلب ا
 رسل ب    وا            

 :الباد األول

 إل ارسل ب  وموجلأل ولدملألفتد   

 :الباد ال اين

 الدراسات ارسل بلية الرتاكم واللطوير           

 :الباد ال ال 

 ال ضال ااسالمي أ وكجاً  ماظورارسل ب  م            

 :الباد الراب 

 ت ومي وت دير -اسلةرافاا للمسل ب          
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