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ثىعجٍرز يرٜ ٕريٓ ثىوًثّرز كيرٚ مرُ٘ ثىضروثمو درِٞ ثىَؾرجه ثىْٞجّرٜ صعضَو ثىفنرٌر 

ٗثىوْٜٝ ْٝرضؼ دجىٞرًٌٗر ٍْرض٘ٝجس ٍرِ ث٥َّٝرجؿ كرِ تم٦لٞرجس ثىْٞجّرز ٗثىروِٝ يرٜ 

ثى٘لش ّفْرٔ  ٗثىروم٘ه يَٞرج َٝنرِ صْرَٞضٔج ٍرِ ؽٖرزج ة٥تم٦لٞرزة ثىَؾرجه ثىْٞجّرٜ 

ٙ ة٥تم٦لٞرزة ثىَؾرجه ثىيٛ ٌٝصنَ كيٚ ثىَق٥٘س ثىفقٖٞز ثىضذٌٌٝٝرزج ٍٗرِ ؽٖرز تمرٌ

ثىوْٜٝ ثىيٛ ٝضَجٕٚ ٍع ّيطز ثىوٗىز تٗ ّريطز ثىؾَجكرزج يٞٚرذـ تّرٌٞثع ىيعقرو ثىروْٜٝ 

ٌٜ ٍرع تٙر٘ىٔ ثىضيّْٞرٞز مَ٘لرر ىيرٌٗؿ ٗصعرجه   ثىَْضيخج ٍضٖجيضجع ٍِ فٞظ إّٔ ٍضْجل

كِ ثىَؾجه ثىوّٞ٘ٛ. ٗٝعْٜ صفنل ث١مر٦  ثىوْٝٞرز ثّْر٦ك ثىعقرو ثىروْٜٝ كرِ تٙر٘ىٔ 

ً  ةثىعٌيجّ ٞزة ٗهم٘ىٔ ٍؾجه ثىَيّْز ثىيٛ ْٝقيْج ٍرِ ثىروِٝ إىرٚ ثىضروِٝ ٍرِ مر٦ه ّ رج

يقٖٜ ٍغيقج ٝضٌ صقوَٝٔ مؾٌٕ٘ ىيٌٖٝعز ثىضٜ ىْٞش يٜ فقٞقضٖج إ٥ ًٌٙٞٗر ثؽضٖجهٝز 

 ٗدقغجع تٙ٘ىٞجع ٍْضٌَثع ىضققٞق ثىَقجٙو ثىعيٞج ٗثىنيٞز ىيٌٖٝعز.



 

  

 

ٗثىوٗىز )ثىْٞجّز( ٍِ م٦ه ٍؾجه   -ث١م٦  -ثىغ٦عز ثىوِٝ دِٞ ث١لجٌّٞ ثى٦تم٦لٜصضْجٗه ثىوًثّز ثىضوثمو 

ٕيث ثىَؾجه صطذٞقٜ ٌٍصذ٠  دع٦لز ثىضؾجًح ث٣َٝجّٞز ٗفٌٝز ثىَعضقو دجىَؤّْجس ثىوْٝٞز ٗثىْٞجّٞزج إى ّعضقو تُ 

فٌْ َْٝـ دوًثّز صفنل ث١م٦لٞجس ثىوْٝٞز ٗثىْٞجّٞز ٍعجع يٜ م٠ ثىضَجُ دِٞ ثىَؾجه ثىوْٜٝ ٗثىْٞجّٜج ٗٝ

 دجىنٚ٘ٗ صٖنو ثىعقو ثىوْٜٝ ث١ًع٘ىٗمْٜ مضؾْٞو ىضٖ٘ٓ ثى٘كٜ ثىوْٜٝ ٗدوثٝز صق٘ىٔ ىـ ةهٝجّز تًٝٞزة.

ٗصَغو فٌٝز ث٣َٝجُ ٗثىعقٞور هْٝجٍٞز إٕنجىٞز مّٖ٘ج صٖنو َّطجع ٍضقًٌثع ٍِ ثى٘كٜ ثىوْٜٝ ٝومو يٜ ك٦لرز 

ج صنجه صنُ٘ فضَٞز ٍع ّرَٗ  ثىعقرو ثىْٞجّرٜ ّقر٘ ثىضَْر٠ٞ ٗثىٌَمرَر ّٗرَٗ  ثىعقرو ثىروْٜٝ ّقر٘ ثفضنرجً  ثٕضذجك 

ٕررنو ص٘ثٟررؤ ٗصقررجىر دررِٞ ثىْرريطضِٞ ثىوْٝٞررز  ثى٦تم٦لٞررزثىققٞقررز ثىوْٝٞررز فرر٘ه ث٣َٝررجُ. ٗلررو صيمرري ث٥ّررض٦دجس 

ٗثىْٞجّٞزج فٞظ صْض َجُ يٜ ك٦لرز صذجهىٞرز صقٞرو كيرٚ َّر٠ ثٕرضغجه ثىوٗىرز ثىوْٝٞرز درجىَعْٚ ثىنيرٜ تٗ ثىؾَةرٜج 

إٕنجىٞز فٌٝز ث٣َٝجُ ٗثىضفنٌٞ صنٖرر دعَرق . ىٖيث ثىْذخج يئُ ٗثى٦هْٜٝثىَقيق دِٞ ثىوْٜٝ ٗصنٖر كِ ثىضوثمو 

ثىْٞجّررزج ٗصطررٌؿ ٍْرريىز ةتمرر٦  ثىرروِٝة تٗ دررج١فٌٙ ةتمرر٦  ثىضرروِٝة  -ث١مرر٦  -كررِ ثىضذررجُ ك٦لررز ثىرروِٝ

ثىْٞجّررٜ ٗثىرروْٜٝ يررٜ ثىَْكررجس ثىٖررَ٘ىٞز ىيعقررو ٗثّررض٦دٖج يررٜ ثىَؾررجه ثىْٞجّررٜ ٗثىقررجّّٜ٘ج مَررج صنٖررر كررِ 

ثىْٞجلجس ثىضجًٝنٞز ىَج لذو ثىقوثعز ثىوْٝٞرز ٗثىْٞجّرٞز. ٗدجىضرجىٜج يئّٖرج صطرٌؿ ّرؤثه ثىَْرجيز درِٞ ثىوٗىرز ثىَوّٞرز 

 ٗثىوٗىز ثىوْٝٞزج تٗ ث١ّ َز ثىْٞجّٞز ثىٖؾْٞز ثىضٜ ىٌ صٌٌّ دعو فوٗه ثىعقو ثىوْٜٝ ٗثىعقو ث١م٦لٜ ثىضعجلوٛ.

ٌدٞزج ٍْي ثىقٌُ ثىْجهُ كٌٖج يٜ كَيٞز صق٘ه كَٞقزج ىضؾجٍٗ ث٥ّقٌثيجس ىقو ثّنٌٟش ثىَؾضَعجس ثىغ

كيٚ ثىضيِّٞ  ثىْٞجّٞز ٗثىوْٝٞز ثىضٜ تّضؾٖج ٗٝع ثىضوثمو دِٞ ثىْيطز ثىٌٗفٞز ٗثىٍَْٞزج ٗكَو ينٌ ثىضٌْ٘ٝ

ىنفٞو دئًّجء ىضًٚ٘ ؽوٝو  ىَؾضَع ٍذْٜ كيٚ ثىَ٘ثْٟزج ثىوٗىز ثىَوّٞز ثىَذْٞز كيٚ ثىعقو ثىْٞجّٜ ثىضعجلوٛ ث

تم٦لٞجس ؽوٝور صقوه ثىع٦لز دِٞ ثىَؾجه ثىْٞجّٜ ٗثىوْٜٝ  يفٜ ٍؾجه فٌٝز ثىعقٞور ٗث٣َٝجُج صٌ صنٌِٝ 

 ث٣َٝجُ منٞجً يٌهٛ ٍ٘ثٍثر ٍع فٞجه ثىوٗىز صؾجٓ ٍعضقوثس ٍ٘ثْٟٖٞج.

ً ثىَعقو ىيقوثعز ىنِ ثىَؾضَعجس ثىعٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞزج يٜ ٌٍفيز ٍج لذو ةثىٌدٞع ثىعٌدٜةج ىٌ صومو يٜ ثىَْج

ثىَيٍ  ثىقٞجًٛ ىيَؾضَعجس ثىعٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز ٕ٘ يٜ كَقٔ تٍٍز ث١م٦  ثىضٜ ثىْٞجّٞز. ّٗعضقو تُ  -ثىوْٝٞز

يقو مٞع ثىعقو ثىوْٜٝ هثمو ثىَؾجه ثىعٌدٜ ث٦ّ٣ٍٜ يٜ ٌٍثفو  صٖنيش يٜ م٠ ثىضوثمو دِٞ ثىوِٝ ٗثىْٞجّز 

دْذخ ٍيّْضٔ ٗثًصٖجّٔ دجىٌَؽعٞجس ثىفقٖٞز ث١فجهٝزج ٍَج ّٖو  ةصفنل ثىٌٗؿ ث١م٦لٞزةـٍذنٌر ىَج َّْٞٔ د

لجٍش ثىَْ ٍ٘ز كَيٞز ثًصٖجّٔ ىيعقو ثىْٞجّٜ ثىََِٖٞ ٗثّفٚجىٔ كِ تم٦لٞجس ثىوِٝ. يفٜ ٍؾجه فٌٝز ث٣َٝجُج 

يٛ يقٔ ث٣مٌثٓ ٗثىضنفٌٞ ٗةثىطجغ٘سة ثىوْٜٝ ثىثىفقٖٞز ةثىْْٞزةج يٜ ّْنضٖج ةث٥ؽَجكٞزةج دٚٞجغز ٗصيٙٞو 

ٍض٦ٍٍز ثىفنٌ ثىوْٜٝ ٌٝيٜ لٌٞ ثىقٌٝز ٗث٥مض٦فج ٗثىيٛ تٌّٖ يٜ ْٙجكز ٍقْز ثىضؾٌدز ث٣َٝجّٞز ٗميق 



 

  

 

ٗثىعْر يٜ ثىَؾجه ثىعٌدٜ ث٦ّ٣ٍٜج مَج ٗيٌ ثىَٖجهثس ثىوْٝٞز ثىضذٌٌٝٝز ٍِ م٦ه ٍْ ٍ٘ز ثىْٞجّز ثىٌٖكٞز 

 ثىضٜ صغجٝش كِ ث٥ّضذوثه ىٚجىـ ةإلجٍز تًٍ٘ ثىوِٝة.

ثٝز ثىقٌمجس ث٦ٙ٣فٞز يٜ ثىقٌُ ثىضجّع كٌٖج دٌٍ ثى٘كٜ دوم٘ه ثىَؾضَعجس ث٦ّ٣ٍٞز يٜ ٍْٗي دو

ىيثج تٙذـ ّؤثه ثىْٖٞز ٌٍصذطجع تّجّجع دضفنٞل ّقطز ث٥ًصنجٍ  صجًٝل ٟ٘ٝو ٍِ ث٥ّقطجٟ ةث١م٦لٜة.

ِ م٦ه ٍْجءىز ث١ٝوٝ٘ى٘ؽٞز ى٦ّضذوثه ٗثىضنيرج إٍج كِ ٌٟٝق ٍق٥٘س ثىضقوٝظ ثىْٞجّٜ ثىَؤّْجصٜ تٗ ٍ

ثىقوٗه دِٞ ثىْيطز ثىْٞجّٞز ٗثىْيطز ثىوْٝٞز ثىضٜ صَغو مْٖ٘صجع ىٔ دْٞز ٥ صضَجٕٚ دجىًٌٞٗر ٍع ٍغٞيٖج يٜ 

ثىَْٞقٞزج ىنْٖج صَجًُ ثىضٌثصذٞز ّفْٖج ٍِ فٞظ ثفضنجً صفٌْٞ ثىوِٝ كقجةوٝجعج تٗ فضٚ كيٚ ٍْض٘ٙ ثىْٞجّز 

كقو تم٦لٜ ٍْضقوٍّ كِ ثىٌَؽعٞجس ثىوْٝٞز ٗثىضقجىٞو ثىٌٖكٞز. ٕٗنيث ظٌٖس ًثْٕٞز ٍٗيقجفٞز صيِّٞ 

 ثىْٞجّٞزج ىضْ ٌٞ ك٦لز ثىفٌه دجىَؾضَع ٗك٦لز ثىضوِٝ دجىق٘ثكو ثىْٞجّٞز ثىعجٍز.

ىنِ دٌٍٗ دٌثهٝغٌ ةث٦ّ٣ً ثىْٞجّٜة ٗةهٗىز ثىٌٖٝعزةج دٚفضٖج تكيٚ هًؽجس ثّض٦ح تم٦  ثىْٞجّز 

ضق٘ه ثى٘كٜ ثىوْٜٝ ٌٍر عجّٞز ىٖ٘ٝز ٍغيقز صق٘ه هُٗ ث٥ّفضجؿ كيٚ ٗثىوِٝج ٗٝع فّوثع ىوْٝجٍٞز ث٦ٙ٣ؿج ي

 ثىََنْجس ث١م٦لٞز يٜ ثىَؾجه ثىعٌدٜ ث٦ّ٣ٍٜ.

ثىٌٖٝعزج ٗثّضقج٥ع صوًٝؾٞجع ّق٘  –دٞو تُ ةثىٌدٞع ثىعٌدٜة ٕنو ٌٍفيز فجَّز يٜ دوثٝز صفنٞل ٍق٘ىز ثىوٗىز

ثىَؾضَعج  -ثىوٗىز -ثىَْجً ّق٘ إكجهر صْ ٌٞ ك٦لز ثىوِٝ هٗىز ثىقٌٝز ٗثىعوثىز ٗثىنٌثٍزج ٍَج لو ٝعْٜ دوثٝز

ثىْٞجّزج فٞظ تٙذقش تم٦  ثىوِٝ ٗتم٦  ثىْٞجّز ٍِ  - ث١م٦  - ٗدجىضجىٜ صنيٞق ثىع٦لز هثمو عجى٘ط ثىوِٝ

 ثىَفنٌ يٞٔج ىؾٖز ثىضْ ٌٞ ثىَوّٜ ٗثىعيَجّٜ ىيَؾضَع.

٠ج يق٠ج دئكجهر ًٌّ ثىقوٗه دِٞ ثىَؾجه ثىوْٜٝ ّٗعضقو تُ إكجهر ثىعقو ثىوْٜٝ ىَؾجه ث١م٦  ٥ ٌٝصذ

مجى٘ دجىَعْٚ ثىنجّطٜ تٗ ثىٖجدٌٍجّٜج  تٗ دٚٞجغز ةكقو إٝضٞقٜة -ٕٗ٘ ٕيُ هّضً٘ٛ ٗإؽٌثةٜ -ٗثىْٞجّٜ

دو دٌَٖٗ  ٍضنجٍو ٦ٙ٣ؿ ثىفنٌ ثىوْٜٝ يٜ ث٦ّ٣ً ٗإكجهر ث٥كضذجً ى٦ّ٤ً ثىَؤِّْ ٗثىَفض٘ؿ كيٚ ٍَنْجصٔ 

ٝفنل صٖجيش ثىعقو ث١ًع٘ىٗمْٜ ث٦ّ٣ٍٜج ثىْْٜ مَج ثىٖٞعٜج ْٗٝضقو ثىعقو ثىْيفٜج ٗٝذٌٍ ث١م٦لٞزج ٌٌٍٖٗ  

 صْجلٞٔ ٍع ثىَقجٙو ثىعيٞج ىيْٚ٘ٗ ثىضيّْٞٞز.

ثىْٞجّزج فٞظ صَغو  -ث١م٦  -ثىوِٝٗكيٚ ٕيثج ّقضٌؿ صْ ٌٞ ث١لجٌّٞ ثىغ٦عز ٣ٕنجىٞز ثىذقظ مجىضجىٜ: 

٦لز ص٘ثٙو  ٗصعجٝٔ دِٞ ٍؾجه ثىَؾضَع ٗثىْٞجّز ٍِ ؽٖزج ٍٗؾجه ث١م٦  ٗظٞفز ّٗٞطٞز صَْـ دنيق ك

 ثىٌٗؿ ٗثى٘كٜ ثىوْٜٝ ٍِ ؽٖز تمٌٙ.



 

  

 

ثىْٞجّز دَؾجه ثىقجُّ٘ ٗفٌٝز ث٣َٝجُج يئّْج ّْطيق ٍِ ينٌر تُ  -ث١م٦  -ٗيَٞج ٝن٘ ك٦لز ثىوِٝ

٣ّضجػ كور ٍضَجَٝر ٍِ ثىضؾٌدز ث٣ّْجّٞزج ٗٝؤهٛ صوثميٖج ث٣َٝجُج ثىقجُّ٘ ٗثىقٌٝز صقٞوج كيٚ تَّجٟ ٍق٥٘س 

 ٍْض٘ٝجس ٍِ ثىضْجلٜ ث١م٦لٜ:

 دِٞ ث٣َٝجُ مقْجكز ٕنٚٞز ٗيٌهٝز ٗثىقجُّ٘ )فٌٝجس ٗٗثؽذجس( مئمٌثٓ صَجًّٔ ثىَؤّْز ث٥ؽضَجكٞز  -

ثىٞقِٞ ٗصؾعو ٍِ ث٣َٝجُ  دِٞ ث٣َٝجُ مٞقِٞ ًٗفٜ ٗثىضَثً هْٜٝ ٗتم٦لٜج ٗثىقٌٝز مًٌٚٞٗر صْجةو -

 صؾٌدز ٍفض٘فز. 

دِٞ ث٣َٝجُ ثىؾَجكٜج تٗ ثىوِٝ مْ جً تًع٘ىٗمْٜ ٍغيقج ٗث٣َٝجُ ثىفٌهٛ مضؾٌدز ٍفض٘فز ىي٘ؽوثُ  -

ث٣َٝجّٜج دِٞ ثىٌَٞٞ ثىؾَعٜ ثىيٛ ٝعٌف ّفْٔ مََجًّز ىقٌٝز ثىٌَٞٞج ٗيٜ ثى٘لش ّفْٔ مٌيٜ ىٖيٓ 

 قٞقٞجع.ثىقٌٝز ىَِ ٥ ٝضٌ ثكضذجًٓ ٍؤٍْجع ف

 ٗصقٞيْج ٕيٓ ثىضْجلٞجس كيٚ َّطِٞ ٍِ ث٥ّض٦ح ث١م٦لٜ:

 ثّض٦ح ث٣َٝجُ ثىفٌهٛ تٍجً ّيطز ثىضوِٝ ثىَؤِّ لجّّ٘ٞجع ٗث١ًع٘ىٗمْٞج ثىَغيقز. -

ثّض٦ح ث٣َٝجُ ثىيٛ ٝضيِّ ٍِ هثمو ٕيث ثىْ جً ثىَغيقج ١ّٔ ٝضق٘ه إىٚ ٍَجًّز ٥ تم٦لٞز ٗثّفٚجً  -

 كٜ ثىَثةر.ٝنٖر كِ ٠َّ ٍِ ثى٘

ثّض٦ح ثىقجُّ٘ ثىيٛ ٝفقو ٗظٞفضٔ ثىَ٘ٝ٘كٞز ٗثىَٖ٘ىٞز )فَجٝز مو تيٌثه ثىَؾضَع ٍع فَجٝز فق٘لٌٖ  -

 ثىطذٞعٞز(.

ىيثج ٝؾخ كيٚ ثىقجُّ٘ج ّ ٌٝجعج مٜ ٝقجيع كيٚ لَٞضٔ ث١م٦لٞزج تُ ٝضني ٟجدعجع ص٘ثيقٞجع )ٗٝعٞجع تٗ ٍْضَّوثع 

جهٛ ثٙطوثً تٕنجه ثىٞقِٞ ثىَنضيفز ٗثىَضْجلٞز تفٞجّجعج مَج ٝؾخ كيٞٔ ٍِ لٌثءر ثىْ٘ ثىوْٜٝ ىثصٔ(ج ٗىىل ىضف

ًيع ّيطجُ ثىذٌٖ ًٗلجدضٌٖ كِ ثىضومو يٜ تُ ٌٝصذ٠ دجىقق٘  ثىطذٞعٞز: فٌٝز ث٥كضقجه ٗثىٌَٞٞج ٍج ٝعْٜ 

 ٍعضقوثس ثىْجُ ٗصٌك ىىل ىٌح ثىعذجه.

٠ ث١لجٌّٞ ثىغ٦عز دذؤًر فٌٝز ث٣َٝجُ ي٘  ٍج صقوًج ّْضْجٗه ثىَ٘ٝ٘  ٍِ م٦ه تًدعز ٍقجًٗ تّجّٞز صٌد

 ٗثىعقٞورج فٞظ:

ث٦ٙ٣ؿ ثىوْٜٝ ٗث٦ٙ٣ؿ ثىْٞجّٜج مَْجًِٝ ٍض٘ثٍِٝٞج ثّضطجكش ثىضؾٌدز ثىضجًٝنٞز ثىغٌدٞزج كذٌ  -

دضٌٌّٞ ثىقوٗه دِٞ ثىَؾجىِٞ ثىْٞجّٜ ٗثىوْٜٝج ٗيل ث٥ًصذجٟ ثىَيضذِ دَْٖٞج ىضققٞق تم٦لٞجس ثىْٞجّز تُ صقً٘ 



 

  

 

  ثىضؾٌدز ثىوْٝٞز ١م٦لٞجصٖج )ثىضْجٍـ(ج دو ٗصق٘ىٖج ّٗٞيز ىضنٌِٝ تم٦  ثىوٗىز ثىَوّٞز ٍِ م٦ه ٗثّضٌؽج

 صؾجٍٗ ثىضْجلٜ دِٞ فٌٝز ث٣َٝجُ ٍٗفًٖ٘ ثىْ جً ثىعجً.

ثىْٞجّٜ( كجةقجع تٍجً إٍنجّٞز ثّنٌثٟ ثىَؾضَعجس ثىعٌدٞز  -ّٞجّٜ )ثى٦ٕ٘صٜ -ّٕنو ث٥ّغ٦  ثى٦ٕ٘ -

ٗىٌ صنٌػ ثىَؾضَعجس ثىعٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز ىقو ثُٟ ٍِ ٕيث  جًثس ثىضنيٞق ثىضٜ صَغيٖج ثىقوثعز.ث٦ّ٣ٍٞز يٜ ٍْ

ث٥ّغ٦ ج مَج صوه كيٚ ىىل ث١ّ َز ثىقجّّ٘ٞز ٗثىوّضً٘ٝز ثىضٜ صنٌُ ٍفًٖ٘ ث٣َٝجُ ثى٘ثفو ٗصؤِّ ىْيطز 

 ث٣مٌثٓ.

ٜج ىَؾجه ثىعقو ث١م٦لٜ ثىَْفضـ. ّقضٌؿ ٍؾَ٘كز ثّضٌثصٞؾٞجس صَْـ دوم٘ه ثىعقو ثىوْٜٝج مَج ثىْٞجّ -

 ّٗؾجهه ديُ ثىقوثعز ثىوْٝٞزج ٍِ فٞظ ٕٜ يعٌو صنيٞقٜج ٌٕٟ ثىوم٘ه ىيقوثعز ثىْٞجّٞز ٗتم٦  ثىوٗىز ثىَوّٞز.

ّْقضٌؿ لٌثءر ىيٌدٞع ثىعٌدٜ مضق٘ه فٞجًٛج هِٕ ثىَْجً ثىط٘ٝو ّق٘ ْٕوّز ؽوٝور ٗتم٦لٞز ىع٦لز  -

ْقجٗه ًد٠ ٕيث ثىضق٘ه دْؤثه ث١م٦ ج ثىْٞجّز ٗثىوِٝ يٜ ّٞج  هٗىز ٍج دعو ثىَؾضَعج ّٗ -ثىْٞجّز  -ثىوِٝ 

 ثىعيَجّٞز.

1-

 انٕػً بانؼُف كـ"يًكٍ حاسٌخً" نألدٌاٌ، أٔ كٍف ٌصبح انٍمٍٍ ضذ األخالق: ـ

يٜ م٠ ثىضوثمو دِٞ ثىروْٜٝ ٗثىْٞجّرٜج ٝضرٌد٘ دجىعقرو ثىروْٜٝ مطرٌ ثىضقر٘ه ثى٦تم٦لرٜ دْرذخ ٍرج ْٝرَٚ 

ةإغررٌثء ثىٖررَ٘ىٞزةج ٕٗرر٘ ثّقررٌثف َٝنررِ تُ ٝضققررق يررٜ مررو ثىٌَؽعٞررجس ثىوْٝٞررز. َٗٝنررِ تُ ّْطيررق ٍررِ ينررٌر 

و ثىؾَعرٜ ثىريٛ ٝضقروه ٍرِ ضْجلٜ ثىؾٌٕ٘ٛ دِٞ ثىضؾٌدز ث٣َٝجّٞز يٜ دعوٕج ثىفٌهٛ ٗث٥مضٞرجًٛ ّٗريطز ثىعقرثى

. ٗٝعذٌ ثى٦صْجٍـ ٗثىضعٚخ ثىوْٜٝ يرٜ صَغ٦صرٔ ثىْٞجّرٞز كرِ م٦ه صؾٌدز إَٝجّٞز ٍَْٖٞز صضق٘ه ىْيطز لجّّ٘ٞز

ًٌٗٙٞٗر صق٘ىٖج ىقْجكز  -مجىضَثً فٌ دَ٘لر ٍِ ثىعجىٌ ٗثىٌٗؿ -صْجلٜ ٥ تم٦لٜ دِٞ ثىضؾٌدز ث٣َٝجّٞز ّفْٖج

تمررٌٙج ٍْررضْور يررٜ ىىررل كيررٚ دْررجء صٖررٌٝعٜ ّٗٞجّررٜ ٝقرروه ٍؾررجه ث٣َٝررجُ ٍطيقررز لررو صْررضذعو صؾررجًح إَٝجّٞررز 

 ثىٚقٞـ ٗثىنجٟب.

ثىٌد٠ دِٞ ثىضؾٌدز ث٣َٝجّٞز ٗثىعْر ٍِ م٦ه ٍِ ةثىٖ٘ٝجس ثىقجصيزة  ٗصَنْْج ٍق٘ىز ةث٥ّغ٦  ثى٦ٕ٘صٜة تٗ

ضؾْرٞو مٗكْوٍج ٝضَغو ّفْٔ مقجُّ٘ ٍطيرق ٗمرّٜ٘  ثىَطيق تٗ ثىٞقِٞ دٚفضٔ ثّض٦دجع ىؾٌٕ٘ ث٣َٝجُ ّفْٔجٍق٘ىز 

مرو  ثىيٛ ٝؾخ تُ صنٞع ىٔ مو ثىضؾجًح ث٣َٝجّٞرز ث١مرٌٙ. ٗصضيّرِ orthodoxieى٤َٝجُ ثىقق تٗ ثىٚقٞـ 

صؾٌدررز إَٝجّٞررز مْفررٜ ىضؾٌدررز إَٝجّٞررز تمررٌٙج صعضذٌٕررج ٌٕٟقررز تٗ ثّقٌثيررجع كررِ ثىطٌٝررق ثىٚررقٞـ ى٤َٝررجُ. ىرريثج 



 

  

 

كُ٘ ٍعررٌيضٌٖ دَررج ٌٝٝرروٓ فج ٗمٞررر ٝؾررخ كيررٌٖٞ تُ ٝضٚررٌي٘ث مررٜ ْٝررجى٘ث إكؾجدررٔ ةٝررويررجىَؤٍُْ٘ ثىض٘فٞوُٝ٘

ًٗٝجٓة.
1

 

ىِٞ ٍِ ثىٚرعخ إىُج تُ ّفٖرٌ مرُ٘ ثىعْرر ٝر٦ًٍ ث١هٝرجُ ثىضرٜ صعضَرو كيرٚ ينرٌر ث٥ٙرطفجةٞز تٗ ثىَْكرز 

ّفْرٖج ٍٚروًثع ثىضذٌٖٞٝز. ٍِٗ ْٕرجج ٝؤمرو ٍٖٞرٞو هُٗ تُ مرو ةكَيٞرز صَيّرل ٍغيقرز ٗفٚرٌٝز ىيققٞقرزج صٚرذـ 

ىيعْرة.
2
ينٌر ثىضْجلٜ ثىَذوةٜ ٗثى٦ تم٦لٜ درِٞ ّري٘ك مضجدٔ ةكِ ثىقٌٝزة صْجٗه ؽُ٘ ّضٞ٘ثًس ٍو يٜ ٗلو  

ثىضْجٍـج تٗ ثىقٌٝز ثىوْٝٞزج مضؾيٞجس  ى٢م٦  ثىعَيٞز ٍِ ؽٖزج ٗينٌر ث٣َٝجُ دققٞقز هْٝٞز ٍطيقرز صٖرنو ّريطز 

جًػ يعجىٞرز ثىعقروج عرٌ صٚرذـ ٍذرًٌثع ٣لٚرجء ثىَنرجىفِٞج فٞرظ تًع٘ىٗمْٞز صضعجىٚ كِ ثىْقوج ٗصٞرع ثىَرؤٍِ مر

ثٝطٖجهٌٕ ٗصنفٌٌٕٞ ٍِ ؽٖز تمٌٙ. يٜ مضجدٔ ةثىَ٘س ثىغجىظ ى٤ىٔةج ٗٝعَو تّوًٝٔ مي٘مَْجُ كيٚ ّقو صجًٝل 

ذعٖٞج ٍِ ؽٖزج ٗك٦لضٖج دج٣ّْجُ ّفْٔ ٍِ ؽٖز تمٌٙج فٞرظ ٝٚرذـ صرجًٝل ث١هٝرجُ يرٜ دث١هٝجُ يٜ ك٦لضٖج 

ٍِ تٗؽٖٔ صجًٝل ثىذٌدٌٝز ٗثى٦تم٦ ج ٗٝطٌؿ كيْٞج ثىفٞيْر٘ف ثىْرؤثه ثىضرجىٜ: ةٍرج ثىفجةرور يرٜ تُ ّرؤٍِ ثىنغٌٞ 

د٘ؽ٘ه إىٔ ٗثفو كْوٍج ٝقضو ثىَؤٍُْ٘ دعٌٖٞ دعٞجع دجٌّ ٕيث ث٣ىٔ...ْٕجك ٝيٗح ثىَقوُ ٗثىضعجىٜج ٗٝض٦ٕٚ يٜ 

ٍج ٕ٘ ٍٍْٜ ٗإّْجّٜ؟ة.
3
 

ه ّريطز هّٞ٘ٝررز ّٗريطز ًٗفٞررز مْٖ٘صٞرز صعجًٝررجع درِٞ ثىَؾررجه يفرٜ ثىضؾٌدررز ثىضجًٝنٞرز ىيغررٌحج ميرق ٗؽرر٘

دْرذخ صَغيرٔ ىْفْرٔ مْ رجً ثىَوّٜ ٗثىَؾجه ثىوْٜٝ ثىٌَصذطِٞ دجّضٌثصٞؾٞجس ث٥فضر٘ثء ٗثىٚرٌث  كيرٚ ثىْريطز. ٗ

ةمرجُ ٗثؽرخ مرو ٍيرل ٍْرٞقٜ تُ ىريث ٍطيقج ّعٚ ثىَؾجه ثى٦ٕ٘صٜ ٥فض٘ثء ثىَؾرجه ثىْٞجّرٜ ٗثىفٞرجء ثىعرجً. 

ُ ثىققٞقٜج ٗدجىَقجدروج ىرٌ ٝنرِ تفرو درجهً كيرٚ ث٣دقرجء كيرٚ ٟجكرز فرجمٌ ٌٕٟر٘لٜ يرٜ تٍرً٘ صَرِ ٖٝؾع ث٣َٝج

ث٣َٝجُة.
4
دْرذخ صق٘ىٖرج ىْريطز ٕرَ٘ىٞزج ٗصيّرِ ىقو صفننش تم٦لٞرجس ثىَقذرز يرٜ ثىَؤّْرز ثىوْٝٞرز ثىَْرٞقٞز  

ثىٚرقٞـ  يجىنْْٞرز ٝرجٍْزٌ ثى٦ٕ٘س ثى٠ّٞ٘ يٜ تًٗٗدج كيٚ ينٌر ٌٍمَٝز ٕرٜ ٗفرور ث٣َٝرجُ مٖرٌٟ ى٤َٝرجُ 

ثىضؾرجًح فروٗه ٕنيش ثىنْْٞز ثىنجع٘ىٞنٞز ّيطز لجٍرش دضٌّرٌٞ فٌٝرز ثىضعذٞرٌ ثىروْٜٝ ٗٗ ىيققٞقز ٗى٘فور ثىعقجةو.

ث٣َٝجّٞز ثىَقذ٘ىز
5
ٍِٗ ْٕج ؽجءس ينٌر ٌٍٖٗكٞز ثىَعجلذز ثىوّٞ٘ٝز ىيٌٖثٟقز ٍِ مر٦ه ٍقرجمٌ ثىضفضرٞٔج فٞرظ  ج

ٗثىعيَررجءج ٍغررو غررجىٞيٞ٘ ٗؽً٘هثّرر٘ دٌّٗرر٘ ٗغٞررٌٌٕج ّٖٗررٌس لرر٘ثةٌ دجىنضررخ دجٝررطٖجه ثىَفنررٌِٝ  لجٍررش ثىنْْٞررز

                                                           
1
- Barnavi Elie, Anthony Rowley, Les guerres de religion à travers l’histoire, Essai, 2006, p 10 

2
- Michel Dousse, Dieu en guerre, la violence au cœur des trois monothéismes, Albin Michel, 2002, p 21 

3
- André Glucksmann, La troisième mort de Dieu, Nil éditions, Paris, 2000, p 41 

-
4

ج )ّرٌَٞ 1995انغلهٕن انحضلاسي ٔانًٕاطُلت، يٜ إهٗثًه ّٜ دجّفٞيروج ج انًٕاطُت ٔانغهٕن انحضاسي كًكٍٍَٕ نهذًٌمشاطٍت انهٍبشانٍتتًِٗٗٝ ميٞفً٘هج  

 108كَس ّٚجًج ٍضٌؽٌ(ج كَجُج هثً ثىٌْْ ىيٌْٖ ٗثىضٍ٘ٝعج ٗ 
5
- Julie Saada, La Tolérance, Flammarion, Paris, 1999 

http://www.albin-michel.fr/


 

  

 

 مْْٞرز تصذرج ثىَقٌٍزج ٍْٗي ثىقٌُ ثىْجهُ كٌٖ صؾْو ثى٦صْرجٍـ ٗثىضعٚرخ ثىنْْرٜ ٝرو ةٌٕثٟقرزة ؽروه ٕرٌ 

 .ثىذٌٗصْضجّضٜ ث٦ٙ٣ؿ

ّعضقررو تُ كيَْررز  ىرريثٗثفضجؽررش ثىنْْٞررز إىررٚ ثىرريًث  ثىوّٞ٘ٝررز ثىضررٜ صضنيررر دجىضٖررٌٝع ثىقررجّّٜ٘ ى٦ٝررطٖجهج 

ثىَؾضَعجس ثىغٌدٞز مجّش ًهر يعو كيٚ يقوثُ ثىَؤّْز ثىوْٝٞز ثىنجع٘ىٞنٞز ىٌتَّجىٖج ث١م٦لٜ ٗلطعٖج ٍع لَٖٞرج 

 ثىَؤّْز مجىقخ ٗثىضْجٍـج ٗىِٞ دْذخ مٚ٘ٙٞز ثىوٝجّز ثىَْٞقٞز ّفْٖج.

هثمرو ث١هٝرجُج فٞرظ تٙرذـ  ٗىٌ صَْـ ينٌر ث٣َٝجُ ثىؾجٍع دجّذغج  فقٞقٜ ىيضْجٍـ مضؾْو ىيعقو ث١م٦لٜ

ثىضْجٍـ ٍَجًّز ّٞجّٞز ٍؤلضز يٜ ثّض جً ثّضٌؽج  ثىنْْٞز ى٘فوصٖج ث٣َٝجّٞزج ٗٝضٌ ئَٖ مضْجٍه ى٠مٌج ًٗغٌ 

 تّٔ ٍعجّجر دجىْْذز ىَِ َٝضيل فقٞقز ث٣َٝجُج إ٥ تّٔ تمر ث١ٌٝثً.

ث١مر٦  كرِ ثىَؤّْرز ثىوْٝٞرز  كٍَ٘جعج ميق ثىضوثمو دِٞ ثىْيطز ثىٌٗفٞز ٗثىٍَْٞز ًٌٙٞٗر ثّضٖرش دْرَ 

ث٣َٝجُ إىٚ ّيطز ٥ٕ٘صٞز ثّقيذش كيٚ تٙ٘ىٖج ث٣َٝجّٞز دضقجىر ٍرع  ّٞجّٞزج ٗصق٘ه -ثىضٜ صق٘ىش ىْيطز هْٝٞز

ىيضؾٌدز ثىضجًٝنٞرز ثىغٌدٞرز دضؾرجٍٗ ىٖيث مجُ ٍِ ثىًٌٞٗٛ صيِّٞ يٌٖ ؽوٝو ىيضْجٍـ َْٝـ ثىَؤّْز ثىْٞجّٞز. 

ث٣َٝجُ ّٗيطز ثىَؤّْز ثىوْٝٞزج درِٞ ثىقٌٝرز ثىفٌهٝرز ٍٗفٖرً٘ ثىْ رجً ثىعرجًج ٍَرج ثىضْجلٜ ثى٦تم٦لٜ دِٞ فٌٝز 

دَْرجءىز ثىَقر٘ه ثىروْٜٝج َّـ ىيضؾٌدز ثىوْٝٞز ثىغٌدٞز دئكجهر ثمضٖجف تٙ٘ىٖج ث١م٦لٞز. ٗدجىضجىٜج دوتس ثىقوثعز 

قرو ٗث١مر٦ ج مرٜ صنرُ٘ ٗصفنٞل ثّغ٦لرٔ ثى٦ٕر٘صٜج ٍرِ تؽرو كيَْرز ٍذرجها ثىروِٝ ثىَْرٞقٜ ىؾعيٖرج ٍ٘ثيقرز ىيع

 ث١م٦  ٍعٞجًثع ىيوِٝ ٗىِٞ ثىوِٝ ٍعٞجًثَ ى٢م٦ .

 ـ انبشٔحغخاَخٍت ٔحخهٍك انٕػً انذًٌُ:

إكجهر صيِّٞ ثىضؾٌدز ث٣َٝجّٞز ٍِ م٦ه ٍْرجءىز ٍغو ث٦ٙ٣ؿ ثىذٌٗصْضجّضٜ فٌمز ثفضؾجؽٞز كَيش كيٚ 

ّيطز ثىضقيٞوج ًٗيٜ ثىّ٘جٟز ثىوْٝٞز ٗثىنْٖ٘س يرٜ ثىع٦لرز درِٞ ث٣ّْرجُ ٗف ٍرِ مر٦ه ًيرٜ ينرٌر ٙرن٘ك 

ث٣كرر٦ء ٍرِ لَٞررز ثىفررٌه ٗلوًصرٔ كيررٚ ٍررْـ ٍعْررٚ ٗثىضٌمٞررَ كيررٚ يٌهٝرز ث٣َٝررجُ ٗفََٞٞضررٔ  ٍرج ٝعْررٜ ثىغفرٌثُج 

ٌٝق ث٣َٝجُج ييٙذقش ينٌر ثّضق٦ىٞز ثىضؾٌدز ث٣َٝجّٞز كِ ثىَؤّْجس ثىوْٝٞز ؽرَءثع ٍرِ ىضؾٌدضٔ ثىوْٝٞز كِ ٟ

ثىَفنٌ يٞرٔ. ٕٗرنيش ثىذٌٗصْرضجّضٞز دوثٝرز فقٞقٞرز ىضنيٞرق ٍفٖرً٘ ث٣َٝرجُ كذرٌ ثىضيٙرٞو ثىروْٜٝ ٗثىقرجّّٜ٘ ىقٌٝرز 

ْريطز ًؽرجه ثىروِٝج ٗمٖرر ث٣َٝجُ ٗثىضْجٍـ ثىوْٜٝج فٞرظ هثُ ٍرجًصِ ىر٘عٌ ثٝرطٖجه ثىٌٖثٟقرز تٗ ثىَرجًلِٞ د

صْجلٜ ٍقجمٌ ثىضفضٞٔ ٍع ٍذجها ٗلرٌٞ ثىَقذرز يرٜ ثىَْرٞقٞزج ًٗغرٌ ًيٞرٔ ىَعضقرو ثىَيقروِٝ ٗصيمٞروٓ مطً٘صرٔ 

ثىْٞجّٞزج إ٥ تّٔ كجًٛ ٍقجمَضٌٖج ٕٗنيش كَيٞز ثىع٘هر ٕيٓ إىٚ ث١ٙ٘ه ث١م٦لٞز ىيَْٞقٞز يٜ ثى٘لش ّفْٔ 

يرٜ إًّرجء ثىذروثٝجس ث١ٗىرٚ  ٕريَٓؾضَعجسج مَج تَّٖش كَيٞز ثىضفنٞل لجكور ىضقيٞو هًٗ ثىوِٝ يٜ صقوً ٗصيمٌ ثى



 

  

 

ٗٝرعش ثىضٜ ٍعجٕور ّٗضفجىٞج ٗهْٕش هم٘ه ثىضؾٌدز ثىغٌدٞز يٜ كٌٚ ث١م٦  ثىَوّٞز )ٍغ٦ع  ىعٌٚ ثىَ٘ثْٟزج

  فٌٝررز ثىعقٞرور ىنرو ثىَرريثٕخ ٗث١هٝرجُ(. يررٜ ثى٘لرش ّفْرٔج درروتس صضؾْرو ث١مرر٦ ٗتلرٌس ىيقرٌٗح ثىوْٝٞررزج فرّوثع 

ثىَوّٞررز مجّضقررجه ٍررِ صٚررً٘ ٥ٕرر٘صٜ إىررٚ صٚررً٘ إّْررجّٜ ى٤َٝررجُ ٍٗررِ ًىٝررز ٍفجًلررز ىيعررجىٌ إىررٚ ًىٝررز ٍَثٍْررز 

ٍٗقجٝغررزج فٞررظ تٙررذـ صررودٌٞ ثىفٞررجء ثىعررجً ٗثىَٖررضٌك دررِٞ ث١هٝررجُ ٝضيّررِ كيررٚ َّرر٠ ٍررِ ثىعق٦ّٞررز ثىفيْررفٞز 

 ٗث١م٦لٞزج ٗىِٞ ثّط٦لجع ٍِ ثىٌَؽعٞجس ثى٦ٕ٘صٞز.

 خغايح أٔ انخؤصٍم األخاللً نحشٌت اإلًٌاٌ:ـ إسعاء يفٕٓو ان

ىنْٖرج ٝرجىز دجىْْرذز ى٢هٝرجُ  orthodoxeصعضذٌ ّفْرٖج ثىطٌٝرق ثىٚرقٞـ ى٤َٝرجُ ٝعضذٌ ى٘ك تُ مو هٝجّز 

ث١مٌٙج ٍَج ٝفٌْ صذجهه ثىيعْجس ثى٦ٕ٘صٞز ٗث٥صٖجً دجىٌٖٟقز ٗثىٌَٗ . كيْٞج يع٦عج تُ ّقذو دفنٌر ٗؽر٘ه هٝجّرز 

ٍِ ْٕرجج ٝٚرذـ ةثىنطري فقرجع ٥ٗ َٝنرِ ثكضذرجًٓ ؽٌَٝرزج ٍرج هثً تُ ٥ َٝنِ صقوٝوٕج ٝقْٞجع.  ٗثفور ٙقٞقزج ىنِ

ثىٌَٞٞ ٝنطي كرِ فْرِ ّٞرزج مَرج تُ ثىَْرجيز صنرجه صنرُ٘ ٍْعوٍرز درِٞ ثىٌٖٟقرز ٗثىٚرٌثٟ ثىَْرضقٌٞ تٗ ثىعقٞرور 

ثىٚقٞقزج دو إُ ٍفًٖ٘ ثىوِٝ ثىٚقٞـ ّفْٔ تٙذـ ٍفٍٖ٘جع ٍَكَكجعة.
6
  

ٗإىث مجُ ثىضْجٍـ ٝضيِّ كيٚ ثى٘كٜ دؾٖيْجج يئُ ٕيث ثىضْجٍـ ٝؾرخ تُ ٝؤّرِ دروًٗٓ ٍٖرٌٗكٞز ٗفضَٞرز 

ثىضعوه يٜ ٍؾجه ثىَعضقوج ٗٝنٌُ تّذقٞز لَٞز ثىقٌٝرز دٚرفضٖج تمغرٌ تَٕٞرز ٍرِ ثهكرجء ثٍرض٦ك ثىققٞقرز. ىريثج يئّرٔ 

ّٗرعٚ ينرٌ ث١ّر٘ثً  ذرجهه ىققر٘  مرو ٝرٌَٞ.ٖٝنو ٍعٞجًثع مّ٘ٞجع ْٝذع ٍِ ثىطجدع ثىَضدئٍنجُ ثىعقو ث١م٦لٜ تُ 

إىررٚ صفنٞررل دْٞررز ثىفنررٌ ث١فررجهٛ ثىَغيررق ثىضررٜ صؤّررِ ىيضعٚررخ ٍررِ مرر٦ه صيمٞررو تُ ٍْرريىز ثىنرر٦ٗ ٕرريُ إىٖررٜ 

فٌٝرز ٍقٜج ٗمٞجً يٌهٛ َْٝ٘ ي٘  مو ٍؤّْز ٍوّٞز تٗ هْٝٞزج ٍج هثً تُ مو ثىذٌٖ ٍعٌُٝ٘ ىينطريج ١ُٗ 

ٗىنرو تُ ٝنضرجً ٌٟٝقرٔ إىرٚ ثىْرَجء دقٌٝرزة. ّْجُ ّيطز ّفْرٔيئُ ةث٣ ثىٌَٞٞ فق ٟذٞعٜ ىنو إّْجُج
7
ٝقر٘ه  

إُ: ةًكجٝز ثىْفُ٘ ٥ َٝنِ تُ صنُ٘ ٍِ ثمضٚجٗ ةًّجىز يٜ ثىضْجٍـة ى٘ك يٜ ٕيث ثىٖيُ يٜ مضجدٔ ثىَفٚيٜ

ُّ مررّو ّرريطز صقررً٘ كيررٚ ث٣مررٌثٓ. ج ١ ّٜ تٍررج ثىرروِٝ ثىقررق ثىَْؾررٜج يٞقررً٘ كيررٚ ث٣َٝررجُ ثىذررجِٟ يررٜ  ثىقررجمٌ ثىَرروّ

ثىْفِة.
8
لو ٝنرُ٘ ٝرًٌٗٝجع تُ ٝضْرجٍه ثىَ٘ثْٟرُ٘ كرِ ؽرَء ٍرِ فرٌٝضٌٖ ٍرِ تؽرو ثىقفرجظ ٗٝؤمو ّذٍْٞ٘ث تّٔ  

كيررٚ ثىَٚرريقز ثىعجٍررز ىنررِ ٥ ٝعقررو تُ ٝضْررجٍه ث٣ّْررجُ كررِ ثىقررق يررٜ فٌٝررز ثىضفنٞررٌ ٗثىضعذٞررٌج ١ُ ىىررل ٝعْررٜ 

صنٌِٝ ٍَجًّجس ثىْفج  ٗثىغرٔ.
9
٣َٝرجُ ديّرٔ ٟجكرز ف درٌٗؿ ٙرجيٞز ّقٞرز ٍريم٘ىر دجىعروه ث ٝٚرر ّرذٍْٞ٘ثٗ 

                                                           
6
- Ibid, p 29  

7
- John Locke, Lettre sur la tolérance (1686), Traduction française de Jean Le Clerc, 1710, Paris, Garnier-

Flammarion, 1992, p 10 
8
- Ibid, p 29 

9
    ج صٌؽَز ٗصقوٌٝ فِْ فْفٜج هثً ثىضٌْ٘ٝج دٌٞٗسج ٗ سعانت فً انالْٕث ٔانغٍاعتدجًٗك ّذٍْٞ٘ثج  -



 

  

 

فقٞقرز ث٣َٝرجُ يرٜ ٍقضر٘ٙ كقروٛج درو يرٜ ث٣مر٦ٗ  ٥ صنَرِٗث٣فْجُ. ىريثج يٖر٘ ؽرٌٕ٘ ثىضؾٌدرز ثىوْٝٞرزج إى 

ٗثىضق٘ٙ. ىيىلج يٖ٘ ٌٝٙ تُ ثىؾٖجه ثىققٞقٜ ٕ٘ ٍؾجٕرور ثىَرٌء ىنطجٝرجٓ. تٍرج ثىع٦لرز درجٟمٌج يٞؾرخ تُ صضيّرِ 

ثىَقذز ثىَضذجهىزج ْٕٗج ٝنَِ ثىفٌ  دِٞ ثىضعٚخ ٗث٣َٝجُ. كيٚ تم٦ 
10

 

 ـ حخهٍك اإلًٌاٌ ػبش انحذاثت انغٍاعٍت:

ٗىىررل ٍررِ مرر٦ه ث٥كضررٌثف  صؾررجٍٗ ثىضْررجلٜ دررِٞ ث٣َٝررجُ مقٌٝررز يٌهٝررز ٗثىْ ررجً ثىعررجًجّؾررـ ثىغررٌح يررٜ 

تٙرذـ ٍفٖرً٘ ٗ وْٜٝ مقق ٟذٞعٜ.م٦ه إلٌثً فٌٝز ث٣َٝجُ ٗثىَعضقو ثىثىقجّّٜ٘ دضعوه ثىضؾجًح ث٣َٝجّٞزج ٍِٗ 

ّٞجّٞز ثىضٜ لجٍرش دضفنٞرل دْٞرز ثىَؾضَعرجس  -ث٣ّْجُ ثىقٌ ٌٍمَ ثىْقجٓ ثىْٞجّٜ ٗثىوْٜٝ دفعو ثىغً٘ثس ثى٦ٕ٘

ثىضقيٞوٝز يٜ تًٗٗدجج فٞظ تٙوًس ثىغً٘ر ثىفٌّْرٞزةٗعٞقز إكر٦ُ فقر٘  ث٣ّْرجُ ٗثىَر٘ثِٟةج ٗثىضرٜ تمروس تُ 

غٌٞٓ ٍِ ثىقق٘ ج مَج تكيْش ١ٗه ٌٍر يٜ تًٗٗدج ثىقٌٝز ثىضجٍز ى٦كضقرجهج  ثىقٌٝز فق تٗه ى٤ّْجُ ّجدق كيٚ

صْ٘ ثىَجهر ثىعجٌٕر تّٔة ٥ ٝؾٍ٘ ثىضعٌٛ ١فو ىَج ٝذوٝٔ ٍِ ث١ينجً فضٚ يٜ ثىَْجةو ثىوْٝٞز كيٚ ٕرٌٟ  فٞظ

ة.تُ صنُ٘ ٕيٓ ث١ينجً غٌٞ ٍنيز درج١ٍِ ثىعرجً
11
ٌٟثةرق ثىنر٦ٗ صعروه ثىضؾرجًح ث٣َٝجّٞرز ٗصعروه ٥ ٕرل تُ ٗ 

ثّفٚج٥ع دِٞ ثىَعضقوثس ٗثىَٚجىـ ثىَوّٞرز ىيَر٘ثِْٟٞج ٍَرج َٝنرِ تُ ٖٝرنو ٍٚروً ثَّٝرجؿ كرِ لرٌٞ ثىعروه  ٝنيق

ثىَ٘ثْٟرز دٚرفضٖج ث٣ٟرجً ثىقرجّّٜ٘ ىيقٌٝرز ثىوْٝٞرزج ٗىىرل ٍرِ  كَيش ثىقوثعز كيرٚ إًّرجء ينرٌرٗث٣ّٚجفج ىيث 

ٍؾرجه  ٗثىْريطز ثىوْٝٞرزج ْٞجّرز ثىَرٌصذ٠ دجىققٞقرز ٗثىقنَرزجٍؾرجه ثىعقرو تٗ ثى دِٞ ثىْيطز ثىَوّٞزجم٦ه ثىفٚو 

ث٣َٝررجُج ٗثى٦ٕرر٘س ثىَررٌصذ٠ دقررٌٞ ثىضقرر٘ٙ ٗثىطجكررز. يررئىث مررجُ ٍؾررجه ثٕررضغجه ًؽررجه ثىرروِٝ ٕرر٘ ٍؾررجه ث٣َٝررجُ 

ٗثىٌٗؿج يئُ ثىَؾجه ثىٍَجّٜ ٕ٘ ٍِ ثمضٚجٗ ثىْيطز ثىَوّٞز ثىضٜ ٝؾخ كيٖٞج تُ صَِٞ فٌٝز ثىَعضقو ثىروْٜٝ 

يٗٝو ٗثىْقو ثىوْٜٝ ٌٕٝطز ت٥ّ ٝنُ٘ ىىل ٍذًٌثع ىيعْررج ىىرل ١ّٖرج ٥ صفضرٌٛ تٝرز ٍعٌيرز ةكرِ ثىروِٝ ثىض ٗفٌٝز

صَررجًُ ثىقٞررجه ث٣ٝؾررجدٜ صؾررجٓ  هٗىررز ثىَ٘ثْٟررزإُ  ثىقررقةج ىرريث َٝنْٖررج ٗٝررع فررو ىٚررٌث  ثىضٚررً٘ثس ث٣َٝجّٞررز.

مَررج تُ ج ثىضعوهٝررز ث٣َٝجّٞررزٗىٞررَجُ فٌٝررز ثىٞررٌَٞ ٍعضقرروثس ٍ٘ثْٟٖٞررج ٗصقررً٘ دضقٞٞررو ثىنٚ٘ٙررٞجس ث٣َٝجّٞررز 

ث١مٞررٌر ةغٞررٌ لجديررز  ١ُ ٕرريٓ ٍؾررجه ث٥مض٦يررجس ٗثىضرري٦ٝٗس ثىٚررٌثكٞز ى٢هٝررجُ ٗثىَرريثٕخجثىوٗىررز صْررَ٘ يرر٘  

ىيذٌٕررجُ ٗث٣لْررج   دَعْررٚ تّٖررج ٥ صنجٟررخ ثىعقرروج ٗثىرريٛ ٕرر٘ ثىَٖررضٌك ث٣ّْررجّٜ ثى٘فٞرروج ٗٝعررو ٕررٌٟجع تّجّررٞجع 

ىضققٞررق ثىعوثىررزة.
12
ٞز لررو تظٖررٌسج يررٜ صطذٞقجصٖررج ثىضجًٝنٞررزج ٍرر٦ٞع ٥فضرر٘ثء ثىْْررٞؼ ثىْٞجّررٜ ثىَْررٞقٗإىث مجّررش  
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  422ثىٌَؽع ّفْٔج ٗ  -

-
11

 1901صٌؽَز يٌؿ تّطُ٘ج إػالٌ حمٕق اإلَغاٌ ٔانًٕاطٍ،  

-
12

   ج ٗ 2010ج دٌٞٗسج هثً ثىطيٞعزج االخخٍاس انؼهًاًَ ٔأعطٕسة انًُٕرجّعٞو ّجٕٞوج  



 

   

 

ص٘صٌ دِٞ ثىٌٗفٜ ٗثىوّٞ٘ٛج يئُ ثىفنٌ ثىْٞجّٜ ثىعٌٚٛ لوً ك٦ؽرجع تكْررج ىقرو ةٗث٥ؽضَجكٜج ٗميقش ك٦لز 

ًتٙ فو ثىَْيىز يٜ إىغجةٖجج ٗديىل هِٕ فنٌ ثىْي٘ك ثىقٞجًٛة
13

   تٛ ثىقنٌ ثىنجٝع ىيعقو ث١م٦لٜ.

 انهٍبشانٍت بصفخٓا أعًى يشاحم األخالق انًذٍَت:ـ 

فٌٝرز ثىعقٞرور ىريثج يرئُ  .ينٌر تُ ثىقٌٝز ٕرٜ ثىغجٝرز ث١م٦لٞرز ٍرِ لٞرجً ثىوٗىرز صعضَو ثىفيْفز ثىيٞذٌثىٞز كيٚ

ؽَء تّجّٜ ٍِ دْٞرز ثىَؾضَعرجس ثىيٞذٌثىٞرز. ٗدفٞرو ثىضَٞٞرَ درِٞ ثىَؾرجه ثىعرجً ٗثىَؾرجه ثىنرجٗج يرئُ ث٣َٝرجُ 

 .تّجّٞجع ٝؾخ كيٖٞج َٝجّٔ ثىْطج  ثىضٌٖٝعٜ ىيوٗىز ٗفقجع ٕنٚٞجع ٍقٞجعج ٗيٜ ثى٘لش ّفْٔ مجًػ  تٙذـ مٞجًثع 

ٗٝفٌْ ًٗدٌس ؽ٘ىوِٗٝ تُ فٌٝز ث٣َٝجُ صٖنو ؽَءثع ٍِ ثىَقوُ ثىْٞجّٜ ثىيٞذٌثىٜ ثىيٛ ٝٞع فَجٝز ثىَؾرجه 

١غيذٞرز ٕر٘ تّر٘ت ث١مطرجً ثىضرٜ ثىنجٗ ٗفَجٝز ثىقق٘  ثىفٌهٝز ي٘  تٛ ثكضذجً هْٜٝ تٗ تٝوٝ٘ى٘ؽٜ ةيطغٞرجُ ث

ٝؾخ تُ صقَٜ ثىوَٝقٌثٟٞجس ثىيٞذٌثىٞز ّفْٖج ٍْٔة.
14
ىٖيثج يئُ ثىَؾضَع ثىَٖ٘ىٜ ٕر٘ ّقرٜٞ ثىَؾضَرع ثىَضَروُ.  

ٗثّط٦لجع ٍِ كق٦ّٞز ثىقوثعز ثىْٞجّرٞزج ٝرضٌ ميرق يٞرجء كَرٍٜ٘ ٍٖرضٌك درِٞ ثىضؾرجًح ث٣َٝجّٞرز ثىوْٝٞرز ٗغٞرٌ 

ث١م٦لٜ ثىَقٜ تٗ ثىعَيٜج ٕٗ٘ ٍج َْٝٞٔ ٕجدٌٍجُ دجىعق٦ّٞز ثىض٘ثٙيٞز ثىضرٜ  ثىوْٝٞزج ٍذْٜ كيٚ ّيطز ثىعقو

صَْـ دضْ٘ٝز ثىن٦يجس ٗصفنٞل عقجيز ثىعْر ٗثى٦كق٦ّٞز ثىنجٍْز يٜ مو ثىضؾجًح ث٣َٝجّٞز ٗتَّجٟ ثىفنٌ ثىوْٜٝج 

ج ٗمرو ًتٛ ٥ ٝنٞرع ٥ ٝرغ٠ إ٥ ىيعقرو ثىَقرٜ...( فٞرظ )ث٣ؽَج  ثىَض٘ىو كرِ ثىْقرجٓ ثىقرٌٗدجىضجىٜ ةميق 

ٗثىرروِٝ ٍضررٚ مررجُ ٍَْٕررجع كررِ ثىنٌثيررز ٗث١ّررطً٘ر ٥ ٝيغررٜ  ...()ىيَْجلٖررز ٗثىؾرروهج يٖرر٘ ًتٛ غٞررٌ كق٦ّررٜ 

ثىعقوة.
15
 

 انذٌٍ بصفخّ أخاللا يذٍَت: ـ

دررِٞ ّرريطز  يررئُ دَقرروًٗ ث٣َٝررجُ تُ ٝؤىررر ثىَعٞررجً ثى٘فٞررو ىققٞقررز ث٣َٝررجُ ٕرر٘ ثىٚررو  ٗثىضْرجٍـجإىث مرجُ 

إى ٝٚذـ ثىفٌه ٥ ٝنٞع ىيعقو ث٥ؽضَجكٜ ثٍضغج٥ع ىيقر٘ثِّٞ يقر٠ج ٗإَّرج تٝٞرجع ىيٞرٌَٞ  ثىق٘ثِّٞ ّٗيطز ث١م٦ ج

يجىقجُّ٘ صؾٌْٞو ىيفٞٞيز دَعْجٕج ثىعقيٜ. ٗثىعوه دَعْجٓ ثىعَٞق ٝعْٜ ثىنٞ٘  ىيق٘ثِّٞ ثىضٜ صؾعو ٍِ ث١م٦لٜ  

٥ع ىيقق ثىيٛ َِٝٞ فٌٝز ثىؾَٞع. ٗدفٞو تم٦لٞز ث٣َٝجُج ٝٚرذـ ثّرضٌَثً ٍؤّْرجس ثىوَٝقٌثٟٞرز ثىوٗىز ٍؾج

ٗثىَ٘ثْٟز تٌٍثع ٍَنْرجعج ٗٝٚرذـ ثىْري٘ك ثىَروّٜ ثٍضروثهثع ىيضؾٌدرز ث٣َٝجّٞرز ٗصؾْرٞوثع ىيؾرٌٕ٘ ثىعقيرٜ ٗث١م٦لرٜ 

                                                           
-
13

  107ج ٗ انًشجغ َفغّ تًِٗٗٝ ميٞفً٘هج 

-
14

ج )ّرٌَٞ كرَس ّٚرجًج ٍضرٌؽٌ(ج هثً انغهٕن انحضاسي ٔانًٕاطُلتيٜ إهٗثًه ّٜ. دجّفٞيوج  جانحمٕق ٔانًٕاطُت ٔانغهٕن انحضاسيًٗدٌس ؽ٘ىوِٗٝج  

 59ج كَجُج ٗ 1995ثىٌْْ ىيٌْٖ ٗثىضٍ٘ٝعج 

-
15

 19ٗ ج     ج ثىٌَمَ ثىغقجيٜ ثىعٌدٜج ثىوثً ثىذٞٞجءج ححشٌش انؼمم اإلعاليًلجٌّ ٕعٞخج  



 

   

 

ةثىعقرو ث٥ؽضَرجكٜةج تُ ثىَعضقروثس ٥  ٌٝٙ ؽجُ ؽجك ًّٗ٘ج دٖيث ثىَعْرٚ تٝٞرجعج يرٜ مضجدرٔ ثىٖرٌٖٞ ى٤َٝجُج إى

 صٌٖ ثىوٗىز ٥ٗ تكٞجءٕج إ٥ دقوً ٍج صقٞو ٕيٓ ثىَعضقوثس إىٚ ث١م٦  ٗثى٘ثؽذجس صؾجٓ ثٟمٌِٝ.

ٝ٘ٝررـ ٍجًّررٞو غٕ٘ررٜ يررٜ مضجدررٔ ةّٖجٝررز ثمررض٦ح ثىعررجىٌةٔ
16
صقررًٌ ثىرروِٝ ٍررِ تُ ثىعيَجّٞررزج ًغررٌ مّٖ٘ررج  

ثىنجٙرزج إ٥ تّٖرج صققرق ٍضطيذرجس تم٦لٞرز مجٍْرز يرٜ ثىَْرٞقٞز صقٌٚٓ يٜ يٞجء ثىَعضقوثس ٗ ثىْيطز ثىَذجٌٕر

َٝنِ ثىٌد٠ دِٞ ثىوٗىز ثىَوّٞز ٗلٌٞ ث٣َٝجُ ثىَْرٞقٜ  مقٌٞ ثىقٌٝز ٗثىَْجٗثر ٗثىضََٞٞ دِٞ ثىوْٜٝ ٗثىْٞجّٜ. ىيثج

ثىََٞرَ ثىضٜ هميش يٜ ك٦لز ؽوىٞز ٗصيعٌٞ ٍضذجهه مجّش ّضٞؾضٔ ثىْي٘ك ثىقٞرجًٛ ثىريٛ ٕر٘ ثىضٌمٞرخ ثىيٞذٌثىرٜ 

ٍٗررِ ٕرريث ثىَْ ررً٘ج ٝذررِٞ مررجًه ّررَٞظ تُ ثىعيَجّٞررز ٥ صعْررٜ يررٜ  .ىيَ٘ثْٟرز ٗثىَقذررز ثىَْررٞقٞز كيررٚ فررو ّرر٘ثء

ثىققٞقز ثىفٚو دِٞ ثىوِٝ ٗثىوٗىزج ٗإَّج ةصق٘ٝو ثىَفجٌٕٞ ثى٦ٕ٘صٞز إىٚ ٍق٥٘س ّٞجّٞز إؽٌثةٞز )...( يجىَقرجِٝٞ 

جىٞزج دو ٕٜ صٌؽَز ىٖج يٜ ثىْْق ثىْٞجّرٜ ثىَعجٙرٌة.ثىَقجٝغز ٥ صضْجلٜ ًٌٝٗر ٍع ثىقٌٞ ثىوْٝٞز ثىَضع
17
مَرج  

كضذررٌ هٗىررز ثىَ٘ثْٟررز ثىقجةَررز كيررٚ ثىقٌٝررز صققررق ثىؾررٌٕ٘ ث١م٦لررٜ ىيرروِٝ يررٜ فرروٗه ثىعقررو تٗ ثىعقررو ثتُ مررج٠ّ 

لوًر ثىعقو ثىعَيٜ ثىضٌٖٝعٞز يرٜ ٍؾرجه ث١مر٦ ج ١ُ ةث١مر٦  ثىقجةَرز كيرٚ ٍفٖرً٘ ث١م٦لٜ ثىَقٜج ٍؤموثع 

ُ دَج ٕ٘ مجةِ فٌ... ٥ صقضجػ إىٚ ينٌر مجةِ ٍنضير ٗتكيٚ ٍْٔ ىَعٌيز ٗثؽذٔج ٥ٗ إىٚ ٍقٌك آمٌ غٌٞ ث٣ّْج

ثىقجُّ٘ ث١م٦لٜ ىثصٔج مٜ َٝجًّٔة.
18
 

 انحذاثت انغٍاعٍت ٔانخحٕل األخاللً نهٕػً اإلًٌاًَ: ـ

ثّط٦لجع ٍِ ينٌر تُ ث١هٝجُ صَضيل ّفِ ثىقَٞز ث١م٦لٞزج ٝٚذـ ىَثٍجع كيٚ مو ثىضؾرجًح ث٣َٝجّٞرز ٗثىوْٝٞرز 

؛ ثىوْٝجٍٞرز ثىق٘ثًٝرز ثىَفض٘فرزٔتُ صنٌػ ٍِ ثّغ٦  ٌٍؽعٞجصٖج ثىنجٙرز ٗثىروم٘ه يرٜ يٞرجء ثىعقرو ثىض٘ثٙريٜ 

عجً ىٖجدٌٍجُج فٞرظ َٝنرِ ىيَر٘ثِْٟٞ ٍْجلٖرز َٝنِ تُ ّْضوكٜ ْٕج ّ ٌٝز ثىَؾجه ثىهْٝجٍٞز ثىؾوه ٗثىقؾجػ. ٗ

تٍررًٌٕ٘ دقٌٝررزج ىٞقرروهٗث ٕرر٘ٝضٌٖ ٗٝقررجٗى٘ث ٍررِ م٦ىٖررج صٌٕررٞو ثىفٞررجء ثىْٞجّررٜ. ٗدجىضررجىٜج ٥ َٝنررِ ىيَرر٘ثِٟ 

ثىَضوِٝ تُ ٝعٞٔ يرٜ ؽَجكرز ٍْغيقرز هْٝٞرجع ٍْٗعر٥َع كرِ كٞر٘ٝضٔ يرٜ ثىوٗىرز ثىقجّّ٘ٞرزج ٗىعرو ٍرج ٝفْرٌ مْرجًر 

٘صٖج ةٕ٘ مّٖ٘ج صعو ّفْٖج غٌٞ لجديز ىينطي ٗتّٖرج ٍقٚرْز ٍَٗضْعرز كرِ ثىضغٞٞرٌج ٗىريىل ثىَعضقوثس ثىوٗغَجةٞز ل

                                                           
16

- Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde: Une histoire politique de la religion,Paris, Gallimard, 1985  

-
17

  26ج ٗ 2010ج ج دٌٞٗسج ؽوثٗهانذٌٍ ٔانٌٕٓت، إشكاالث انصذاو ٔانحٕاس ٔانغهطتثىْٞو ٗىو تدجٓج  
18
كاَظ، يٍ انؼملم انخلانإ إنلى اإلًٌلاٌ انخلانإ، للشاءة فلً كخلا  انلذٌٍ ج ىمٌٓ ٍقَو ثىَٚذجفٜج   ج ٗ انذٌٍ فً حذٔد بغاطت انؼممإَٝجّ٘ٝو مج٠ّج  -

ج ٍؾَ٘كرز ٍرؤىفِٞج إٕرٌثف ٗصقٌٝرٌ ثىرومضً٘ كيرٜ فهغفت انذٌٍ، يملٕل انًملذط بلٍٍ اإلٌلذٌٕنٕجٍا ٔانٍٕحٕبٍلا ٔعلتال انخؼذدٌلتيٜ  فً حذٔد بغاطت انؼمم،

   ج ٗ     كذ٘ه ثىَقَوثٗٛج ًٍْٖ٘ثس ٝفجفج 



 

   

 

ٕٜ غٌٞ لجديز ىيْقجٓ تٗ ثىقؾرجػ يرٜ ٕرٌكٞضٖج تٗ ٗظجةفٖرج تٗ ٟذٞعضٖرجة.
19
ٍرِ ْٕرج ٝؤمرو ٕجدٌٍرجُ تُ ثىضقر٘ه  

 ثىيٛ تفوعٔ ثىوِٝ كيٚ ث١ّطً٘رج ٝقً٘ دٔ ثىَؾضَع ثىعيَجّٜ كيٚ ثىوِٝ ّفْٔ.

تَٕٞز ثىقٌٝز ٗثىضعوهٝز ثىوْٝٞز ىِٞ يق٠ ١ُ ثىضْجٍـ ٌّٝل ثىْيٌ ثىَوّٜج دو ١ّٔ ٖٝنو ٍوم٦ع  ْٕٗج ص ٌٖ

 مٜ ٝقً٘ ثىَؤٍُْ٘ دٌَثؽعجس ١ّْجلٌٖ ثىوٗغَجةٞز ٗثىَٖ٘ىٞز َّٗ  ثىطجدع ث٦ٟ٣لٜ كْٖج.

ج ٗثىفيْررفز ثىنّ٘ٞررزثكضٌيررش ثىَْررٞقٞز ىيذٌٗصْررضجّش دقررق ثى٘ؽرر٘ه ٗدقررٌٞ ثىعقررو ٗثىقوثعررز ّفٖررٌ إىُج ىَررجىث 

٦ّٗفع ميىل مٞر تٌّٖ ف٘ثً ث١هٝجُ يٜ ظًٖ٘ صٞجً ثىَٖجًمز ثىوْٝٞز تٗ ٗفور ث١هٝجُ هثمو ثىوٝجّز ثىَْٞقٞزج 

ٗمٞر تُ ثىنْْٞز ٍْي ثىَؾَع ثىفجصٞنجّٜ ثىغجّٜ تٙذقش صقذو دضعوه ث١هٝجُ ٍج هثً تُ مرو ثىط٘ثةرر صَضيرل ؽرَءثع 

دضؾرجٍٗ  Mouttapaٖيث ثىضغٞٞرٌ ث٣ٝؾرجدٜ ْٝرَـ فْرخ ٍع غٌٞ ثىَؤٍِْٞ  يٍِ ثىققٞقزج دو صقذو دجىق٘ثً فضٚ 

دَعْررٚ ةثىقذرر٘ه دطٌٝقررز صفنٞررٌ تٗ إَٝررجُ مجٟتررزة ٗدج٥ّضقررجه ٍررِ ينررٌر ثىضعررجٝٔ ثىَرروى٥٘س ثىضقيٞوٝررز ىيضْررجٍـج 

coexistence إىٚ ٍج َْٝٞٔ ٕجَّ مّ٘غ ثىعٞٔ ٍِ تؽو تيرق ٍٖرضٌك
20
 proexistence. ِٗتُ ّقر٘هج إُ  َٝنر

ةيَْٞقٜ ٍعجٌٙ ٕ٘ دجىٞذ٠ ىىل ثىيٛ ٝقذرو ث٣َٝجُ ٝٚذـ تمغٌ تم٦لٞز كْوٍج ٝضٚجىـ ٍع ثىؾٌٕ٘ ث٣ّْجّٜج 

ٙقز ثىْي٘ك ثىقٞجًٛ مضٌؽَز ىَضطيذجس ثىَقذز. ٝ٘ثيق كيٚ تُ ثىَقذز صضطيخ تُ صقؾٌ كِ ثىقٌْ يٜ تٍرً٘ 

ثىنيَز ٍِ ٍعْٚة. ثىعقٞورج ٗتُ مو لٌْ مٖيث ٕ٘ صٌٚف غٌٞ ٍْٞقٜ دنو ٍج يٜ
21
ٗٝيٕخ ثىفٞيْ٘ف ثىفٌّْٜ  

ج كْرروٍج ٝؤمررو ث١ٗى٘ٝررز ثىَطيقررز ى٢مرر٦  Totalité et infiniإَٝجّ٘ٝررو ىٞفْٞررجُ يررٜ ث٥صؾررجٓ ّفْررٔ يررٜ مضجدررٔ 

ٍْٗؤٗىٞز ث٣ّْجُ صؾجٓ تمٞٔ ث٣ّْجُ يٜ صفٌهٓج ٍِ ْٕج مجّش ينٌر تُ ٍؾجه ثى٘ثؽذجس ث١م٦لٞز ٝضؾجٍٗ ٍؾرجه 

ز.ثىقق٘  ثىقجّّ٘ٞ
22
ث٣صٞقٞرز )ث١م٦لٞرز( ثىنّ٘ٞرز ثىقجةَرز كيرٚ  ٗكيٞٔج ٝومو ث٣َٝجُ إىٚ ٍج َْٝٞٔ مج٠ّ ثىؾَجكز 

ل٘ثِّٞ ثىفٞٞيز ثىَقٞرز ٗثىٌَثكٞرز ىيقٌٝرز ث١ٙريٞز يرٜ ث٣ّْرجُج ثىَعْرٚ ثىققٞقرٜ ىيروِٝ ثىريٛ ٥ ٝؾرخ ميطرٔ 

ىضْيْل صذعجع ىقجكور )ىثصٞرز ىيْري٘ك( صنرُ٘ دجىنْٖ٘سج فٞظ ٝضق٘ه ث٣َٝجُ إىٚ ّي٘ك ٍوّٜ ٍذْٜ كيٚ ٍذوت كجً: ة

ُ  مّٜ٘ةج َٗٝنِ تُ ّؾو صٌؽَضٖج ث١م٦لٞز يٜ مو ث١هٝجُ:   ٦ٙفٞضُٖج يٜ ثى٘لش ىثصٔ ٦ٙفٞزَ لجّ٘

       ٕيث ٍؾَو ثى٘ثؽذجس: ٥ صعجٍو ثىغٌٞ دَج إىث كٍ٘يش دٔ آىَلة. ثىذٌثَٕجّٞزج ٍٖذٌٖثصج:  -

                                                           
19
-J Habermas, « Religion in public Sphere », trans: by Jeremy Gaines, European Journal of philosophy, Polity, 2006, 

p.   

ج يرٜ ييْرفز ثىروِٝج ٍقر٘ه ثىَقروُ درِٞ ث٣ٝروٝ٘ى٘ؽٞج ْابشياط ٔانًغؤنت انذٌٍُلت، انٕضلغ انلذًٌُ فلً انً خًلغ يلا بؼلذ انؼهًلاًَ ىمٌٓ كيٜ كذ٘ه ثىَقَوثٗٛج

     ج ٗ     ٗثىٞ٘ص٘دٞج ّٗؤثه ثىضعوهٝزج ٍؾَ٘كز ٍؤىفِٞج إٌٕثف ٗصقٌٌٝ ثىومضً٘ كيٜ كذ٘ه ثىَقَوثٗٛج ًٍْٖ٘ثس ٝفجفج
20

- Jean Mouttapa, Dieu et la révolution du dialogue, l’ère des échanges entre les religions, Paris, Albin Michel, 

     
21
 107ج ٗ انًشجغ َفغّتًِٗٗٝ ميٞفً٘هج  -

22
- Lionel Ponton, Philosophie des droits de l’Homme, de Kant à Lévinas, Vrin, 1990 



 

   

 

ج ٥ صعجٍو درٔ ٙرقذلج ٕريث ٍؾَرو ثىْرجٍُ٘ج ٗمرو ٍرج صذقرٚ ٕرٌٗؿة ةثىٖٜء ثىيٛ صذغٞٔ ٝق٘ه ثىضيَ٘ه: -

  31ثىضيَ٘هج ٕذجٟج ت

ّٗقٌت يٜ ث٣ّؾٞو: ةينو ٍج صٌٝوُٗ تُ ٝفعو ثىْجُ دنٌج ثيعي٘ث ٕيث تّضٌ تٝٞج دٌٖج ١ُ ٕيث ٕ٘ ثىْجٍُ٘ة  -

  -   إّؾٞو ٍضٚج 

ٌْ َفضَّٚ ُٝقِ  - ُِ تََفُوُم ٍِ ِٔ ٗٝق٘ه ثىٌّ٘ه كيٞٔ ثى٦ًْ: ة٥َ ُْٝؤ ِْ ج ُِٝقخُّ ىَِْْف ٍَ  ِٔ ة.خَّ ١َِِمٞ
23

 

- 

ثىضؾٌدرز ثىضجًٝنٞرز ىيَْريَِٞ يرٜ صؾْرٞو ثىضرودٌٞ يٜ ثىَؾجه ث٣ّر٦ٍٜ فر٘ه ّؾرجؿ تٗ يٖرو  ٝطٌؿ ثىضْجىه

م٦ه صودٌٞ ثىع٦لز دِٞ فٌٝز ث٣َٝجُ ٍٗفًٖ٘ ثىغ٘ثدش  ث١م٦لٜ ىيع٦لز دِٞ ثىَؾجه ثىْٞجّٜ ٗثىَؾجه ثىوْٜٝ ٍِ

صْرضطع دعرو ٗىر٘ػ يٞرجء ُ ٕريٓ ثىضؾٌدرز ىرٌ ج كيرٚ ثىعَرً٘ج إصْ ٌٞ ثىقٞجر ثىعجٍز. َٗٝنرِ ثىقر٘هتٗ  ثىعقوٝز ى٢ٍز

 ثىقوثعز ثىوْٝٞز دٚفضٖج تَّٚ ٌٍثفو ٗصؾيٞجس ثىقوثعز ثىْٞجّٞز.

دْرررذخ ثىضْرررجلٜ تٙرررذـ صررروثمو ثىَؾرررجه ثىررروْٜٝ ٗثىْٞجّرررٜ ٗثىقرررجّّٜ٘ ٍٚررروً ثّرررض٦ح ث١مررر٦  ىقرررو 

درررِٞ ثىذعرررو ثىفرررٌهٛ ٗثىعٌيرررجّٜ ىيضؾٌدرررز ث٣َٝجّٞرررز ّٗرررَٗ  ثىوٗىرررز ّقررر٘ ميرررق صطرررجدق درررِٞ ثىٖ٘ٝرررز ثىوْٝٞرررز 

 ٕٗنررريث تٙرررذـ ثىعقرررو ث٣ّررر٦ٍٜ كرررجؽَثع كرررِ صٌؽَرررز ٕرررنو مطجدرررٔثىََْٖٞرررز ٗثىضْ رررٌٞ ثىقرررجّّٜ٘ ٗثىْٞجّرررٜج 

  يقرررو ثىضيّْٞرررٜ يرررٜ دعررروٓ ث١م٦لرررٜ  تٛ ثىَطجىذرررز دقٌٝرررز ث٣َٝرررجُج إىرررٚ ٗثلرررع صذرررجهىٜ  تٛ ث٣َٝرررجُ دجىقٌٝرررز

صررررجًٝل ثىفنررررٌ ثىرررروْٜٝ يررررٜ ث٣ّرررر٦ً صٚررررً٘ثع ٥ تم٦لٞررررجع ى٤َٝررررجُج ثًصررررذ٠ دَفٖررررً٘ ثىْررررْز ٗثىؾَجكررررز ٙررررْع 

ج ر ث٣ّررر٦ً ٗصنفٞرررٌٍٓرررِ هثةرررٌٍٗق٘ىرررز ثىفٌلرررز ثىْجؽٞرررز ٗثىفرررٌ  ثىٞرررجىزج ٍَرررج ٝذرررًٌ فرررق إلٚرررجء ثىَنرررجىر 

 ؽَءثع ٍِ ثىَعيً٘ ٍِ ثىوِٝ دجىًٌٞٗر.ييٙذـ ث٣مٌثٓ يٜ ٍؾجه ث٣َٝجُ 

َقْرررز ثىضؾٌدرررز ث٣َٝجّٞرررز يرررٜ ثىضرررجًٝل ثىررروْٜٝ ثٍضررروثهثع ى ثىعٌدرررٜ ث٣ّررر٦ٍٜ لرررو ٕرررنوٗٝذررروٗ تُ ثىقجٝرررٌ 

ثىغ٘ثدررررش ثىضؾٌدررررز ثىضجًٝنٞررررز ىيَْرررريَِٞ يررررٜ صنيٞرررق ثىع٦لررررز دررررِٞ فٌٝررررز ث٣َٝررررجُ ٍٗفٖررررً٘ ى٤ّررر٦ً ٗيٖررررو 

ىررٌ ٝقرروط ثىفنررٌ ثىرروْٜٝ ث٣ّرر٦ٍٜ كَيٞررز ث٥ّضقررجه إىررٚ ٍؾررجه ث٣َٝررجُ ثىَفضرر٘ؿ تٗ تمرر٦   ثىعقوٝررز ى٢ٍررزج إى

٥ صرررررَثه ث١ًع٘ىٗمْرررررٞز ث٣ّررررر٦ٍٞز صَرررررجًُ ثى٘ٙرررررجٝز كيرررررٚ ٍؾرررررجه ث٣َٝرررررجُ ٗصنٞرررررع  فٞرررررظ، ث٣َٝررررجُ

َْٞرررز ثىؾَجكرررز. ٗغجىذرررجع ثىضؾٌدرررز ث٣َٝجّٞرررز ىضٚرررً٘ثصٖج ثىَعٞجًٝرررزج صرررٌيٜ ٍفٖرررً٘ ثىفرررٌه ثىَرررؤٍِ ٗصنرررٌُ ٕ

فَجٝرررز ٗفرررور ثىقرررجّّٜ٘ ٗثىَعضقرررو ث٣َٝرررجّٜ ثكضَرررجهثع كيرررٚ ٍق٘ىرررز  -ثىضطرررجدق درررِٞ ثىَؾرررجه ثىْٞجّرررٍٜرررج ٝرررضٌ 
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    ج ٗ     ج هثً ٌّثُ ىيٌْٖج صِّ٘ ػٍال هللا أفكاس جذٌذة فً ػاللت انًغهى ٌُفغّ ٔباألخشٌٍٍقَو ثىطجىذٜج  -



 

   

 

٥ صررررَثه ثىقرررر٘ثِّٞ صررررٌيٜ ث٥كضررررٌثف دجىطررررجدع ثىرررروْٜٝ ىيضؾٌدررررز ثىَرررريٕخ ٗث١ٍررررِ ثىْٞجّررررٜ ٗثىرررروْٜٝج دررررو 

ّرررؤثه ث٥ّفٚرررجً ٍَرررج ٝطرررٌؿ ج ٗثىْٞجّرررٞز ث٣َٝجّٞرررز ىرررذعٜ ثىؾَجكرررجس صقرررش ىًٝعرررز فَجٝرررز ثى٘فرررور ثىوْٝٞرررز

٥ ٍثىرررش  مَرررج تُ فٌٝرررز ثىضفنٞرررٌ ٗثىضعذٞرررٌج دٚرررفضٖج ٍَجًّرررز إَٝجّٞرررزجث١م٦لرررٜ ىيعقرررو ث٣ّررر٦ٍٜ ٗصٖجيضرررٔ. 

 صنٞع ىَق٥٘س ثىْ جً ثىعجً تٗ ٍقجدئ ثىفقٖٜ ةثىَعيً٘ ٍِ ثىوِٝ دجىًٌٞٗرة.

 انُضػت انشًٕنٍت ٔاعخؼصاء األخالق انذٌٍُت: ـ

ٕررررنو ثىضررررٌثد٠ دررررِٞ ثىَؾررررجه ثىْٞجّررررٜ ٗثىَعضقررررو ث٣َٝررررجّٜ عجدضررررجع ٍررررِ ع٘ثدررررش ثىوٗىررررز ث٣ّرررر٦ٍٞزج إى ٥ 

ٍثىررش تغيررخ ٕرريٓ ثىرروٗه ثىعٌدٞررز ث٣ّرر٦ٍٞز كررجؽَر كررِ ثىرروم٘ه يررٜ ثىقوثعررز ثىوْٝٞررز ٗثىْٞجّررٞز ٍررِ مرر٦ه 

عضقرررو ث٣َٝرررجّٜ  كقيْرررز تم٦لٞرررز ثىع٦لرررز درررِٞ ثىَؾرررجه ثىررروْٜٝ ٗثىْٞجّرررٜج ٗيٚرررو ثىَؾرررجه ثىْٞجّرررٜ كرررِ ثىَ

ٝعضقرررو ثىنغٞرررٌ ٍرررِ ثىذرررجفغِٞ ىرررٌ صْٞرررؼ دعرررو إىرررٚ فرررو ٝؾعيٖرررج لرررجهًر كيرررٚ ث٥ّرررضغْجء كرررِ ثىررروِٝ. ٗيٖرررٜ 

ثىغرررٌدِٞٞ تُ ث٣ّررر٦ًج كنرررِ ثىَْرررٞقٞزج ٝضٞرررَِ ٍذررروت ٕرررَ٘ىٞجع ٥ َٝنرررِ تُ ٝضعرررجٝٔ ٍرررع ٍذررروت ثىعيَجّٞرررزج 

ثىؾَجكررز ثىٌٗفٞررز ٗثىْٞجّررٞز دْٞ٘ٝررجع دررِٞ ٍررج ٕرر٘ ٥ٕرر٘صٜ ٍٗررج ٕرر٘ ّٞجّررٜ ٖٗٝرروف إىررٚ صيّررِٞ ةيٖرر٘ ٝررٌد٠ 

ىيَْرريَِٞة
24

ٟغٞررجُ ٕرررجؽِ ص٘فٞررو ث١ٍررز ّٗرررٞطٌر ثىَْطررق ثىٖ٘ٝرررجصٜج ٍَررج ٝفْرررٌ 
25

كيرررٚ كَررق ثىضؾٌدرررز  

صْرررضوكٜ ثىوٗىرررز ث٣ّررر٦ٍٞز فنرررٌ ثىٖرررٌٝعز ثىضرررٜ ٝرررضٌ يَٖٖرررج مق٘ثكرررو عجدضرررز ٗتٍىٞرررزج ٗثىضرررٜ صَرررش . ٗث٣َٝجّٞرررز

صقْرررَٞجس ثىَرررؤٍِ ٗثىنرررجيٌج هثً ث٣ّررر٦ً ٗهثً صٌؽَضٖرررج صجًٝنٞرررجعج يَٞرررج ٝنررر٘ إٕرررنجىٞز ث٣َٝرررجُج ٍرررِ مررر٦ه 

. ٥ٗ صررررَثه تغيررررخ ٕرررريٓ ثىرررروٗه صعضذررررٌ ث٣َٝررررجُ لٞررررٞز ثّضَررررجء ٥ ًؽعررررز يٞررررٔ ثىقررررٌحج ٗثىرررر٥٘ء ٗثىذررررٌثء

ىيؾَجكرررز ث٣ّررر٦ٍٞزج ٗصَٞرررَ درررِٞ ٍ٘ثْٟٖٞرررج كيرررٚ تّرررجُ َّررر٠ ٍرررِ ث٣َٝرررجُ صعضذرررٌٓ ثى٘فٞرررو ثىررريٛ ٝ٘ثيرررق 

 ثىٌَّٜ.ثىعقٞور ث٦ّ٣ٍٞز ثىٚقٞقزج تٗ ٍيٕخ ثىوٗىز 

مجّرررش لٞرررٞز ثىرررٌهر  يرررٜ ٕررريث ثىْرررٞج ج ّفٖرررٌ إٕرررنجىٞز فنرررٌ ثىرررٌهر ٗث٥ّرررضعَجه ثى٦تم٦لرررٜ ىيررروِٝج فٞرررظ

ى٦ّررررضعَجه ٗث٥ّررررضغ٦ه ثىْٞجّررررِٞٞ ٍررررِ تؽررررو صٚررررفٞز ثىَنررررجىفِٞ تٗ  -٥ٗ صررررَثه -صنٞررررعلٞررررٞز ّٞجّررررٞزج 

ثىنٚرررً٘ ثىْٞجّرررِٞٞج مَرررج ٝضرررذِ ىىرررل ٍرررِ مررر٦ه دعرررٜ ث١ٍغيرررز ميفَرررو درررِ ّٚرررٌ ثىنَثكرررٜ ثىررريٛ لضيرررٔ 

ثٍٟررروٛج ٗىْرررجُ ثىررروِٝ ثىنطٞرررخج ثى٘ثعرررق درررجا دقرررو ثىرررٌهر يرررٜ ٍْررريىز ميرررق ثىقرررٌآُج ٗث١ٙررر٘ىٜ ٗثىَرررضنيٌ 

ٔج ٗغٞررٌٌٕ مغٞررٌ. ٗلررو لررجً ثىعيَررجء دجىََجٕررجر دررِٞ ثىذغررٜ ٗثىررٌهرج ٍَررج ّْٞررَـ دقَررع ٗثىقرر٦ػج ٍٗقَرر٘ه ٟرر
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   ج ٗ      ثىوثً ثىذٞٞجءج ًٍْٖ٘ثس ٍقوٍجسجصٌؽَز: ٍقَو ثىٚغٌٞ ؽْؾجًج ج انغٍاعً ٔانذًٌُ فً انً ال اإلعاليًٍقَو ثىٌٖٝر ثىفٌؽجّٜج  -

-
25

  - ج ٗ ٗ     ج هثً ثىَعٌيز ىيٌْٖج يٍ ٔجِٕ انخالف ٔاالخخالف فً اإلعالو، بٍٍ األيظ ٔانٍٕويٍ٘ٛ ثىذوٗٛج  



 

   

 

ثىغررً٘ثس ثىٖررعذٞز مغررً٘ر ثىَّرر٘ػ ٗثىقٌثٍطررزج ٗلررو لجٍررش ثىنغٞررٌ ٍررِ ثىرروٗه ث٣ّرر٦ٍٞز يررٜ ثىعٚررٌ ثىقرروٝظ 

دج٥ّضنوثً ثىْٞجّٜ ىقنٌ ثىٌهر.
26
 

 ً نهؼمم اإلعاليً:االصدٔاجٍت انًشجؼٍت حٕل حشٌت اإلًٌاٌ أٔ االَفصاو األخالل ـ

 ثيٕر تُ ٕرل ٥ٗ ٗثىَعضقروج ث٣َٝرجُ قٌٝرزى ثّضٖجمرجع  ث١مغرٌ ٕرٜ ث٣ّر٦ٍٞز ثىروٗه تُ إىرٚ ثىوٗىٞز ثىضقجًٌٝ صٌٖٞ

 ثىعٌدرٜةج ةثىٌدٞرع فرٌثك لذرو مٚ٘ٙجع  ث١ّ َزج ٍِ ىينغٌٞ ثى٦هَٝقٌثٟٞز ثىطذٞعز صوثمو يٜ صفٌْٞٓ ٝؾو ثى٘ٝع

 مَرج ثىوْٝٞرز ثىقٌٝرز ٍذرجها ٍرع ثىضروثمو ٕيث ٝضْجلٜ فٞظ ث٦ّ٣ٍٞز(ج ثىٌٖٝعز )تهدٞجس ثىوْٜٝ ثىضفٌْٞ ٍِ ٠َّ ٍع

ٗدقٌٝز ث٥كضقجه ٗدجىَْجٗثر دِٞ ثىَ٘ثِْٟٞ  دجىقٌٝز ثىوْٝٞز جع ٕنيٞثىوّجصٌٞ ثىعٌدٞز  صقٌٗ مّ٘ٞجع. كيٖٞج ٍضعجًف ٕٜ

ج يرٜ ثى٘لرش ّفْرٔج  ّ٘ ٗثىٖرٌٝعز  تُ ث٣ّر٦ً ٕر٘ هْٖٝرج ثىٌّرَٜكيرٚ دغٜ ثىْ ٌ كرِ هٝرجّضٌٖج ىنرِ تغيذٖرج ٝرْ

ث٦ّ٣ٍٞز ٕٜ ثىَٚوً ثىٌةِٞ ىيضٌٖٝعج ٗتُ ثىق٘ثِّٞ ٥ ٝؾخ تُ صضعجًٛ ٍعٖج. ٗدْرذخ ٕريٓ ثىع٦لرز ثىَيضذْرز 

ٍفًٖ٘ ث١ٍز ٗثىوٗىزج ٝعٞٔ ٍفًٖ٘ ث٣َٝجُ يٜ ثىَؾجه ث٦ّ٣ٍٜ صقش صًٚ٘ ٥تم٦لرٜ ىيضؾرجًح ث٣َٝجّٞرزج  دِٞ

 فٞظ ٝعضَو ث٣مٌثٓ ثىَذجٌٕ تٗ غٌٞ ثىَذجٌٕ. 

نزا ٌؼخمذ أَٓا حمخشح حهٕالً ٔلٕاػذ َٓائٍت غٍش لابهت نهخغٍٍش، كًلا أَٓلا ، ٗصٌصذ٠ ثىٌٖٝعز دٌَؽعٞز ثى٘فٜ

ٔحفشض ػهٍّ لٕاػذ َٓائٍلت  مٞ٘كجع مج٦ٍع يٜ مو ل٘ثكو ثىقٞجر ٍج هثً ث٦ّ٣ً هْٝجع ٗهٗىزجحفشض ػهى انًغهى 

مَج صٚذـ فٌٝز ثىوم٘ه يٜ ث٣ّر٦ً ٍطيقرز. تٍرج فٌٝرز  ثّضَجءع ٥ ًؽعز يٞٔ ى٢ٍز ٗإ٥ صق٘ه ثىَْيٌ إىٚ ٌٍصوجٔ

 لاً يٍ ثُائٍت انًتيٍ ٔانكلافش،ٔألَٓا حخؤعظ اَطال ،ثىنٌٗػ ٍِ ث٦ّ٣ًج يَق ً٘ر صَجٍجع ٗىثس ك٘ثلخ ٗمَٞز

٥ صعْرٜ تٗ ٍرِ ٝرضٌ ثكضذرجًٌٕ مريىلج ثىوْٝٞرز دجىْْرذز ىغٞرٌ ثىَْريَِٞج  ٗصفٌٛ ينٌر ثىذٌثء ٍِ ثىنفّرجً  يجىقٌٝرز

اإلًٌللاٌ بانًؼخمللذ ٔيًاسعللت انشللؼائش انذٌٍُللت دٌٔ انحللك فللً  ثىَْررجٗثر يررٜ ثىققرر٘  ٗثى٘ثؽذررجسج دررو يقرر٠ فٌٝررز

 ء يٍ انحشٌت انذٌٍُت.انذػٕة ألدٌآَى، ٔانزي ْٕ جض

 انً ال انخطبٍمً: انخٓافج األخاللً نمٕاٍٍَ اإلًٌاٌ فً لٕاٍٍَ انذٔل انؼشبٍت اإلعاليٍت ـ

٥ صقض٘ٛ تغيخ ثىَْجٌٟ ثىؾْجةٞرز ىيروٗه ث٣ّر٦ٍٞز كيرٚ إٕرجًر ىقنرٌ ثىرٌهر دجّرضغْجء ثىقرجُّ٘ ثىْر٘هثّٜ  -

ؽٖجًثع مٌٗؽٔ ٍِ ث٦ّ٣ً دق٘ه تٗ يعو دِّٞ. ْٗٝضضجح ٝوِٝ ةثىوك٘ر ىينٌٗػ ٍِ ٍيز ث٦ّ٣ً تٗ ٍِ ٝ ٌٖ يٛ ثى

ةج ٗثىقرجُّ٘ ثىؾَثةرٜ ثىعٌدرٜ ثىَ٘فرو ثىريٛ ىَور ٍعْٞز ٍِ ٌٟف ثىَقنَز ٗيٜ فجىز ًيٞٔ ٝقنٌ كيٞٔ دج٣كوثً

ج تٗ ٝ٘ٝـ تُ ثىٌَصو ٕ٘ ثىَْيٌ ثىٌثؽـ كِ هِٝ ث٦ّ٣ً ىمرٌثع مرجُ تً تّغرٚ دقر٘ه ٙرٌٝـ تٗ يعرو لرجٟع ثىو٥ىرز

ةٝعجلرخ دج٣كروثً إىث عذرش صعَروٓ ٗتٙرٌ دعرو ًّرئج تٗ ثىروِٝ ث٣ّر٦ٍٜ تٗ فرٌف ثىقرٌآُ كرِ لٚرو  ّخ ف تٗ
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ثّضضجدضٔ ٗإٍٖجىٔ ع٦عز تٝجًة.
27
ًغٌ تُ ثىقجُّ٘ ثىٌَٚٛ ٥ ٝضقوط كِ كق٘درز ث٣كروثً يرٜ فجىرز ثىرٌهرج إ٥ تُ ٗ 

ٌصرو ٥ َٝنْرٔ تُ ٝضرَٗػج ٗإُ مرجُ ث٥ًصوثه كِ ثىوِٝ ث٦ّ٣ٍٜ ْٝضضذع ّضجةؼ تٕذٔ ٍج صنرُ٘ ةدَر٘س ٍروّٜ  يجىَ

ج ٥ َٝنْرٔ ثىقٚر٘ه )فجىرز ثىرومضً٘ ّٚرٌ فجٍرو تدر٘ ٍٝرو ٍٗٗؽضرٔ(ٍضَٗؽجع يٞؾخ كيٞٔ تُ ْٝفٚو كرِ ٍٗؽضرٔ 

كيٚ تًٗث  إعذجس ثىٖ٘ٝزج ٍَج ٝقٌٍٔ ٍِ مغٌٞ ٍِ فق٘لٔ ث١ّجّٞز ٗثىًٌٞٗٝز ىيقٞرجر. ىٖريثج يرئُ ٍرِ ٌٝصروُٗ 

ة.مٜ ٝعٖٞ٘ث إَٝجٌّٖ د٦ًْ كِ ث٦ّ٣ً ٝؾخ كيٌٖٞ ٍغجهًر ديوثٌّٖ
28
ٗلو ٍْع ثىقٞجء ثىٌَٚٛ ثىَْٞقِٞٞ ثىيٛ  

ثكضْق٘ث ث٦ّ٣ً ٍِ ثىٌؽ٘  ىروٝجّضٌٖ ث١ٗىرٚج ١ُ ْٕرجك ةيجًلرجع مذٞرٌثع درِٞ فٌٝرز ث٥كضقرجهج ٕٗرٜ ٍنف٘ىرز ٗدرِٞ 

ثىض٦كخ دجىضْقو دِٞ ثىوٝجّضِٞة
29

 ج ٗثىيٛ ٖٝنو كيٚ فو صعذٌٞٓ ّقٞجع ىيوّضً٘ ٗثىْ جً ثىعجً. 

 ثىفقٖرجء تؽَرعكنِ ثىَ٘ثْٟزج صفٜٞ ثىٌٖٝعز إىٚ ثىضََٞٞ دِٞ ثىْجُ دْذخ ثىَعضقو ثىوْٜٝ ٗث٣َٝجُ  يقرو  -

دَْٞج َُْٝـ ىيَْيٌ دجىَٗثػ دغٌٞ ثىَْريَز. ٗثفرضفع تٕرو ثىنضرجح  ٌٍصوثسج ثىَْيَِٞ دغٌٞ ثىَضَٗؽجس ثكضذجً كيٚ

قو مجّ٘ث ٝنٞعُ٘ ى٘ٝع صََٞٞٛ ثؽضَجكٜ ٗلجّّٜ٘ج دَعضقوثصٌٖج ىنِ ثىفقٔ ؽعيٌٖ ٍ٘ثِْٟٞ ٍِ ثىوًؽز ثىغجّٞز  ي

فَو ك٦ٍجس ص ٌٖ ثّضَجءٌٕج ٍْع صٚوًٌٕ ثىَؾرجىِج  ٗىََجًّجس ٍْٖٞز صيمٌٌٕ دوّٗٞضٌٖج ٍغو إؽذجًٌٕ كيٚ

٥ ٝذوىُٗ دجىْر٦ً ٥ٗ َٝثفَرُ٘ ثىَْريَِٞ يرٜ ثىطٌلرجسج درو ٝيؾرؤُٗ ىٞرّٞق ثىطٌلرجس.
30
ٕنريث صَرش ٙرٞجغز  

ثىَْريَِٞج  ًغٌ صيِّٞ ثىقٌآُ ىٖجج فٞظ تّْرش ل٘ثكرو يقٖٞرز صَرِ دقٌٝرز غٞرٌ ةثىٌٖٝعز ٝو فٌٝز ثىٌَٞٞج

ًغٌ تُ ثىقٌآُ ٌٝيع ٍِ ٕيُ ثىٖٞ٘ه ٗثىْٚجًٙة.
31
  

كؾَ ثىعقو ث٦ّ٣ٍٜ كِ ثىض٘يٞرق درِٞ ثىَطجىذرز دقٌٝرز ث٣َٝرجُ ٗث٣َٝرجُ دقٌٝرز ث٣َٝرجُج ييٙرذـ كقر٦ع  -

٘لٌٖ ثىوْٝٞزج ٍْٖج فق ثىوك٘ر ى٦ّ٤ً ىنٌْٖ ٌٝيُٞ٘ ٕريث ثّفٚجٍٞجعج فٞظ ٝطجىخ ثىَْيَُ٘ يٜ د٦ه ثىغٌح دقق

ٗصَْع تغيخ ل٘ثِّٞ ثىروٗه ث٣ّر٦ٍٞز ثىضذٖرٌٞ يرٜ هٗىٖرج دٚرفضٔ صقٌٝٞرجع كيرٚ ثىقق ىغٌٞ ثىَْيَِٞ يٜ ديوثٌّٖ. 

ثىفضْز ٍٗكَكز ىغ٘ثدش ث١ٍزج يٜ فِٞ صَْـ ىيوكجر دٌْٖ ث٦ّ٣ً يٜ مو د٦ه ثىغٌحج ٍَج ٖٝنو ثّضٖجمرجع ىقٌٝرز 

ثىضوِٝ ٗغٞجدجع ى٦ّْؾجً ثىفنٌٛ ٗث١م٦لٜ دٖيُ لٞٞز ثىوك٘ر ىيَعضقو ثىضٜ ٕٜ ؽَء ٍِ فٌٝز ثىَعضقو ٗث٣َٝجُ. 

ٗصؾوً ث٣ٕجًر تٝٞجع إىٚ تُ ثى٘ٝرع ثىقرجّّٜ٘ ىغٞرٌ ثىَرؤٍِْٞ تٗ ثىَيقروِٝج ٗثىريِٝ ٥ صضٞرَِ ثىقر٘ثِّٞ ثىعٌدٞرز 

ُ٘ ثىقْذزج ْٗٝ٘ ثىفقٔ ثىضقيٞوٛ كيٚ لضيٌٖ ٗفٌٍرجٌّٖ ٍرِ ٍ٘ثه مجٙز دٌٖج ىنِ َٝنِ ٍضجدعضٌٖ لجّّ٘ٞجع دجٌّ لجّ

 .فق ثىَعضقو
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     ج ثىؾَء ت١ٗهج ؽجٍعز ثىوٗه ثىعٌدٞزج ث٣هثًر ثىعجٍز ىيٖؤُٗ ثىقجّّ٘ٞزج انًزكشة انخٕضٍحٍت نهمإٌَ ان ضائً انؼشبً انًٕحذ 
28

- Awad Sami. Aldeeb Abu-Sahlieh, Le changement de religion en Egypte, Broché, 2013 (texte introductif) 

-
29

 ثىوثةٌر ث١ٗىٚ دٌةجّز ثىَْضٖجً ٍقَو ثىقْْٜٞ 24/4/2007فنٌ ٍقنَز ثىقٞجء ث٣هثًٛ ًٝ٘ ثىغ٦عجء  
30

  1999ج ٌٍمَ ثىقجٌٕر ىوًثّجس فق٘  ث٣ّْجُ جانخكفٍش بٍٍ انذٌٍ ٔانغٍاعتثّ ٌ ٍقَو ِّٝ٘ج  -
31
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ثىعوٝو ٍِ ثىوٗه ث٣ّر٦ٍٞز ىثس ثىَريٕخ ثىْرْٜج يرٜ صٖرٌٝع صَٞٞرَٛ ٝرو ث١ليٞرزج تٍج دجىْْذز ىيٖٞعزج يئُ 

صعرٌٛ مَرج صٌيٜ ث٥كضٌثف دقق٘لٌٖ ثىوْٝٞز ٍَٗجًّز ٕعجةٌٌٕ كيْجع تٗ ٌّٖ ثىَيٕخ ثىٖرٞعٜ ٗثىضعٌٝرر درٔ. 

ثىقٌآُّٞ٘ج مٚ٘ٙجع لذو ةثىٌدٞع ثىعٌدٜةج يٜ ٌٍٚ دٚفز مجٙرزج ى٦كضقرجه ٗثّضٖرجك فٌٝرز ثىضعذٞرٌ ٗثىَعضقرو 

ج ٌ  ٍْقٌف  ثىٖرٞل ٍقَر٘ه كجٕرً٘ ٗمٞرو  مَج تٙروً ثىوْٜٝ ٍِ ٌٟف ث١ؽَٖر ث١ٍْٞز ىيوٗىز دضَٖز ثىضٌٗٝؼ ىفن

 ٌٕج ىنرٌّٖ٘ ْٝنرٌُٗ ٍعيٍ٘رجع ٍرِ ثىروِٝ دجىٞرًٌٗر ت٥ ٕٗر٘ ثىْرْزثىقرٌآِّٞٞ ٗثًصروثه ث١ٌٍٕ ثىْجدق يض٘ٙ دنفٌ 

 ٗهًٕٗج يٜ ثىضٌٖٝع.

ْٝنٌ ٍج ٕر٘ ٍعيرً٘ ٍرِ  ىنّ٘ٔ ثىَيز كِ مٌٗؽجع  ٗثكضذجًٓ ثىذٖجةٞزج ٍيٕخ صنفٌٞ كيٚ ثىَْيَِٞ كيَجء ٗتؽَع

دٌهر ٍعضْقٜ ثىذٖجةٞزج ٕٗروه كيَرجء  يض٘ٙ تٙوًٗمجُ ث١ٌٍٕ لو  ث١هٝجُ. مجصٌ ٕ٘ ث٦ّ٣ً تُ ثكضذجً كيٚ ثىوِٝج

ٍٚرٌج كيرٚ غرٌثً درجلٜ ثىروٗه  صعضرٌف ٥ٗث١ٌٍٕ تُ ثىقجهٝجّٞز ٗثىذٖجةٞز ٟ٘ثةر ٕجىر ٗمجًؽرز كرِ ث٣ّر٦ً. 

دجىوٝجّجس ثىض٘فٞوٝز  تٛ ثىٖٞ٘هٝرز ٗثىَْرٞقٞز ٗث٣ّر٦ً. ٗٝفْرٌ كر٘ثه تدر٘ ّرٖئ مٞرر ٖٝرنو ٕريث ث٦ّ٣ٍٞزج إ٥ 

جع دقق٘  ّْ تمغرٌ ٍرِ ع٦عرز آ٥ف دٖرجةٜ ثىريِٝ ٕرٌ تفٞرجء تٍر٘ثس ٝعرجُّ٘ ٍرِ ثىضَٞٞرَ كيرٚ مرو  ثى٘ٝع ثىقجّّٜ٘ ٍ

ثىَْض٘ٝجس.
32.
مَج ٙوً لٌثً ًةِٞ ثىؾًَٖ٘ٝز ثىٌَٚٛ ث١ّذق ؽَجه كذو ثىْجٌٙ دقو ثىَقجيو ثىذٖجةٞز ّرْز  

ٗ تُ صنرُ٘ ٍّولرز ج ٗفنَش ثىَقنَز ثىوّضً٘ٝز ثىعيٞج ديُ ثىذٖجةٞز ىْٞش هْٝجع َّجٗٝجع ٍعضٌيرجع درٔج ٥ٗ صعرو1960

ٝؾرخ كيرٚ ثىذٖرجةٜ تُ ٝنضرجً درِٞ ثكضْرج  ث٣ّر٦ًج يثج ٗإىقرجهثعج ٗتُ ثىوّرضً٘ ٥ ٝنفرو فٌٝرز إلجٍرز ٕرعجةٌٌٕ. ىر

ثىَْٞقٞز تٗ ثىٖٞ٘هٝزج تٗ َٝرجًُ كقجةروٓ دعٞروثع كرِ ثىَؾرجه ثىعرجً هُٗ فرق يرٜ ثىضذٖرٌٞ دٖرجج ٍرج هثً تّٖرج صٖرنو 

صقضٚرٌ  ٌّرَٜ ٕر٘ ث٣ّر٦ً(. ٗفضرٚ يرٜ ثىوّرضً٘ ثىَٚرٌٛ ثىؾوٝرو)تٛ مرُ٘ ثىروِٝ ثى مطٌثع كيرٚ ثىْ رجً ثىعرجً

 ثىقٌٝز ثىوْٝٞز كيٚ ث٦ّ٣ًج ثىَْٞقٞز ٗثىٖٞ٘هٝز.

 يحُت انخفكٍش، عهطت ان ٓم انًمذط أٔ ال أخاللٍت انؼمم انالْٕحً انًغهك:  ـ

 ث٣َٝجّٞررز ىيضؾٌدررز ثىَفضرر٘ؿ ثىطررجدع دررِٞ ٙرروثً صررجًٝل ٕرر٘ ث٣ّرر٦ً صررجًٝل ثىفنررٌ ثىرروْٜٝ يررٜ إُ ثىقرر٘هج َٝنررِ

مرو تَّرجٟ تٙرذقش  فٞرظ دَٖرٌٗكٞضٔج صَروٕج ّٞجّرٞز ىْريطز صْضْو ٗثىضٜ ثىوْٝٞزج ى٢ًع٘ىٗمْٞز ثىَغيق ٗثىطجدع

٥ ثىقٌثءثس ىيَضُ٘ ثىوْٝٞزج مَج ثىق٘ثٕٜج ٍْؾّ٘ز هثمرو ثىَْطٞرز ثىْٚرٞز تٗ ثىْرٞجػ ثىروٗغَجةٜ ثىَغيرق. ٗىعرو 

تّٔ ٝؾعو مو ث٣ٍنجّٞجس ثىضؾوٝوٝز ٗث١م٦لٞز صقذع يٜ ثى٦ٍفنرٌ  يٖر٘ ةٌٝصنرَ كيرٚ تم٦لٞز ٕيث ثىعقو صنَِ يٜ 
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عْجةٞز ٝوٝز كجهر ٕٜ ّ جً ٍرِ ث٣َٝرجُ تٗ ثىعقجةرو ّٗ رجً ثى٦إَٝرجُ ٗثى٦كقجةرو... ٗىريىلج يٖرٜ صرومو يرٜ هثةرٌر 

ٌثمٌ دًٌَٗ ثىٍَِ ٗث١ؽٞجه كيٚ ٕٞتز ٥ ٍفنٌ يٞٔة.ثىََْ٘  ثىضفنٌٞ يٞٔ تٗ ثىَْضقٞو ثىضفنٌٞ يٞٔج ٗصض
33
 

ىقررررو كررررٌف صررررجًٝل ث٣ّرررر٦ً ٍقْررررز ثىعٖررررٌثس ٍررررِ ثىَفنررررٌِٝ ث١فررررٌثً ثىرررريِٝ صعٌٝرررر٘ث ى٦ٝررررطٖجهج 

١ّٖرررٌ ثمضرررجًٗث ١ّفْرررٌٖ ٌٟٝقرررجع مجٙرررجع ى٤َٝرررجُ تٗ يٖرررٌ ثىع٦لرررز درررجاج ٍفنرررٌُٗ ثصَٖررر٘ث دجىَّولرررز ٗث٥دضررروث  

 ثدرررِ صعرررٌٛ ىيوٗىرررزج ًّرررَٞز كقٞرررور إىرررٚ ث٥كضرررَثهًر. يعْررروٍج صقررر٘ه ٗإّنرررجً ثىَعيرررً٘ ٍرررِ ثىررروِٝ دجىٞرررٌٗ

 مَؤّْررررز ثىضفضررررٞٔ صيّررررِٞ صررررٌ مَررررج ثىَعضَىررررٜج ثىَرررريٕخ ثكضْررررج  كيررررٚ ٣ؽذررررجًٓى٦ٝررررطٖجه  ٗغٞررررٌٓ فْذررررو

 دجىذرررو  ثىَضَٖرررِٞ ٍرررِ ٗغٞرررٌٌٕ ٗثىٖرررٞعز ثىَعضَىرررز تٙرررذـ ىىرررل دعرررو عرررٌ ث٥كضرررَثهج ٍعجًٝرررٜ ٝرررو ًّرررَٞز

ج إ٥ تُ ٍقْرررز ث٣َٝرررجُ صؾْررروس يرررٜ ٕرررنيٖج ًّرررَٞز ىعقٞرررور فْذرررو ثدرررِ ٍررريٕخ صقررر٘ه دعرررو ى٦ٝرررطٖجه ٝرررقجٝج

ثىررريٛ لضيرررٔ ثىنيٞفرررز ثى٘ثعرررقج إى لطعرررش ًؽررر٦ٓ عرررٌ ث١مغرررٌ ٍيّرررجٗٝز ٍرررِ مررر٦ه ٍقْرررز ثىَضٚررر٘يزج مرررجىق٦ػ 

مرررو ىىرررل دْرررذخ ٙرررٞجغضٌٖ  جثىررريٛ تٍرررٌ دقضيرررٔ ٙررر٦ؿ ثىررروِٝ ث١ٝررر٘دٜٗثىْرررًٌٖٗهٛ لطرررع ًتّرررٔ عرررٌ تفرررٌ ج 

ِ ثىٖررٌٝعز إىررٚ ثىققٞقررز ٍٗررِ ثى ررجٌٕ إىررٚ ثىذررجِٟ ٍٗررِ ّرريطز ثىْررير إىررٚ ٥ ىفٖررٌ ؽوٝررو ى٤َٝررجُ ْٝضقررو ٍرر

 صْجٕٜ صؾٌدز ثىقخ ٗث٥صقجه ث٣ىِٖٞٞ.

ٗيررررٜ ثىعٚررررٌ ثىقرررروٝظج صررررٌ إفٞررررجء لررررجُّ٘ ثىقْررررذز ثىرررريٛ ٝعطررررٜ ثىقررررق ١ٛ ٍرررر٘ثِٟ يررررٜ ثىَضجدعررررز 

ِّ دغجدرررش ٍرررِ ع٘ثدرررش ث١ٍرررز ٗثىررروِٝ ٗثٍهًثء ةثىقرررٌٞ  ثىٚرررقٞقزةج ثىقٞرررجةٞز ٝرررو ٍررر٘ثِٟ آمرررٌ دضَٖرررز ثىَررر

مَرررج ثٍهثه كررروه ثىَفنرررٌِٝ ةٝرررقجٝج ثىْررريطجس ثىْٞجّرررٞز ثىررر٦ هَٝ٘لٌثٟٞرررز ٗثىعيَرررجء ثىَقرررجي ِٞ ثىٌثيٞرررِٞ 

ثىقذرررر٘ه دئّرررر٦ً ّقرررروٛج ٍغررررو كيررررٜ كذررررو ثىررررٌثٍ ج ٟررررٔ فْررررِٞج فجٍررررو تدرررر٘ ٍٝرررروج ٍقَررررو إلذررررجهج ٗيٞررررو 

صررٌ ثٝررطٖجهٌٕ ٗثىضٖررٌٖٞ دٖررٌ. ىقررو  ثىٌفَررجُج ٍٗقَررو ٍقَرر٘ه ٟررٔ ثىرريٛ صررٌ إكوثٍررٔ يررٜ ثىْرر٘هثُج ؽَٞعررجع 

ٗثؽٖررر٘ث إٕرررنجىٞز ثىقوثعرررزج ٗىنرررِ ثىَؤّْرررجس ثىوْٝٞرررز ٗثىْٞجّرررٞز صرررٌيٜ ثىَرررِ دوٝجّرررز ثىْرررير ثىٚرررجىـة.
34
 

درررجىنٌٗػ كرررِ ٍيرررز ث٣ّررر٦ً دْرررذخ إّنرررجًٌٕ ىيْرررْزج ٗصَرررش إهثّرررز يفرررٜ ٍٚرررٌ ٍرررغ٦عج ٝرررضٌ ثصٖرررجً ثىقرررٌآِّٞٞ 

ُ٘ ثىَٚرررٌٛ يٚررر٥٘ع صقرررو ٍرررِ فٌٝرررز ثىضفنٞرررٌ دعٞرررٌٖ دضَٖرررز إيْرررجه ث٣ّررر٦ً ٗثٍهًثةرررٔ. ٗٝقضررر٘ٛ ثىقرررجّ

صقرررش ىًٝعرررز صؾْرررخ ةإعرررجًر ثىذيذيرررز فررر٘ه ثىَْررريَجس ٗثىغ٘ثدرررش ث٣ّررر٦ٍٞز ًٍٗ  ثىٖرررن٘ك يَٞرررج ٕررر٘ ٍعيرررً٘ 

تٙررررذـ ثىؾجّررررخ ثىضٖررررٌٝعٜ ٖٝررررَِٞ كيررررٚ ثىذعررررو ثىٌٗفررررٜج ثىَٞضررررجيَٞٝقٜ ٍررررِ ثىرررروِٝ دجىٞررررًٌٗرة. ٕٗنرررريثج 

 ٗث١م٦لٜ.

                                                           
33
ج ٗ     ج دٞرٌٗس -وثً ثىذٞٞرجءٙجىـج ٌٍمَ ث٣صقجه ثىقٍٜ٘ج ثىٌَمَ ثىغقجيٜ ثىعٌدٜج ثىر جٌٕج صٌؽَز ٕانفكش اإلعاليً، لشاءة ػهًٍتٍقَو تًمُ٘ج  -

 ٗ5-6 
34

- Rachid Benzine, Les nouveaux penseurs de l’islam, Editions Albin Michel, Paris, 2004, p 16 



 

   

 

- 

٥ ٕل تُ إكجهر ث٥كضٌثف دجىضؾٌدز ث٣َٝجّٞز يٜ ٟجدعٖرج ثىَفضر٘ؿ لرو ٖٝرنو ٌٟٝقرجع ىنيرق تم٦لٞرجس ؽوٝرور 

ٗصَْـ دضققٞق ٍؾضَع ثىٌٕروج ٍَرج ٖٝرنو ؽرَءثع  ىثس ٟجدع صعجلوٛج صعٞو ث٥كضذجً ىيضؾٌدز ثىْٞجّٞز مَج ثىوْٝٞزج

 ىفنٌ ثىوْٜٝ يٜ ث٦ّ٣ً.إ٦ٙؿ ثتّجّٞجع ٍِ ٌٍٖٗ  

 إػادة االػخباس نهحشٌت كمًٍت أخاللٍت: ـ

ث٥ّضقرجه ٍرِ  كرِ ّضؾش ثىضٜ ثىضجًٝنٞز ثّض٦دجصٔ ٍِ ٗٝنٌػ ؽٌٕ٘ٓج ْٝضٌؽع تُ ث٦ّ٣ٍٜ ثىفنٌ كيٚ ٝؾخ

إٙر٦ؿ ًد٠ ثىقق يٜ ثىوِٝ ٗثىقٌٝز ث٣َٝجّٞز دجىقق يرٜ ثىوٝجّز ثىٌٗفٞز إىٚ ثىوٝجّز ثىضٌٖٝعٞزج ٗىىل ٍِ م٦ه 

ث٥كضرررٌثف دقٌٝررز ث٣َٝررجُ ميٙررو  عجدررش يررٜ ثىرررْ٘ ثىفنررٌ ثىرروْٜٝج ٗثّررضٌؽج  ثىٌّررجىز ثىققٞقٞررز ى٤ّرر٦ًج ٗ

ثىضيّْٜٞ.
35
إٝرفجء ثىقوثّرز كيرٚ َٗٝنِ تُ ّيمٌ ٍ٘ثلر ثىَفنٌِٝ ثىَقوعِٞ ٍِ لٞٞز ثىٌهرج ٗثىيِٝ ٌٝيُٞ٘  

زج ٗتّرٔ ٥ ٝؾرٍ٘ ثّرضعذجه ثىعذرجه ىغٞرٌ ف ٥ٗ ٝؾرخ ثىقٌٝز ؽَء ٍرِ ٍقجٙرو ثىٖرٌٝعثىضٌثطج ٗٝؤموُٗ ينٌر تُ 

يرجىَفنٌ ؽرجدٌ ثىعير٘ثّٜ ٍرغ٦عج ٝضْرجٗه لٞرٞز ثىرٌهر يرٜ صقوٌٝ ظ٘ثٌٕ ثىْْز كيٚ ثىَقجٙو ثىعجٍز ى٠ٝجس ثىقٌآّٞز. 

ثىْْز ثىْذ٘ٝزج فٞظ ٌٖٝٞ إىٚ تّٔ ْٝضقٞو كقر٦ع ٕٗرٌكجع تُ ٝريصٜ يرٜ ثىْرْز ثىْذ٘ٝرز ٕرٜء ْٝرجلٜ ٍذرجها ثىقرٌآُ 

ٌٌٝ ف٘ه إ٦ٟ  فٌٝز ث٥كضقجه تٗ ْْٝنٔ.ثىن
36
ث٣ّْجُ ثىَْضنير ٗثىقٌج ٗٝؤمو تُ ٌٍمَ ثىنطجح ثىقٌآّٜ ٕ٘  

ةٕٗ٘ تكَ ٍِ تُ ٝنير ْٗٝيخ ٍْٔ ث٥مضٞجًج دو إُ ؽٌٕ٘ ث١ٍجّز ثىضٜ فَيٖجج ٗثىضٜ ثّرضقق دٖرج ثىقٞرجً دََٖرز 

ث٥ّضن٦فج إَّج ٝقً٘ كيٚ فٌٝز ث٥مضٞجً ثىضجٍز ثىنجٍيزة.
37
صضق٘ه ث١م٦  ثىعقيٞرز ٗٝ٘ٝـ ٕيث ثىنطجح مٞر  

إىٚ هِٝ تٗ إىٚ إَٝجُ كقيٜج فٞظ ٝٚذـ ةٍفٖرً٘ ف ٕر٘... ٍ٘ؽر٘ه تم٦لرٜج ٗىرِٞ ٍؾرٌه تٍرٌ ثيضٌثٝرٜج إّرٔ 

ثىعقو ثىعَيٜ ث١م٦لٜ دعْٞٔة.
38
ىٖيث ثىْرذخج ٝؤمرو ّرٌٗٓ تّرٔ ًغرٌ إٍنجّٞرز صيّرِٞ ثىَذرجها ثىعجٍرز ى٢مر٦   

ىقٌآّٞزج إ٥ تُ ثىَفجٌٕٞ ث٣ؽٌثةٞز ٝؾخ صيّْٖٞج ثّط٦لجع ٍِ ثىعقرو ثىعَيرٜ ثىَقرٜ. ىريثج ثّط٦لجع ٍِ ثىْٚ٘ٗ ث

                                                           
35
 -ث١مر٦ -ٗثىضرٜ صعرو دقرق تٕرٌ ٍْرجَٕز يرٜ هًثّرز إٕرنجىٞز ثىروِٝ انشعانت انثاٍَلت فلً اإلعلالو،تٌٟٗفز ٍقَ٘ه ٍقَو ٟٔ ف٘ه  إىَٚٝنِ تُ ٌّٖٞ ْٕج  - 

ٝرٌٙ ٍقَر٘ه ٍقَرو ٟرٔ تُ ثىٌَفيرز ثىَنٞررز صضْرٌ دطرجدع مرّٜ٘ج يٖرٜ هكر٘ر ى٢مر٘ر ٗثىَْرجٗثر ٗثىقٌٝرز ثىوْٝٞرز. تٍررج  ثىْٞجّرز يرٜ ثىفنرٌ ث٣ّر٦ٍٜ ثىَعجٙرٌ.

ثىٌّرجىز ثىنجىرو  تٛ ٌٍمَٕرج ث١م٦لرٜج يرٜ ثىٌَفيرز ثىَنٞرز ثىضرٜ صض٘ؽرٔ دجىنطرجح إىرٚ  ٝنَرِ ؽرٌٕ٘ ثىَوّٞزج ييٖج ٟجدع صٌٖٝعٜج ١ّٖج ٌٍصذطز دذْٞز ثىوٗىرز.

 ثىؾرٌٕ٘ٛج ثىعرجً ْْٝرل تُ َٝنِ ٥ ثىعٌٜٝ ثىنجٗ ١ُ ثىْْلج ٍذوت صَجٍجع  ٌٝيٜ يٖ٘ ىيىلج ثىضجًٝنٞز. ٗظٞفضٖج ثّضْفيس يقو ثىَوّٞزج ث١فنجً ٍجتثىذٌٖٝز ميٖج. 

، ٟرٔ ٍقَرو ٍقَر٘ه ثّ رٌ .كجٍرجع  ّٚرجع  ْْٝرل تُ َٝنرِ ٥ مجٙرجع  ّٚجع  تُ مَج ثىَفض٘ؿج ث٣َٝجُ ْْٝل تُ ثىَغيق ث٣َٝجُ ٥ٗ ث١م٦لٜج ْْٝل تُ َٝنِ ٥ ٗثىْٞجّٜ

      اإلعالو، يٍ انثاٍَت انشعانت
36
ٌٍ يٍ صذس اإلعالو إنى انٍٕو، ٟٔ ؽجدٌ ثىعي٘ثّٜ - ًُشحذِّ ّدة ٔان ٌٍ: إشكانٍت انشِّ  2006هثً ثىٌٖٗ  ٗثىَعٖو ثىعجىَٜ ىيفنٌ ث٦ّ٣ٍٜج ، ال إكشاِ فً انذِّ

37
 176-175ج ٗ ٗ انًشجغ َفغّ -

38
    ج ىمٌٓ ٍقَو ثىَٚذجفٜج ثىٌَؽع ّفْٔج ٗ انخانإ إنى اإلًٌاٌ انخانإ يٍ انؼمممج٠ّج إَٝجّ٘ٝوج  -



 

   

 

ثىعوه ٍفًٖ٘ ٝضقوه مجًػ ثىروِٝ ٗٝضيّرِ ثّط٦لرجع ٍرِ يٖرٌ مرجٗ ٣ّْرجّٞز ث٣ّْرجُج ٥ٗ َٝنرِ فٚرٌٓ يرٜ يئُ 

و ثىوِٝج ١ّٔ كجههة.  دَعْٚ آمٌج يـةإّْج ٥ ّْضَو ٍفٍْٖ٘ج ىيعوه ٍِ ثىوِٝ ٗىنْْج ّقذثىْٚ٘ٗ ثىوْٝٞز
39
 

ثىفنٌ ث٦ّ٣ٍٜ ٍطجىٌخ دضققٞق صق٘ىٔ ث١م٦لٜ ٍِ م٦ه لطٞعز ٥ٕ٘صٞزج ٝضق٘ه يٖٞرج ث٣َٝرجُ  ٥ٗ ٕل تُ

يج٣ّر٦ً ىٗ ٟذٞعرز دٌٗصْرضجّضٞز ١ُ ثىَْريٌ فرٌ  إىٚ ك٦لز ٍذجٌٕر دجا ٥ صقضجػ ىّ٘جٟز ثىٌَؽعٞجس ثىذٌٖٝز 

ٓ ثىقٌٝرز ثىََٞرَر ى٤ّر٦ً ٗثىَضَغيرز يرٜ ثىقرق يرٜ صيّرِٞ ٍرج ْٝرَٞٔ يٜ ك٦لضرٔ درجاج ىنرِ ثىوٗىرز ٙرجهًس ٕري

ٖيٓ ثىَْجٗثر يٜ ثىقق ىي٘ى٘ػ ىيقٌٝز ث٣َٝجّٞز ٕٜ ثىضٜ صَْـ ثىَؤٍِ ثىَضوِٝ تًمُ٘ ةثىَؾجه ثىَْضقو ىيٌٗؿة. ي

ًٝل دج٥ّضقجه إىرٚ صٚرً٘ تم٦لرٜ ى٤َٝرجُج ٝضؾرجٍٗ ةصرجج ٕٜٗ ثىضٜ صَْـج فْخ يٞو ثىٌفَجُج ٍعْٚ ٣َٝجّٔ

ث٦ّ٣ً ثىضقيٞوٛ ثىيٛ ٕ٘ٓ ثىٌّجىز ثىؾٌٕ٘ٝز ىيوِٝ ٗثىَْؤٗىٞز ثى٦ٍضْجٕٞز ى٤ّْجُ تٍجً فج ٗثىيٛ ٝؤمو ثىقٌٝز 

ميّررجُ ى٤َٝررجُج كيررٚ تمرر٦  ث٥ىضررَثً ثىفررٌهٛ ٝررو ٍْطررق ث٣مررٌثٓ ثىرروْٜٝة
40

ج ٗٝؤّررِ ٌٍمَٝررز ثىَْررؤٗىٞز 

ىررِٞ ىرروْٝج صؾٌدررز هْٝٞررز ؽَجكٞررزج يجىضؾٌدررز ٕنٚررٞز ٗىثصٞررز هثةَررجع. يررْقِ ّعررٞٔ ثىعٖررق » إىٗث٥ىضررَثً ثىفررٌهٛج 

«.ى٘فوّجج َّٗ٘س ى٘فوّجج ّٗعٞٔ ثىضؾٌدز ثىوْٝٞز ى٘فوّج تٝٞجع 
41
 

 انؼهًاٍَت ٔانذٔنت انًذٍَت كًًاسعت أخاللٍت: فصم جًاػت انًتيٍٍُ ٔانًٕاطٍٍُ ـ

ٍ٘لرع ثىروِٝ يرٜ هٗىرز ثىَ٘ثْٟرز ٗفقر٘  ث٣ّْرجُ. ٕرو ٥ ثىْٞجّز كيٚ ّؤثه  -ث١م٦  -ٝقٞو عجى٘ط ثىوِٝ

 ثىَؾجه ثىقجّّٜ٘ ٗثىضٌٖٝعٜ ثىَضعيق دقٌٝز ث٣َٝجُ ٗثىضفنٌٞ ٍِ هثمو ثىَق٥٘س ثىفقٖٞز؟ َٝثه ٍَنْجع صيِّٞ 

لَٞرز ٥تم٦لٞز ثىوٗىز ثىوْٝٞزج ثىَذْٞز كيٚ ٌٍؽعٞرجس ٗصطذٞقرجس يقٖٞرزج صضؾيرٚ يرٜ كؾَٕرج كرِ صققٞرق إُ 

ثىعوه مَج ٝ ٌٖ ىىل ٍِ م٦ه فنٌ لضو ثىٌَصو ٗثىضََٞٞ ٝو غٌٞ ثىَْيَِٞ ٗصقٞٞو فٌٝز ثىٌَٞٞ دٚفضٖج تَّٚ 

ٍ جٌٕ ثىعوه. ٍعْٚ ىىل ًٌٝٗر ثّضق٦ه ثىوٗىز ٗفٞجهٕج كِ ثىضؾجًح ث٣َٝجّٞزج ٕٗ٘ ثىٌٖٟ ث١ّجّٜ ىي٘ى٘ػ 

٦ه ثىفٚرو درِٞ ؽَجكرز ثىَر٘ثِْٟٞ ٗؽَجكرجس إىٚ ثىوٗىز ثىَوّٞرز ثىضرٜ صؤّرِ ىيَ٘ثْٟرز ٍٗؾضَرع ثىٌٕرو ٍرِ مر

ثىَررؤٍِْٞج ٗصفنررل ك٦لررز ثىضطررجدق دررِٞ ث١ٍررز دررجىَعْٚ ثىرروْٜٝ ٗثىوٗىررزج ٗصقَررٜ ثىقررق يررٜ فٌٝررز ث٣َٝررجُ دْ ررجً 

ً  كيٚ ثىقق٘  ثىْٞجّٞز تٗ ثىَوّٞز.  لجّّٜ٘ج فٞظ ٥ ٝنُ٘ ى٦مضٞجً ث٣َٝجّٜ تٝز آعج

َرجُ دجىَؾرجه ثىقرجّّٜ٘ هثمرو صفْرٌٞ هْٝرٜ تٗ ٍريٕخ هْٝرٜ ٍذْرٜ ّٗعضقو تّٔ ىٌ ٝعو ٍَنْجع صيّرِٞ ك٦لرز ث٣ٝ

كيررٚ صٚررً٘ ٥ٕرر٘صٜ ىيققٞقررز ثىوْٝٞررزج دررو يقرر٠ ٍررِ هثمررو ث١م٦لٞررجس ثىوْٝٞررز تٗ تم٦لٞررجس ث٥مررض٦ف دٚررفضٖج 
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  47ج صٌؽَز فِْٞ تًٗٝوج ٌّٖ ثىفْلج ٗ انحٕاس حٕل انذٌٍ ٔانغٍاعت فً إٌشاٌ، انفكش انغٍاعً نؼبذ انكشٌى عشٔػ٥ٗء ٗمٞيٜج  
40

- Fazlur rahman, principes de la foi et de l’éthique islamique, cité par Filali –Ansary, L’Islam est-il hostile à la 

laïcité, Editions le fennec, 1999, pp 117-     

-
41

  85ج ٗ 9002يتعغت االَخشاس انؼشبً، ، حشجًت أحًذ انمباَ ًدلائك َظشٌت ٔيآصق ػًهٍت، انغٍاعت ٔانخذٌٍ، كذو ثىنٌٌٝ ٌّٗٓج  



 

   

 

تم٦لٞررجس هْٝٞررز ٍقٞررز.
42
 ثىْررذجكٜ ٍٚررطفٚ ْٝررَٞٔ ٍررج ٗدفٞررو ٕرريث ثىضقرر٘ه ث١م٦لررٜج ٝٚررذـ ٍَنْررجع صققٞررق 

ةتُ ث٦ّ٣ً يرٜ صٖرٌٝعٔ ٍروّٜ كيَرجّٜ ٝٞرع ثىقر٘ثِّٞ ىيْرجُ  إى دجىَْيَِٞج ثىنجٗ ثىنْْٜ ٦ًث٣ّ ٍِ ث٥ّضقجه

كيٚ تّجُ ٍِ ٍٚيقضٌٖ ٗمٌثٍضٌٖ ّٗعجهصٌٖج ٥ يٌ  دِٞ تهٝجٌّٖ ٗىغرجصٌٖ ٗكْجٙرٌٌٕة.
43
ٗيرٜ ٕريث ثىْرٞج ج  

ًثٕرو ثىَٖرجًمزج ٍغرو  ٝؾخ ثىضْ٘ٝٔ دجؽضٖجهثس دعٜ ثىَفنٌِٝ ث٦ّ٣ٍِٞٞ ثىيِٝ ٝضقوعُ٘ كِ يقرٔ ث٥مرض٦ف تٗ

ثىغْٕٜ٘ ثىيٛ ٝيٕخ إىٚ تُ ث١ٍز دجىَعْٚ ثىْٞجّٜ تَٕو ٍِ ث١ٍز دجىَعْٚ ثىوْٜٝ  يـةٍفًٖ٘ ث١ٍرز ٥ ٝؾرخ تُ 

ٝقً٘ كيٚ تّجُ ثىعقٞور يٜ هٗىز ث٦ّ٣ًج دو كيٚ ٟذٞعز تَٕو ٝومو َْٝٔ تٙقجح ثىعقجةرو ث١مرٌٙج ىٖٞرني٘ث 

ضعررُ٘ دققرر٘  ثىَ٘ثْٟررز ثىضررٜ صفررٌٛ كيررٌٖٞ ٗثؽذررجس ٍقجدررو صَررضعٌٖ ٍررع دقٞررز ثىَررؤٍِْٞ تٍررز ّٞجّررٞز ٗثفررور ٝضَ

دررجىقق٘ ة.
44
يقٖررٜ ٍفررجهٓ تُ ثىنغررٌر  -تم٦لررٜ ٍذرروت٥ ٝررضٌ ث١مرري دَذرروت ث١ليٞررز تٗ ث١مغٌٝررز ثىوْٝٞررزج ثّط٦لررجع ٍررِ  

عج ٗثىقيز ثىوْٝٞز ٗفوٕج ٥ صَْع ٍِ ثلضٞجء فق.  ثىوْٝٞزج ٗفوٕج ٥ ص٘ؽخ فقّج

ْٕج ٍق٘ىز ٌٍمَٝز ث٣ّْجُج فٞظ ٝٚذـ ث٣ّْجُ لَٞز يرٜ فرو ىثصرٔ دغرٜ ثىْ رٌ ٗصْضوكٜ ٍق٘ىز ث١م٦  

كِ كقٞوصٔ تٗ كِ ًيٞٔ ثىروم٘ه يرٜ تٝرز كقٞرور. ٗٝ٘ٝرـ ّرٌٗٓ يرٜ ٕريث ثىْرٞج ج تُ ةٍ٘لرر ثىيٞذٌثىٞرز ٍرِ 

ر تٗ ٝنرُ٘ إّْجّٞز ث٣ّْجُ ٝضؾيٚ يٜ هثةٌر ٗثّعز ؽّوثعج ي٦ تفو ٍِ تيٌثه ثىذٌٖ ْٝق٠ ٍِ ث٣ّْجّٞز دْرذخ ثىعقٞرو

ع ىيقضو ّٗيخ ثىقق٘  ىٖيث ثىْذخة ٍْضققّج
45

ج ٗصذوٗ هثةٌر ث٣ّْجّٞز ْٕج تّٗع ٍِ هثةٌر ثىوِٝ تٗ كيٚ ث١لو ثىوِٝ 

 ثىوٗغَجةٜ.

ٕنيثج صٚذـ ثىوٗىرز ّرجٍٞز ير٘  ٍؾرجه ث٥مض٦يرجس ٗثىضري٦ٝٗس ثىٚرٌثكٞز ى٢هٝرجُ ٗثىَريثٕخج ٗٝرضٌ ميرق 

ثىوٗغَجةٞرزج ّر٘  ٍرِ ث١مر٦  ثىضرٜ صضيّرِ ٍرِ ٝرًٌٗر ثىعرٞٔ يٞجء كرجً صعجلروٛ ٝضْرجٍٚ ير٘  ث٥مض٦يرجس 

ٗثىضفنٞررٌ ثىَٖررضٌكج ٕٗرر٘ ٍررج ٝعذررٌ كْررٔ ؽررُ٘ ًٗىررَ دج٣ؽَررج  ثىَضرروثمو ةمقجكررور ٗفٞررور ىثس ٍٚرروثلٞز يررٜ 

ثىَؾضَعجس ثىوَٝقٌثٟٞز ثىقوٝغرز...يجىَؾضَع ثىروَٝقٌثٟٜ مْ رجً صعرجُٗ كرجهه درِٞ ٍر٘ثِْٟٞ تفرٌثً ٍٗضْرجِٗٝج 

ٍفٖررً٘ ٝٞررَِ ىؾَٞررع ثىَرر٘ثِْٟٞ ثىققرر٘  ٗثىقٌٝررجس ث١ّجّررٞز مقجىررز ىٖررعًٌٕ٘ دررج١ٍِ  ٝؾررخ تُ ٝعضَررو كيررٚ

ٗدرج٥كضٌثف ثىَْرجىٌ ٗثىَٖرضٌك دٞرٌْٖج ٗىَرج مرجُ ٍررِ غٞرٌ ثىََنرِ ىؾَٞرع ثىَر٘ثِْٟٞ ث٥صفرج  كيرٚ ًتٛ ٍعررِٞ 

ع ثىعقجةرو ٕٗجٍو ىيعجىٌج ٗىَج ْٝٚع ثىقٞرجر ثىطٞذرزج يرئُ ٕريث ثىَفٖرً٘ ٝؾرخ تُ ٝضيّرِ دٚرً٘ر ٍْرضقيز كرِ ؽَٞر

ثىَٖ٘ىٞز.
46
ٗإىث مرجُ كيرٚ ثىروِٝ ٗثىْٞجّرز تُ ْٝروًؽج يرٜ صٚرً٘ كرِ ةثىنٌٞٝرزةج يرئُ ٕريث ثىضٚرً٘ ٝؾرخ تُ  
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ى٦ّ٤ًج ٗثىيٛ ٝقو ٍِ فٌٝرز ثىَعٌيرز ثىوْٝٞرز ٗٝقر٘ٛ ٍذروت ثىعروه ٗٝنرٌُ ثىٖرَ٘ىٞز ثىوْٝٞرز ٗثىْٞجّرٞزج ىريث ٝرٌٙ ٝوٝ٘ى٘ؽٜ ٌّٗٓ ث٥ّضعَجه ث١ْٝضقو  

 مٞ٘  ثىَؾجه ثىْٞجّٜ ىيذعو ث٣ّْجّٜ ٍِ م٦ه ؽعو فق٘  ث٣ّْجُ َّ٘ىػ ثىقنٌ ث٦ّ٣ٍٜ.ًٌٝٗر 

-
43

 2011ثىعوه ثىْجدعج ْٝجٌٝ  جٍؾيز ٌٕ  ّجٍٔ يَجّٞز ٍِ ثىعقٞور ثىعيَجّٞزةجىمٌٓ ٍقَو ؽَجه دجًٗس يٜ ةثىعيَجّٞز ثىَؤٍْز: ٍقجٗىز يٚ صقٌٌٝ ثىع 
44
  49ج ٗ 1999ٌٍمَ هًثّجس ثى٘فور ثىعٌدٞزج دٌٞٗس  جانحشٌاث انؼايت فً انذٔنت اإلعاليٍت ًثٕو ثىغْٕٜ٘ج -

45
    ج ٗ 2010صققٞق: تفَو ثىقذجّؾٜج ٍؤّْز ث٥ّضٖجً ثىعٌدٜ ٗصٌؽَز  ،انذٌٍ انؼهًاًَ ،كذو ثىنٌٌٝ ٌّٗٓ -

46
 ث٣ىنضٌّٜٗ ىيؾَجكز ثىعٌدٞز ىيوَٝقٌثٟٞز.ٌ يٜ ثىَفًٖ٘ ثىضقيٞوٛ ىيؾَجكز ثىْٞجّٞز يٜ ث٦ّ٣ًج ٍْيٌ تً ٍ٘ثِٟج ثىَ٘لع  كذو ثىٕ٘جح ث١يْوٛج إكجهر ثىْ -

http://meta.wikimedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87


 

   

 

ٝنُ٘ ٍقذ٥٘ع ٍرِ ٟرٌف ثىَر٘ثِْٟٞ دٚرفضٌٖ تفرٌثًثع ٍضْرجِٗٝ ٗة ت٥ ٝفضرٌٛ تٛ ٍريٕخ ؽرجٍع ؽَةٞرجع تٗ ميٞرجعج 

ٝعضقروُٗ يٞرٔج ٗإَّرج ٝعضقروُٗ يرٜ غٞرٌٓة.فٞظ ٝعنِ ٕيث ثىَيٕخج ٗىىل دَرج ٝقٚرٜ ٍر٘ثِْٟٞ آمرٌِٝ لرو ٥ 
47
 

 ٗٝذوٗ تُ ٕيٓ ٕٜ ثىطٌٝقز ثى٘فٞور ىقفع ثىذْجء ث١م٦لٜ ىيفنٌ ثىوْٜٝ يٜ ثىعجىٌ ثىَعجٌٙ.

ةصذروٗ ث١مر٦  إٟجً ثىٌٖكٞز ثىوْٝٞرز إىرٚ ٍٞروثُ ثىققر٘  ثىَوّٞرزج فٞرظ  ٕنيثج ٝٚذـ ٍَنْجع ث٥ّضقجه ٍِٔ

ج د٘ثّطز ٗؽ٘ه ّ٘  ٍِ ث٥صفج  دِٞ ث٣صٞقرٜ ٗثىْٞجّرٜ يرٜ ثىَؾرجه ثىعرجًج تهثرع ٣هٍجػ ثىعَو ثىْٞجّٜ دجىعق٦ّٞز

ت٦ٍع يٜ تُ ٝنُ٘ ٕيث ثىَؾجه ٍنجّجع ٟذٞعٞجع ٣ّضجػ ث٣ؽَج  دِٞ ثىَ٘ثِْٟٞج ٗدجىضرجىٜ ٗفرور ثىْٞجّرٜ ٗث١م٦لرٜج 

١يرٌثه ثىريِٝ ٗىىل ٝضققق فَْٞرج صنرُ٘ ثىْريطز ثىْٞجّرٞز صقرش ًلجدرز ٍٗقجمَرز ث١مر٦  ثىَضنّ٘رز ٍرِ ٍ٘ثلرر ث

ْٝضعَيُ٘ ثىعقو ثّضعَج٥ع كٍَ٘ٞجع ىقو ٍٖجمو ثىٖيُ ثىعجًة.
48
َٝنرِ  ٗدفٞو ثىَٚجىقز درِٞ ث٣َٝرجُ ٗثىْٞجّرزج 

دعو ث٦ّ٣ً ثىْٞجّٜة دٚفضٖج ٍٚجىقز ٍع ث١م٦  ثىَوّٞرز تٗ ةمٌٗؽرجع  ٌٍفيز ةٍج ثىَؾجه ث٦ّ٣ٍٜتُ ٝومو 

ْٗٝررضٌَ يٞررٔ ث٣ّرر٦ً ٍٚرروًثع ىيققٞقررز يررٜ فررِٞ تُ صْ ررٌٞ  ٍررِ ث٣ّرر٦ً ثىْٞجّررٜ ٥ ٖٝررنو لطٞعررز ٍررع ث٣ّرر٦ًج

ثىَؾضَع ٝنٞرع ىق٘ثكرو ٥ةنٞرٔ مّ٘ٞرزج ٍغرو ثىوَٝقٌثٟٞرز ٗثفضرٌثً فقر٘  ث٣ّْرجُة.
49
 ث١م٦لٞرجس ٕريٓ ٗصرٌصذ٠ 

دجىفٚررو دررِٞ ث٣َٝررجُ ٗثىَعٌيررزج ٗدررِٞ ثىَقرروُ ٗثىَرروّٜج ٕٗرر٘ ٕررٌٟ تّجّررٜ ىضنررٌِٝ فٌٝررز ثىَعضقررو  ثىؾوٝررور

 ٗثىٌَٞٞ.

 خاللّ أٔ ححشٌش انذٌٍ يٍ انذٔنت:اعخشجاع انذٌٍ أل ـ

صذٌٍ ْٕج ٍفجًلز تُ ثىقوثعز ثىْٞجّٞز ٗفوٕج َٝنِ تُ صْقي ثىوِٝ ٍِ ثىْٞجّز ٍٗرِ ثّقٌثيرجس ثىضروِٝ ّفْرٔ  

تٛ ٍررِ ث٥ّررضعَجه ثى٦هْٝررٜ ٗثى٦تم٦لررٜ ىيرروِٝ  يجىيٞذٌثىٞررز صٌؽررع ثىرروِٝ ١ٙرر٘ىٔ ٗؽررٌٕ٘ٓ ثىٌٗفررٜج ٗصقفررع 

 ٍْٗؤٗىٞز يٌهٝز تٍجً ثىَطيقج ٗٝٚذـ ث٣َٝرجُ ٍْرؤٗىٞز ٗؽ٘هٝرزج ٗىرِٞ ٗٝرعجع ثؽضَجكٞرجع.مٚ٘ٙٞضٔ منٞجً 

ثىيٞذٌثىٞرز صضؾرٔ إىرٚ ثىضٚرجىـ ٍرع ثىروِٝ ثىققٞقرٜ غٞرٌ »دٖيٓ ثىٌٗفٞز ثىي٘عٌٝز ثىذٌٗصْضجّضٞزج ٝقر٘ه ّرٌٗٓ: إُ 

«ثىٌَّٜ دَقوثً ٍج صضقجٟع ٗصضعجًٛ ٍع ثىوِٝ ثىٌَّٜ ث٣ؽذجًٛ
50
َٝجُ ثىوثميٜ تُ َِٖٝٞ ىيث ةٝؾخ كيٚ ث٣ج 

كيٚ ثىََجًّجس ثىنجًؽٞز. إُ ثىضٌمَٞ كيٚ ثىطقُ٘ ٗيٌٛ ثىََجًّرجس درج٣مٌثٓ ٝنيرق ٍؾضَعرجع هْٝٞرجع ٍَْطرجعج 

درر٦ صعوهٝررزج فٞررظ ْٝررٞطٌ ثىْفررج  ٗثفضنررجً ثىققٞقررزة.
51
ٝذررِٞ ثىَفنررٌ ث٣ٌٝثّررٜ تُ  مضجدررٔ ةثىعقررو ٗثىقٌٝررزةٗيررٜ  

ثىقٌٝز ٥ صضْجيٚ ٍع ث٥ىضرَثً ثىروْٜٝج ٍؤمروثع تُ ؽرٌٕ٘ ثىعَرو ثىْذر٘ٛ ٕر٘ صغٞٞرٌ ٗثلرع ث٣ّْرجُ ٗمٞجّرٔ ثىٌٗفرٜ 

                                                           
47
ٗ ج     ج ٕرضجء   كروه  جثىَؾضَع ثىنٌٞٛ ٗيعجىٞز ٍْ ٍ٘ز ثىقرٌٍٞقَو ثىٖٞلج ثىع٦لز دِٞ لَٞضٜ ثىنٌٞ ٗثىعوه كْو ؽُ٘ ًٗىَ ّٗقجهٓج ٍؾيز ثىضفجٌٕج  -

     
48
     ج ٗ ّٔفْ ثىٌَؽع ٕجدٌٍجُج ىمٌٓ كيٜ كذ٘ه ثىَقَوثٗٛج -

49
- Guy Sorman, Les enfants de Rifaa, musulmans et modernes, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2003, pp 237-    

50
    ج ٗ 2009صٌؽَز: تفَو ثىقذجّؾٜج هثً ث٥ّضٖجً ثىعٌدٜج ج لشاءة جذٌذة نُظشٌت انخؼذدٌت انذٌٍُت، انصشاطاث انًغخمًٍتكذو ثىنٌٌٝ ٌّٗٓج  -

51
- Rachid Benzine, Ibid, p 78 



 

   

 

ىٖريث َٝنرِ تُ ٝنرُ٘ ىيروِٝ ٗظٞفرز ٗإفوثط صقر٘ه ٗؽر٘هٛ ْٝقرو ٍرِ ث٣َٝرجُ ثىَضر٘ثًط إىرٚ ث٣َٝرجُ ثىضؾٌٝذرٜ. 

ذجٟ ثىقرجّّٜ٘ ٗثىَْرجٗثر ٗصٌّرٞل ثىقرٌٞ ةّٞجّٞزة ٌٍمَٝز ٍِ فٞظ صٌٕٞو ثىَؾضَع ثىَوّٜ ٗإٕرجكز ًٗؿ ث٥ّٞر

ث١م٦لٞز ٗثىٌٗفٞزج يٞضق٘ه ىقَٞز فٞجًٝز ٗٝنيق ينٌثع هْٝٞجع إٝؾجدٞجع ٝعَو كيٚ ميق ثىَٚرجىقز درِٞ لرٌٞ ثىروِٝ 

 ٗلٌٞ ثىعقوج ىٞنُ٘ ثىوِٝ مجهٍجع ٗثىقٞجر ثىوّٞج ٍنوٍٗزج ٕٗيث ٕ٘ ٍعْٚ ةثىوِٝ ثىعيَجّٜة.

صري٦ٝٗع إٝؾجدٞرجع يٓ ث٦ٙ٣فجس تُ صؾعو ٍَنْجع ٌٍثؽعز تم٦لٞز كَٞقرز ٗٗكيٚ ثىَوٙ ثىذعٞوج َٝنِ ىَؾَو ٕ

ثىضؾوٝرو ثى٦ٕر٘صٜ ى٤َٝرجُ ٗث٥ّفضرجؿ كيرٚ ٍق٘ىرز ج ٗىىل ٍِ مر٦ه ٝٚجىـ ث٦ّ٣ً ٍع ٟجدعٔ ث٣ّْجّٜ ٗثىَفض٘ؿ

 ثىعٌيررجّٜجث٥ّضقررجه ٍررِ ثىَعْررٚ ثىفقٖررٜ ى٤ّرر٦ً إىررٚ ثىَعْررٚ تٗ ةثىٚررٌثٟجس ثىَْررضقَٞزةج ٗ ثىضعوهٝررز ثىن٦ٙررٞز

إكررجهر ث٥كضذررجً ىَررج ْٝررَٞٔ كذرروثىؾذجً  ٝؾررخ ثىضفنٞررٌ تٝٞررجع يررٜ ثىوٝجّررز ثىْجؽٞررز. مَررجٗصفنٞررل تّررطً٘ر ثىفٌلررز تٗ 

 ثىعٌيجّٞرز ث٣َٝجّٞرز ثىضؾٌدز م٦ه ٍِ ث٣ّْجّٞز ثىٌٗفٞز ثىَْكز صعٍَ ثىضٜ ثىٖفٞفزة ث٣َٝجّٞز ثىضؾجًحثىٌيجكٜ دـة

 ديم٦  يٖٞج ٝضنيق ث٣ّْجُ ١ُ ثىنّ٘ٞزج كيٚ ٍْٗفضقجع  دجىَعْٚ ٍَضيتجع  ىعجىٌث يٖٞج ٗٝٚذـ ًىٝجج تٙقجدٖج صَْـ ثىضٜ

فة
52
ٗصْررضوكٜ ٕرريٓ ث١ينررجً ٝررًٌٗر ثىَْررجٗثر يررٜ ثىقٌٝررزج ثّط٦لررجع ٍررِ مّ٘ٞررز ٍفٖررً٘ ث٣ّْررجُ ثىَْررضنيرج  ج

 ث٣ّْجُ يٜ فو ىثصٔج ٗثىيٛ ٕ٘ ثىغجٝز ٍِ ٗؽ٘ه ث٦ّ٣ً.

 انؼشبً"، ْم ْٕ بذاٌت انخحٕل األخاللً؟  "انشبٍغ ـ

ث١م٦  يٜ ّٞج  ثىضق٥٘س ثىعَٞقز ثىضٜ تفوعٖج ٥ٗ ٝرَثه  - ثىْٞجّز - لٌثءر ك٦لز ثىوِٝيٜ ثىنضجًج َٝنِ 

ةثىٌدٞرع ثىعٌدرٜة ٌٟؿ ّؤثه ثىع٦لز دِٞ ث٣َٝجُ ٗثىق٘ثِّٞ يٜ ّٞج  ٝقوعٖج ةثىٌدٞع ثىعٌدٜة. دجىَ٘ثٍثرج َٝنِ 

ًغرٌ تُ ثىروم٘ه إىرٚ ثىقوثعرز ثىوْٝٞرز ٍْرجً  كيرٚ عقجيرز ثىٌكٞرز يرٜ ثىَؾرجه ثىعٌدرٜ ث٣ّر٦ٍٜج ثىيٛ ٕنو عً٘ر

لرو هٕرِ ثىطٌٝرق ثىريٛ ةثىٌدٞرع ثىعٌدرٜة ٟ٘ٝو يٜ ٍؾضَعجس كجٕش ىقٌُٗ يٜ ظو ث٥ّغ٦  ثى٦ٕر٘صٜج إ٥ تُ 

ه ثىروْٜٝ ٗثىْٞجّرٜ ّْٞضٖٜ دجّضٌؽج  ث٦ّ٣ً ىؾٌٕ٘ٓ ث١م٦لٜ كذٌ إمٞج  ثىضوثمو ٗم٠ ثىضَجُ درِٞ ثىَؾرج

 ٗثى٘ظٞفز ث١ّجّٞز ىيوٗىز. ىْ جً ثىعقو ث١م٦لٜ ثىعجًج دؾعو فٌٝز ثىَعضقو ٍقٚو ثىَقجٙو ثىنذٌٙج

٥ٗ ٕل تُ ٙع٘ه ث٦ّ٣ٍِٞٞ ىيقنٌ تكجه ٍْيىز ثىقٌٝز ثىوْٝٞز ٗثىوٗىز ثىَوّٞز إىٚ ثى٘ثؽٖزج ىنِ ٍؾَ٘كرز 

ك٦ٍجس إٝؾجدٞز صٌٖٞ إىٚ صق٘ه يرٜ ٍ٘ثلرر ث١فرَثح ث٣ّر٦ٍٞز ٗدوثٝرز ٌٍثؽعرجس ينٌٝرزج صروه كيرٚ تُ ثىعقرو 

ىٌَٖٗكٞز ثىْٞجّٞز ىيعقو ثىروْٜٝ ثىَغيرق. ث١م٦لٜ ثىَفض٘ؿ تٙذـ ٍِ ثىَفنٌ يٞٔج ٗتّٔ صٌ ثىٌٖٗ  يٜ ٍْجءىز ث

ٗلو ٝعْٜ ٕيثج كيرٚ ثىَروٙ ثىَضّ٘ر٠ج إٍنجّٞرز ثىَٚرجىقز درِٞ ث٣َٝرجُ ٗثىروِٝ مَؤّْرز ٗثىقٌٝرز منٞرجً يرٌهٛ 

 ٗفق ٍِ فق٘  ث٣ّْجُ.
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ةٍج دعرو ث٣ّر٦ً ثىْٞجّرٜة ثىضرٜ صقرً٘  تٌٟٗفز ٗٝضعيق ث١ٌٍ دذوثٝز صق٥٘س ينٌٝز ثّضٌثصٞؾٞز صعذٌ كْٖج

نررٌر تُ ْٕررجك ص٘ؽٖررجع ىرروٙ ٕرريٓ ثىقٌمررجس ىرروٍؼ ث٣ّرر٦ً ٗثىضرروِٝ ٍررع ثىققرر٘  ٗثىقٌٝررجس ث٥ؽضَجكٞررز كيررٚ ي

ٗثىَْرضقذو درو٥ع ٍرِ  ٗثىْٞجّٞزج ٗصيمٞوثع كيٚ ثىققر٘  درو٥ع ٍرِ ث٥ىضَثٍرجسج ٗثىضعوهٝرز درو٥ع ٍرِ ثىفنرٌ ث١فرجهٛج

ثىَجٜٝ.
53
تٗ ةثىضْرجٍـ  قجةٖرج يرٜ ٗٝرع ثىقٞرجهٗصؤمو ٕريٓ ث١ٌٟٗفرز كروً صروثمو ثىوٗىرز ٍرع ثىقٞرجر ثىوْٝٞرز ٗد 

ثىضَرجَٝ ٗث٥فضرٌثً ثىَضذرجهه درِٞ ثىََهٗػة ثىيٛ ٝؾْو ثىع٦لز ث١م٦لٞز دِٞ ثىَؾجىِٞج فٞظ ٝضٌ إًّجء ّ٘   ٍرِ 

ّٜ تٗ ْٝرضغئّ ثىْيطز ثىْٞجّّٞز ٗثىْيطز ثىوّْٝٞز.  ّٜ ت٥ ْٝرضق٘ى كيرٚ ثىَؾرجه ثىْٞجّر يَِ ؽٖرز ج كيرٚ ثىَؾرجه ثىروْٝ

ث ىنوٍز تغٌثٝٔج  ٝضرٔ ٗصقرً٘ دضقٞٞروٓ كرِ ثىْٞجّرز دعٞروع ٌّ ّٜ ف ُْ صَْـ ثىَؾجه ثىروْٝ ٍِٗ ؽٖز  تمٌٙ كيٚ ثىوٗىز ت

ٕريث ثىضر٘ثٍُ درِٞ ثىَؾرجىِٞ دضفرجهٛ مطرٌ مرّو ٍرِ ثىغٞ٘لٌثّٟٞرز ٗثىعيَجّّٞرز  ْٝرَـكِ تّٝز كيَجّّٞز  ٍعجهّٝز  ىيوِٝ. ٗ

يررزة ٌّ ثىَضط
54

ج ٗصضقرر٘ه ةثىْٞجّررز ثىٖررٌكٞزة تٗ ةثى٦ٕرر٘س ثىْٞجّررٜة إىررٚ ّرر٘  ٍررِ ةيقررٔ ثىضَررجَٝة تٗ تمرر٦  

تّجُ ثىغقجيز ثىوَٝقٌثٟٞز ثىضٜ صقوهج فْخ ٕجدـرـٌٍجُج هًٗ ثىروِٝ يرٜ ثىَؾـرـجه ثىعرجًج فٞرظ ثىضْجٍـ ثىضٜ ٕٜ 

٠ إٍثء ثكضقجهثس ثٟمٌِٝج دَج يٖٞج إُ ةثىضْجٍـ ٍْجً دجصؾجِٕٞ هثةَــجعج ٗىــٖيث ٥ ْٝذغٜ تُ ٝضْجٍـ ثىَؤٍُْ٘ يق

كقجةو غٌٞ ثىَؤٍِْٞ ٗلْجكجصٌٖ يقْخج دو إُ ٍِ ٗثؽخ ثىعيَجِّٞٞ غٞرٌ ثىَضروِْٝٞ تُ ٝغَْر٘ث لْجكرجس ٍر٘ثٌْٟٖٞ 

ثىيِٝ ٝقٌمٌٖ هثيع هْٜٝة.
55
إُ صق٥٘س ث٦ّ٣ٍِٞٞج دَنضيرر ٍٖرجًدٌٖج دفعرو ث٣هٍرجػ ثىْٞجّرٜج ٖٝرٌٞ ىذوثٝرز  

 ٜ ٗثىْٞجّٜ ىفٞجء ىيفعو ثىض٘ثٙيٜ ثىَذْٜ كيٚ ثىْقجٓ ثىعق٦ّٜ ثىقٌ.صق٘ه م٠ ثىضَجُ دِٞ ثىوْٝ

ٗىعو ىىرل ٍرج ٝفْرٌ صقر٥٘س ثىْقرجٓ يرٜ ثىفٞرجء ثىعرجً ٍرِ مر٦ه صٌثؽرع ٍفرجٌٕٞج ٍغرو ثىٖ٘ٝرز ث٣ّر٦ٍٞزج 

ور يٚرو ثىعقٞرتٗ هٗىز ثىن٦يز ثىٌثٕورج مَج ص ٌٖ إٕجًثس كرِ ثىٌَؽعٞز ث٦ّ٣ٍٞزج ثىوٗىز ث٦ّ٣ٍٞزج ثىقجمَٞز 

كررِ ٍٞرروثُ ثىعَررو ثىْٞجّررٜ. ىرريثج ّض٘لررع تُ ثىضقرر٥٘س ثىفنٌٝررز ٗث١ٝوٝ٘ى٘ؽٞررز ث٣ٝؾجدٞررز ثىضررٜ صعٖٞررٖج ثىقٌمررجس 

ث٦ّ٣ٍٞزج دفعو ثّنٌثٟٖج يرٜ ثىعَرو ثىْٞجّرٜج ٍرِ ٕريّٖجج كيرٚ ثىَروٙ ثىَضّ٘ر٠ج تُ صعَرو كيرٚ صعَٞرق ًٗؿ 

دٜ يرٜ صٌٕرٞو ثىضقر٥٘س ثىْٞجّرٞزج ٗصنيٞرق ثىض٘ثٙيٞز ثىْٞجّٞز يٜ ثىَؾضَعجس ثىعٌدٞزج ٍَج ٌّْٖٞ دٖرنو إٝؾرج

 ثىقًٞ٘ ثىوْٜٝ مَج ثىفعو ثىْٞجّٜ.

تّْررش ١ٗه هّررضً٘ ٍرروّٜ فقٞقررٜ يررٜ ثىعررجىٌ ثىعٌدررٜ َٗٝنررِ تُ ّٖررٌٞ ْٕررج إىررٚ ثىضؾٌدررز ثىضّْ٘ررٞز ثىضررٜ 

ث٣ّر٦ٍٜج هّرضً٘ ٝٞرَِ ك٦لرز ث٥فضرٌثً ثىَضذرجهه دررِٞ ثىَؾرجه ثىروْٜٝ ٗثىْٞجّرٜ ٗإًّرجء تم٦لٞرجس ثىضْررجٍـ 
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     ج ٗانًشجغ َفغّكيٜ كذ٘ه ثىَقَوثٗٛج  



 

   

 

فٌٝز ثىٌَٞٞ ٗثىَعضقرو ٗصؾرٌٌٝ ثىضنفٞرٌ ٗثىضقرٌٜٝ كيرٚ ثىنٌثٕٞرز. َؤّْز ّٞجّٞزج ٗىىل ٍِ م٦ه َٝجّٔ م

ٗىعو ٍج ٝوه كيٚ كَق ثىقطٞعز ثىغقجيٞز ٕ٘ ًهٗه ثىفعو ٍِ ٌٟف ثىقٌمجس ثىْيفٞز ثىَقجي رز ثىضرٜ ثكضذرٌس تُ 

ثىنَررِ ٍررِ فٞررظ إّررٔ ْٝررَـ  ثىفٚررو ثىْررجهُ ٍررِ ثىوّررضً٘ ثىضّْ٘ررٜ ثىؾوٝررو ٝررْقٜ ميٞررجس ث٣ّرر٦ً ثىٞررًٌٗٝز

ىيوكجٝز ىغٌٞ ث٦ّ٣ً يٜ هثً ث٦ّ٣ًج ْٗٝق٠ فنٌ ثىضنفٌٞ ثىيٛ ٕ٘ ٍِ ةع٘ثدرش ثىقرٌآُ ٗثىْرْزةج ْٗٝرَـ دْٖرٌ 

 ةثىعقجةو ثىفجّورة.

ىنِ ٍج ٝوه كيٚ ثىضق٘ه ث١م٦لٜ ث٣ّضٌثصٞؾٜ ٕ٘ ٍ٘لر فٌمز ثىْٖٞز ثىضٜ ثكضذٌس ثىوّرضً٘ ةص٘ثيقٞرجعة 

ثىعيٞج ىيٌٖٝعزج ٗتموس تُ ثىَوّٞز ؽَء ٍِ ًٗؿ ث٣ّر٦ً ٕٗرٌٟ تّجّرٜ ىقٞرجً هَٝقٌثٟٞرز  ٍٗض٘ثيقجع ٍع ثىَقجٙو

٥ ٖٝررنو ّقٞررجع ىَذررجها ث٣ّرر٦ًج ٍررج هثً تُ ث٣ّرر٦ً ًثّررل يررٜ تّٗررجٟ ثىٖررعخ ىرريثج يجىوّررضً٘ ثىؾوٝررو فقٞقٞررز. 

ً ًثٕرو  ٌّ ثىغْٕ٘رٜ تّرٔ ة٥ إمرٌثٓ ثىضّْٜ٘. مَج تُ فٌٝز ث٥كضقجه ٥ صضعجًٛ ٍع ًٗؿ ث٦ّ٣ً دو صؤموٓج ىريث مر

ُّ ثىعقٞور صضغٌٞ دجىقؾز ٗىِٞ دج٣مٌثٓ.  يٜ ثىوِٝة ٗت

َٝنررِ تُ ّرريمٌ تٝٞررجع ٗعٞقرررز ث١ٍٕررٌ كررِ ثىقنرررٌ ثىَرروّٜ ٗكررِ ٍذرروت ثىَ٘ثْٟرررز
56

ج ٗثىضررٜ تمرروس ٍذرررجها 

ةثىوٗىرررز ثىْٟ٘ٞرررز ثىوّرررضً٘ٝز ثىوَٝقٌثٟٞرررزةج ث٥ىضرررَثً دَْ ٍ٘رررز ةثىقٌٝرررجس ث١ّجّرررٞز يرررٜ ثىفنرررٌ ٗثىرررٌتٛةج 

ٌثً ثىضررررجً ةٟهثح ث٥مررررض٦ف ٗتم٦لٞررررجس ثىقرررر٘ثً ٗٝررررًٌٗر ثؽضْررررجح ثىضنفٞررررٌ ٗثىضنررررِ٘ٝ ٗثّررررضغ٦ه ث٥فضرررر

ثىررروِٝ ٗثّرررضنوثٍٔ ىذعرررظ ثىفٌلرررز ٗثىضْجدررري ٗثىعررروثء درررِٞ ثىَررر٘ثِْٟٞة. ٗصْطيرررق ٍؾَرررو ٕررريٓ ث٥ىضَثٍرررجس ٍرررِ 

 ينررررٌر ةكرررروً مرررر٘ٛ ث٣ّرررر٦ً ثىضررررجًٝنٜ ىضؾٌدررررز ثىوٗىررررز ثىوْٝٞررررز ثىنْٖ٘صٞررررز مَررررج فرررروط يررررٜ ثىغقجيررررجس

ث١مررررٌٙة. مَررررج تُ ٌٍمَٝررررز ٍفٖررررً٘ ثىَ٘ثْٟررررز يررررٜ ثىْقررررجٓ ثىغقررررجيٜ ٗثىْٞجّررررٜ ثىرررريٛ ًثيررررق ثىَْررررجًثس 

ثىَ٘ثْٟرررز ٍررروم٦ع ىضٌٕرررٞو ثىٖ٘ٝرررجس  ث٥ّضقجىٞرررز ثىعٌدٞرررز ٕرررنو درررؤًر ثىضقررر٘ه ث١م٦لرررٜج فٞرررظ َٝنرررِ تُ صٖرررنو

ٗثىَؾضَررعج  ثىوٗىررزٗؽعيٖررج يرر٘  مررو ث٥ّضَررجءثس ث١مررٌٙ ىيقررو ٍررِ ّفرر٘ى ث٥ّضَررجءثس ث١ٗىٞررز كيررٚ ٍْررض٘ٙ 

يرررٜ تيرررق ةصق٘ٝرررو ثىقذٞيرررز ىضْ رررٌٞ ٍررروّٜ ّٞجّرررٜ ٗصق٘ٝرررو ةثىعقٞرررورة إىرررٚ ًتٛ درررو٥ع ٍرررِ ثىفنرررٌ ثىَررريٕذٜ 

ًٕٗٗرررزع  ٙرررٌثكجع فٞرررجًٝجع ثىعرررجىٌ ثىعٌدرررٜ همرررو يرررٜ ٕررريث ثىْرررٞج ج َٝنرررِ ثىقررر٘هج إُ ثىطرررجةفٜ ٗثىَضعٚرررخ. ٗ

ضقذو ىيقوثعررررز ثىْٞجّررررٞز إ٥ كذررررٌ عقجيٞررررزع مذررررٌٙ هٕررررْش عً٘صررررٔ ث١م٦لٞررررز. ىرررريثج يئّْررررج ّعضقررررو ديّررررٔ ٥ ٍْرررر

ث٣ٙررر٦ؿ ثىررروْٜٝ ٥ٗ ٍْرررضقذو ى٤ٙررر٦ؿ ثىررروْٜٝ إ٥ ٍرررِ مررر٦ه إّرررضٌثصٞؾٞجس ثىضَرررجَٝ ث٣ٝؾرررجدٜ ٗث١م٦لرررٜ 

 - ثىوٗىرررز - ْٕوّرررز ؽوٝرررور ىيضعوهٝرررز ثىوْٝٞرررز ٗىيع٦لرررز درررِٞ ثىررروِٝدرررِٞ ثىَؾرررجه ثىررروْٜٝ ٗثىَؾرررجه ثىْٞجّرررٜج ٗ

 ثىَؾضَع.

                                                           
56
عرً٘ر  )تٛ دعرو« ٍْضقذو ٌٍٚ يرٜ ثىفضرٌر ثىقجهٍرز»ثؿ ىضْ ٌٞ مجلضٌ      ( يٜ ّٝ٘ٞ٘ث١ٌٍٕ ٕٞل (تفَو ثىطٞخ/ ه ث٣ٍجً ث١مذٌ تكيِ كْٖج ٗعٞقز ث١ٌٍٕ -

ج ٕٜٗ ّضجػ ص٘ثيق ٍغقفِٞ دَنضير ث٥ّضَجءثس ثىفنٌٝرز ٍرٌْٖ مذرجً «ز ثىٚقٞقزصقوٝو ك٦لز ثىوٗىز دجىوِٝ ٗدٞجُ تِّ ثىْٞجّز ثىٌٖكٞ» مٚ٘ٙجع ٗ) ْٝجٌٝ   

 ثىَّ٘٘كز ثىقٌرج ٗٝنٞذٞوٝج. ٍفنٌٛ ث١ٌٍٕ.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%A2%D9%A5_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%A2%D9%A5_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%A2%D9%A5_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1


 

   

 

 غٍاعٍت: أدٔاس جذٌذة نهذٌٍ يٍ أجم حخهٍك انؼهًاٍَت انذٌٍ ٔأَغُت انحذاثت ان

ثىْٞجّز كَيٞزٌ ٍفض٘فزج ٍج هثً تُ ثىقوثعرز ّفْرٖج ٙرًٌٞٗر ٍفض٘فرزج  -ث١م٦  -إُ ثىضفنٌٞ يٜ ك٦لز ثىوِٝ

 تٗ مَج ٝق٘ه ٕجدٌٍرجُ ةٍٖرٌٗ  ىرٌ ْٝؾرَ دعروةج درو إُ ثىقوثعرز ٍضؾروهر ٍرِ فٞرظ إّٖرج صعْرٜ ث٣ٍنجّٞرز ثىوثةَرز

ثىعذً٘ ٍِ ثىَجٜٝ إىٚ ثىقجٌٝج دو إُ مو فوثعز لو صضفنل دفعو ث١ٍٍجس ثىغقجيٞزج ٍج ٝعْٜ ث٥ّضقرجه  ٦ّضقجه تٗى

 ىقوثعز تمٌٙ.

عَز صق٥٘س عقجيٞز كَٞقز ٍَنْز يٜ ثىَؾجه ثىعٌدٜ ث٦ّ٣ٍٜج مَج تُ صنيٞق ثىَْرجيز درِٞ ثىروِٝ ٗثىْٞجّرز 

ؾجدٞرزج لرو ٝرويع ثىروِٝ إىرٚ ثىقٞرجً دريهٗثً تمغرٌ فٞ٘ٝرز. ٗهم٘ه ثىعقو ث٦ّ٣ٍٜ يٜ ٍؾجه ٍج َّْٞٔ ثىضي٦ٝٗس ث٣ٝ

ثىعيَجّٞز ّفْرٖج صعْرٜ ٍؾَرو ثىَْرجًثس ثىعيَجّٞرزج يئّْرج ّؾرجهه دريُ ثىعرجىٌ ثىعٌدرٜ ث٣ّر٦ٍٜ ّرٞومو ٗإىث مجّش 

ث٣ٟجً ثىعجً ىيقوثعز ثىْٞجّٞزج ىنْٔ ّٞنيق ٍْجًٓ ثىنجٗ ٍِ فٞظ ثىقًٞ٘ ث١مغٌ دْٞ٘ٝجع ىيروِٝ ٍرع ثىذقرجء يرٜ 

ٗه ةث١م٦لٞجس ثىعجٍزة. َٗٝنِ صْرَٞز ٕريث ثىَْرجً ثىنرجٗ ةثىنٚ٘ٙرٞز ث١م٦لٞرز ى٤ّر٦ًةج ٗثىضرٜ صذروٗ فو

فوٗه ثىوَٝقٌثٟٞز ثىيٞذٌثىٞز دْذخ ٟغٞجُ ثىعقو ثىقْرجدٜ ٗثىضقْر٘ٛج ٍَرج ٝعْرٜ تٌٍثع فٞ٘ٝجعج مٚ٘ٙجع ٍع دٌٍٗ 

م٦ه ف٘ثًٝز ص٘ثٙيٞز ؽوٝورج ٝعٞو يٖٞج ثىوِٝ  إٍنجّٞز ميق ٕنو ؽوٝو ىيع٦لز ث١م٦لٞز دِٞ ثىوِٝ ٗثىْٞجّٞز ٍِ

مَج ثىْٞجّز ثمضٖجف ٍَنْجصَٖج ث١م٦لٞزج ف٘ثًٝز إٝضٞقٞز صضيِّ كيٚ ثى٘كٜ ديُ ثىوٗىرز ثىقوٝغرز ٥ صقرٌ دْريطز 

ثىوْٜٝ تٗ ثى٦هْٜٝة٥ٗ صْفٜ صفجٗس ثىْ ٌثس إىٚ ثىعجىٌ ىنْٖج ٍقْٚز ديم٦  ثىْقجٓ ثىعَرٍٜ٘ ثىريٛ ٝقر٘ه هُٗ 

د٠ ث٥ؽضَجكٜ ىيؾَجكز ثىْٞجّٞزة.مٌْ ثىٌث
57
 

إىث مجّش ثىَ٘ثْٟز ٗفٞرجه ثىوٗىرز كرِ ثىَعضقروثس َٕرج ثىؾرٌٕ٘ ث١م٦لرٜ ىيوٗىرز ةث٣ّر٦ٍٞزة ثىؾوٝرورج يرئُ 

ث٥ّفٚجه دِٞ ثىوِٝ ٗثىْٞجّز لو ٝنُ٘ تٌٍثع مجٝرعجع ىضطرً٘ إٝؾرجدٜج فٞرظ َٝنرِ ىيض٘ثٙرو درِٞ ةفنَرزة ثىروِٝ 

ٍرِ ثىَفنرٌ يٞرٔج ٗٝٚرذـ فٞرً٘ ًؽرو ثىروِٝ ٍروّٞجع درجىَعْٚ ثىعَٞرق ىينيَرزج ٗةٌٕٝعزة ثىوٗىز تُ ٝنُ٘ ؽرَءثع 

ة١ّٔ ْٝذٔ إىٚ ثىذعو ثىٌٗفٜ ثىغجٍٜج ٕيث ثىذعو ثىيٛ لو ٝنُ٘ ًٗثء ثىَعْٚ ثىيٛ ٝنضْرَٓ ث٣ّْرجُج ىنرِ هُٗ تُ 

ِ ٕر٘ فج ٥ ٝضق٘ه ًؽو ثىوِٝ إىٚ يجكو ّٞجّٜ دجىَعْٚ ث٥فضٌثيٜ ٗثىَذجٌٕ ىينيَز... ٗإىث مرجُ ٍ٘ٝر٘  ثىروٝ

رجع ٍرِ ثىروِٝج ١ُ ث٥ٕضَرجً دجىَٚرٌٞ  َّ مئَٝجُ يقْخج دو ٗتٝٞجع مٌٖٝعزج يئُ ثىْٞجّرز ّضٖرنو فْٞتري ؽرَءثع ٍٖ

ث١مٌٗٛ ى٤ّْجُ ٝذوت دٌَٚٞٓ ثىروّٞ٘ٛ ثىريٛ ٝقضٞرٜ صرودٌٞثع ٍقنَرجع ٝٞرَِ ثىقرق ٗثىعوثىرز ٗثىْرعجهر. غٞرٌ تُ 
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    ج ىمٌٓ كيٜ كذ٘ه ثىَقَوثٗٛج ٗ غانت نٍبشانٍتَيغخمبم انطبٍؼت اإلَغاٍَت... َحٕ ٕجدٌٍجُج ًٝ٘غِ  -



 

   

 

ٌ ّفْٔ يٜ ٍعضٌك ثىْٞجّزج ٕٗ٘ تُ ٝضق٘ه ٍ٘ٝ٘كٔ ٍِ ف مطٌثع ؽَْٞجع ٝضٌد٘ دجىوِٝج إىث ٕ٘ فجٗه تُ ٝقق

)ثى٦ٕ٘س( إىٚ ث٣ّْجُ )ثىْٞجّز(ج ٗصضق٘ه ٍذجهةٔ ٍِ ث٦ٟ٣  إىٚ ثىْْذٞزج ٍَج ٝؤىُ دْٖجٝز ثىوِٝة.
58
 

ثىْٞجّرز يرٜ فقٞقرز ث١ٍرٌ صفنٞرٌثع يرٜ ث١ٙر٘ه  -ث١مر٦   -ثىروِٝ تمٌٞثعج ّضْجءه: تىِٞ ثىضفنٌٞ يٜ عرجى٘ط 

ثىقرجُّ٘ ثىعقيرٜ ثىَْرجٗثصٜ ٗث١م٦لرٜ  ثىضٜ صعٌٝش ىيضٖ٘ٓ دفعرو ثىٚرٌث  فر٘ه ثىْريطزج ٗيرٜ مرُ٘ثىَٖضٌمز 

ت٥ صعْررٜ ٌٍمَٝررز ث١مرر٦  تُ ثىرروِٝ دَعْررجٓ ثىعَٞررق يعررو ّٞجّررٜ )ثىْرريٌ يررٜ ىيْٞجّررز ىررٔ تٝٞررجع تٙرر٘ىٔ ثىوْٝٞررز؟ 

ّٜ٘ ىقوّٞز ثىقٞجر ثىذٌٖٝز ٍِ فٞظ ثىَوْٝز ٗثىضْجٍـ(ج ٗتُ ثىْٞجّز دَعْجٕج ثىعَٞق يعو هْٜٝ )ميق ث٣ٟجً ثىقجّ

تٙيٖج ثىَضعجىٜ(؟ تىِٞ ٍرِ ثىٞرًٌٗٛج ٍرِ تؽرو ثىنرٌٗػ ٍرِ مطرٌ ث١ٙر٘ىٞز ثىوْٝٞرز مَرج ثىْٞجّرٞزج صطرٌ٘ٝ 

 ٍفًٖ٘ ثىقِ ثىَٖضٌك ٗثىضٖجًك دَعْجٓ ثىقٞجًٛ؟
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فهغللفت انللذٌٍ، يمللٕل انًمللذط بللٍٍ ج يررٜ ألصيللت انحذاثللت انغٍاعللٍت انفهغللفت ٔانللذٌٍ بٕصللفّ يخشجللاً نٍللٕ شللخشأط: انخحللانف بللٍٍ ٍقَررو ثىَٚررذجفٜج  

 -   ج ٗ ٗ     ج ٍؾَ٘كرز ٍرؤىفِٞج إٕرٌثف ٗصقٌٝرٌ ثىرومضً٘ كيرٜ كذر٘ه ثىَقَروثٗٛج ٍْٖرً٘ثس ٝرفجفج األٌذٌٕنٕجٍا ٔانٍٕحٕبٍا ٔعتال انخؼذدٌلت
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 انًصادس ٔانًشاجغ:

 انؼشبٍت: *

 -ج صٌؽَز ٕجٌٕ ٙجىـج ٌٍمَ ث٥صقجه ثىقٍٜ٘ج ثىٌَمَ ثىغقجيٜ ثىعٌدٜ ثىَغٌحانفكش اإلعاليً، لشاءة ػهًٍت تًمُ٘ج ٍقَوج -

     ىذْجُج 

انغهٕن انحضاسي ج يٜ إهٗثًه ّٜ دجّفٞيوج انًٕاطُت ٔانغهٕن انحضاسي كًكٍٍَٕ نهذًٌمشاطٍت انهٍبشانٍتتًِٗٗٝ ميٞفً٘هج  -

 1995ٍٝعج ج )ٌَّٞ كَس ّٚجًج ٍضٌؽٌ(ج كَجُج هثً ثىٌْْ ىيٌْٖ ٗثىض٘ٔانًٕاطُت

ج ثىَ٘لع ث٣ىنضٌّٜٗ إػادة انُضش فً انًفٕٓو انخمهٍذي نه ًاػت انغٍاعٍت فً اإلعالو، يغهى أو يٕاطٍث١يْوٛج كذو ثىٕ٘جحج - 

 http://arabsfordemocracy.orgىـ ثىؾَجكز ثىعٌدٞز ىيوَٝقٌثٟٞز 

     ج هثً ثىَعٌيز ىيٌْٖج يٍ ٔجِٕ انخالف ٔاالخخالف فً اإلعالو، بٍٍ األيظ ٔانٍٕوثىذوٗٛج يٍ٘ٛج  -

ٌٍ يٍ صذس اإلعالو إنى انٍٕو، ٟٔ ؽجدٌ ثىعي٘ثّٜج - شحذِّ ًُ ّدة ٔان هثً ثىٌٖٗ  ٗثىَعٖو ثىعجىَٜ ، ال إكشاِ فً انذٌٍِّ: إشكانٍت انشِّ

 2006، ىيفنٌ ث٦ّ٣ٍٜ

ج )ٌَّٞ انحضاسي ٔانًٕاطُت انغهٕنؽ٘ىوِٗٝ ًٗدٌس تج ةثىقق٘  ٗثىَ٘ثْٟز ٗثىْي٘ك ثىقٞجًٛةج يٜ إهٗثًه ّٜ. دجّفٞيوج  -

 1995كَس ّٚجًج ٍضٌؽٌ (ج كَجُج هثً ثىٌْْ ىيٌْٖ ٗثىضٍ٘ٝع ثىْي٘ك ثىقٞجًٛ ٗثىَ٘ثْٟزج 

     ج ثىوثً ثىذٞٞجءج ثىٌَمَ ثىغقجيٜ ثىعٌدٜج اإلعالو ٔانؼُف، لشاءة فً ظاْشة انخكفٍشثىنِٖ ثىٖٞلج فِْٞج - 

     ج ٌٍمَ هًثّجس ييْفز ثىوِٝج انُضػت اإلَغاٍَت فً انذٌٍ إَمارثىٌيجكٜج كذو ثىؾذجًج  -

 2010صٌؽَز ٗصققٞق: تفَو ثىقذجّؾٜج ثىْجٌٕ: ٍؤّْز ث٥ّضٖجً ثىعٌدٜج  انذٌٍ انؼهًاًَ، ،ٌّٗٓج كذو ثىنٌٌٝ -

 9002انؼشبً،  حشجًت أحًذ انمباَ ً، يتعغت االَخشاس ،دلائك َظشٌت ٔيآصق ػًهٍتج انغٍاعت ٔانخذٌٍج ٌّٗٓج كذو ثىنٌٌٝ- 

صٌؽَز: تفَو ثىقذجّؾٜج هثً ث٥ّضٖجً ج لشاءة جذٌذة نُظشٌت انخؼذدٌت انذٌٍُت، انصشاطاث انًغخمًٍت ٌّٗٓج كذو ثىنٌٌٝج- 

 2009ثىعٌدٜج 

ج ثىَؾضَع ثىنٌٞٛ ٗيعجىٞز ٍْ ٍ٘ز ثىقٌٞثىٖٞلج ٍقَوج ثىع٦لز دِٞ لَٞضٜ ثىنٌٞ ٗثىعوه كْو ؽُ٘ ًٗىَ ّٗقجهٓج ٍؾيز ثىضفجٌٕج - 

     ج ٕضجء   كوه 

 2010ج دٌٞٗسج هثً ثىطيٞعزج اإلعالو ٔاالَغالق انالْٕحًٙجىـج ٕجٌٕج  -

 1999ج ٌٍمَ هًثّجس ثى٘فور ثىعٌدٞزج دٌٞٗسج انحشٌاث انؼايت فً انذٔنت اإلعاليٍتثىغْٕٜ٘ج ًثٕوج - 

ًٍْٖ٘ثس  ؽْؾجًج ٍضٌؽٌ(ج ثىوثً ثىذٞٞجءج) ٍقَو ثىٚغٌٞ ج انغٍاعً ٔانذًٌُ فً انً ال اإلعاليًثىفٌؽجّٜج ٍقَو ثىٌٖٝرج - 

     ٍقوٍجسج 

     ج ثىٌَمَ ثىغقجيٜ ثىعٌدٜج ثىوثً ثىذٞٞجءج دٌٞٗس ححشٌش انؼمم اإلعاليًلجٌّج ٕعٞخج  -



 

   

 

 1997ثىفْلج ج ثىوثً ثىذٞٞجءج هثً حشٌّت انًؼخمذ فً اإلعالولٌثٍٜج تٍجهج  -

فهغفت انذٌٍ، يمٕل  فًج ٔانًغؤنت انذٌٍُت، انٕضغ انذًٌُ فً انً خًغ يا بؼذ انؼهًاًَ ْابشياطثىَقَوثٗٛج كيٜ كذ٘هج  -

ٍؾَ٘كز ٍؤىفِٞج إٌٕثف ٗصقٌٌٝ ثىومضً٘ كيٜ كذ٘ه ثىَقَوثٗٛج انًمذط بٍٍ اإلٌذٌٕنٕجٍا ٔانٍٕحٕبٍا ٔعتال انخؼذدٌت، 

     ًٍْٖ٘ثس ٝفجفج 

فً فهغفت انذٌٍ، ج ٔانذٌٍ بٕصفّ يخشجاً ألصيت انحذاثت انغٍاعٍت" نٍٕ عخشأط: انخحانف بٍٍ انفهغفتثىَٚذجفٜج ٍقَوج - 

ج ٍؾَ٘كز ٍؤىفِٞج إٌٕثف ٗصقٌٌٝ ثىومضً٘ كيٜ كذ٘ه ثىَقَوثٗٛج يمٕل انًمذط بٍٍ اإلٌذٌٕنٕجٍا ٔانٍٕحٕبٍا ٔعتال انخؼذدٌت

     ًٍْٖ٘ثس ٝفجفج 

فً فهغفت ة لشاءة فً كخا  انذٌٍ فً حذٔد بغاطت انؼممكاَظ، يٍ انؼمم انخانإ إنى اإلًٌاٌ انخانإ، ثىَٚذجفٜج ٍقَوج  -

ج ٍؾَ٘كز ٍؤىفِٞج إٌٕثف ٗصقٌٌٝ ثىومضً٘ كيٜ كذ٘ه انذٌٍ، يمٕل انًمذط بٍٍ األٌذٌٕنٕجٍا ٔانٍٕحٕبٍا ٔعتال انخؼذدٌت

     ثىَقَوثٗٛج ًٍْٖ٘ثس ٝفجفج 

 1996ج ثىطذعز ث١ٗىٚج 9ثىَّ٘٘كز ثىعٌدٞز ثىعجىَٞزج ثىؾَء  -

  2010ج دٌٞٗسج هثً ثىطيٞعزج االخخٍاس انؼهًاًَ ٔأعطٕسة انًُٕرجعٞوج ّجٕٞوج ّ -

ج صٌؽَز فِْٞ تًٗٝو ٌّٖ ثىفْلج انحٕاس حٕل انذٌٍ ٔانغٍاعت فً إٌشاٌ، انفكش انغٍاعً نؼبذ انكشٌى عشٔػٗمٞيٜج ٥ٗءج  -

 ثىوثً ثىذٞٞجء

 2010دٌٞٗسج ؽوثٗهج  جانذٌٍ ٔانٌٕٓت، إشكاالث انصذاو ٔانحٕاس ٔانغهطتٗىو تدجٓج ثىْٞوج  -

  *انفشَغٍت:

- Ansary Abdou Filali, L’Islam est-il hostile à la laïcité, Editions le fennec, 1999 

- Awad Sami. Aldeeb Abu-Sahlieh, Le changement de religion en Egypte, Broché,      

- Barnavi Elie, Anthony Rowley, Les guerres de religion à travers l’histoire, Essai (poche), Paris, 2006 

- Bayat Asef, The Post‐islamist revolutions: what the revolts in the Arab world mean, Foreign Affairs, 

26 April, 2011 

- Benzine Rachid, Les nouveaux penseurs de l’islam Paris, Editions Albin Michel, 2004 

- Charfi Mohammed, Islam et liberté, le malentendu historique, Paris, Albin Michel, 1998  

- Dousse Michel, Dieu en guerre ,la violence au cœur des trois monothéismes, Albin Michel,Paris, 2002 

- Glucksmann André, La troisième mort de Dieu, Nil éditions,Paris, 2000 

- Locke John, Lettre sur la tolérance (1686), Traduction française de Jean Le Clerc, 1710, Paris, Garnier-

Flammarion, 1992 

http://www.albin-michel.fr/


 

   

 

- Maalouf Amin, Les identités meurtrières, Paris, Grasset, 1999 

- Mouttapa Jean, Dieu et la révolution du dialogue, l’ère des échanges entre les religions, Paris, Albin 

Michel, 1996 

- Lionel, Philosophie des droits de l’Homme , de kant à Lévinas, Vrin, 1990 12- Ponton 

- Saada Julie, La Tolérance, Paris, Flammarion,      

- Sorman Guy, Les enfants de Rifaa, musulmans et modernes , Paris, Librairie Arthème Fayard, 2003 

- Stepan Alfred, Religion, Democracy, and the"Twin Tolerations, Journal of Democracy, 11, n°4, 

(October 2000). 

- Talbi Mohamed, Réflexion d’un musulman contemporain, Casablanca, Fennec, 2005  
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